
ZE ŠKOLY DO ŠKOLY 
  
Na oborovém dni 4.11.2010  prováděli naši žáci malé děti z mateřské školy po budově 
naší školy.  

 
 
Děti byly rozděleny na malé 
skupinky a pohybovaly se pod 
vedením starších dětí chodbami, 
které  skrývaly zajímavá a 
tajuplná strašidla.  
 
 
 
 
Na strašidelné pouti skupinky 
plnily různé úkoly, např. skládaly 
puzzle, malovaly strašidla, 
navštívily 1. třídu a zkusily si, 
jak se sedí ve školní lavici.  

  
 
 



 
 
 
Protože všechny děti byly moc 
šikovné, strašidel se nezalekly a 
všechny úkoly splnily, čekala na 
ně nakonec sladká odměna. 
 
 
O pár dní později – 10.11. budoucí 
prvňáčci navštívili naši školu 
znovu. 
 
 
 
Tentokrát je starší kamarádi  zasvěcovali do nových karetních a deskových her. 
V naší škole se jim opět moc líbilo a paní učitelky je musely přemlouvat k odchodu.  
 
Takže 1. září 2010 na shledanou ve školních škamnách !!!!!!!!!!! 

 

 
 



DEVÁTÁ Á VE VĚZENÍ 
 
Nedaleko Nymburka se nachází víska Jiřice, 
která je zajímavá tím, že na jejím okraji stojí 
věznice. 
 
11.11.2009 se stala cílem exkurze třídy 9.A. 
Všichni byli plni očekávání, protože do vězení 
se člověk nedostane každý den, že? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlídka areálu s výkladem zaujala každého. Každý sice rád nahlédl do opravdické 

cely, ale pobyt v ní by se 
nikomu nelíbil.  
 
Nejzajímavější částí 
prohlídky byl rozhovor 
s jedním odsouzeným a 
vychovatelkou. Dozvěděli se 
hodně o  vězeňském životě.   
Například že za vzorné 
chování mohou vězni 
navštěvovat počítačové či 
jazykové kurzy nebo si 
mohou zasportovat ve 
vězeňském areálu.  

 
 
 
 
  Naši žáci se shodli na tom, že je lepší      
  sportovat na školním hřišti, jazyky se učit    
  ve škole a na počítači surfovat doma. 

 
 
 



TROPICAL ISLAND  
V OBLEŽENÍ NAŠICH ČTVRŤÁKŮ A PÁŤÁKŮ 

 Co je Tropical Island? 

Aquapark, který  pojme přes 6600 lidí najednou a zábava tu trvá věčně. Nikdy se tu 
totiž nezavírá! Rekreační komplex Tropical Islands má otevřeno nonstop a nabízí 
svým návštěvníkům i nocleh.  Přespat zde můžete v chatkách, stanech nebo na 
lehátku přímo na pláži. Naše děti strávily noc ve stanech a moc se jim to líbilo, 
protože teplota vzduchu se v aquaparku pohybuje okolo 30°C a voda v laguně má 
ještě o dva stupně víc a hlavně  tropický park s pralesem, písečnými plážemi, lagunou 
a mořem (velký bazén), vodopády, vířivkami, saunami, tobogány a dalšími atrakcemi 
mohly děti využívat neomezeně. 
A ještě jedna zajímavost: 
Komplex Tropical Islands je vybudován v obrovské hale, která dříve patřila 
sovětskému letectvu a měla sloužit pro výrobu vzducholodí. Žádná vzducholoď tu 
však vyrobena nebyla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VZPOMÍNKOVÉ  ODPOLEDNE  
 
 
 
Dne 19.11.2009 uspořádala Městská část Praha 4 na naší 
škole Vzpomínkové odpoledne u příležitosti 20. výročí 
sametové revoluce. Od 14.00 do 18.00 byl připraven 
bohatý program – nechyběla výstava historických 
fotografií, ani koncert Vlasty Třešňáka. Návštěvníci si 
připomněli  listopadové události před dvaceti lety.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Pod vedením paní učitelky v.Polívkové 
třída 5.A připravila originální výstavu 
předmětů z doby před sametovou 
revolucí. Nechyběly na ní různé 
průkazy, staré fotoaparáty, sifonové 
lahve s náhradními bombičkami, 
háčkované síťovky a módní doplňky. 
Děti se  divily, dospělí vzpomínali.   



ŘECKÉ DNY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 
 
 
Každý den je výběr ze dvou salátů-ovocný+zeleninový,k pití stolní voda 

 
Pondělí Polévka athénská čočková 
1.Bramborové šišky se strouhankou a cukrem 
2.Těstovinový nákyp " Pasticio" s masem, rajčaty a sýrem 
Tzatziki ( strouhané okurky v jogurtu) 
Ovocný nápoj, čaj Námořník,bílá káva 
 
Úterý Polévka drůbeží se sýrem 
1.Rybí rizoto po řecku 
2.Palačinky s džemem 
Řecký salát s červenou cibulkou 
Ovocný nápoj Carotelka, čaj červený, 
horká čokoláda 
 
Středa Polévka rybářská zeleninová 
1.Špagety po milánsku,strouhaný sýr 
2.Kuřecí pilaf s olivami( maso s rýží) 
Jogurt s medem a ořechy 
Nápoj Ledový čaj, ovocný čaj sypaný 
 
Čtvrtek Polévka řecká zeleninová s rajčaty 
1.Francouzské brambory, červená řepa 
2.Vepřové ragú s celerem a olivami, barevná vřetena 
Nápoj Multi Q, čaj ovocný, ochucené mléko 
 
Pátek Polévka řecká fazolová 
1.Masové kuličky Delfy v rajčatové omáčce,dušená rýže 
2.Knedlíky s vejci,okurka 
Nápoj citrónový sirup, čaj ovocný, mléko jahodové 
 
 
Přejeme Vám dobrou chuť! 
 
 
 
 
 
 

 



TÝDEN ČTENÍ S POROZUMĚNÍM    

Na naší škole jsme zvyklí často poměřovat své síly s žáky z ostatních škol. 
Zúčastňujeme se matematických soutěží a olympiád, účastníme se sportovních 
turnajů či dětských olympijských her, úspěšní býváme i v olympiádě německého 
jazyka nebo v recitačních či řečnických soutěžích. Mnozí měří svůj talent s 
ostatními ve zpěvu či hře na hudební nástroj. Tradici má na naší škole také literární 
soutěž. 

Letos celý týden probíhala soutěž ve čtení. 
Nebylo to ale čtení na rychlost, jak byste se 
mohli domnívat, ale čtení s porozuměním. Co si 
pod tím představit? Soutěžili jsme jen na naší 
škole. Vyučující pro žáky připravili texty, na 
které navazovaly otázky zjišťující, jak pozorně 
četli a jak textu porozuměli. Tato dovednost je 
velmi důležitá, a tak soutěžili všichni žáci již od 
2.třídy.  

Každé soutěžení má své vítěze, a tak i tentokrát po týdnu soustředěného čtení 
následovalo sečtení bodů a vyhlášení výsledků. Ti nejlepší čtenáři si odnesli na 
památku diplom.  
Blahopřejeme !!! 
 
 
 
 


