ÚNOR
Na to, že je únor nejkratší měsíc v roce, jsme toho stihli ve škole
opravdu hodně! Někteří vyrazili do galerie, jiní dali přednost
programu v zimní přírodě a další se naopak jeli aspoň trochu ohřát
k moři! Ale i ti, kteří zůstali pod střechou naší školy, se v lavicích
rozhodně nenudili!

POPRVÉ V GALERII

Všichni prvňáčci se
za

první

naučili

již

pololetí
opravdu

hodně. Umí obstojně
počítat do 15, začali
také pěkně číst. Vědí,
jak se chovat ve škole

A proč…?

nebo v divadle.

Ale

obzory

je

třeba

nestále rozšiřovat, proto
žáčci 1. B s paní učitelkou
Ivankou Procházkovou šli
společně poprvé navštívit i
Národní galerii. Tady se
seznámili

s

tím,

co

je

vlastně umění a naučili se,
jak se v takové galerii mají
správně chovat.

U KULATÉHO STOLU
Na začátku února uspořádal školní žákovský parlament Třetí oko již druhý letošní
kulatý stůl s panem ředitelem. Tato společná nepravidelná setkání jsou vždy
velmi důležitá pro obě zúčastněné strany, ale i pro celé nepřítomné osazenstvo
školy. Na kulatém stole zástupci z řad žáků 1. i 2. stupně přednášejí své návrhy,
připomínky a podněty k chodu školy, diskutují s panem ředitelem o možnostech
realizace těchto podnětů a učí se rozumět různým záležitostem ze světa
dospělých. Výsledky svých jednání následně sdělují ve svých třídách.

Jak byste
vyřešili tento
problém?

CHVILKA S POEZIÍ
Nejen sportovních soutěží se mohou naši žáci účastnit. Pravidelně se děti
prezentují také literárně, ale i v recitaci básní. Právě recitační soutěž, která je
oblíbenější hlavně na 1. stupni se odehrála v únoru. Každý má svou strategii, jak
zvládnout nervozitu, hlavně svoji báseň nezapomenout, proto si ji všichni neustále
odříkávali dokola. Na prvních místech v různých věkových kategoriích se umístili:
Dominika Codrová z 1.B, Kryštof Šejnost z 3.B, Pepa Labuda z 4.B a Beata
Nováková z 6.A.

VÝROBA PTAČÍCH BUDEK
Ptačí třída 2. B se v rámci únorového projektového dnu věnovala svému
oblíbenému tématu – ptákům. Tentokrát s pomocí odborníků ze sdružení Ornita,
se kterým dlouhodobě naše škola spolupracuje, se děti vlastníma rukama pustily
do sestavování pravých budek pro hnízdění ptáků.

To děláš
špatně!!

Práce to není vůbec jednoduchá, je třeba sestavit jednotlivé dřevěné části
k sobě podle návodu, potom vzít do rukou hřebíky a kladívka a sbít kusy pevně
dohromady a přitom si neudělat žádné zranění. V další fázi následuje práce
venku, kdy se vytipují vhodné stromy pro pověšení budky. A s pomocí žebříku a
řemenů se budka bezpečně připevní ke kmenu.

Pak už stačí počkat, až přiletí na jaře nějaký pěvec a budka i místo se mu zalíbí...

Kdy už přiletí
ptáci?

COMENIUS NA SICÍLII
Skupinka šesti žáků 9. tříd koncem února vyrazila v rámci programu Comenius na
Sicílii do městečka San Cataldo ležícího v centru Sicílie. Pracovali jsme zde na
projektu „e-Motions“ a naučili se spoustu nových věcí. Byla to lekce jak pro naše
žáky, tak i pro učitele. A jak to vlastně probíhalo?
Cesta tam nám trvala celý
den.

Letadlem

jsme

to

vzali přes Benátky, kde
část naší výpravy během
pětihodinového čekání na
vyrazila

na

ostrůvek

Murano. Obdivovali jsme
krásy městečka, nádherné
sklářské výrobky, kanály,
loďky

a

lodičky.

Dobrodružná

cesta

pokračovala

na

letiště

Catania, kde jsme počkali
na delegaci z Turecka a společně jsme dojeli autobusem do cíle – městečka San
Cataldo. Přivítání italskými rodinami bylo velice milé a srdečné a veškeré obavy
z neznáma z nás konečně spadly.
Druhý den ráno jsme se už
podívali do školy v San Cataldu.
Kromě prohlídky po škole jsme
zažili výuku několika předmětů
v italštině,

užili

přestávky

a

si

společné

konverzovali

anglicky. Po obědě jsme se prošli
hezkým městečkem San Cataldo
a pak nás čekalo seznamování se se všemi účastníky projektu Comenius, rozdělení
do mezinárodních skupinek a společné aktivity v angličtině.
Další den byl výlet do Palerma. Navštívili jsme místní palác, zahrady, největší
evropské divadlo Teatro Massimo a další zajímavé památky. Měli jsme průvodkyni,
která nám v angličtině vyprávěla historii o místech, které jsme navštívili.

V Palermu jsme zašli do restaurace na oběd. Měli jsme hodně chodů –
samozřejmě nechyběly těstoviny a pizza. Po obědě jsme vyrazili na pláž v Palermu
a začali natáčet náš první film – Life of teenagers.

Né, já
budu hrát
hlavní roli!

