
DUBEN 

Naše aktivity ve škole byly pestré jako aprílové počasí! Kromě 
celoškolních akcí, kdy přijeli na návštěvu žáci z partnerské školy 
z Mellendorfu nebo rozmanitých oborových dní se konaly i akce 
tříd, ať už hraní divadla nebo velikonoční tradice a dokonce už 
první ze škol v přírodě... 

VELIKONOCE V 2. B 

 

Na Škaredou středu před velikonočními prázdninami si druháci s paní učitelkou 
Ivankou Procházkovou ve třídě udělali velikonoční dílničku. Vyráběli různé 
velikonoční dekorace, připravili si zelenou svačinku z řeřichy, o kterou se každý 
žáček ze třídy celý týden staral. Nezapomněli ani na zvířátka ze školního 
chováku, děti jim přinesly zelenou svačinku v podobě čerstvě nastříhaného 
oseníčka, které ve třídě pěstovaly. A protože na Škaredou středu se nemá nikdo 
mračit, bylo všem společně pěkně veselo! 

Hody hody..!! 



VELKÁ KOČIČÍ POHÁDKA 5. B 

Třída 5. B nacvičila s paní učitelkou Jitkou Svobodovou divadelní představení 
podle pohádky od Karla Čapka. Natrénované divadlo hráli žáci dopoledne pro 1. 
třídy a odpoledne pak pro rodiče. Všichni se text skvěle naučili a herecké výkony 
také stály za to. Představení bylo doplněno i hudební vložkou, a to znělkou z 
růžového pantera. Děti sklidily velký úspěch! 



JARNÍ PETRKLÍČ 

Příchod jara oslavil školní pěvecký sbor Táboráček tradičně na hudebním 
festivalu malých a mladých muzikantů Jarní Petrklíč 2015, kde zahájil kategorii 
Velké sbory a soubory. V konkurenci dvaceti sborů z celých Čech se prezentoval 
lidovou písní Vyletěla holubička ve dvojhlasé úpravě Radko Rajmona, písní Jaro 
přichází od Inky Rybářové a na závěr zazněla píseň Emila Hradeckého Až na 
Sněžku s partou ježků. Za svůj výkon byl sbor oceněn zaslouženým potleskem. 

BOWLING 7. A 

Jak pro učitele, tak i 
pro žáky je příjemné 
poznat se i mimo 
školní prostředí. 
K tomu slouží 
rozmanité třídnické 
akce. Tentokrát vzal 
pan učitel Karel 
Červený své miláčky 
na bowling. Někteří 
hráli poprvé, jiní už byli ostřílenými hráči, to hlavní ale bylo, že si všichni 
společný čas náramně užili a chvíli se netočilo všechno kolem učení! 

Teď to všem 
nandám! 



SBĚR STARÝCH MOBILŮ 

V dubnu vyvrcholila každoroční meziškolní soutěž ve sběru vysloužilých mobilních 
telefonů. Díky všem nadšeným sběračům jsme letos již potřetí mohli převzít 
hlavní cenu! S neuvěřitelným počtem 153 kusů jsme suverénně předehnali ostatní 
zúčastněné školy a kromě finanční odměny škola získala i poukázku od společnosti 
Asekol na vybraná elektrozařízení. Ceny převzali žáci 2. A jako nejvýkonnější 
sběratelské třídy s paní učitelkou Lindou Kotoučkovou. Odevzdané mobily budou 
dále ekologicky zpracovány a recyklovány, proto neváhejte a všechny vaše staré a 
rozbité elektrospotřebiče odevzdávejte vždy v rámci sběrových týdnů ve škole. 



MELLENDORF V PRAZE 

V dubnu se odehrál výměnný pobyt se žáky z německého Mellendorfu. Skupinka 
dětí, které loňský školní rok do Německa vyrazily, tentokrát přivítala a připravila 
program pro německé kamarády. Program byl opravdu pestrý, nechyběla 
procházka Prahou s návštěvou Pražského hradu a Orloje, představení černého 
divadla, výlet na hrad Karlštejn a kreativní workshopy ve škole. 

 
To bude ale 
hezká panenka! 



Němci se zapojili do 
naší akce Šití 
panenek pro Unicef 
a během workshopu 
s paní učitelkou 
Valentovou vytvořili 
několik panenek. 
Dalším workshopem 
bylo navlékání 
korálků. 

Velmi zajímavý a 
poučný byl program 
v blízkém 
Triloparku, kde se 
všichni dozvěděli 
zajímavosti o 
paleontologii a zkamenělinách. Během workshopu účastníci otisky pravěkých 
živočichů i vyráběli ze sádry. Týden byl sice pro všechny náročný, ale zážitky a 
zkušenosti, které si každý odnáší, jsou velmi cenné! 

Was ist das?? 

Das ist 
Ichtyosaurus! 



FAKTOR STRACHU 4.A 

Jestli si myslíte, že se 4. A něčeho bojí, tak jste na omylu! V polovině dubna 
vyrazila třída s paní učitelkou Janou Kotrbatou na školu v přírodě a všechny děti 
ukázaly, že strach není faktor, který by je zastavil. Čtvrťáci si užili spoustu 
zábavy, her, běhání venku a bojovek. Během připravených týmových zápolení nebo 
strašidelných úkolů pro jednotlivce museli všichni překonávat svoje hranice, aby 
dostáli cíle. Bude to škola v přírodě, na kterou budou dlouho vzpomínat! 

 

Jsme horší 
než mouční 
červi!!! 



OBOROVÉ DNY 

Nejen prstem po mapě 

Posledním zastavením v rámci 
oborového dne „Nejen prstem po 
mapě“ bylo na východě naší republiky 
ve Zlíně, kde tým pana učitele 
Červeného a paní učitelky Fialové 
strávil dokonce tři dny! Žáci poznali 
jsme typickou Baťovu architekturu, 
dozvěděli se, jak začínala světová 
obuvnická firma. V zoologické 
zahradě všichni měli náramnou 
příležitost si pohladit a nakrmit 
rejnoky. Úžasný zážitek! Aby 
nechyběl sport, šli si všichni ještě 
zaplavat. 

 

Asi mi právě 
ukousnul prst! 



ŽIJEME SPORTEM! 

Vybíjená 

Oblíbený sport, 
který se žáci učí 
v hodinách tělesné 
výchovy. Kvůli 
bezpečnosti hrál 
turnaj 2. stupeň 
zvlášť ve dvou 
kategoriích. V klání 
6. a 7. ročníku byli 
úspěšnější šesťáci 
nad třídou 7. B. 

 

V další kategorii 8. a 9. ročníku, 
kde se zúčastnila pouze třída 
9.A, se nakonec odehrál souboj 
mezi týmem dívek a chlapců. 
Vyrovnaný zápas skočil výhrou 
kluků, kteří zvítězili o pouhý 
bod. 

Proč nenahraješ 
mně!? 



I žáci a žákyně na 1. stupni pilně trénují vybíjenou. Připravili se na školní turnaj, 
zdokonalili se v taktice a strategii a výsledkem byl úchvatný turnaj mezi 
čtvrťáky a páťáky. A jak to dopadlo? Nejlepší byli žáci 5. B, druhé místo 
obsadila 5. A a 3. příčku vybojovala 4. A. Tým 5. B převzal tradiční putovní pohár 
z rukou pana ředitele Františka Prokopa. 

Tento zlatý pohár 
putuje nyní do 5. B! 


