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I když by se tomu člověk měl bránit,
dnešní koronavirová doba svádí řadu z nás k bloumání po internetu a četbě nejrůznějších komentářů i více či méně odborných
článků věnovaných nejen covidu, ale i jiným oblastem, které nás zajímají. Mne samozřejmě nejvíce lákají texty věnované školství a
vzdělávání. A nestačím žasnout nad tím, jak neuvěřitelné spektrum názorů se najde mezi skutečnými odborníky a samozřejmě mezi
všemi ostatními, kteří si myslí, že školství rozumí. Od těch, kteří vnímají distanční výuku jako velkou příležitost k zásadní změně jak
obsahu, tak forem výuky, až po ty, kteří v současné situaci žádná pozitiva nevidí. A protože nositeli jakékoli změny, ať už k lepšímu,
či k horšímu, jsou učitelé, zamýšlím se nad tím, co tato situace přinesla pozitivního a negativního pedagogům naší školy. Když jsem
začala psát tenhle text, myslela jsem, že to bude jednoduché. Jeden odstavec věnuji pozitivům, jeden negativům, hotovo. Brzy jsem
ale přišla na to, že ta příslovečná mince má dvě strany i ve školství. A možná je to dané i tím, že člověk se v práci s dětmi naučí vždy
hledat něco pozitivního, východisko, řešení a naději do budoucna, i když se na vás valí jeden problém za druhým.
Z mého „šéfovského“ pohledu jsem pyšná na všechny učitele. Bez ohledu na věk se nakonec dokázali naučit pracovat s nástroji potřebnými pro distanční výuku. Někdo pomaleji a s větším úsilím, většina však bez problémů zvládne i velmi pokročilé formy distanční výuky. A stále se učíme a zdokonalujeme. Všichni chápeme, že distanční výuka musí být jiná, než je ta ve třídě s tabulí, křídou a
v osobním kontaktu s dětmi. Ať už v budoucnosti budeme ze současných metod čerpat cokoli, jedno je jasné. V době sociálních sítí,
mobilních telefonů, umělé inteligence a stále větší digitalizace prostoru kolem nás nemůže škola zůstat uzavřeným světem, kterého se
změny netýkají. Změny budou přicházet stále rychleji a koronavirus nám ukázal, že je dokážeme zvládnout.
I když jsme ve škole nikdy neměli problémy se vzájemnou spoluprací mezi učiteli, tato doba ji ještě posílila. Všichni dokážeme sdílet
dobré i špatné zkušenosti, nápady, odkazy. Jsme rádi, když se ve škole potkáme. Tato komplikovaná doba plná omezení posílila pocit
sounáležitosti se školou i mezi námi navzájem. I když se můžeme potkávat jen na on-line poradách, vnímáme pozitivní vzájemné
naladění i přes obrazovku. Věřím tomu, že tento pocit se přenáší při on-line výuce i na naše žáky.
Koronovirová krize nám konečně přinesla peníze na to, aby alespoň učitelé byli vybaveni kvalitními notebooky, které ke své práci
nutně potřebují. Po desetiletí planých slibů a velkých řečí o digitalizaci školství konečně dlouhotrvající distanční výuka donutila
stát, aby poskytl finance na základní vybavení. Jsem naprosto přesvědčena o tom, že nebýt této situace, hned tak bychom se takové
dotace nedočkali. Obdobnou dotaci bychom však potřebovali i na upgrade počítačové techniky pro žáky. To je ale asi bohužel jen mé
nesplnitelné přání.
I přes výčet pozitiv si rozhodně nemyslím, že distanční výuka je žádoucí stav. Naopak, současné děti jsou už tak více než dost připoutané k obrazovkám počítačů a mobilů a potřebují živý kontakt s učiteli a spolužáky. Nikdo si více nepřeje návrat dětí do škol než
právě my, učitelé. Věřím, že díky distanční výuce se potvrdí, jak důležitá je klasická výuka ve škole s učitelem, tabulí a žáky v lavicích.
Řada z nás učitelů se teď více než kdy jindy zamýšlí nad tím, co je opravdu to důležité a podstatné v obsahu vzdělávání, v přístupu
k žákům, k jejich hodnocení a jak často se zbytečně trápíme malichernostmi. Jak důležité jsou právě kompetence, které mnozí považovali jen za papírové zlo: naučit děti se učit, plánovat si svoji práci, vyhledávat, posuzovat a zpracovávat informace, vést děti k
zodpovědnosti za vlastní práci. To všechno jsou příležitosti, které nám koronavirová krize nabízí. A my je musíme využít, protože
budoucnost, která dnešní děti čeká, je nepředvídatelná.
Mgr. Bc. Jana Libichová

