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DŽARDA PODRUHÉ!  
ANEB KDYŽ TÁBORSKÁ 

TANČÍ... 
 
    Ve dnech 13. a 20. 5. 2010 
uspořádalo Třetí oko ve spolupráci s 
učiteli Jaroslavem Novákem a 
Václavem Bauerem druhý ročník 
taneční párty DŽARDA.  

 
 
Opět jsme se naučili několik tanců a užili si skvělou zábavu. Přišli všichni, co rádi tančí 
– a to jak holky a kluci, tak učitelé i přátelé školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po skončení nácviku společenských a country tanců následovalo odlehčení ve stylu 
DISCO! 



LETOŠNÍ MEZINÁRODNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY  
 
I v tomto  školním roce se jich uskutečnilo několik. Na podzim  ve dnech 31. 10. -7. 11. 
2009 proběhla jako první mezinárodní výměna s německou školou  Sekundarschule 
Friedrichstadt ve Wittenbergu v Sasku- Anhaltsku. Výměny se zúčastnilo 12 dětí z 6. 
až 9. tříd. Děti byly ubytovány v rodinách. Po třech dnech odjely společně 
s německými kamarády do rekreačního zařízení v Harzu – do městečka Bad Sachsa.  
 

Program byl 
zaměřen především 
na rozvoj 
jazykových 
dovedností. Děti 
musely aktivně 
komunikovat s 
německy mluvícími 
kamarády, ať 
chtěly či se 
styděly. Nakonec 
se domluvili všichni.  
 
 
 
 

 
 
To, že výměnné jazykové pobyty 
nejsou samoúčelné, potvrdila 
Veronika Bednáriková, žákyně 
9.A., která se zúčastnila  
obvodního kola konverzační 
soutěže v německém jazyce a 
obsadila 1. místo. 
 
 
 
 
Na oplátku 19. 4. -25. 4. 2010  navštívilo naši školu v rámci mezinárodní výměny 12 dětí 
ze Sekundarschule Fridrichstadt ve Wittenbergu. Některé děti přijely za svými 
kamarády, které poznaly již na podzim v Německu, ostatní navázaly nová přátelství 
v Praze. Program pobytu byl opět zaměřen na vzájemnou komunikaci.  
 



 
Nechyběla kultura, sport, 
společný vzdělávací program, 
workshop ve škole ani 
celodenní výlet.  
 
 
 
 
 
Různé příležitosti pro 
jazykovou komunikaci byly 
dobrou zkouškou jazykových 
dovedností zúčastněných 
žáků.   
 

 
3.5.-7.5. 2010 se uskutečnila 2. mezinárodní výměna s partnerskou školou Konrad-
Adenauer v Mellendorfu v Dolním Sasku. Květnové výměny se zúčastnilo 16 žáků ze 7. 
až 9. tříd. Během pobytu si děti prohlédly pamětihodnosti Hannoveru a byly přijaty 
v dolnosaském parlamentu. Podívaly se do historického města Celle, kde si prohlédly 
hrázděné domy, zámek a muzeum. Výlet lodí a naučná poznávací geologická stezka byly 
také zajímavým zážitkem. Dorozumívacím jazykem byla němčina nebo angličtina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všichni si odvezli domů mnoho krásných zážitků a vzpomínek. 



SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ 
 

19.5.2010 se v prostorách školní jídelny  konalo setkání rodičů budoucích prvňáčků a  
našich pedagogů. Zúčastnili se ho:  
Mgr. M. Hricz – výuka matematiky na I. stupni 
Mgr. R. Kučera – výuka českého jazyka na I. stupni, kroužky Klubu volného času 
speciální pedagog PhDr. K. Balharová 
Mgr. L. Kočandrlová - výuka anglického jazyka v 1. třídě (kroužek) 
vedoucí školní družiny M. Střihavková 
vedoucí školní jídelny J. Korytářová 
Cílem setkání bylo přiblížit rodičům některé oblasti chodu naší školy a naší 
pedagogické práce a samozřejmě zodpovědět konkrétní dotazy týkající se školní 
docházky. 
Žáci třídy 8.A si pro nejmenší připravili zábavný program. 
 
