
ÚNOR 
To to letí, začalo nám už 2. pololetí! A s ním již 3. projektový 
a oborový den, další ze zajímavých matematických workshopů, 
recitační soutěž a mnoho dalšího! 

 

MASOPUST V 1.A 
Ani v posledním zimním měsíci nechybí nějaká 
lidová tradice. Tou nejvýznamnější je asi masopust. 

Naši prvňáčci s paní 
učitelkou Veronikou 
Bouškovou si takový 
masopustní průvod 
nachystali. Maškary se 
nejprve představily 
a potom nechyběly 
tematické soutěže 
v plnění jitrnic a jelítek. 
Celá obchůzka končila 
hodováním koblih.  



 
MATEMATICKÝ WORKSHOP 
V únoru byl pro žáky připraven další matematický workshop, tentokrát s názvem 
Krychlová škola. Není krychle jako krychle a není škola jako škola. A jak vlastně 

taková krychlová škola 
vznikala? Žáci měli za 
úkol z připravených sítí 
složit jednotlivá tělesa 
a z nich potom sestavit 
krychli, která 
představovala jednu 
třídu. Například jedna 
taková třída vznikla 
sloužením 3 jehlanů. Co 
by to bylo za školu, kde 
nejsou žáci? Proto bylo 
dalším úkolem umístit do 
této třídy žáky tak, aby 
všichni seděli správně 
v lavicích. Děti 
předvedly, že mají 
dobrou prostorovou 
představivost a manuální 
zručnost, protože 
zvládly sestavit i ty 
nejobtížnější třídy. 

Třeba z nich jednou budou opravdoví architekti. 

 

 

 

 

 

 

 



BAREVNÉ ČAROVÁNÍ V NÁRODNÍ GALERII 

Národní galerii máme moc rádi a můžeme s klidem říct, že její programy nikdy 
nezklamou. Potvrdit vám to mohou i žáci z 3.A. Tentokrát zkoumali, jakou barvu 
má voda a míchali různé odstíny barev tak, aby vytvořili celé barevné spektrum. 
Během návštěvy ještě pečlivě studovali obrazy a zkoumali, jak malíři znázornili 
vodu, její pohyb, odraz objektů ve vodě atd. Sami potom z barevných folií složili 
diapozitiv, který paní lektorka na závěr promítla na zeď. U promítání se třeťáci 
náramně bavili.  

 

PROJEKTOVÉ DNY 

1.A v Toulcově dvoře 
1.A se v rámci projektového 
dne věnovala environmentální 
výchově a navštívila ekologický 
program v Toulcově dvoře. Žáci 
se zabývali tříděním odpadů a 
recyklací. Povídali si o tom, 
proč je důležité třídit a aby to 
nebylo jen povídání, zahráli si 
několik tematicky souvisejících 
her. Na závěr využili 
recyklovaný materiál a vyrobili 
si z něj krásné dalekohledy. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třídím, třídíš, třídíme v 1.B 

Také 1. B s panem učitelem 
Luďkem Kovářem věnovala 
projektový den ochraně 
životného prostředí. Zaměřili se 
hlavně na třídění odpadu a 
ujasnili si, co už třídit umí a 
řekli si, kam mají vyhodit 
odpadky, u kterých si nebyli 
jisti. Teď už ví, že budou 
chránit přírodu o něco lépe. A je to pravda, protože své koše na tříděný odpad 

vynášejí několikrát denně. Neměli bychom si z nich 
vzít příklad? 

 

 

 
 

 

 

 



1.C v knihovně 
Třída 1.C s paní učitelkou Martinou Valentovou měla projektový den zaměřený na 
podporu čtenářství. Nejprve žáci poprvé prezentovali před třídou knížku, kterou 
přečetli. Potom k ní nakreslili ilustrace a společně vytvořili barevný plakát.  

 

Ale to nebylo vše, vypravili se ještě do knihovny Na Veselí. Tam se dozvěděli 
spoustu zajímavých informací a některé děti si dokonce vypůjčily knížky domů. 
Prvňáčkům se v knihovně líbilo a jejich návštěva určitě nebyla poslední. 



