KVĚTEN
Ani v květnu žáci a učitelé naší školy nezaháleli. Připravili
a realizovali

různé

projekty,

navštívili

zajímavá

místa

a samozřejmě také sportovali. To, co nám přinesl tento měsíc, si
můžete přečíst.
ANGLICKÝ PROJEKT VE TŘETÍ TŘÍDĚ
Paní učitelky Barbora Doležalová a Markéta Střihavková přišly s nápadem udělat
anglický projekt pro žáky 3. tříd. Právě třeťáci s angličtinou v tomto školním
roce začínali. V projektu
se

zaměřili

na

slovní

zásobu, kde se věnovali
zvířatům a procvičovali si
vazbu there is/are. Ve
skupinkách

plnili

různé

úkoly, trénovali správnou
výslovnost

a zpívali

písničky. Výsledkem byly
nejen
které

krásné
zdobily

postery,
školní

atrium, ale i skvělý pocit
z dobře odvedené práce
a to, že i po necelém roce výuky angličtiny děti tento projekt zvládly na jedničku.

PRAHA PLNÁ PAMÁTEK
Prahu plnou památek v květnu objevovala třída
8.B v čele s panem ředitelem Františkem
Prokopem. Každý žák si ve škole vylosoval
historickou budovu, o které si doma našel
informace a potom ji při procházce prezentoval
spolužákům. Na Hlavním nádraží zhlédli Fantovu
kavárnu a nástupiště s projíždějícími vlaky,
kterými ale tentokrát nikam nejeli a dál tedy
museli po svých. V centru města si prohlédli dům
U Černé Matky Boží, Obecní dům, Židovský

hřbitov a další místa. Nakonec
litovali,

že

protože

neměli
je

více

času,

procházka

i prezentace bavily. Tak třeba
příští rok navštíví další zajímavá
místa.

SLÁVA VÍTĚZI!
V

květnu

se

konalo

krajské

kolo

OVOV

(Odznak

Všestrannosti Olympijských Vítězů), do kterého se
z obvodního kola kvalifikovali za jednotlivce dva žáci naší
školy - Růženka Sedláčková ze 4.B a Patrik Studenovský
ze 7.A. Na atletickém stadionu ve Vysočanech však
soutěžil pouze Patrik, neboť Růža odjela na školu
v přírodě. Každý závodník bojoval v šesti disciplínách –
hod míčkem, skok daleký, sprint na 60 m, leh-sedy, shyby
a běh na 1000 m. Patrik si ve všech disciplínách vedl

skvěle a s velkým náskokem zvítězil ve své kategorii, tímto vynikajícím výkonem
se kvalifikoval na republikové finále, které se bude konat začátkem září v Brně.
Patriku, moc gratulujeme a držíme palce do Brna!

TŘETÍ OKO A DESIGNOVÁ SOUTĚŽ
Ani tento školní rok Třetí oko nezahálelo a pilně
pracovalo
na

svých

projektech.
Jedním z nich byla designová soutěž
o nátěr židlí. Každý žák mohl přijít
s výtvarným návrhem. Autoři vítězných

židlí svoje návrhy zrealizovali a třída
výtvarné výchovy se může pyšnit krásnými
židlemi. Děkujeme Třetímu oku a paní
učitelce Věře Palánové, že myslí i na to,
aby naše škola hezky vypadala a nám se
v ní líbilo.

LET’S COOK TOGETHER
Paní učitelka Barbora Doležalová přišla s dalším nápadem – šesťáci se během
hodin angličtiny stali kuchaři. A protože v hodinách angličtiny se mluví anglicky,
ani vaření na tom nemohlo nic změnit. Práci si dobře rozvrhli, a tak stihli ukuchtit
pro všechny palačinky a navíc ještě těstovinový salát. Sladce tedy začali den
a každý měl pak s sebou ještě na svačinu i misku se salátem. Moc si to užili
a projekt ještě zpracovali další vyučovací hodinu do plakátu ve třídě. Na
internetu můžete vidět i videa z této gurmánské události.

