
LEDEN 

Ani jsme se nenadáli a máme tu nový rok! Konečně se také 
ukázala zima, aby mohli třeťáci tradičně vyrazit na hory. Jeden 
z mrazivých víkendů se vydal i školní klub cestovatelů na výlet do 
Drážďan. Leden také patřil turnaji ve stolním tenisu! 

VODNÍ PTÁCI S ORNITOU 

Po roce k nám do školy opět zavítali lektoři sdružení Ornita s novou 
environmentální přednáškou, tentokrát o vodních ptácích. Žáci prvního až 
sedmého ročníku měli možnost si zblízka prohlédnout různé druhy vodních ptáků 
žijících u nás, dozvědět se zajímavosti o jejich životě a přizpůsobení jejich 
prostředí. 

Kromě kormorána, ze kterého šel při polykání 
kuřat až trochu strach, jsme viděli čápa a 
husu, navíc si nikdo nenechal ujít příležitost 
pohladit si kachnu divokou a prozkoumat její 
prachové peří a plovací blány. Už jsme 
zvědaví, jaké téma nás čeká příští školní rok!  



ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 

Co by byla škola bez dětí? To by přece nešlo! Proto je zápis budoucích prvňáčků 
každoročně významnou a očekávanou událostí! Učitelé, kteří s rodiči hovoří a 
děti přijímají, mají plné ruce práce a stejně tak osmáci, kteří u zápisu pomáhají! 
Vodí rodiče do patřičných učeben a když je třeba, rozveselují děti, které ještě 
nevědí, že chodit do školy je to nejlepší! 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

Žáci 3. A nacvičili s panem 
učitelem Jiřím Zbořilem a paní 
učitelkou Lindou Kotoučkovou v 
hodinách dramatické a hudební 
výchovy hudební pohádku "O 
dvanácti měsíčkách". 

Pohádku s písničkami Zdeňka 
Svěráka a Jaroslava Uhlíře 
známou z filmu Tři bratři zahráli 
potom ve školním divadelním sále 
pro skutečné publikum. 



Mezi diváky byli nejen rodiče a sourozenci, ale i další příbuzní a přátelé školy. 
Pohádka měla velký úspěch, a tak na závěr nechyběl velký aplaus vestoje i 
květinové dary. Všichni přítomní se výborně pobavili! 

 

 

 

VÝLET DO DRÁŽĎAN 

Původně adventní výlet byl 
nakonec přeložen až na leden, 
ale to mu neubralo nic na jeho 
kráse a zajímavosti, protože 
Drážďany stojí za to navštívit 
každý den v roce a kdo tam 
ještě nebyl, měl by příště 
vyrazit s Klubem cestovatelů a 
panem učitelem Červeným. 
Sobotní den byl ledový, ale na 
to byli účastníci vyzbrojeni a 
vystrojeni! 

 



Cestou tam se zastavili v Schöně a na 
zpáteční cestě v Bad Schandau. V 
Drážďanech si skupinka prohlédla kostel 
Frauenkirche a světoznámou galerii Zwinger a 
poznala tak další architektonické styly 
barokního slohu. Samozřejmě zbyl i čas na 
nákupy, či návštěvu místních trhů. 

  

 

 

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU 

Spolu s florbalem je ping pong určitě nejoblíbenější sport ve škole, proto jeho 
největší fanoušci nemohli vynechat školní turnaj! Konal se odpoledne u ping 
pongového stolu, který je jinak každou přestávku v obležení velkých i malých 
sportovců. Tentokrát se utkali ti nejlepší z 2. stupně, zlato získal David Lau ze 7. 
A, stříbro Vasko Kolev z 6. B a bronz Ondra Vlach z 6. A. 



TŘEŤÁCI NA HORÁCH 

Na letošní zimu výborné sněhové podmínky, krásný hotel Emerich a plno zábavy 
na lyžích - to byl lednový pobyt v Peci pod Sněžkou. Během celého týdne děti 
pilovaly techniku lyžování na všech svazích v Peci. Jezdily i čtyřsedačkovou 
lanovkou, mnozí z nich poprvé, ale vše bez problémů zvládly.  

Ve středu odpoledne třeťáci nenazuli lyže, ale šli jsme na pěší výlet do Pece pro 
dárečky a na dobroty do cukrárny. Další den na sjezdovce Smrk trénovali na 
páteční závody ve slalomu.  

 

 



Počasí jim přálo, trať byla rychlá, protože bylo pod nulou a večer nejrychlejší 
závodníci dostali opravdové medaile, diplomy i jiné odměny. 

Celý týden v Krkonoších se vydařil a nikomu se ani nechtělo domů. Všichni si už se 
těší na další vydařenou lyžovačku! 

 



CHEER FLEXIBILITY CUP 

Naše Včelky se plně připravují 
na svůj vrchol sezóny, tedy 
mistrovství republiky v 
cheerleadingu. Abychom 
otestovali, jak jsou na tom se 
svojí ohebností a mrštností, 
uspořádali jsme v tělocvičně 
soutěž v této disciplíně. Holky 
předvedly skvělé výkony a 
některé ukázaly, že z nich 
rostou doslova hadí ženy! 
Držme jim palce na mistrovství! 

 

Ke sportovním přípravám patří také podpoření kolektivu, proto vyrazily naše 
cheerky juniorky s panem učitelem a trenérem Karlem Červeným na 
„teambuilding“. Bowling je pohodový sport, při kterém se dá i popovídat, zároveň 
napínavě soutěžit a hlavně plánovat cestu k dalším úspěchům! 



Niky Schwabová ze 7.A, která soutěžila ve Flexibility cup, je důležitou součástí 
týmu Cheerleaders. 


