KVĚTEN
Jarní měsíc byl ve znamení výjezdů a výletů tříd a také
sportovních úspěchů. Naši žáci úspěšně završili projekt Comenius
v Polsku.
COMENIUS V POLSKU

Na začátku května proběhl poslední výměnný pobyt v rámci projektu Comenius,
tentokrát přihlášení žáci 2. stupně pracovali v polském dalekém severovýchodě –
v Suwalki v doprovodu svých učitelů Jardy Nováka, Karla Červeného a Petry
Prokopové Machalové.
Přestože

počasí

nebylo nejlepší, žáci
se svými polskými a
tureckými

kolegy

podnikli několik výletů
do okolí, dokonce na
lodi. Také vyzkoušeli
ochutnávky

jídel

z

různých zemí a společně
se učili polské národní
tance. Hlavní náplní ale
bylo

opět

natáčení
jazyce

tematické
v anglickém

v rozmanitých

skupinkách. Žáci dotočili
videa, kde představovali
zúčastněné
státy.

Ke

zapojené
komentářům

přidávali obrázky a další
efekty.

Žáci

tímto

pobytem získali možnost
opět se vidět s kamarády, se kterými se seznámili již v předchozích částech
projekt, např. v Turecku. Také to pro ně byla neocenitelná možnost komunikovat
a trénovat cizí jazyk.

BARVY A 2.B
Víte, jakou barvu má voda? Modrou, zelenou, hnědou? Průhlednou? V Národní
galerii si třída 2.B s paní učitelkou Ivankou Procházkovou užila interaktivní
program, ve kterém si zkusila, jak lze měnit barevnost vody různými technikami.
Děti se pokoušely
vnímat barvy vodní

Víte, jaká barva vznikne

hladiny u známých

smícháním žluté a modré?

uměleckých

děl,

které se v galerii
nacházejí. Během
programu si každý
nejen

namíchal

svoji

vlastní

barvu,

ale

ztvárnil

hloubku

vody

i

technikou

překrývání
barevných folií.

PRVŇÁCI NA ŠVP
Třídy 1. B a 1. C s paní učitelkami Ljubou Černou a Luckou Svobodovou společně
vyrazily do Orlických hor do Nové Vsi u Bartošovic. Děti strávily příjemný týden
za slunného počasí plný her a výletů do okolí.

Třída 1.C během pobytu
také

plnila

pohádkové
Kačenky,

úkoly

od

princezny
ochránkyně

Orlických hor. Přitom děti
musely

dodržovat

její

pravidla pobytu v přírodě.
Všichni si školu v přírodě
užili!

Kdy už tam
budem..?

4.B NA ŠVP
Čtvrťáci vyrazili s paní učitelkou Hankou Dražďákovou do Jizerských hor do
Hrabětic! Po celý týden využívali skvělé sportovní zázemí hotelu Dřevona, děti
hrály vybíjenou, stolní tenis, fotbal, k dispozici měly i krytý bazén. Samozřejmě
se vydali také do krásné okolní přírody na výlety!

BESEDA SE SPISOVATELKOU
V květnu nás ve škole navštívila spisovatelka
Ivona

Březinová.

spisovatelka,

ale

je

to

také

nejen

moc

milá

skvělá
žena.

Nejdřív nám povídala o tom, jak začínala se
psaním, poté nám ukazovala svoje knížky.
Její první knížka byla Panáček Paneláček a
kniha,

která

Začarovaná

má

nejvíce

třída,

také

vydání
jsme

je
měli

k nahlédnutí knížky s ilustracemi Heleny
Zmatlíkové. Budoucí spisovatelé si přišli na
své, dostali spoustu cenných rad do začátků!
Nakonec jsme se mohli ptát a dotazů bylo
opravdu hodně! Kdo chtěl, tak si mohl
nechat

podepsat

deníček

kterou si mohl koupit.

nebo

knížku,

DRUHÁCI V HŘEBČÍNĚ
Koncem května se dostihová třída 2.A společně s dalšími druháky vydala na
návštěvu barokního statku v Benicích u Benešova. Nachází se tam hřebčín Favory,
ve

kterém

chovají

kladrubské bělouše. Ti
nejsou trénováni pro
dostihy,

ale

jsou

vycvičeni zejména pro
zapřažení do kočárů. I
děti s paní učitelkou
Kotoučkovou,
Procházkovou a panem
učitelem Zbořilem se
vydali

na

kočárem

projížďku
po

okolí

statku. Pak žáci prošli stáje a od průvodkyně se dozvěděli plno zajímavostí-třeba
o pravidlech, podle kterých se hříbatům vymýšlejí jména. Prohlédli si stáje a
sedlovnu a poté zamířili do minizoo. Tam mohli krmit koně, osly, lamu, krávu,
poníky a jiná zvířata. Mezitím už pro děti chovatelé osedlali bělouše a hnědáka a
kdo chtěl, se mohl projet. Někdo jel poprvé a trošičku se bál, ale byl to zážitek!
Až budu velká,
budu ten kočár
řídit já!

ŽIJEME SPORTEM!
OVOV
Po roce se konalo okresní kolo OVOV
(odznak

všestrannosti

olympijských

vítězů)

v

Naše

Praze

4.

škola

samozřejmě nesměla chybět. Po dvou
letech jsme opět vybojovali zlatou
medaili a zároveň postup na krajské
kolo

OVOV,

a

to

díky

skvělým

výkonům Laury Studenovské z 8.A.
Bronzovou medaili vybojoval Boreš
Šteffl ze 7.B. Jako obvykle bylo
přítomno mnoho slavných osobností,
např.

bývalá

Kašpárková,

trojskokanka
či

zpěvák

Šárka
Johny

Machette. Tuto akci moderoval skvělý
sportovní moderátor České televize
Jan Smetana. Zlatým hřebem bylo
vystoupení školního cheerleadingového
týmu.
Já jsem první!

Cheerleaders
Školní cheerleadingový tým Cheerleaders Bees se zúčastnil 14. mistrovství
republiky v cheerleadingu a perfektně tak reprezentoval naši školu. Děvčata z
8.A Laura Studenovská s Dominikou Junkovou vybojovala nádherné bronzové
medaile a odnáší si tak cenný kov z nejvyšší cheerleadingové soutěže České
republiky! Mladší Včeličky obsadily 5. a 6. místo v cheerleadingové kategorii.

Let’s go Bees,
let’s go!