Co soudí naši žáci o „nových modelech“ školní výuky
Reference k projektu adaptability žáků
Současná náročná doba velmi drsně a protahovaně působí na naši psychiku, na psychiku učitelek, učitelů a svěřených žáků, žákyň
obzvlášť.
Protože se jedná již o druhé stadium razantní úpravy školní výuky na tzv. on-line, resp. distanční výuku a protože veřejný prostor
je zahlcován k tomuto tématu různými i protichůdnými, odbornými i laickými názory, včetně chybných závěrů a návrhů, je třeba
serióznějších faktů k výše uvedenému procesu, a to nejlépe čerpat z osobních názorů našich žáků. Proto školní psycholog připravil
rozsáhlou screeningovou akci se žáky v prosinci minulého roku, kdy výuka probíhala běžným způsobem. Do akce bylo zapojeno téměř 380 žáků 1. i 2. stupně - 15 tříd. Byla zvolena forma dotazníku s připravenými odpověďmi. Zadání bylo anonymní pro
získání objektivnějšího obrazu a zadáno třídními učiteli žákům a následně vyhodnoceno psychologem. Materiál byl zpracován po
jednotlivých ročnících, rovněž i podle pohlaví žáků. Cílem bylo získání dat k úrovni adaptability žáků na formu distanční výuky. Žáci
navíc mohli doplnit dotazník vlastním komentářem k tomuto způsobu výuky, což asi v 10% využilo, některé jsou uvedeny v závěru.
Po vyhodnocení každý třídní učitel, resp. učitelka, dostali výsledky o své třídě a vedení školy soubornou zprávu z celého projektu.
Dotazník byl konstruován ke zjištění míry /výše/ adaptace, kterou žáci prokazovali k modelu on-line výuky. Konkrétně byl zaměřen
na osobní i profesní pole žáka, jeho zkušenosti s distanční výukou, k setkávání s učitelským vedením při této výuce, míru zapojení
do učení, rodinné prostředí při učení, pomoc učitelů i rodičů, prarodičů, sourozenců doma s učením. Ze všech údajů byl získán a
procentuálně vyjádřen index adaptability. Tento dosahuje u 9 tříd 1. st. průměru 70,4%, u 6 tříd 2. st. pak 73,3%. Tedy logicky
adaptabilita vzrůstá s věkem žáků /např. u 3.roč. – při součtu 3 tříd byl průměr celkem 64%.
Celkově dosažená úroveň adaptability pak může vyvracet různé názory o naprosté škodlivosti tohoto mimořádného systému, jejímž
cílem je právě ochrana nové generace i zachování dožití generace nejstarší. A to pokud možno bez ztrát ve vědomostní úrovni žáků.
Jako zásadní pak byly 2 otázky k porovnání situace z jara a z podzimu při aplikaci výuky on-line. Podle sdělených dat žáci 1. stupně
považují podzimní situaci:
za horší u 27% za stejnou u 25% a za lepší u 48% počtu žáků, u žáků 2.st. pak za horší u 19%, za stejnou u 24% a za lepší 57% počtu
žáků. Pro porovnání obou pohlaví žáků v této otázce je situace lepší pro 56% dívek, stejná a horší pro 22% žákyň.
Pro zcela objektivní obraz vedení žáků jejich učiteli i míry zapojení rodičů žáků doma s učením měl by být obdobný dotazník předložen i těmto osobám. V tomto případě zatím nelze zcela předvídat reakce těchto osob k takovému průzkumu.
Na závěr slíbené některé citace komentářů žáků:
1. stupeň
„byl jsem naštvaný, protože jsem pořád koukal do počítače“
„nic/nevadilo/,bylo to v pohodě“
„ztlumovali nás“
„jsem ráda, že jsme neměli roušky“
„půjdem zase do karantény?“
„příště bych to zařídil přes disword a ne teams“
„doma jsem si připadala osamocená“
„ze začátku byla zábava, ale druhá vlna už byla nuda“
„nejlepší bylo, že jsem si mohl přispat“
„děkuji doktorům a všem, co za nás bojovali „
2. stupeň
„nebylo to tak zmatené jako na jaře, někdy někdo ztlumoval mikrofony“
„nikdo už neotravuje, já chci on-line výuku“
„chtěla bych více on-line hodin a méně samostatné práce“
„ve škole je to mnohem lepší než doma!!!“
„delší termín na odevzdávání prací, míň matiky „.

PhDr.Pavel Klíma
školní psycholog

Výsledky Scio testů - 5. třídy
Na jaře 2020 se naši žáci 5. tříd zúčastnili Scio testů. Testování bylo atypické z důvodu mimořádných opatření proti pandemii a
zavedení distanční výuky. Z těchto důvodů bylo testování prodlouženo až do listopadu 2020, kdy se ho mohli zúčastnit žáci 6. tříd.
Testy psali žáci on-line z domova, a proto bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem rodičům za součinnost při testování. Žáci měli
zprávu v elektronické podobě uloženou ve svém profilu a na svůj výsledek se mohli podívat hned po testech. Individuální zpráva je
stále k nahlédnutí v aplikaci Scio, je ale potřeba znát přihlašovací údaje do Sciodatu. Přihlašovací údaje používali žáci při testování.
Individuální zpráva je také doplněna o náhled řešení testu s vyznačením správných odpovědí. Papírové vyhodnocení přišlo až koncem kalendářního roku po ukončení testování.
Naši žáci pravidelně dosahují velmi dobrých výsledků ve většině ukazatelů, které se hodnotí. Některé výsledky jsou srovnatelné s výsledky víceletých gymnázií. Jako vždy se psal test z Čj, M, OSP a Aj. Pokud budeme porovnávat jednotlivé třídy, nejlepší výsledky
měla 5. A. Pouze v Aj předstihla 5. A 5. C. Výsledky 5. A byly ve všech předmětech dokonce lepší než výsledky víceletých gymnázií.
Součástí testování byly i dotazníky pro žáky, rodiče a učitele školy. Díky tomu můžeme zjistit, co si o některých aspektech školy zapojené strany myslí, jak se žáci ve škole cítí nebo kolik času tráví přípravou. Z odpovědí vyplývá, že většina žáků chodí do školy ráda,
ve třídě se cítí dobře, děláním úkolů tráví cca 30 min. a další přípravě do školy většinou věnují 30 min. Většina žáků také tráví na počítači a na sociálních sítích méně než hodinu.
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rodiče z této třídy ozna



 
   
