
Říjen
Ve dnech 1. – 5. října  byly obědy ve školní jídelně v duchu řecké 
kuchyně. Třída 5.B připravila krásnou  „řeckou“ výzdobu naší školní 
jídelny.

Jídelníček na řecké dny:

PONDĚLÍ:
Masové kuličky Delfy v rajčatové omáčce: Šťavnaté masové kuličky s 
chutí  po  mátě,  doplněné  jemnou  rajčatovou  šťávou,která  nepatrně 
voní po skořici.

ÚTERÝ:
Vepřové  ragú  s  celerem  a  olivami:  jemně  ochucené  vepřové  maso 
v bílé smetanové omáčce s navinulou chutí.
Maková  chalva  s  citronovou  polevou:  vláčný  piškot  s  celým 
mákem,obohacen mandlemi nebo vlašskými ořechy potřený citronovou 
polevou.

STŘEDA:
Řecká  musaka:  zapečené  brambory  s  masem,lilkem,zeleninou  a 
sýrem.Chuť po použitých surovinách. Řecké národní jídlo.Místo lilků 
můžeme použít cukety nebo
jinou zeleninu.

ČTVRTEK:
Řecké biftečky s bramborovou kaší: šťavnaté masové karbanátky s 
vůní oregána v jemné máslové šťávě.

PÁTEK:
Těstovinový  nákyp  Pasticio  s  masem  a  rajčaty,sýrem:  těstovinový 
nákyp  prokládaný  okořeněným  mletým  masem,rajčaty,zapečený  v 
omáčce se sýrem.V Řecku velmi oblíbené jídlo.



Naše paní kuchařka a spokojení strávníci v krásně vyzdobené 
jídelně



Návštěva německého filmu

V pondělí 8. října obohatila výuku němčiny návštěva filmového 
představení A„Hande weg von Mississippi“ (Ruce pryč od Mississippi). 
Žáci  8.a 9.ročníků, kteří se učí němčinu jako hlavní cizí jazyk, 
shlédli toto představení v kině Světozor.

Školní družina 

Od října fungují nové webové stránky  /www.nasedruzinka.wz.cz/ 
naší školní družiny. Na nich se mohou rodiče i my  dozvědět o 
pestré činnosti školní družiny. Z říjnových akcí zde zmíníme alespoň 
„UFO MEJDAN“

Pozvánka na akci:
POZOR! POZOR! POZOR!
čtvrtek 11. října 2007
Je tomu pár hodin, kdy nám vesmírní badatelé oznámili, že se k naší planetě blíží UFO! 
A co víc? Přistane přímo v naší družině!!! Buďte u toho!!! Zúčastněte se pravého 
vesmírného maškarního mejdanu!

Chystá se na Vás:

soutěž o nejlepší masku na téma „MŮJ OBLÍBENÝ MIMOZEMŠŤAN
taneční soutěž
soutěž v hodu na cíl
vysílání MARS TV
nejhezčí obrázek UFO

Naše paní vychovatelka Renata



Vesmírné řádění

Florbalový maratón

Ve  středu  10.října  se  uskutečnil  tradiční  každoroční  florbalový 
maratón. Účastnili se ho žáci 2. stupně, kteří utvořili dva týmy, jež 
spolu  svedly  nelítostný  souboj.  Ten  nakonec  skončil  neuvěřitelně 
vyrovnaným výsledkem 76 : 76.

Momentky ze soubojů a naši účastníci



Naši reprezentanti

1.oborový den

Pondělí 15. října bylo věnováno  1.oborovému dnu. Všichni žáci 
z 2.stupně si v září vybrali jedno téma, které jim nabídli jednotliví 
učitelé, a tomu se budou po celý školní rok věnovat. 
Témata pro letošní školní rok jsou následující:

Oborové dny ve školním roce 2007/2008
Vyučující 

Název 
OBOROVÉHO 

DNE 
Co vás čeká? 

