BŘEZEN
V březnu jsme přivítali jaro! A to nejen kouzlením a zaříkáváním na
dramatické dílně, ale i pestrou náplní oborových dní, výletem do
německého Regensburgu nebo sportem! Stálo to za to!

ŠAMANSKÁ DÍLNA
Už jste někdy zažili přemíru energie,
přemíru

emocí,

které

jste

nemohli

ventilovat? Každý z nás ten pocit určitě
zná… Žáčci z 1.B s paní učitelkou Ivankou
Procházkovou navštívili České muzeum
hudby, kde se pokusili svoje emoce vybít
na hudebně dramatické dílně Šaman.
Cílem je naučit děti intenzivněji prožívat
a vnímat hudbu, a to za pomoci her,
vyťukávání vlastního tepu a dechu a
hraním na bicí nástroje.

Óóómmm!!

OBOROVÉ DNY
Letem světem

Po severu, východu a jihu se tentokrát skupina paní učitelky Milady Syrovátkové
v oborovém dnu vydala západním směrem. Narazila na indiánské kmeny a věnovala
svou pozornost materiálům, ze kterých si indiáni vyráběli oděvy a další výrobky. V
příjemném prostředí ekologického centra Toulcův dvůr a inspirováni indiánskými
povídkami si žáci vyrobili vlastní lapač snů a amulet. Pod ochranou jejich magické
síly se hned cítili lépe…

Irské tance a kultura
S drobným
oslavila

předstihem
skupina

učitelky

paní
Lucky

Svobodové

svátek

patrona Irska - svatého
Patrika, který připadá na
17. března. Protože je
zvykem obléknout se do
zeleného, ozdobili si žáci
nadšení do irských tanců i
tradic trička této barvy
irskými motivy, připravili
si na osvěžení zelenou
limonádu
pořádnou

a

uspořádali
irskou

tancovačku v divadelním
sále. A že za těch pár uplynulých oborových dní těch irských tanců už ovládají!

Á raz,
dva, tři..!

Film Makers
Naši mladí nadšenci do filmu už
toho

mají

leccos

za

sebou!

Pomóócc!

Plánování scénáře vlastního filmu,
vymýšlení a natáčení reklamy,
přípravu prezentačního filmu o
okolí naší školy v angličtině… Úsilí
své tvorbě věnují mnozí i mimo
školu. Na březnovém oboráku bylo
třeba

výsledný

materiál

definitivně upravit, sestříhat a
dokončit.

Někteří

potřebovali

dotočit ještě závěrečné scény.
Co byste řekli na tajuplný horor
ze školní tělocvičny…?

Nejen prstem po mapě

Pojďte do dolu!

Tento oborový den namířila naše
skupina cestovatelů nejen prst do
Moravskoslezského

kraje.

Pojem

černá Ostrava je spojen s typickou
a

symbolickou

činností

a

to

dolováním uhlí. První cíl směřoval do
muzea Vítkovických vysokých pecí,
kde

se

zpracovávalo

železo

dolovalo

uhlí.

technická

památka

nám

Majestátný

Tato

vyrazila

železný

kolos

a

dech.
se

nachází přímo ve městě. Vyjeli jsme
výtahem nahoru a před námi se
rozprostřela nejen část Vítkovic,
ale i centrum Moravské Ostravy.
Dozvěděli jsme se, jak fungovala
výroba železa, jaký byl vývoj pecí
od 19. století.
Další část naší exkurze směřovala do centra města, kde jsme navštívili starou i
novou radnici. Z vyhlídkové věže jsme viděli jinou část Ostravy, a to hlavně její
slezskou část. Poznali jsme jiný typ města, specifické nářečí a odnášeli si skvělé
zážitky.

E- TWINNING
Projekt s výukou angličtiny, který naše
šesté

třídy

realizují

francouzskými
pokračuje.

V

společně

partnery,
březnu

jsme

s

stále
natáčeli

rozhovory se známou osobností. Žáci si
při natáčení scének užili opět spoustu
nervů i legrace a hlavně si procvičili
anglickou konverzaci!

REGENSBURG
První jarní výlet zavedl školní cestovatele do malebného německého Řezna, které
má s našimi zeměmi historické pouto. Do 10. století jsme spadali pod řezenské
biskupství,

než

jej

mohl

zřídit

kníže

Boleslav

II.

v

Praze.

Nádherný sluneční den hrál cestě do karet. Účastníci viděli mnoho skvostů, ať už
Dóm

svatého

pozůstatek

Petra,

římských

či
dějin

Portu Praetorii. Nechyběla ani
prohlídka obchodů a cheerová
akrobacie v ulicích!

Lächeln bitte!

ŽIJEME SPORTEM!
Cheerleading
Školní cheerleadingový tým Cheerleaders Bees v loňském školním roce začínal s
deseti žákyněmi. Dívky potvrdily i letos své kvality postupem do užšího kola
soutěže „Talent roku“. Rok předtím se s trenérem panem učitelem Červeným tým
věnoval hlavně gymnastice, ve které pokračuje, přidali však v tanečním umění a
vytváření lidských pyramid. Letos má náš tým skoro třicet dívek prvního stupně.

Výhoda cheerleadingu tkví v tom, že je vhodný pro jakýkoliv typ dětí. Ať už je
chlapec, či dívka vysoký, menšího vzrůstu, štíhlý či při těle, každý si najde své
místo v týmu. Kdybychom to měli vyjádřit procenty, tak 15% dětí z I. stupně je
součástí školního cheerleadingového týmu. Další nespornou výhodou tohoto
sportu je to, že je „silně návykový“. Kdo to zkusí, chce v něm pokračovat a
neustále se zlepšovat. Nikdo není nejlepší, každý si najde segment, ve kterém se
může realizovat a hlavně být příkladem pro ostatní. Nádherná je spolupráce dětí,
které si navzájem pomáhají a celkově se posouvají kupředu.

Florbal
Školní turnaj ve florbalu pro 2.
stupeň je vždy prestižní záležitostí,
kdy se utkávají smíšené týmy na té
nejvyšší herní úrovni a že se jedná o
strhující podívanou! Třída 9. A
obhájila své loňské prvenství, k
tomu další tým z této třídy přidal i
vynikající 3. místo! Stříbrnou pozice
získal tým složený z žáků 8. A.

Sportovní hry 4x4
Letošní

školní

začalo

rok

prestižní

sportovní

klání

mezi

týmy škol Prahy 4 již
v březnu. A naši žáci
začínají

úročit

celoroční

přípravu

a

tréninky v rámci našich
školních
Držme

turnajů!
jim

v dalších

sportech palce!