čili, že jejich děti zažívají
ve škole nebo kvůli ní
strach. Vztahy ve třídě
ale označili jako spíše dobré. Doba přípravy na počítači se shoduje s tím, co
napsali žáci. Na otázku, čeho si rodiče
nejvíce váží na naší škole, většina odpověděla, že kvalitní výuky, zaměře
ní školy a přístupu učitelů. Na otázku,
podle čeho se především rozhodovali
při výběru školy, většina rodičů odpověděla, že důležitou roli hrála pověst
školy, dojem z osobní návštěvy a doporučení jiných rodičů. Nezanedbatelnou
roli hrála i vzdálenost od bydliště.
Mgr. Irena Matyášová
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Výsledky Scio testů - 9. třídy
Scio testy 9. tříd proběhly v průběhu listopadu a prosince 2020. Stále jsme čekali, jak dopadne epidemiologická situace, a doufali, že
testy proběhnou ve škole. Nakonec jsme zvolili variantu on-line z domova. Varianta on-line z domova byla zřejmě hlavním důvodem
poměrně malého zapojení žáků 9. tříd.
V 9. A se testování účastnilo 19 žáků, bylo jim přiřazeno 76 testů, ale ukončených testů bylo 37.
Tyto ukazatele vypovídají o tom, že se žáci neúčastnili všech 3 testů (Čj, M, OSP) a polovinu testů vůbec nedokončili.
V 9. B se testování účastnilo 23 žáků, bylo jim přiřazeno 92 testů a ukončeno bylo 62 testů.
I tento vzorek našich žáků byl hodnocen velmi dobře a patříme mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Porovnáním výsledků
testu z českého jazyka s výsledkem testu OSP a testu z matematiky s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že je studijní potenciál žáků v Čj
i M využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů.
V Čj dosáhla lepších výsledků 9. A, v M a OSP 9. B. Výsledky jsou srovnatelné s výsledky víceletých gymnázií, někdy i lepší.
Mgr. Irena Matyášová
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Přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám z anglického jazyka v době pandemie
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem vyučujícím kurzů za práci v náročných podmínkách a také jejich žákům, kteří se neustále
musí přizpůsobovat změnám podmínek výuky podle vývoje epidemiologické situace.
Přesto všechno naše jazykové kurzy, které jsou pořádány pro žáky 1 – 9. tříd a naše bývalé žáky, již od počátku školního roku bez
přerušení běží. Někdy on-line, někdy prezenčně, jak to situace dovolí.
Většina žáků se snaží a pilně se připravuje k mezinárodním zkouškám Starters, Movers, Premilimary, First and Advanced, které
budou skládat na konci školního roku.
Organizace zkoušek bude upřesněna na jaře 2021. O možnostech složení jednotlivých jazykových zkoušek budeme žáky a jejich
rodiče s předstihem informovat na www stránkách naší školy v sekci Jazykové kurzy.
Za tým jazykových kurzů

O2 Chytrá škola

Mgr. Jana Kubešová

Naše škola se zapojila do projektu Chytrá škola, který je
financován z Nadace O2. Projekt je zaměřený na osvětu a
vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální
gramotnost a zavádění technologií do výuky. Na realizaci
našeho projektu škola získala finanční prostředky ve výši
71 000 Kč.
Díky projektu jsme získali dva notebooky, včetně software,
které aktuálně využívají učitelé při on-line výuce. Dále
jsme získali prostředky na dokoupení licencí pro vzdálený
přístup, díky kterému mohou učitelé pracovat i z domova.

Organizaci projektu nám zkomplikovala situace
s pandemií covid-19. Část projektu realizovali učitelé občanské výchovy v rámci distanční výuky. Žáci
6. - 8. ročníků absolvovali společně s pedagogy
projekt mediální výuky v rámci občanské výchovy. Jednotlivé ročníky se zabývaly různými tématy
(reklama, typy médií, autorská práva, fake news a
hoax, ochrana osobních údajů a propaganda a cenzura). Některé třídy již svoje projekty prezentovaly
ve škole, někteří na nich ještě pracují nebo je budou
prezentovat on-line. Byli jsme potěšeni, jak profesionálně si vedli žáci. Jejich práce můžete vidět na
této stránce. Jakmile to bude možné, objednáme
pro děti vzdělávací únikovou hru Fakescape. Cílem
této hry je naučit žáky kriticky přemýšlet o informacích, které denně čtou a sdílí na sociálních sítích.
Projektovou část pro žáky 3. – 5. tříd jsme přesunuli na období prezenční výuky. Učitelé se zaměří
ve třídách na digitální gramotnost. Otázku bezpečnosti práci na internetu proberou na přednášce,
kterou zajisti nezisková organizace Digiděti.
Otázka bezpečí na internetu je v tuto dobu více než
aktuální, a tak věříme, že tento projekt pomůže alespoň trochu k tomu, aby se ve světě počítačů děti
orientovaly bezpečněji.
RNDr. Ivana Čapková