Třetí den jsme ve škole sestříhali videa, která jsme v Palermu natočili. Měli jsme
s tím spoustu práce. Pak jsme prezentovali své projekty a filmy, ve kterých jsme
cizincům představili, odkud jsme.
Další den jsme navštívili sopku
Etnu. Ve skupinkách jsme zde
začali

natáčet

film

„Lost

Italy“.

V rámci

natáčení

in

jsme

vyjeli nahoru lanovkou a kochali se
spoustou sněhu. Bylo zamračeno,
takže

jsme

sopku

doutnat

neviděli, ale zato cítili. Vypadalo
to tam jako na poušti. Natáčení
na Etně bylo zajímavou zkušeností
a

některé

nahrávky

z tohoto

prostředí se opravdu vydařily. Z Etny jsme se vydali směrem k moři – do
městečka Taormina. Bylo to krásné historické městečko na vysokém kopci. Za
pěkného počasí je odsud vidět nejen na doutnající sopku, ale i na italskou pevninu.

Videa jsme dodělávali další
den ve škole. Odpoledne jsme
pak jeli do údolí chrámů
v Agrigentu. Bylo nádherně a
spousta

času

angličtinu

s

procvičovat
italskými

kamarády. Někteří se naučili
i

užitečné

italské

fráze.

Večer rodiny pozvaly děti do
restaurace, jak jinak než na
pizzu. Domů se vrátili až
kolem

půlnoci!

Další

den

přišlo smutné loučení. V 6:00 ráno jsme vyrazili do Čech, tentokrát přes Řím.
Shrnuto a podtrženo, prezentovali jsme Českou republiku, jak nejlépe jsme mohli,
seznámili jsme se s jinými zvyky a způsoby výuky, naučili se spoustu frází v
italštině a obohatili jsme svou zkušenost o práci v mezinárodním týmu. Uvědomili
jsme si, jak jsou cizí jazyky důležité a někteří se možná vrhneme i na italštinu.
Natočili jsme několik krátkých filmů v Palermu, Taormině, na Etně, v údolí
chrámů v Agrigentu a nebo prostě na plážích ostrova. O výlety ani ochutnávky
italských specialit nebyla nouze. Všichni jsme si to náramně užili a těšíme se na
další brzké setkání, které proběhne 4.-11. dubna 2014 u nás v Praze.

OBOROVÉ DNY
Moviemakers
Ve třetím oborovém dni jsme se
zaměřili na reklamu. Napřed jsme
shlédli reklamy různě ze světa a
následně debatovali o kladných a
záporných stránkách reklamy. Pak
jsme se rozdělili do skupinek a
pokusili

se

vymyslet

vtipnou

a

zajímavou reklamu na každodenní
věci

kolem

nás.

Někdo

tvořil

reklamu na i-Pod, jiný třeba na svou svačinu. Na počítači jsme pak vše upravili,
přidali efekty a vzniklo nám pár opravdu zajímavých snímků. Reklamy budou
součástí filmů, které v rámci oborového dne vznikají...

Nejen prstem po mapě
Skupina našich cestovatelských
nadšenců se vydala na svoji třetí
severskou cestu. Navštívili tak
všechna

severozápadní

krajská

města – po Ústí nad Labem,
Karlových Varech dorazili také do
hlavního
Konečně se
můžu vidět
i zezadu!

města

Libereckého

kraje. Tato města mají mnoho
společného. Před rokem 1945 zde
většinově žilo německy hovořící
obyvatelstvo. V každém městě
zaujala

nádherná

německá

secesní zástavba. V Liberci žáci
navštívili náměstí Dr. Edvarda
Beneše. Nejprve však navštívili
IQ park, kde spolu s učiteli

„potrápili“ mozkové závity zajímavými informacemi o vodě, síle, kovech, apod.
Abychom si aspoň v Liberci užili trochu sněhu, rozhodli se vyrazit na dominantu
Liberce horu Ještěd. Příroda však byla proti, kvůli silnému větru nejela lanovka,
ale i tak si všichni účastníci odvezli úžasné zážitky ze zasněžených svahů.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
Již padla zmínka o oblíbených soutěžích, kdy žáci mohou pustit uzdu své fantazie
a klidně i několik hodin věnovat psaní příběhů, ať už v českém nebo anglickém
jazyce. V úterý 4. února proběhlo v sále školy slavnostní vyhlášení výsledků obou
literárních soutěží. Výherci obdrželi knížky jako poděkování za pěkné práce. Ti
nejlepší svoji práci dokonce přečetli ostatním, za což sklidili velký potlesk!

CRAZY CLOTHES SHOP
Nyní se žáci 3.A a 3.B v hodinách
angličtiny věnují oblečení. Nejprve se
nejrůznější

kousky

oblečení

naučili

pojmenovat, nacvičili jednoduché fráze,
a pak už se děti pustily do scének v
obchodě s bláznivým oblečením, do
kterého

každý

zajímavým

módním

přispěl

nějakým

doplňkem

-

od

puntíkovaných ponožek přes citrusové
leginy, bláznivá trička a pestrobarevné
šatičky až třeba po hranolkovou čepici.
Byl to prostě "Crazy clothes shop".

ŽIJEME SPORTEM!
Stolní fotbal

A góóól!

Již tradiční turnaj proběhl ve fotbálku. Nejlepším týmem byla Vendy Reslerová z
6. A a Ester Arnautová ze 7. A, nejlepším chlapeckým týmem byli chlapci ze 6. A
Vojta Linha a Kuba Oriniak.