3.A v Ypsilonii 
Že nevíte, kde Ypsilonie leží? Cesta je do ní dlouhá a plná překážek - úkolů. Žáci 
ze 3.A spolu s paní učitelkou Lindou Kotoučkovou museli projít Myšákovem, 

Syslínem, Pyšnou Lhotou, Vydřínem a Plyšákovem. Protože pracovali ve 
skupinkách, úkoly se jim podařilo vyřešit. Některé byly snadné, jiné zapeklité, ale 
všechny se týkaly vyjmenovaných slov, která letos probírají. V cíli zvaném 
Ypsilonie se za odměnu naučili novou stolní hru.  

V ní se každý dobře bavil a vlastně ani nepostřehl, že si procvičuje pravopis. 
Určitě se do Ypsilonie zase brzy vydají.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.A ve vesmíru 
Aby toho cestování nebylo 
málo, také žáci 5. A se 
vydali ne cestu. A to 
rovnou do vesmíru, aby 
zjistili více informací 
o planetách naší sluneční 
soustavy, kterou právě 
probírali s paní učitelkou 
Janou Kotrbatou  
v přírodovědě. Výlet to byl 
tak dlouhý, že dokonce 
museli přespat ve škole! 
K večeři si žáci sami připravili chutné toasty a před spaním si zahráli hry. 

Protože páťáci moc rádi 
objevují nové věci, každý z nich 
objevil svou planetu a její 
model vyrobil pomocí 
kašírování. Takže školní atlasy 
se mohou znovu přepisovat, 
protože nyní nemáme pouze 
8 planet, ale celkem 34! Co vy, 
nepřidáte do naší sluneční 
soustavy další planetu? 

 

 

 



OBOROVÉ DNY 

Svět je na dosah 
Protože tým paní 
učitelky Báry 
Doležalové a Aleny 
Červové 
prozkoumává v rámci 
oborových dnů 
turisty navštěvované 
památky Prahy, 
vydali se tentokrát 
na Pražský hrad. 

V oborových pracích 
se budou žáci 
zabývat i Malou 
Stranou, Karlovým mostem, ale třeba i dalšími ne-historickými místy, které podle 
nich stojí za vidění. Na hradě nemohli vynechat katedrálu sv. Víta, podívali se i na 
expozici Příběh Pražského hradu, navštívili Vladislavský sál a stáli na místě druhé 
pražské defenestrace. Snad nejvíce ale nadchla (kromě všudypřítomných stráží) 
Zlatá ulička s nejrůznějšími domky. Viděli i repliky či originály nejrůznějších 
artefaktů spojených s českou historií… 

Svět kolem nás 
Tento oborový den se žáci 
pod vedením paní učitelky 
Dany Sládkové a lektorky 
programu Recyklohraní 
stali mladými vědci 
zabývajícími se 
znečištěním vody, ovzduší a 
půdy. Dozvěděli se, co 
znamenají pojmy emise a 
imise, čím je znečišťována 
voda apod. 

 



Během pokusů žáci čistili vodu přes vlastnoručně 
vytvořený přírodní filtr, zjistili, že i v půdě je 
obsažen kyslík nebo jak hoří plast.  

Všichni zjistili, že recyklovat různé materiály 
v odpadu má svůj význam a vyplatí se to!  

 

 

 

TURNAJ VE STOLNÍM FOTBALU 

Únor již tradičně patří stolnímu fotbalu. Letos se přihlásili pouze žáci 1. ročníku. 
A jak to dopadlo? První místo obsadili Patrik a Viktor z 1. A, nejlepší dívkou, 
která hrála sama a dosáhla vynikajícího výsledku, byla Tea z 1. C, 2. místo Martin 
a Emanuel z 1. A, 3. místo Matyáš a Max z 1. A. Všem medailistům gratulujeme. 

 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 
Tak jak bývá v únoru 
zvykem, proběhlo i letos 
školní kolo recitační 
soutěže. Užili jsme si velmi 
příjemné odpoledne s 
mnoha krásnými 
básničkami.  



Recitátorů se sešlo hodně, zvlášť v těch 
nejmladších kategoriích byla vystoupení velmi 
zdařilá, dokonce jsme museli rozdělit kategorii 2. 
a 3. tříd na dvě, abychom mohli spravedlivě 
ohodnotit všechny přednášející. 

Porotu složenou z našich učitelů přišel podpořit i 
jeden host - pan Libor Bouček, kterému tímto moc 
děkujeme, jsme rádi, že si na nás našel čas a mohl 
soutěžícím přispět i dobrou radou pro další kola 
Pražského poetického setkání, kam postupují ti 
nejlepší.  

  