Plakát, který vytvořili žáci v rámci O2 Chytrá škola

Zlatý Horác 2020
V letošním roce se konal první ročník divadelní soutěže Zlatý Horác 2020.
Epidemická situace tomu chtěla, aby se i divadelní kroužek přesunul do virtuálního prostoru online hodin. Využili jsme nových příležitostí a vyzvali jsme děti, aby se zúčastnily
prvního ročníku soutěže. Děti měly možnost zapojit se svými videi do pěti soutěžních
kategorií.
První kategorie byla „Zlatá maska“, kde mohly v krátkém videu předvést a ztvárnit svou
vysněnou roli. Mohli jsme tak spatřit proměnu dětí v nejrůznější pohádkové i knižní
hrdiny. Viděli jsme tak postavy z filmu Limonádový Joe, Tři prasátka, Křemílka nebo
Šmouly. Nechyběly ani princezny či sněhulák Olaf. Některé děti si vymyslely vlastní postavy a předvedly nám příběhy odrážející současnou situaci, jako je například vědec,
který zničí covid, nebo jsme si v jednom videu připomněli pravidla chování během epidemie.
Všechna videa pak mohly hodnotit děti samotné prostřednictvím hlasovacího formuláře a zároveň zasedla i odborná porota skládající se z pedagogů školy. V porotě zasedli:
Jana Sadilová, Pavla Jahodová Vondráčková, Ivan Machač, Dana Petrů, Kateřina Páleníková a Veronika Svobodová.
V kategorii starších dětí zazářila Sofia Božko se svým Deníkem malého Poseroutky, kde
zvládla ztvárnit všechny hlavní postavy deníku. Museli jsme ocenit hlavně nápad, herecký výkon a také pomoc rodičů při závěrečném střihu videa. Mezi další oceněné děti patřili i sourozenci Adamovští se svým Patem a Matem, či sourozenci Šípkovi, kteří velmi
věrohodně přehráli celý příběh o krtečkovi a kalhotkách.
Ve smíšené věkové kategorii pak porotu i děti nejvíce zaujala dvojice sester Kamily a Emmy Ondrouškových, které nás svým pantomimickým příběhem dvou klaunů vtáhly do Francie. Zde jsme ocenili nápad a vtipnost provedení celého videa. Mohli jsme spatřit i
příběh V hlavě, o který se postaralo trio slečen Julianky a Ely Drahošových společně s Emilkou Rečičárovou.
V kategorii mladších děti svým nápadem na scénář a celkovým hereckým výkonem zaujala porotu i děti Karolína Benešová svými
Krkonošskými pohádkami. Česká televize by jistě ocenila námět na další Trautenberkův příběh.
V kategorii „Jevištní pohyb“ měly děti za úkol vyjádřit vybranou hudbu pohybem. Skvěle se to podařilo Ele Drahošové, která na
hudbu Chicago zvládla ztvárnit příběh tanečnice. Běla Guřanová zase originálně zpracovala píseň Paparazzi od Lady Gaga a Tereza
Hubálková proměnila hudbu z Akt X ve výrazový tanec.
V další kategorii „Autorské čtení“ nás potěšil tvůrčí duch dětí, které se zúčastnily.
Ve starší kategorii zvítězila se svým poutavým autorským příběhem „Opuštěná chata“ Evelína Petrů. Mladší kategorii pak vyhrála
Běla Guřanová se svými „Vánoci“ a za zmínku stojí i autorské dílo Anety Šimonovské „Lenka a vánoční překvapení“. Vybraná díla si
budete moci přečíst ve školním časopise Jazyk.
Z online výuky vyplynula i další kategorie, která děti od prvních chvil zaujala a to je „Dabing“.
Zde si děti mohly vyzkoušet předabovat úryvky ze známých pohádek. Excelentně se to podařilo Terezce Hubálkové, která propůjčila
svůj hlas Malé čarodějnici, a také týmu dabérů Sofii Lee, Domenice a Daniele Dostálové.
Poslední kategorií, kde nám Anežka Smetanová předvedla, že se se svým talentem umí transformovat do zpěváka Pokáče, byla „Tvoje
tvář má známý hlas“.

Všechny zúčastněné děti byly za své výkony oceněny medailí. Vítězové jednotlivých
kategorií si mohli převzít z rukou paní
ředitelky a zástupkyně školy zlaté poháry.
Slavností předání proběhlo 18. 12. 2020
v prostorách jídelny školy. Celé galadopoledne bylo natočeno, aby si i rodiče a spolužáci mohli slavnostní předávání pustit
z pohodlí domova či třídy.
Doufáme, že se již brzy se všemi dětmi
uvidíme prezenčně a v příštím roce, ať už
bude situace jakákoliv, se rozhodně můžete
těšit na další ročník Zlatého Horáce 2021.
Jsme pyšní, kolik talentovaných dětí na
naší škole máme!
Za divadelní kroužek
Mgr. Veronika Svobodová

Nový herní prvek na hřišti
Konečně jsme se dočkali. V pondělí 14. 12. 2020 proběhlo
v areálu školy slavnostní přestřižení pásky a zprovoznění nového herního prvku „VZHŮRU NOHAMA“.
Vybrat herní prvek, který by byl pro děti zajímavý a současně
byl ve finančních možnostech školy a Trianglu Z. S. byl náročnější úkol, než jsme si představovali. Velký podíl na vytvoření
návrhu a na realizaci měly maminky našich žáků paní Mgr.
Lenka Gebertová a paní Ing. Eva Zímová, kterým patří velké
díky.
Věříme, že herní prvek dětem zpříjemní chvíle ve volném čase
a ve školní družině.
RNDr. Ivana Čapková

Letošní 1. třídy
Tento školní rok to mají všichni těžké, obzvláště prvňáčci. Když nastoupili do školy a postupně se seznamovali se spolužáky, s jiným
režimem než ve školce, s pravidly třídy, tak se zhruba měsíc museli kvůli epidemii koronaviru učit z domu. Poděkování patří všem
rodičům, kteří s touto formou výuky škole maximálně pomáhali.
Děti v 1.C tvořily velmi pěkné práce (přírodní mandaly, reklamy na písmenka T, U,
I, zápisy do prvouky... ), všichni se aktivně
účastnily online výuky a všechna zadání plnily svědomitě.
Nyní jsme opět ve škole. Užíváme a vážíme
si toho, že se můžeme učit prezenčně a být
spolu. Často chodíme ven, žáci si o přestávce
hrají a učení nám jde dobře.
Mgr. Jana Sadilová

