ŘÍJEN
Už tu máme podzim, to nám ale nebrání podniknout třídní i školní
výjezdy za hranice našeho města i státu. Máme za sebou také první
z letošních oborových a projektových dní. A se sportovními úspěchy
se opět roztrhl pytel!

CESTA ŠESŤÁKŮ DO PRAVĚKU
Adaptační výjezd letošních 6. tříd za účelem poznání se navzájem i s novými
třídními učiteli proběhl letos netradičně. Třídní učitelé 6. A Karel Červený a 6. B
František Prokop si pro své žáky připravili tři dny v Jizbici pod Blaníkem na téma
pravěk. Právě toto učivo je probíráno v rámci hodin dějepisu. Obě třídy byly
rozděleny do čtyř barevných týmů. Jejich prvním úkolem bylo vybrat si místo pro
své sídliště. Každý byl nepostradatelný a měl svoji funkci (náčelník, šaman,
obchodník, lovec, sběrač a voják). Svého úkolu se ujali výborně. Ohraničili si své
sídliště a dle své funkce i tvořili své místo. Byli velmi inovativní, kdy každý tým
doplnil něco nového, ať už to byla šamansko-lékařská ordinace, pěstování obilí,
pomník padlého bojovníka z lovu s mamutem či obléhací obranné zbraně.
Podstatnou částí byla přízeň bohů. Každá skupina si vytvořila dle inspirace
šamana, svého bůžka, kterého prosila, aby byla úspěšná na lovu kance.

Doufám, že tady
budeme přenocovat!

Jestli ho
ulovím, tak ho
sním!

Se

svými

zbraněmi
zvířete,

šli
které

Vyvrcholením

vyrobenými
po

stopách

pak

ulovili.

pravěkého

příběhu byla oblíbená bitva
pěti armád, kdy se utkaly
všechny

tlupy

proti

sobě.

Poslední fází byl vstup do
starověku.

Ve hře zásobování ostrova se
všem povedlo skvěle rozšířit své
území.

OSMÁCI NA VÝJEZDU

Nejen šesťáci, ale i od tohoto školního roku spojená jedna osmá třída vyrazila na
výlet a s panem učitelem Novákem jsme si užili spoustu putování a legrace
v CHKO Blaník. Čekala nás hora
To jsem zvědavý,
jestli dojdou do
cíle…

Blaník. Vyšli jsme na rozhlednu a
kochali se nádherných výhledem.
Po

rozhledně

časem

a

blanických

jsme

cestovali

poslouchali
rytířích.

báj

Hned

o
po

přednášce přišla ta zajímavější
část

dne,

kdy

jsme

se

měli

rozdělit do skupin po čtyřech a
dostali

jsme

mapu

s buzolou.

Určili jsme si cíl, a kdo došel
první, získal odměnu. I další den
byl neméně zajímavý a zpátky
cestou

vlakem

jsme

byli

krásných zážitků a vzpomínek.

plní

ANGLIČTINA NÁS BAVÍ
Žáci

čtvrtých

letos

v

hodinách

tříd

říjnu

v

angličtiny

představovali

své

domečky, byty a jiné
budovy

s

jejich

veškerým
vybavením.

Popisem svých výtvorů
se
This is my
house…

zpaměti, improvizovat, a to bez čtení.
Naši angličtináři jsou ale zdatní i jinak, tvoří
plakáty, časopisy a dokonce natáčejí filmy
v angličtině! Jejich filmovou tvorbu můžete
sledovat na webu naší školy.

učili

mluvit

PO ROCE OPĚT VE WITTENBERGU
Podzim již tradičně patří výjezdům našich žáků za žáky z partnerské školy ve
Wittenbergu v Německu. Letos se sešla parta složená převážně z nováčků, kteří
si svůj první pobyt v cizí zemi a cizí rodině náramně užili. Během nabytého
programu jsme se zúčastnili výtvarné výchovy a pomalovali jsme si plátěný
batůžek, potom jsme se přesunuli do tělocvičny, kde jsme hráli týmové hry a
venku jsme si zkusili střílet z luku.

Opět jsme se vydali do místního
ekocentra, kde jsme vlastnoručně
uhnětli a pekli chléb. K tradičním
akcím

patří

radovánky

společné

v bazénu,

historického

vodní

prohlídka

centra

města

s výkladem od starších žáků nebo
oblíbené nakupování. Všichni jsme
si

velmi

užili

výlet

do

ZOO

v Lipsku, kde jsme poznali faunu i
floru celého světa v obrovském
skleníku Gondwanaland.

