


Ahoj! :)
Začalo nové pololetí a my tu pro vás máme nový – třetí díl našeho třídního
časopisu :) Za chvíli už bude jaro, ale my jsme si chtěli připomenout zimní
období, a proto tu pro vás máme téma Zima. A co tu najdete tentokrát? 
Různé články, komiksy, obrázky a tak dále! :) Doufám že se vám časopis 
bude líbit a uvidíme se příště :)
         
Vaše 6. B



Zprávy z 3. oka

Už nám uběhlo 1.pololetí, určitě mnoho z vás je spokojených ze známek
na vysvědčení. A my jsme taky spokojeni, ale ne se vším. Sice jsme měli

docela dost projektů, ale ani jeden jsme nedodělali. Do konce února
bychom ale měli dodělat alespoň dva projekty.

Za listopad jsme neudělali žádné projekty,ale seznámili jsme se, přemýšleli
jsme o projektech a také byla inaugurace.

V prosinci jsme rozjeli projekty: oprava záchodů, boxík , 
v lednu jsme začali přemýšlet o přesunu Klubíčka ,

v únoru jsme jenom začali dodělávat všechny projekty a dodělali jsme i
projekt zvonění, který se odstartoval před rokem.

Vaše 3. oko   



Luštěnka Delfínka

     Přiřaď zvířátko k jídlu, které jí



Pohled do světa zvířat

Liška polární 
Liška polární žije na severu Evropy, v Severní Asii a v Severní Americe. Jejím životním
prostředím je tundra, lesotundra a mořské pobřeží. Liška polární je poměrně malá 
šelma, její tělo měří 50-65 cm a její ocas asi 40 cm a výška kohoutku se pohybuje kom
30 cm. Její srst je v zimě hustá a bílá nebo šedobílá a v létě má méně srsti a je 
hnědočerná. Zimu tráví na mořském pobřeží. 



Zprávy ze školy

Vyhlášení literární soutěže 

Jako každoročně se jak na prvním tak i na druhém stupni konala literární soutěž. Každá třída
na  prvním  stupni  měla  určité  téma  a  na  to  následně  psala.  Žáci  druhého  stupně  se
zúčastňovali,  jen pokud chtěli.  Všichni  měli  opravdu povedené práce  a  ti  nejlepší  dostali
krásné odměny v podobě knížek. Žáci druhého stupně psali i literární soutěž v angličtině. A
opět ti nejlepší dostali ceny jako např. sluchátka, klíčenky atd. Každý žák umístěn na 1. místě
četl svou práci na vyhlášení. A jak to všechno dopadlo?

1. třídy    Ilustrace k pohádce Šípková Růženka
1. místo   Johana Schneiderová
2. místo   Vanda Mizlerová,Sofie Nováková
3. místo    Tobiáš Tlaskal 
Zvláštní ocenění Tonda Labuda- Vánoční příběh

2. a 3. třídy    Vánoční příběh
1. místo          Bětka Šejnostová
2. místo          Ema Hálková
3. místo          Elen Hovorková

4. a 5. třídy    1) O neposlušném fotbalovém míči
                       2) Jak mravenec přerostl žirafu
1. místo           Antonie Borovková, Bruno Chum
2. místo           Tereza Ševčíková
3. místo           Petra Rejzková, Adéla Pokorná

6. třída            1) A jak to bylo dál pohádko
                      2) Moje první detektivka 
1. místo          Hana Železná, Vašek Vítek
2. místo          Anna Růžičková
3. místo          Martina Pompová
Čestné uznání: Anna Sládková, Prokop Řehák, Angelina Dalekorey, Bart Škoch

7. třída         1) A jak to bylo dál pohádko
                    2) Moje první detektivka
1. místo       Eliška Sommerová, Dan Táborský
3. místo        Adam Zahradník¨
Čestné uznání: Kristýna Kingsley, Matěj Váňa, Anežka Zadražilová, Julie Štěpánová

8. a 9. třída  1) A jak to bylo dál pohádko
                    2) Moje první detektivka
1. místo       Klára Mattanelli
2. místo       Veronika Lanštiaková
3. místo       Ester Botková, Jan Rošek
Čestné uznání: Jan Suchomel, Mikuláš Matějka, Jana Wolfová



Literární soutěž vLiterární soutěž v  anglickém jazyceanglickém jazyce
6.-7. třída
1. místo- Matěj Váňa, 7.A
2. místo- Adam Zahraník, 7.A
3. místo- Anna Růžičková, 6.B

8.-9. třída 
1. místo Richard Kraft, 8.B
2. místo- Petr Ruttner, 8.B
3. místo- Jan Suchomel
Všichni jsme si literární soutěž i její vyhlášení moc užili a těšíme se na další



Křížovka Delfínka



Sportovní rubrika

Ping Pong

Ping Pong byl vynalezen 1880 v Číně a teprve od roku 2011 se na téhle škole hrají zápasy. 

Tudíž i letos, ale vždy dopadnou jinak . Letos to dopadlo takhle:

 2.stupeň: 1. stupeň:

1.David Lau 7. A                                 1. Kryštof Šejnost (nejlepší chlapec)

2. Vasko Kolev 6. B                                            Barbora Hrabáková 5.A (nejlepší dívka)

3. Ondřej Vlach 6. A                                      2. Vojtěch Hrdlička 4.A  

3.  Jakub Muller 4.A 

                                                            

                                   

       



·0 Bez práce nejsou ...........

2) Kdo jinému jámu kopá, sám do ní ……..

3) Lepší vrabec v hrsti nežli holub na ……….

4) Komu se nelení, tomu se ………..

5) Jak se do lesa volá, tak se z lesa ………

6) Kdo chce psa bít, hůl si vždy ……….

7) Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho ………….

8) Když se dva perou, třetí se ……….

9) Kdo lže, ten …….

10) Co je šeptem, to je s …………

11) Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když …………

12) Tichá voda břehy ……..

Sem napište co jednotlivé p  řísloví znamenají:



Sportovní rubrika

BIATLON

Dne 4. 2. se jel světový pohár v biatlonu.
Nejlépe dojel Michal Šlesingr 14. za muže a Gabriela Soukalová 2. za ženy.  
V posledních třech závodech Gabriela Soukalová byla na vždy na stupních 
vítězů.  



Pro milovníky angličtiny

http://www.i-creative.cz/2012/07/11/anglicke-osmismerky/