Jak jsme se v 1. B učili, když zavřeli školu
Nikdo, kdo to nezažil, si neumí představit, jaký to byl šok, když vláda 10. 3. vyhlásila z důvodu
šířící se epidemie okamžité uzavření škol. A to jsme ještě ani netušili, že se mnozí žáci podívají
zpět do školy až v září. U prvňáčků je nejdůležitější pobyt v kolektivu a pravidelný kontakt s
jejich učitelkou. Ani na chvilku jsem nezaváhala, zkontaktovala jsem se s rodiči a od dalšího
týdne jsem zahájila výuku (vysílání) přes Skype. Zpočátku byla výuka nejistá, všichni jsme se
seznamovali s technikou, já jsem hledala nové cesty k dětem, nové metody a přístupy. Děti
se učily přes natočená výuková videa, ale hlavně měly živou výuku. Byly rozděleny do menších skupinek po čtyřech nebo po
šesti. Na všechny děti byl čas, mohli
jsme se nejen společně učit a objevovat, ale i si povídat, hrát si, zpívat,
sdílet dojmy a zážitky. Vzájemně
jsme se podporovali a dodávali si
síly do další práce. To, že dnešní
druháčci nemají žádný problém se
znalostmi, slušně čtou, hezky píší i
dobře počítají, je důkazem toho, že
zvolená cesta byla správná. Ale bez
vzájemné snahy a spolupráce mezi
učitelem, dětmi a především rodiči by to nešlo. Takže velká pochvala za
statečnost nejen dětem, ale i rodičům.
PhDr. Eva Krutilková

Podzimní škola v přírodě třídy 1. B
Když jsem v září minulého školního roku začínala s
novou třídou prvňáčků, kladla jsem si mnoho otázek.
Především, jaké třída bude a jak rychle z dětí udělat prima partu kamarádů, kteří se respektují a jsou
ochotni si vždy vzájemně pomoci. Vždy záleží na učiteli, jak to ve třídě nastaví a jaké klima utvoří. Rozhodla jsem se proto, že s prvňáčky již na podzim vyrazíme na Školu v přírodě. Na konci října se třída 1. B
vypravila do Čestic. Byla to velká výzva pro všechny,
zvláště pak pro ty děti, které byly poprvé od maminky. V projektových dnech jsme se věnovali lidovým
zvykům a tradicím, a tak jsme mohli volně navázat i
v Česticích. Celý program byl takto uzpůsoben. Počasí nám přálo, a tak děti mohly trávily co nejvíce času
venku, kde si společně hrály. Navštívili jsme farmu,

kde se chovají ovečky, a dílnu, kde se vlna zpracovává. Nechyběla ani návštěva
hradu, včelína či středověkého mlýna, kde se natáčela pohádka „Tři bratři.“ Děti
si vlastnoručně upekly a nazdobily krajové pečivo tzv. „hnětýnky“, a dokonce nás
navštívila pravá dudačka a zahrála nám na pravé dudy.
Určitě zbyl čas i na učení a také na večerní
jógu a společné čtení na dobrou noc.
Děti se opravdu skamarádily, podařilo se ve
třídě nastavit přátelské a pohodové klima. Na
základě zážitků a prožitků získaly děti nové
znalosti, zkušenosti a dovednosti, které nezapomenout.
PhDr. Eva Krutilková

Podzim ve 2. B
Sotva jsme se začali učit a já jsem napsala článek o tom, jak jsme se na jaře
při zavření škol učili na dálku, tak školy opět z důvodu šířící se pandemie
zavřeli, sotva jsme stačili „zazimovat ježky.“ Tentokrát nás situace nezaskočila, byli jsme již „ostřílenými kozáky z jara“. Všichni jsme byli připraveni na práci na dálku přes Teams, a tak jsme mohli hned od druhého dne
začít vysílat. Práce nám šla pěkně od ruky, já jsem se snažila maximálně
využít potenciál domova. Takže děti měly před monitor přinést věc, o
které si myslí, že váží 1 kg, a věřte, že každý přinesl něco jiného. Jindy zase
děti nosily věci, které začínaly na dané písmenko, a pak věci seřazovaly
podle abecedy. Když jsme četli příběh o delfínech, tak najednou na monitoru plulo pět plyšových delfínů a také jsem měla možnost si prohlédnout 25 nejoblíbenějších plyšáků. Zvládali jsme i psaní diktáků, cvičení,
počítání... Přesto, že výuka byla zajímavá a plná legrace, začal nám chybět
osobní kontakt. Byli jsme moc rádi, že jsme se ve škole zase mohli 18. listopadu potkat. Domnívám se, že děti neobvyklé situace zvládnou podle
toho, jak je zvládají jiní. Nic neřeší, nechávají to na dospělých, protože
jim věří. A i já jsem se rozhodla, že si radost ze společné práce nenecháme ničím pokazit. Po návratu do školy chodíme každý den ven, stačili
jsme si užít prvního sněhu, namalovat anděly a čerty, vyrobit papírové
kapříky. Na Mikuláše děti našly ve třídě balíčky a nazdobený stromeček. Každý den si čteme o vánočních zvycích. Jenom nám opravdu chybí
zpívání. Takže letošní vánoční besídka proběhla za poslechu koled. To
se nedá nic dělat. Děti vědí, že musí být trpělivé, vše se určitě uklidní,
alespoň ve 2. B v to věříme.
PhDr. Eva Krutilková

