
LEDEN 

Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... 
Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom 
daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým 
chceme pomáhat a přispět k jejich ochraně. Nové byly po roce 
zážitky z pořádného sněhu v Peci pod Sněžkou, kam vyrazili naši 
žáci na lyže! A co přinesl nový rok 2015 vám? 

MOŘSKÉ ŽELVY V INDONÉSII 

V lednu navštívila naší školu 
bioložka Hanka Svobodová, 
která se v JV Asii v oblasti 
Indonésie věnuje ochraně a 
záchraně mořských želv 
karet. Během poutavé 
přednášky seznámila děti 1. 
stupně i naše deváťáky se 
způsobem života želv, 
jejich rozmnožovacím 
cyklem, povyprávěla o 
nebezpečích, kterým musí 
želvy, jejich vajíčka a 
mláďata čelit a představila nám aktivity nadace, jejíž je v tomto místě spolu se 

svými kolegy a 
dobrovolníky z České 
republiky, hlavním 
mozkem. Obě páté třídy 
vytvořily velmi povedené 
plakáty, co byste měli a 
naopak neměli dělat, 
pokud se vydáte na 
dalekou a exotickou 
cestu na ostrovy.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 

V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se 
k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří přišlo spoustu školy chtivých dětiček 
s rodiči a ani u zápisu se učitelé nenudili! Dokonce jste mohli z prvního dne zápisu 
v průběhu celého dne sledovat živé vstupy na kanálu České televize, kde o podobě 
zápisu i o tom, co by budoucí prvňáček měl zvládnout, hovořila naše speciální 
pedagožka paní učitelka Kamila Balharová. Ke slovu se v reportáži dostaly i děti 
z 1.B, které si na svůj zápis pamatovaly. 



LYŽOVÁNÍ V PECI POD SNĚŽKOU 

Pec je pro nás prostě záruka výborné lyžovačky! Letos se druháci a pár dalších 
nadšených lyžařů z jiných tříd vydali na chatu Protěž. Ta leží přímo na sjezdovce 
Zahrádky III. Vloni jsme se naučili základům lyžování a zvládli jsme jezdit na 
pomě. Letos jsme pilovali techniku a všichni už umí jezdit i na kotvě. Protože nám 
to šlo, brázdili jsme i sjezdovku Smrk a velké Zahrádky. A špičkoví lyžaři pokořili 
dokonce Javor! 

 

 

Heč, my umíme 
lyžovat!!! 

 

 

V Peci je sníh nejlepší! 



Počasí nám přálo, 
sněhu bylo plno a 
pořád se sypal, jen 
to sluníčko chybělo. 
Na chatě se o nás 
dobře starali, 
chutnalo nám a i 
večerní programy 
byly zajímavé. 
Kromě karnevalu a 
pohádek jsme také 
měli přednášku člena 
horské služby. 
Vyprávěl nám o 
záchraně zavalených 

lavinou a přinesl nám ukázat sondu a pípák, který pomáhá při vyhledávání osob pod 
sněhem. Víte, že je dobré mít v kapse obyčejný magnet? Na něj pípák zareaguje 
a máte vyhráno! 
Na závěr nesměly chybět závody. Tentokrát jsme jeli obří slalom. Na Klondiku je 
totiž slalomová trať s časomírou. A tak jsme byli jako opravdoví závodníci! I 
medaile večer byly opravdové! A tak se už teď těšíme na příští zimu. A kam 
vyrazíme? No přece DO PECE! 



KERAMICKÁ DÍLNA V 2.C 

Jak si zpříjemnit poslední den pololetí? Co třeba poválet si s keramickou hlínou a 
něco si vytvořit! Třída 2.C s panem učitelem Jirkou Zbořilem si takový den 
připravila. Některé děti měly hlínu v ruce úplně poprvé, takže to byla velká 
legrace. I přesto vznikly moc hezké výrobky, které si po upečení děti můžou 
odnést domů. 

DRUŽINA V GALERII 

I ti nejmenší, co tráví čas po vyučování ve školní družince, se rozhodně nenudí! 
S paní vychovatelkami podnikají rozmanité akce, Sluníčka chodí skoro pravidelně 
na výstavy do galerie PRE v Praze. V lednu to byla výstava olejomaleb Romana 
Křeliny. 

Nejdřív se to 
takhle vyválí… 



ŽIJEME SPORTEM! 

Turnaj ve fotbálku 

Jeden z oblíbených turnajů se pravidelně odehrává v Klubíčku na fotbálkovém 
stole! Nejlepší chlapeckou dvojicí byli tentokrát Fanda a Matěj z 9. A, nejlepšími 
dívkami Bára a Lucka ze stejné třídy, stříbrné medaile také získali deváťáci a to 
Áďa a Jenda a bronz ukořistili kluci ze 7. A Kuba a Vojta Linha. 

A je to doma! 