Upeč třeba
chlebaaáá…

Das ist
wunderbar!!!

Týden jsme zakončili v zábavní hale Dessolino plné prolézaček, skluzavek a
trampolín a také v přírodovědném muzeu, kde jsme se poučili o vývoji Země a
brousili a vyráběli šperk z pravého jantaru. Skupinová fotka na náměstí
s Martinem Lutherem byla příjemným zakončením celého týdne plného zážitků,
milých setkání a především boření jazykových bariér.

OHROŽENÍ SAVCI VE ŠKOLE
V rámci environmentální výchovy zavítali k nám do školy odborníci sdružení
Nyctalus, kteří nás názorně seznámili se dvěma ohroženými druhy savců, kteří u
nás žijí. Tím, že poznáme jejich způsob života a potřeby, můžeme přispět k jejich
ochraně. Zúčastněné třídy si tak mohly na vlastní oči prohlédnout a dokonce
pohladit netopýra a ježka.

Toho bych
chtěla mít doma!

PROJEKTOVÝ DEN V 2. A
Na druhém
oborové

stupni

mají

žáci

na

prvním

zas

dny,

projektové. A jak si to užili žáci
v 2.A? Podzimnímu projektu o
zvířatech

se

věnovali

v několika

dnech.

hned

Jeden

den

vyrazili do ZOO Praha, podívat
se, jak se zvířata chystají na
zimu.

Vytvořili

si

skřítky

„Podzimníčky“, kterými si krásně
vyzdobili třídu a které jim ve
třídě hlídají jejich sovičky. Další den se dozvěděli spoustu zajímavostí o ježcích a
dokonce měli možnost si jednoho živého pohladit.

OBOROVÝ DEN
A jak žáci na 2. stupni strávili první letošní oborový den? Nahlédněte do
programu některých oboráků:

Fotoborec
V tomto oborovém dni se mladí borci s fotoaparáty samozřejmě nevěnovali
ničemu jinému, než focení. Vydali jsme se na přednášku o tom, jak správně fotit
portrét, postavu či skupinovou fotografii. V atelieru na nás čekal profesionální
fotograf. Nejdříve jsme si povídali o tom, jak můžeme fotit portrét. Známe již
tedy pravidlo zlatého řezu, něco o expozici i kompozici, co a jak nastavit na
fotoaparátu tak, aby fotka byla opravdu dobrá.
Pak přišla řada na nás. Pohráli jsme si se světlem a fotili hlavu, která byla
nasvícená vždy z jiného úhlu. Pak jsme si ve dvojicích sami venku vyzkoušeli
focení portrétu a skupinové fotografie. Někdo si užíval roli fotografa, jiný roli
modela, a někomu se zalíbila obě místa - před i za objektivem.

To byl vždycky
můj sen…

Nejen prstem po mapě

Cestujeme po různých částech naší
krásné

vlasti

neprobádaná
z tohoto

a

poznáváme

místa.

Cestovatelé

oborového

dne

se

tentokrát vydali na dobrodružnou
cestu vlakem na sever naší republiky,

a to do Ústí nad Labem. Velice nás
zde zaujala socialistická architektura
v kontrastu s historickými budovami,
až takové kontrasty na jednom malém
náměstíčku v Praze určitě neuvidíte.
Moc se nám líbila jízda lanovkou na
Větruši, kde jsme bloudili nejprve
v přírodním bludišti z keřů. Když jsme
se konečně vymotali, vstoupili jsme do
bludiště zrcadlového a bloudili jsme
dále.

Nakonec

jsme

obdivovali

nádherné přírodní místo - čedičové
výstupy

s 12-metrovým

vodopádem.

Vaňovským

Filmmakers
První letošní oborový den jsme strávili ve škole. Nejprve jsme shlédli pár ukázek
o tom, co to je kompozice, proč používat stativ a jak vlastně správně pracovat s
kamerou. Dozvěděli jsme se spoustu základních tipů a triků o tom, jak natáčet
zajímavé snímky. Na Youtube jsme načerpali inspiraci a hned poté jsme se pustili
do vlastní tvorby - stali jsme se scénáristy a ve skupinkách jsme si připravili
osnovu příběhu ke svému filmu. Každá skupinka se dohodla na filmovém žánru,
takže nás čeká natáčení dokumentů, hororů, pohádek, legračních příběhů ze
života či zajímavých aktualit.
Rozhodně jsme nelenili – někteří stihli dokonce natočit krátké filmové snímky
s použitím zajímavých triků. Naučili jsme se například zmizet spolužáka, změnit
se v obra a trpaslíka, pohráli jsme si se zoomem a zjistili, že na některé naše
nápady už bychom potřebovali profesionální kameru. Fantazii jsme meze nekladli
- prostě jsme si vyhráli. Na našem školním webu naleznete krátké filmové ukázky
z natáčení.