Jsme on-line
Tento rok nám přinesl mnoho změn. Pro nás učitele i děti to je zejména častý přechod na distanční výuku.
V naší 3. C bojujeme všichni, jak můžeme. Učíme se novým věcem, jako je ovládat několik IT zařízení nejednou podle toho, který
člen rodiny zrovna to či ono potřebuje. Umíme „nahodit“ wifi, nebo „přejdeme na data“. Víme,
kde v domě nebo u babičky máme lepší signál. Já, jako učitel, jsem si musela zvyknout, že mi
dítě občas „zmizí“. Rozšířili jsme si slovník o výrazy typu „našéruju to“ nebo „mikrák“. Děti
jsou zběhlé v plnění on-line zadaných úkolů nebo testů, učí se větší samostatnosti a pracují
s nejrůznějšími programy jako je Teams, Kahoot!, „Únikovky“. Rodiče se proměnili ve špičkové
time managery, zvlášť pokud mají doma více jak jedno dítě školou on-line povinné. „Osobní
kontakt“ se smrskl na virtuální svět chatu, videohovorů, on-line hodin…
I přes překážky, které musíme v distanční výuce překonávat, společně zažíváme i mnoho pěkných chvil a troufám si říci, že i po stránce vzdělání se udržujeme celkem v kondici. Objevili
jsme možnosti internetu v zajímavých interaktivních cvičeních. Zvládneme „na živo“ společně
zrealizovat zajímavé pokusy z prvouky. On-line si ukážeme, jak můžeme poskládat například
origami. Dokážeme si zahrát nejrůznější hry z matematiky a češtiny, jako bychom byli vedle
sebe. Děti zvládnou na kameru odprezentovat spolužákům svou práci.
Na závěr bych jen dodala, že se všichni nesmírně těšíme, až budeme moci opět usednout do
školních lavic, protože ať je to, jak je to, prezenční výuku nemůže nic nahradit.
Mgr. Veronika Svobodová

Zažít Staré pověsti české na Vyšehradě
Štěstí nám přálo a v rámci projektových dní jsme se se třetími třídami vydali po
stopách praotce Čecha, kněžny Libuše či Horymíra.
V areálu Vyšehradu pro nás byl připraven bohatý program. Děti se nejprve
zúčastnily loutkového představení, kde nám velice poutavou, až ztřeštěnou formou loutkoherec přiblížil některé z českých pověstí. Děti si mohly po představení vyzkoušet, jaké je to vodit loutky a obdivovat jejich zpracování.
Po loutkovém představení nás čekala „mise“. Na základě indicií a pracovních
listů, jsme společně objevovali místa Vyšehradu, která jsou s pověstmi spojena. Našli jsme vyhlídku, ze které podle pověsti skočil Šemík s Horymírem. U
studny jsme svedli souboj, stejně jako Bivoj s kancem, a podle nápovědy jsme
zkusili najít zbytky gotické brány Špička. Plnili jsme nejrůznější úkoly, které
nás nakonec zavedly k pokladu ukrytému v tajemných chodbách Kasemat. Zde
jsme si prohlédli originální sochy z Karlova mostu a děti si mohly odnést část
Vyšehradského pokladu – malý „drahokam“.
Naše mise byla úspěšně splněna 😊
Mgr. Veronika Svobodová

Vyšehrad
30. září 2020 třída 3. A navštívila Vyšehrad. Nejdříve jsme se podívali na divadelní představení o starých pověstech českých. Potom jsme plnili jednotlivé
úkoly na toto téma v prostorách Vyšehradu. A na závěr jsme navštívili i vyšehradská kasemata a tam našli poklad. Program to byl náročný i proto, že jsme
šli pěšky ze školy i zpět. Splnili jsme tím přísné protiepidemické podmínky.
Počasí nám přálo, program byl krásný. Jsme rádi, že i v nynější nelehké době
jsme „stihli“ tento krásný zážitek.
Mgr. Olga Urbanová

Vánoční čas ve 3. C
Přišel prosinec a my jsme se společně mohli vrhnout na vánoční přípravy. Vyzdobili jsme
si třídu papírovými řetězy s vyjmenovanými slovy po B a L, ozdobili stromeček a mohli se
začít těšit.
V letošním roce k nám přišel „učitelský“ Mikuláš, čert a anděl. Děti trojici přivítaly v kostýmech čertů a andělů a po odrecitování básničky jim odměnou byl čokoládový adventní
kalendář, který dětem to těšení na Ježíška trochu osladil.
Protože se v letošním roce bohužel nemohly konat adventní dílničky, které jsme v předchozích letech absolvovali společně s rodiči, vyrobili jsme si alespoň ve třídě keramické svícínky
se svíčkou ze včelího vosku. Na třídní besídce jsme si připomněli některé z vánočních tradic.
Lili jsme vosk a věštili, jaký asi bude následující rok 2021. Uvidíme, zda děti kupříkladu

dostanou vytoužené štěňátko nebo potkají dalšího
kamaráda 😊 Každoročně jsme také chystali pro
rodiče krátké vystoupení, kde děti zazpívaly, zahrály,
zarecitovaly. V letošním roce jsme se museli přizpůsobit situaci a s dětmi jsme alespoň vytvořili „video
besídku“.
Za 3. C přejeme všem, aby rok 2021 byl šťastnější a
zdravější, než rok předchozí.
Mgr. Veronika Svobodová

Olympijský víceboj
V minulém školním roce děti z 2. A nakreslily obrázky na téma olympiáda. 14. září nás mile překvapil balíček výtvarných potřeb,
který děti za odeslané obrázky získaly. Určitě je v hodinách výtvarné výchovy využijeme.
Tréninkový deník je znovu online. Zkuste ho!
Znovu jsme pro vás spustili online tréninkový deník. Děti nebo rodiče mají možnost zapisovat na našem webu výsledky v jednotlivých disciplínách Sazka Olympijského víceboje. Učitelé je snadno a přehledně najdou na jednom místě v adminu – mohou ho proto
jednoduše využívat k zadávání a vyhodnocování úkolů z tělesné výchovy.
„Online tréninkový deník nemá za cíl, aby žáci mohli dostat známku z tělocviku, ale aby ze strany škol mohla směrem k dětem jít
co nejjednodušší výzva a motivace k domácímu cvičení. Proto zde také počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné
výsledky, kterých dosáhly,“ říká manažer projektu Richard Adamec.
Převzaté z https://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/novinky/treninkovy-denik-je-znovu-online-zkuste-ho