1

Mgr. František 
Prokop

Mgr. Petra 
Machalová 

MUŽ V 
DOMÁCNOSTI

Jsi správný muž? Pak není co řešit, 
protože doma vaříš, žehlíš, pereš, 
nakupuješ, myješ okna, utíráš prach a 
děláš spoustu další jednoduchých 
činností.  Ale pokud tato slova slyšíš 
poprvé v životě, běž se honem přihlásit…
8.-9. ročník 15 žáků 

2 Mgr. Miroslav KOUPÍM MOBIL Každý z nás už určitě přemýšlel o tom, 



Hricz
ZA KORUNU. 

NEPRODĚLÁM?

jaké
nabídky nám nabízí reklamy.Mnohé 
vypadají
lákavě, zdají se být výhodné. Je tomu 
ale skutečně 
tak? Nebo nás tvůrci reklam jen 
obelhávají?
20-25 žáků

3
PhDr. Jitka 
Svobodová 

KUCHYNĚ 
NAŠICH 

SOUSEDŮ

Baví Tě vaření? Chceš ochutnat jídla 
typická pro země, které sousedí s naší 
republikou? Budeme společně vybírat 
zajímavé recepty, vařit spousty dobrot, 
stolovat a pochopitelně jíst. 
6.-9.ročník 12 žáků 

4

Mgr. Helena 
Suchánková

PhDr. Iva Milerová 

PROČ A JAK ŽÍT 
BIO?

KDO JÍ BIO, TEN 
JE „IN“!

Víte, co je bio?  Chcete se dozvědět 
více?
Navštívíme společně bio-farmu.
Vlastníma rukama  si vyrobíme sýr a 
máslo.
Upečeme si chleba.
Navštívíme obchody s bio potravinami.
Na závěr si pochutnáme na bio-
dobrotách ve speciální restauraci.
15 žáků 

5

Mgr. Helena 
Havránková

Mgr. Jana Linhartová 

CESTA ŽENY

Oborové dny budeme věnovat dívkám, 
které se na své cestě životem stávají 
ženami. Prožijeme rituály dospívání, 
břišní tance. Naučíte se používat tajné 
zbraně dívek a žen a možná přičarujeme 
i nového partnera.
8. – 9. ročník 16 dívek 

6 Mgr. Boleslava 
Chadimová

Mgr. Zuzana 
Kopasová

OUTDOOROVÉ A 
INDOOROVÉ 

SPORTY

Chcete pocítit působení adrenalinu ve 
svém těle?
Chcete prožít dobrodružství? 
Chcete zjistit, co dokážete?
Chcete prověřit své možnosti, 
schopnosti a dovednosti?
Teď máte možnost vyzkoušet některé 
věci, které jste dosud neabsolvovali, a
také se něco více dozvědět o 



netradičních sportech.
Během oborových dnů navštívíme lanové 
centrum, vyzkoušíme svoje síly na
lezecké stěně, vyjedeme si na kole a 
zalyžujeme si.

7 Mgr. Milan Šnýdr PRAŽSKÝ HRAD

Byl jsi už na Pražském hradě? Víš, že je 
to nejrozsáhlejší hrad na světě?

Na Pražský hrad můžeme jít třeba 
stokrát a vždycky najdeme něco nového 
a neznámého.
Každý, kdo bydlí v Praze, by měl Pražský 
hrad pořádně znát.
14 žáků 

8

Mgr. Veronika 
Palusová

MgA. Taťána 
Tobolová

ČTVERO 
ROČNÍCH 
OBDOBÍ V 

UMĚNÍ

Čtvero ročních období v divadle, hudbě, 
literatuře, lidové tvorbě, výtvarnictví... 
Jde nám o rozvíjení představivosti, 
fantazie, schopnost vyjádřit své 
POCITY a PROŽITKY. (Např.! 
dramatizace her a říkadel, seznámení s 
poezií s přírodní a folklórní tematikou, s 
lidovou písní, ale i vážnou hudbou, např. 
Vivaldiho Čtvero ročních období a jeho 
pocitové ztvárnění pohybem, malbou 
apod., plánujeme návštěvu výstavy, např. 
Muchova muzea!)
20 žáků 

9

Mgr. Tereza 
Romanovská

Mgr. Petra Křížová

ŠPERKY – JEJICH 
HISTORIE I 

SOUČASNOST

Staňte se experty přes zdobení lidského 
těla! 
Už od pravěku se člověk snaží vylepšit 
svůj vzhled pomocí nejrůznějších šperků, 
ozdob, barev.. Nahlédněme do hluboké 
minulosti a pojďme po stopách těchto 
krásných předmětů až do současnosti, a 
nechme se inspirovat opravdovými 
mistry k vlastnímu dílu. 
Pro dívky i chlapce!