 
 

PORTRÉTY V ANGLIČTINĚ 
 
Žáci 8.A a 9.B pracovali na mezinárodním projektu eTwinning, na téma „Portrét 
spolužáka“. V hodinách angličtiny  detailně popsali své spolužáky. Popisy poté zaslali  
do partnerské školy ve Francii, kde je podle toho  francouzští kamarádi nakreslili. A 
takhle to dopadlo:  
 
My classmate is very beautiful.  
She has got a round face and  long brown 
straight hair. 
Her eyes are big and pretty. They are 
brown. 
She has got an interesting full mouth. 
Her eye-lashes are long and black. 
Her body is tanned and she is tall. 
She is cheerful and has a nice smiling face. 
She wears glasses , often only in school. 
lShe is friendly and i really like her  
 
 
 
 
 
Ale i my jsme Francouze podle jejich popisů zpodobnili, a tak se mají na co těšit!  
 



WE CAN SPEAK ENGLISH 
 
Řekli si žáci 4.B a vyrazili do ZOO. 
 
Snažili se komunikovat pouze anglicky. 
Hledali různá zvířata a učili se, jak se  
anglicky nazývají. 
V jedné z her se sami stali zvířaty, a museli 
pomocí anglických otázek zjistit, kdo jsou. 
Probíhalo to asi takto: 
 

 
 
                                                               

Am I big? 
No, you aren't. 
Am I a bird? 
No, you aren't. 
Am I a mammal? 
Yes, you are. 
Am I white or grey? 
Yes, you are. 

Am I a mouse? 
Yes, you are! Well done! 

 
 
 
 
Do I live in Africa? 
…, you don't. 
Am I a mammal?  
…, you are. 
Do I live in a cold place? 
…, you do. 
Do I eat meat? 
..., you don't. 
 
 
 
 
Tak takovou angličtinu bereme ! Shodli se všichni ze 4.B. 
 



OBOROVÉ DNY SE BLÍŽÍ  KE SVÉMU KONCI 
 
   Do termínu odevzdání oborových prací zbývá už jen pár dní, a tak všichni finišují, 
poopravují a dokončují práce na tématech, která si na začátku školního roku vybrali. 
Deváťáci mají před sebou obhajoby,  
na které se usilovně připravují.  
 
   Ti, kteří si vybrali oborový den 
Animace je legrace svá dílka zaslali 
též do soutěže Antifetfest, která se 
konala v modřanském biografu. 
Přehlídky žákovských a studentských 
filmů  se jako diváci zúčastnili i naše 
deváté třídy. Medaili jsme sice do 
školy nedonesli, ale naše filmy měly 
úspěch. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Co všechno zažili účastníci oborového dne Co vlastně znamená bio? 
 

V rámci BIO oborových dnů navštívili spoustu zajímavých míst, např. na ekofarmě 
Usedlost Medník se seznámili s principy ekologického zemědělství a pomohli s péčí o 
zvířata.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Ve škole  uspořádali BIO-NEBIO 
hostinu a porovnávali  chutě a ceny 
různých potravin.  
 
 
Vypravili se také do obchůdku 
Fairtrade, neboli spravedlivého 
obchodu, kde se prodávají výrobky se 
zárukou, že pěstitelé např. kávy 
dostali dobře zaplaceno a že se na 
zpracování nepodílela dětská práce.  
 

 
Všichni si z oboráků odnesli nevšední zážitky a nové vědomosti, které ve svých 
obhajobách dobře uplatnili. 
 
 
 
 
 
 
 



HURÁ DO PŘÍRODY 
 
Květen každoročně láká žáky 1. stupně do přírody, aby poznali různé kouty naší vlasti. 
Ani letos tomu nebylo jinak. Škol v přírodě se uskutečnilo hned několik, namátkou 
jmenujme výjezd 1. tříd do Střelských Hoštic, druháci objevovali krásy Adršpachu a 
třeťáci spolu se čtvrťáky  strávili „ pravěký“ týden v Chlumu u Třeboně. Vytváření 
pravěkých nástěnných maleb a tvorba odlitků tehdejší flóry byla pro ně hračkou a 
prima zábavou. Více z atmosféry těchto pobytů si můžete přiblížit na následujících 
fotografiích. 

3.B a 4.B na kostelních schodech                          Výroba pravěkých zkamenělin  
v Chlumu se všem podařila. 

 
Večerní čtení pohádek ve Střelských 
Hošticích. 
 
Herna na půdě bavila každého.... 
 



 
 Na pramičce v Adršpachu 
 
 

2.A a 2.B v Adršpašských skalách 
 

Poznávání nejbližšího okolí 
 
 

V muzeu Merkuru v Polici nad Metují  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Večerní výprava za draky 
končila ve skalách, kde 
se otevřely skály a 
nabídly své poklady 