Covid-19, s Covidem–19, bez Covidu-19, ……

Mgr. Olga Urbanová

Tak často skloňovaný pojem, s kterým se setkáváme v současné době. V době, ve které se s jeho spojením plíživě vtloukají klíny mezi
vzájemnou lidskou komunikaci, vztahy, spolupráci. Za sebe musím konstatovat, že u novinových článků čtu už pouze nadpisy a jdu
dál….
Ráda bych se podělila o zkušenost, kterou mi současná doba přinesla. S Covid-19 jsem se osobně setkala i se všemi jeho doprovodnými příznaky. Deset dní jsem ležela a byla bez výhrady závislá na pomoci svých blízkých v rodině. V nouzi jsou momenty, kdy se
ukáže, na kolik jsou vztahy rodinné i pracovní pevné a pravdivé. Ne–moc mne paralyzovala a současně mi přinesla znovupoznání, že
je štěstí mít kolem sebe nejen rodinu, ale i prima kolegy, s kterými tvořím team!
Chtěla bych touto cestou poděkovat a vyjádřit své díky za vzájemnou podporu, suplování a spolupráci v době, kdy mi bylo ouvej!
Milá sms-ka, zpráva i email mne moc potěšil. Zejména vzpomínka od těch, které nemám ani ve jmenném seznamu uloženém v mobilu. Jsem spokojena za navázání intenzivní spolupráce. Vzájemné konzultace, tipy a rady, které společně s kolegyněmi sdílíme.
Začínáme spolu, efektivně, lépe, jinak.
Mgr. Klára Bucharová

Dopis britské královně
V loňské 2. A, měly děti za úkol napsat dopis o sobě, jako
adresovaný někomu, komu se chtějí představit.
Filip Kubovec rovnou řekl, že napíše britské královně a taky
to udělal a dopis i poslal. Začátkem srpna mu z královského úřadu přišla odpověď. Se souhlasem Filipa i jeho rodičů
zveřejňujme oba dopisy.
Bc. Denisa Bohus

Dějepisná olympiáda
18. listopadu 2020 se zúčastnilo 14 žáků 8. a 9. ročníků školního kola dějepisné olympiády, která
probíhala distanční formou. Letošní ročník nesl název „Labyrintem barokního světa“.
Účastníci mohli získat 60 bodů za správně odpovědi na dvě desítky otázek.
Na 1. místě se umístil Lukáš Mareš (8. B), který získal 56 bodů. 2. místo obsadila s 52 body
Radka Davídková (9. A) a 3. místo Tomáš Bartoň (9. B) s 50 body.
Lukáš, Radka a Tomáš naši školu reprezentovali v obvodním kole, které proběhlo 14. ledna
2021 distanční formou. Radka se umístila na 4. místě, Lukáš na 5. místě a Tomáš na 10. místě.
Všem účastníkům školního kola děkujeme za účast a Radce, Lukášovi a Tomášovi za reprezentaci naší školy.
Mgr. Eva Turoková

Mladý chemik
V pondělí 14. 12. 2020 proběhlo ve škole školní kolo chemické soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“. I tato soutěž byla
výrazně ovlivněna současnou situací.
Školní kolo proběhlo v době, kdy naši deváťáci moli být ve škole. Soutěže se zúčastnilo se 8 žáků 9. ročníků. Tři nejlepší řešitelé postoupili do 2. kola, které se uskutečnilo distančně koncem ledna.
Kdo obsadil stupně vítězů?
1. Viktorie Došlá
2. Kristýna Vacková
3. Ondřej Červenka
Druhé kolo proběhlo v úterý 26. 1. 2021. Přestože organizaci pro celou republiku zajišťovala IT firma, průběh nebyl bez problémů.
Všichni naši soutěžící se umístili v rámci regionálního kola v první polovině startovního pole a stali se úspěšnými řešiteli. Ondra
skončil těsně před branami postupu do 3. kola. Nejlépe si vedla Viky, která se probojovala do 3. kola a bude dále bojovat o postup do
celostátního kola. Třetí kolo by se mělo uskutečnit v laboratořích Střední průmyslové školy chemické v Praze. Doufejme, že současná
pandemie nezmění plány soutěžícím.
Všem soutěžícím moc gratulujeme a Viky budeme držet palce v dalším kole.
RNDr. Ivana Čapková

Nocování ve škole
Nocování ve škole patří k oblíbeným činnostem menších žáčků. V minulém školním roce tak ve škole nocovala třída 1. B. Nocování jsme stanovili na datum 28.
2. s názvem: „Jak si ukrátit přestupný rok aneb co by
na to řekl Andersen.“ Nocování bylo spojeno se společným předčítáním právě pohádek od H. Ch. Andersena.
Nejprve děti měly k obrázkům přiřadit vhodné názvy a
poté se přešlo ke čtení. Nejprve se četlo žáčkům, jejich
mladším či starším sourozencům a také rodičům. Když
se děti uložily do pelíšků a všechno ve škole ztichlo,

ještě jsme ve čtení pokračovali. A tak se dětem pod tabulí krásně usínalo s pohádkami jako Princezna na hrášku,
Ošklivé káčátko či Císařovy nové šaty. Akce byla vydařená, všichni jsme si ji báječně užili. Nikdo však netušil, že
nás zachvátí epidemie a že tato akce bude na dlouhý čas
akcí poslední.
PhDr. Eva Krutilková