To jsou ty moje
kouzelné
schopnosti…

PROJEKTOVÝ DEN V 1. B
Ani prvňáčkům se nevyhnul první z projektových dní. S paní učitelkou Ivankou
třída strávila den v ZOO. Na začátku výpravy nás čekala paní průvodkyně, která
pro nás měla připravený zajímavý výklad s doprovodným programem. Prohlédli
jsme si nově otevřený areál pro slony. Dozvěděli jsme se, jaký je rozdíl mezi
slonem indickým a africkým. Naším dalším zážitkem bylo pozorovat 14-denní
mládě žirafy. Nakonec jsme vyzkoušeli místní skluzavku.
Tohle sloni přece
nežerou...!?

HALLOWEEN V 1.C
Ani naší škole se nevyhnuly strašidelné a temné oslavy Svátku všech svatých –
Halloweenu. V rámci projektového dnu v 1. C si děti vyráběly svoje masky,
v matematice počítaly duchy a dýně a nakonec si spolu zatancovaly na nefalšované
Halloweenské party!

TŘETÍ OKO SBÍRALO ZKUŠENOSTI
Koncem října se Třetí
oko vydalo na návštěvu
žákovského

parlamentu

do Ústí nad Labem. V
dohodnutý

čas

naše

zástupce před základní
školou

České

mládeže

čekali Fakulťáci, což je
název tamějšího školního
parlamentu.
Ústecký parlament vede paní učitelka VOZ a zástupkyně školy, což je praktické,
že dokáže hodně věcí za vedení hned na místě odpovědět a vyřešit. Zasedání
proběhlo zajímavě, u Fakulťáků to funguje trochu jinak než u nás. Více se povídá
a řeší konkrétní věci, jejich náplní není jen práce pro školu, ale i pro okolí školy.
Na shlédnutém zasedání byl například přítomen pracovník Lesů ČR, který přišel
parlament požádat o pomoc se sběrem lesních plodů pro zvěř na zimu.

To my si takhle
sedneme ke
kulatému stolu…

Po zasedání jsme si s Fakulťáky sedli do kroužku a sdíleli, v čem jsou naše
parlamenty stejné a v čem se liší. Očaři dokázali hezky pojmenovat svoje slabiny
a zároveň dát hezkou zpětnou vazbu i Fakulťákům.

ŽIJEME SPORTEM!
Basketbal
Vyšší třídy prvního
stupně se utkaly o
nejlepší
basketbalový
na

naší

rámci
ročníku

škole.

tým
V

prvního
proběhly

urputné, ale férové
zápasy, které byly
nakonec s rozdílem
pouhých dvou bodů,
tedy jednoho koše.
První místo obsadili
„překvapivě“ čtvrťáci, druhá skončila 5.A a třetí 5.B. Ale byl to lahodný pohled
na čistou hru, skvělé přihrávky a vypjaté snahy. Na druhém stupni ovládli
basketbal sedmáci a obhájili tak své loňské prvenství. Druzí skončili chlapci z 9.A
a bronzovou pozici získal mix z 8.A.

Přespolní běh
Hned na začátku měsíce poměřily vybrané děti naší školy síly v přespolním běhu v
Krčském lese s ostatními dětmi Prahy 4. Závod probíhal v několika kategoriích.
Závodníci běželi tratě dlouhé 250, 400, 550, 800, 1300 a 1800 m. Na trať se
vybíhalo od 9 hodin a to byla ještě pěkná zima.

Děláme to pro
naši školu!

Závodníci byli rozděleni do jednotlivých rozběhů po 15 dětech. Obsadili jsme
téměř všechny kategorie a v některých
rozbězích jsme doběhli první či druzí! I
přes

pády

některých
obsadili

v

rozbahněném

závodníků
pěkné

nejúspěšnější?

8.
Z

jsme
místo.

našich

terénu
celkově
Kdo

byl

nejmladších

žáků si nejlépe vedl Tobík Hamsík ze
3.B, který se umístil na 5. místě. Ben
Šíma z 7.A se umístil na 4.-5. místě v
kategorii chlapců 6. a 7. tříd. Z děvčat si
nejlépe

vedla Kristýna

Křehnáčová,

která doběhla na krásném 7. místě.