5.A UŠILA KOSTRU
Protože páťáci v přírodovědě
probírají
projektový

člověka,
den

poslední
věnovali

opěrné soustavě. A jelikož
mají rádi výzvy, rozhodli se,

že ušijí kostru. Nejprve obkreslili paní učitelku, potom s pomocí encyklopedií
určili ty nejznámější kosti, z kartonu vyrobili šablonky a každý žák ušil a vycpal
jednu kost. Když vše dali dohromady, vznikla z toho velká kostra, která zdobí
jejich třídu.

3.A VE SVÍČKÁRNĚ
Svíčkárna Rodas, byla dalším z míst,
kam

se

vypravili

třeťáci

s paní

učitelkou

Lindou

Kotoučkovou.

Nejprve

navštívili minifarmu, kde viděli mimo jiné
koníky, kozy, čuníky, králíky, ovečky a dravce.
Po prohlídce se už těšili na výrobu vlastních
svíček.

Bílé

svíčky

máčeli

v

barevném

parafínu a pak je zdobili. Co svíčka, to

originál! Podívali se i do voňavého království, kde
si naplnili lahvičku různými koupelovými solemi.
Všem se návštěva Šestajovic líbila a už tam
plánují další výlet, protože v areálu se nachází
ještě čokoládovna. Tak příště nám, prosíme,
přivezte i ochutnávku! 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 1.A A 1.B
Na

konci

května

začíná

sezóna

škol

v přírodě a svou premiéru zažili i naši
prvňáčci, konkrétně 1.A s paní učitelkou
Veronikou Bouškovou a 1.B s panem učitelem
Luďkem Kovářem. Vypravili se do Dolního
Maxova v Jizerských horách. Děti dokázaly,
že jsou už samostatné a zvládnou být týden bez rodičů. Společně si všichni užili
krásné počasí, zažili spoustu legrace,
ale i různá dobrodružství. Zdokonalili
se v důležitých dovednostech, a tak
dokázali

přemoci

zlého

čaroděje

a vysvobodili princeznu. Nezapomněli
ani na výletování, projeli se vláčkem
a navštívili

výrobnu

hraček.

Hráli

spoustu her a také se teda trochu
věnovali učení. :-)

HURÁ DO OPERY
Třída 2.B se společně s paní učitelkou Ljubou
Černou

opět

vypravila

do

opery.

Tématem

posledního setkání byla italská opera, pro kterou je
typické umění bel canto - neboli krásný zpěv. Na
programu byly ukázky z oper Bohéma a Nápoj lásky.
Mezi operami se děti dozvěděly zajímavé informace
o vývoji divadelního kostýmu. A některé z nich si
mohly vyzkoušet
nádherné
kostýmy. Byl to
pro ně opravdu
zážitek. Podívejte se na fotografie a posuďte,
jak jim to slušelo v šatech pro Labutí jezero,
Rusalku, Carmen či Julii.

8.A V TEPLICÍCH
Do učiva dějepisu v osmé třídě patří mimo jiné první světová válka, do které
výrazně zasáhli českoslovenští legionáři. Aby žáci měli představu, jak bojovali,
vyrazili s panem učitelem Karlem Červeným do Teplic v Čechách. Tam se nyní
nachází Legiovlak v rámci celorepublikové výstavy, aby se mohla širší veřejnost
seznámit s našimi hrdiny, kteří se zasloužili o vznik republiky.

6.A, 8.B KORUNOVAČNÍ KLENOTY
Letos uplynulo 700 let od
narození našeho prvního
císaře Svaté říše římské
a při

této

příležitosti

byly na Pražském hradě
vystaveny

korunovační

klenoty Karla IV. Šesťáci
spolu

s paní

učitelkou

Petrou

Prokopovou

Machalovou

a

osmáci

s panem ředitelem u této

události nesměli chybět. Po spaní ve škole se hned ráno vydali na Pražský hrad,
kde museli čekat dloooouhou frontu, ale čekání se vyplatilo a na vlastní oči mohli
vidět korunu, žezlo, jablko, kříž, plášť a meč.

8.A A VČELKY V JUMP PARKU
Třída 8. A a školní cheerleadingový tým s panem učitelem Karlem Červeným
navštívil jumppark na Jarově, aby si užil den plný adrenalinu. Někteří jen tak
skákali na trampolíně, či si zkoušeli akrobatické dopady do jámy, jiní se
zdokonalovali ve flicích a saltech. Tento den se povedl.

