Září 2010
1.ZÁŘÍ
Tak nám zase začíná škola. Před
školní budovou se shromažďují
skupinky odpočinutých, energií
nabitých a opálených žáků.
Mezi nimi se proplétají bytůstky malé a vyjukané, většinou v doprovodu rodičů či
prarodičů. Jsou to naši prvňáci. Jejich kroky míří až do třetího patra – do divadla.

Zde již na ně čekají nejstarší
spolužáci, aby je uvítali a po
slavnostním zahájení odvedli do
jejich nových tříd.

PODĚKOVÁNÍ STRÁŽNÍKŮM

Tak jako v minulých letech dohlíželi i
dnes na naši bezpečnost při
přecházení vozovky naši strážníci.
Spolu s panem ředitelem je uvítali a
kytičkou obdarovali žáci 3.A.

SOUTĚŽ
O NEJKRÁSNĚJŠÍ ZNAK
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
Naše škola se zúčastnila soutěže ve
vytvoření znaku Prahy 4 z odpadových
materiálů. Cílem soutěže bylo připomenout
nejen dětem potřebu třídit odpad a v
neposlední řadě také podpořit hrdost na
svou městskou část.

Znak, na jehož výrobě se podíleli žáci s
učiteli, byl spolu se znaky ostatních škol
vystaven v OC Arkády Pankrác. Hlasování
probíhalo přímo na místě konání výstavy
nebo elektronicky. Jak jsme ve srovnání
s ostatními školami uspěli, se dozvíme
později.
-

ZLENICE TENTOKRÁT PRO 8. TŘÍDY A 7.A
Všichni, kteří jeli na školní pobyt ve Zlenicích do hotelu Hláska, se sešli před školou.
Během hodiny jsme dorazili na místo a pak dlouho čekali na to, až nám uklidí pokoje,
abychom se mohli nastěhovat.

Bohužel pan ředitel hotelu
nebyl na naše učitele
příjemný, ale paní učitelka
Fialová se nedala a velmi
klidným hovorem uvedla
pana ředitele do varu.
Houbová omáčka s houskovými knedlíčky vše napravila.
Po poledním klidu šli osmáci na procházku do blízkého okolí. Tam se všechny děti
někam schovaly – některé i do popelnice - a pan učitel Červený je musel hledat.
Které nenašel, těm koupil zmrzlinu. Potom jsme soutěžili v další hře. Šli jsme
k Sázavě a házeli kamenem přes
řeku. Kdo hodil dál než naši
učitelé, nebude zkoušený
z jednoho předmětu, který naši
třídní učí.
Po návratu do hotelu jsme se
rozdělili do 2 skupin. Jedna šla
k paní psycholožce a druhá k panu
učiteli Hriczovi.

Ve skupinách jsme vyplňovali
různé dotazníky a řadili za sebe
hodnoty důležité pro život.
Večerní program vyplnila
minibojovka a po ní jsme docela
rádi lehli do postelí a spali.

Druhý den se velmi vydařil.
Hned ráno po snídani jsme
šli do lesa a hráli bojovou
hru Souboj pěti týmů.

Nejlepší však bylo
odpoledne.

V menších skupinkách jsme
se učili, co nás může potkat,
když budeme muset jít na
úřad o něco žádat. Například
když budeme chtít získat
nějaké peníze z grantu.
Založili jsme různá občanská
sdružení, vypracovali
projekt, který jsme museli
před komisí obhajovat.
Nasmáli se všichni, my i učitelé. Pan učitel Červený se smál, až brečel.

Třetí den dopoledne jsme se nasnídali, uklidili pokoje, sbalili své věci a po obědě
vyrazili domů. Do Prahy jsme přijeli na nádraží Vršovice a odtud jsme museli pěšky
až ke škole! Uklidili erár a rozešli se domů. Pro mě: dokonalý pobyt.
Za všechny Anča

A takto viděla výjezd Martina
Ve středu 15. 9. 2010 se setkaly třídy 7.A - to je naše třída, 8.A a 8.B před naší
školou a odjeli jsme autobusem do Zlenic. Zde jsme měli do pátku výjezd. Po
rozdělení do pokojů jsme se setkali v učebně číslo 7.

Povídali jsme si, jaký budeme
mít tady program. Pak byl
oběd. Jídla tu dělají moc
dobrá. Večeře byla stejně
tak výtečná jako oběd a pak
jsme se zase setkali
v učebně k dalšímu programu.

Dnes máme bojovku, která je spojená s osmáky a jmenuje se Strážce ticha. Šli
jsme večer asi ve 22:00 hodin ven, byla už pěkná tma.

Hrálo se to tak, že byl
strážce, který seděl
v trávě, před sebou měl
poklad (kbelík plný
bonbonů) a měl baterku.
My jsme měli jít od
určené čáry k němu a
měli jsme mu vzít poklad
(jeden bonbon), ale když
na nás posvítil baterkou,
tak na koho kužel světla
z baterky posvítil, tak ten
se musel zase vrátit k čáře a začít znovu. No a po bojovce jsme šli spinkat.
Druhý den jsme venku hráli velmi dobré hry. To si mohl každý zvolit, co by chtěl
hrát a některé hry byly společné. Mě například bavilo hrát frisbee.
Tento den se také volili 2 zástupci do Třetího oka. Hlasovalo se a zvolili jsme
Martinu a Šimona. Večer jsme měli druhou bojovku, ale tu už hrála jen naše třída a
ta bojovka se jmenovala Strážce světla. Dva týmy šly naproti sobě a šlo o to
nepříteli sfouknout jeho hlavní svíčku a zabránit nepřátelům to samé. Když bojovka
skončila, tak jsme hráli Rampušáka, to je stejné jako hrát Mrazíka a pak byl konec a
šli jsme hajat.
Výjezd se moc vydařil a splnil to, co měl. Poznali jsme se dobře s panem učitelem
Burešem a zahráli si fajn hry.
Druhý den
po obědě
jsme si
sbalili a
odjeli jsme
vlakem. Jeli
jsme asi 6
minut a pak
jsme
nastoupili na
druhý vlak,
kterým jsme
odjeli rovnou
na Vršovické
nádraží.

KLUB PŘÁTEL KONDICE ANEB KPC
Na naší škole spontánně vznikl KPC. Jak je z názvu patrno, scházejí se v něm
ti, kteří si dobrovolně rozhýbávají tělo a zlepšují fyzickou kondici. Každé ráno před
začátkem vyučování se sejdou s oblíbeným panem učitelem Červeným převážně
dívky z 6.-.9. tříd, které si bez
něj ranní rozcvičku nedokáží
vůbec představit.
Na úvod si protáhnou tělo
strečinkovým cvičením, zaposilují
a dále pokračují některou ze
zajímavých pohybových her.
Jmenujme například Krále
střelců.
Osvěženi 30 minutovým cvičením
odcházejí do svých tříd.

