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NÁVŠTĚVA  DĚTÍ  Z WITTENBERGU  Z  POHLEDU 
NAŠICH ŽÁKŮ 

                                 28.3. -2. 4. 2011 
 
V pondělí přijeli naši kamarádi z Wittenbergu do Prahy na Hlavní nádraží, tam je 
vyzvedly paní učitelky. S námi měli sraz před školou, kde jsme je přivítali a potom 
jsme šli domů. 
Další den, tedy v úterý, jsme měli program ve škole, konkrétně výtvarnou a 
dramatickou výchovu. 
Odpoledne nás čekalo sportovní odpoledne v Krčském lese. 
Ve středu jsme šli dopoledne do pražské ZOO. Tam jsme ve skupinkách se svými 
německými kamarády plnili různé úkoly.  
Odpoledne byl velmi zajímavý program s paní učitelkou Sládkovou. Vyráběli jsme 
šperky z hmoty fimo. Všem se nám moc povedly. 
Ve čtvrtek jsme absolvovali jazykovou hru, která se jmenovala Objevování zlaté 
Prahy. Skupinky, do nichž jsme byli rozděleni,tvořili vždy dva Češi, dva Němci a 
jedna paní učitelka. Hru jsme zakončili jízdou a obědem na parníku. Bylo to 
zábavné a zajímavé. Odpoledne jsme se vydali do Toulcova dvora na drátkování 
kamínků. 
V pátek, tedy poslední den před odjezdem našich hostů, jsme vyrazili do 
Aquaparku v Čestlicích. Užili jsme si hodně legrace a myslím, že se to všem líbilo. 
Odpoledne jsme šli na bowling, kam dorazili i rodiče. Po něm bylo vyhlášení všech 
soutěží, které jsme absolvovali. 
A v sobotu ráno naši kamarádi odjeli zpátky do Wittenbergu. 
Celý týden se mi moc líbil.    
                                                      Áňa Divišová, 7.B 

 

 

 

 



ŠKOLOU ZNĚLY  BUBNY     

 
Ve čtvrtek 7.4.2011 proběhl pro 8. a 9.třídy 
interaktivní program DrumCircle. 
Tato aktivita, 
která přišla ze 
Spojených států, 
vychází z 
pozitivního vlivu 
bubnování na 
člověka a 

navazuje na prapůvodní potřebu lidí po celém 
světě, a to je komunikace pomocí hudby. 
 
 
 
Akci vedl zkušený hudebník tzv.facilitátor 
Petr Šušor, který udával rytmus, měnil jej, 
podněcoval a usměrňoval aktivitu účastníků. 
DrumCircle oslovil každého účastníka, protože 
všichni jsou od první chvíle součástí tvořivého 
celku, nikdo není publikum. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZMĚŇ SVOU ŠKOLU 
Třetí oko ve spolupráci s vedením školy vyhlásilo 
soutěž o nejlepší třídní projekt. Každá třída se 
mohla zapojit se svým návrhem, co by chtěla na 
škole změnit a hlavně jak to provést. Výběrové 
řízení probíhalo 18. dubna v divadelním sále. 
Odborná komise složená ze zástupců žáků, 
rodičů, učitelů a vedení školy posuzovala , který 
projekt splnil nejvíce předem zadaných 
kritérií. Mezi nejdůležitější patřilo například, 
aby projekt přinesl prospěch co největšímu 
počtu žáků školy, aby do projektu bylo zapojeno 
co nejvíce žáků třídy, aby byl též zajímavý a 
také aby nestál hodně peněz. Když všichni zástupci 
tříd před odbornou komisí a diváky odprezentovali své návrhy, nebylo jednoduché 
rozhodnout, který z nich byl nejlepší. A jaký byl výsledek? 
Porota vybrala dva vítězné projekty. Na I. stupni zvítězila 2.A se svým návrhem 
na umístění digitálních hodin v prostorách šatny. Vedle těchto hodin budou 
obrázky napovídající prvňáčkům, kteří ještě neznají hodiny, zda už je čas běžet 
do třídy nebo si mohou ještě v klidu povídat se svými kamarády. Na II. stupni 
obhajovaly svůj projekt tři třídy. Největší podporu měl projekt třídy 6.A. 
Šesťáci navrhují pořídit do učebny přírodopisu speciální mikroskop, z kterého je 
možno promítat jako z dataprojektoru. 
 
 

 



 
 

EKODEN 
 
Symbolicky týden po 
Mezinárodním dni Země se 
žáci 2. stupně zúčastnili 
akce organizované sdružením 
Občanská inspirace Ekoden. 
Ve skupinkách se vystřídali 
na sedmi stanovištích s 
různými ekologicky 
orientovanými tématy.  

Žáci se dozvěděli o 
rozmanitých zdrojích 
energie, na vlastní kůži si 
vyzkoušeli, jak to funguje 
u sociálního hmyzu -  
mravenců, seznámili se s 
různými savci, o kterých 
ani netušili, že u nás žijí, 
anglicky konverzovali o 
třídění odpadu, prohlédli 
si, jak funguje domácí 
kompostér se živými 
žížalami. 
 

Na jednom ze stanovišť 
diskutovali o 
potravinách a proč se k 
nám dováží z dalekých 
zemí, i když se pěstují v 
České republice. 
Celkově můžeme tuto 
ekologickou akci 
hodnotit jako velmi 
zdařilou a přínosnou. 
Určitě byla obohacením 
nejen výuky  
přírodopisu. 



 

TURNAJ  O  POHÁR  ŘEDITELE  ŠKOLY   
 tentokrát VE STOLNÍM TENISU 

 
Letošní školní rok je ve znamení sportu. V rámci soutěží o pohár ředitele školy se 
nakonec podařilo úspěšně zorganizovat i turnaj v ping – pongu. Na třech hracích 
stolech si to mezi sebou rozdali kluci i holky z druhého stupně. Ze tří základních 
skupin vzešli 3 finalisté, kteří bojovali o metu nejvyšší. Nikdo nikoho nešetřil.  

V napínavém klání nakonec zvítězil Toník Bláha ze 7.B a nechal za sebou Kubu 
Kokošku ze 7.A a Filipa Kluse ze 7.B. První cenou byl originální pohár, který 
speciálně pro tuto příležitost vyrobila paní učitelka Věra Prokopová.  /viz.foto/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LITERÁTI NA TÁBORSKÉ 
 
V knihkupectví NEOLUXOR proběhlo            
20. dubna slavnostní vyhlášení výsledků školní 
literární soutěže.  
 

 
 
Vyhlášená témata 
zaujala mnoho žáků. 
Prvňáci ilustrovali 
pohádku, starší děti 
zpracovávaly bajku nebo psaly svůj příběh  o stroji 
času. Nejstarší  žáci hledali cestu do jiného světa. 
 

 
 Ti žáci, jejichž práce se umístily na prvních místech ve svých kategoriích, 
přečetli v podnětném prostředí známého pražského knihkupectví své příběhy. 
V letošním roce nás potěšilo, že si dětské práce přišlo poslechnout velké množství 
rodičů a prarodičů. 
Všichni sklidili velký potlesk a kromě diplomů si odnesli z knihkupectví i poukázky 
na knížky. 
 První místa ve svých kategoriích obsadili: 
Bára Holubová, Ríša Krapf, Kačka Svobodová, Johanka Marková, Martina Holíková 
a Sára Maděrová.  
Blahopřejeme !!!!!!!!!! 