 

10 RNDr. Jarmila 
Kačeňáková 

WEBOVÉ 
STRÁNKY – 

MOJE TŘÍDA

Říká ti něco  freeware HTML webdesign, 
odkazy, obrázky, tabulky, rámy,digitální 
technika? Nauč se je používat.



Momentky z oborových dnů

Sběrová soutěž - výsledky 1. kola.



Pozvánka na sběrový den z našich webových stránek
Která třída donese nejvíce starého papíru? Kolik tun vybereme za 
celou  školu?  Padne  snad  některý  z  loňských  rekordů?!
Od úterý 9.10. do pátku 12.10. již tradičně každé ráno od 7.30 do 
8.00  se  na  vás  těší  hladový  pan  kontejner  a  třída  8.A.  
A novinka letošního roku! Sběrem starého papíru přispíváte nejen na 
ohňostroj, ale také na školní chovák. Naše zvířátka to jistě potěší.
Kolik  vybereme? Je to jen na vás …a na vašich rodičích,  kterým 
velice  děkujeme.
                                            Sběrový tým třídy 8.A
Výsledky prvního kola

1.místo 8.B 1522   kg
2.místo 2.B 494,5  kg
3.místo 2.A 444    kg

Návštěva našich učitelů v německém Zweibrücken

Učitelé  naší  školy  se  v  letošním  školním  roce  účastní  dvou 
mezinárodních projektů financovaných z fondů Socrates. Na prvním 
spolupracuje naše škola s partnerskými školami v Německu, Polsku a 
Irsku. Tento projekt je realizován při výuce angličtiny.  
 Na druhém se podílejí vyučující 1.stupně Z.Keilová, N. Kolářová a 
R.Kučera. Ti spolupracují s učiteli   ze škol z  rakouského Bad Ischl 
a německého Zweibrücken-Mittelbach  a vytvářejí portfolia pro výuku 
čtení  a  matematiky.  Jazykově  jim  jsou  nápomocny  obě  vyučující 
němčiny H. Suchánková a I. Milerová.
Ve dnech 24.října až 31.října se konalo už čtvrté společné setkání 
učitelů  ze  všech  tří   škol,  tentokrát  v  německém Zweibrücken  – 
Mittelbach.  Letošní  rok  je  věnován  vytváření  “matematického” 
portfolia. 
Program celého pracovního setkání byl velmi pestrý. Učitelé z naší 
partnerské školy  připravili  nejen  náročný pracovní  program,  ale i 
několik zajímavých výletů do okolí městečka, které leží až u hranic s 
Francií.



Práce s portfolii v německé škole Na návštěvě ve škole

Na jednom z výletů

Halloween ve školní družině



Dne 31.října proběhla ve školní družině velkolepá akce – oslava svátku 
Halloween.
Děti se výborně bavily, o čemž svědčí i zpráva z družinkového webu.

Holota strašidelná, prohnala se šKOlNí DruŽiNoU a kejklemi všelikými i 
zjevem svým strašlivým vehnala strach do našich duší neklidných. Historii svátku 
toho strašidelného, Halloween zvaného, jsme sobě objasnili, jakož i Všech svatých 
svátek a Dušičky. Co v hlavách zůstalo nám z povídání toho prověřili jsme hrou 
BINGO zvanou. Kosti své ztuhlé tancem protáhli jsme. Bytosti nejstrašnější mezi 
sebou zvolili jsme!!

Krásně vyzdobená třída

Děti při zábavě
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