BŘEZEN
Březen, za kamna vlezem? To v naší škole určitě neplatilo!
Naopak jsme první jarní měsíc šli přivítat rovnou ven při
rozmanitých aktivitách – ať už to bylo čištění ptačích budek před
hnízdní sezónou nebo exkurze a výlety během projektových a
oborových dní…
DIVADLO PRO DOMOV SENIORŮ
Pohádku

O

dvanácti

měsíčkách, kterou nacvičily
děti ze 3. A v hodinách
dramatické výchovy s panem
učitelem Jirkou Zbořilem a
hrály

také

ve

představily
babičkám
Domě

škole,

tentokrát
a

dědečkům

seniorů

v

v

Michli.

Zpříjemnily jim tak jedno dopoledne a představení s písničkami Jaroslava Uhlíře
mělo velký úspěch!

ČIŠTĚNÍ PTAČÍCH BUDEK
Již v loňském roce žáci 4. B
vyráběli

v rámci

vedením

lektorů

projektu
z

pod

Občanského

sdružení Ornita ptačí budky a
umísťovali je na stromy v okolí
školy.

Že

zbytečná,
začátkem

jejich
se

práce

nebyla

přesvědčili
hnízdní

letos
sezóny.

S příchodem jara je nutné ptačí
budky vyčištit a připravit na nové
obyvatele. Za velké pomoci pana
školníka Žižky a s paní učitelkou
Hankou

Dražďákovou

„svoje“

budky

čtvrťáci

zkontrolovali

a

zjistili, že všechny splnily svůj
účel. Teď jsou budky vyčištěny od
starých hnízd a parazitů a my
můžeme chodit pozorovat, kteří
ptáci do nich nakladou vejce...

PROJEKTOVÉ A OBOROVÉ DNY
Kolem po Praze horem i dolem
Čtvrtý oborový den vyjela skupinka našich cyklistů k Vyšehradu. Již cestou na
metro žáci poznali, s jakými překážkami se cyklisté na cestách po Praze
setkávají, např. museli vynést kola do schodů nebo se rozdělit do dvou skupin,
protože v jednom vagonu metra může být jen omezený počet kol. V ranní špičce
navíc není vůbec lehké se do metra s kolem vejít. Jejich trasa směřovala od
metra Ládví po cyklostezce do bikeparku, podél Vltavy až zpět do centra ke
Karlovu mostu a do školy.

Zvukohry
Předposlední oborák strávil tým paní učitelky Milady Syrovátkové v nahrávacím
studiu Hobby centra na Praze 4. Nejdříve žáky pan zvukař Robert Štolba
seznámil s ovládacím pultem a samotným programem, na kterém byly velice
zajímavé funkce pro úpravu jednotlivých hudebních stop. Potom všichni společně
nahrávali jednotlivé stopy hudebních nástrojů – bicí, zpěv a klavírní doprovod.
Nakonec se stopy spojily dohromady a tak vznikla celá hotová skladba v podání
našich žáků!

Svět kolem nás
V březnovém oborovém dni se žáci věnovali ohroženým druhům zvířat a tak se
vypravili do pražské zoo v Troji, která se přímo péči o různé ohrožené druhy a
jejich rozmnožování věnuje. Společně skupina prošla nejzajímavější části zoo a
doplňovala informace do pracovního listu např. o koni Převalského nebo gaviálu
indickém, který se vyskytuje již velmi omezeně v několika částech Asie,
především na řece Čambal. Během volna na závěr společné vycházky mohl pak
každý navštívit svá oblíbená zvířata – nechyběl medojed kapský, žirafy nebo
kočkovité šelmy! A protože tímto tématem se budou někteří zabývat i ve své
oborové práci, měl každý i příležitost načerpat potřebné informace i pořídit
fotky.

Nejen prstem po mapě
Pan učitel Červený pokračuje se svými žáky v cestování po krajských městech
České republiky. První zastávkou bylo hlavní město Moravy, Brno. Druhé
zastavení je čekalo v Hradci Králové. Třetí výlet se konal do Mělníka. Navštívili
tam nejširší studnu v České republice a někteří poprvé viděli nutrie. Zatím
poslední oborové zastavení mířilo opět na Moravu. Žáci si prohlédli uhelný důl
Anselm a centrum města Ostravy.

Velikonoční tradice v 1. C
Věděli jste, že dni, na který připadl tento
projektový den

se říká Šedivé úterý a že i

ostatní dny v týdnu před Velikonocemi mají své
názvy? Středa je Škaredá a kdo se v tento den
mračí, bude se prý mračit celý rok, v Zelený
čtvrtek se má jíst zelené jídlo, abychom byli
zdraví, a na Velký pátek se otvírá země a
vydává své poklady! V 1. C si prvňáci s paní
učitelkou

Martinou

Valentovou

o

těchto

zajímavostech vyprávěli, vyzdobili si vajíčka z
papíru a zahráli velikonoční hru. Jejich úterý
tedy rozhodně škaredé nebylo!

Sederová večeře 5. A
Třída

5.

A

pojala

slavnostně

a

připomněla

svátek

Pesach

projektový

(svátek

si

den

židovský

nekvašených

chlebů), jehož součástí je i Sederová
večeře,
izraelského

která

připomíná

národa

vyjití

z egyptského

otroctví. Nejprve žáci museli prohledat
celou třídu, zda se v ní nenachází něco,
v čem je obsažen kvas, potom si všichni
museli pořádně umýt ruce a následovala
večeře, kde každé jídlo mělo symbolický
význam. Schválně se páťáků zeptejte,
jestli si na některé jídlo vzpomenou ☺
Během dopoledne se také naučili píseň,
která měla pouze 3 slova a postupně se
zrychlovala. Nesměl chybět ani tanec.
Hlavním chodem byl beránek (kuřecí
maso), u kterého si vysvětlili jeho význam pro Velikonoce. Během multikulturního
projektového dne páťáci ukázali, že se umí pěkně chovat při slavnostní večeři a
poznali zase něco nového.

1. A na statku

O projektovém dnu se třída 1.A opět vydala s paní učitelkou Veronikou Bouškovou
do Toulcova dvora, kde na ně tentokrát čekal program věnující se zvířatům ze
statku. Na pastvinách u statku děti viděly koně a krávy. Chvilku se zastavily u
prasátek, slepic, hus, kačen a holubů. Pohladily si také ovce, a dokonce mohly
nakrmit králíčky a kozy. O všech zvířatech teď prvňáci vědí spoustu zajímavostí.
Odnesli si však nejen poznatky, ale i zážitky vizuální, hmatové a čichové.

ROLLER COASTER CUP
V novém kalendářním roce vyrazil náš
školní tým Cheerleaders na první soutěž
v roce 2016 a to na Roller coaster cup,
která

se

konala

na

Letné

v

hale

Královka.

Skvělá atmosféra a publikum vyburcovaly naše včelky k výborným výkonům!
Děvčata získala mnoho ocenění v různých kategoriích, nejvýše 1. a 2. místo pro
double jazzový tanec a hip hop, 3. místo v týmovém tanci – jazz a hip hop a také
ve stuntování...