Dezinfekční prostředek dle receptury WHO
Na začátku pandemie dostali žáci 8. a 9. tříd za úkol vyhledat v rámci distanční výuky chemie návod na přípravu dezinfekčního přípravku. Kristýna Vacková si s tím poradila téměř profesionálně.
RNDr. Ivana Čapková

Modely molekul uhlovodíků očima žáků 9. ročníků
Zadání úkolu v rámci distanční výuky chemie: vytvořte modely molekul uhlovodíků (ethan, ethen, ethyn). Použijte co najdete doma.
Kreativitě se meze nekladou.
RNDr. Ivana Čapková

Žáci šestých ročníku měli vytvořit libovolný slohový
útvar na téma Zima je tu …
Představujeme vám některé vybrané práce.
Zima je tu
Sofie Bezusová 6.B

Zima je tu
Tomáš Scholz 6.B

Zima je tu
Dominik Hlinka 6.C

Všechno začíná bělat,

Konečně je zima,

Zimu je tu, zima je tu, vždyť už je leden,

sníh začíná padat.

být venku je prima.

Vánoční kapr a řízek je dávno sněden,

Vzduch je chladnější

Bobujeme, lyžujeme,

do sešitu píšeme číslo jeden.

a hory plnější.

ze sněhu se radujeme.

Vyrazíme lyžovat,

Stavíme z něj sněhuláky,

Venku sněží, fouká vítr a je trochu mráz,

nebo jiné panďuláky.

se sáňkami vyrážíme na nedaleký sráz,

sáňkovat a koulovat.

po cestě jsme viděli i zamrzlou hráz.

Bílé si všichni užíváme,

Po chvíli už zebou ruce,

do sněhu střemhlav padáme.

máme mokré rukavice.

Všude je bílo, všude je krásně,

Rychle domů dát si čaj,

začal jsem z toho psát o zimě básně,

Sněhuláky stavíme,

ohřát tělo to je ráj!

je velký mráz, mrznou mi i dásně.

až se při tom potíme.

Už je večer to byl den!

Tváře při tom zrůžoví,

Těšíme se zase ven!

sněhulák nic nepoví.

Děti staví iglú a sněhuláka,
skočit jen tak do sněhu mne láká,
škoda že se večer brzo smráká.

Covid nikdo neřeší,
stavíme se v přístřeší.

Zima je tu
Kryštof Polívka 6. B

Ráno se hned podívám z okna ven,

Je nás tady jako psů,

Když je zima tady,

snad všude bílý sníh nebyl jen sen,

navzdory všem zákazům.

namrznou i sady.

čeká mne krásně prožitý den.

Když se zima blíží,
Zimu máme hrozně rády,

stojím jak kus lyží.

Březen zimu rychle ukončí,

koulujem se s kamarády,

Na Vánoce se těšíme,

sluníčko se do jara protančí,

Mařka jak už klasika,

a pro dárky hned běžíme.

a my se budeme těšit na zpěv ptačí.

sníh mi za krk nastříká.
Když už zase sněží,
Pak jí to zas oplatím,

máma pod dekou leží.

časem na to doplatí.

Nechodí se do školy,

Mokré doma sušíme,

ale stále máme úkoly.

školu online řešíme.
Rodiče se snaží
a doma řízky smaží.
Když se mraky rozsněžily,
chlupy se mi naježily.
Teď je však po novém roce,
uvidíme se v další sloce.
No a něco na závěr,
abych to dovyprávěl.
Vánoce se podařily,
s cukrovím jsme vydrželi.

Zima je tu
Julie Kramářová 6.B
Já zimu miluji. Je to mé oblíbené roční období. Nejlepší na tom je, že máme tu možnost být na horách. Nevlastní strýc vlastní
chalupu Sagasserovy boudy u dvou vleků v Malé Úpě nedaleko horské chaty Portášek.
Chalupa je veliká, prostorná a protože je období covidu – 19, jsme tady úplně sami. Vlastně na celých horách. Jen já, máma, její
přítel, jeho dva synové a můj pes Mickey.
Venku je spousta sněhu, takže můžeme sáňkovat, bobovat, koulovat se, jíst rampouchy, které visí ze střechy a které se v Praze už
moc nevidí. Jen je škoda, že nemůžeme lyžovat. Lyžování je můj nejoblíbenější zimní sport. Lyžovat mě naučila má máma, když mi
bylo pět let. Od té doby, když jsme na horách, jsem první ráno na svahu a poslední jdu domů.
Dnes jsme se ráno probudili a venku bylo o půl metru víc sněhu než včera. Celou noc totiž sněžilo. Foukal také velmi silný vítr,
takže za vchodovými dveřmi byla hromada sněhu. Když jsme skákali venku do závějí, tak jsme se propadali hluboko do čerstvého
prašanu.
Zima je opravdu nádherná, když mrzne a sněží.

Zima je tu…
Lada Milotová 6.C
Zima je období, kdy zamrzají jezera, rybníky a padá sníh. V zimě se
koulujeme a stavíme sněhuláky. Jezdíme lyžovat do hor a sáňkovat na kopce.
V zimě jsou dlouhé vánoční svátky, které mám moc ráda, protože se dávají
dárky a je krásná atmosféra.
Mám ráda zimní sporty, nejraději mám lyžování a běžkování. Lyžování
mi jde velmi dobře a učím se jezdit na snowboardu. Na lyže jezdíme skoro
každý rok do zahraničí. Nejvíce se mi to líbilo ve Švýcarsku. Rok zpátky jsme
tam byli a zrovna se tam jel snowboardcross. Na svahu jsme se pozdravili
s Evou Samkovou a pochválili jsme jí knírek.
S oddílem jezdíme na zimní chatu v Jiřetíně pod Bukovou. Většinou jezdíme vlakem a od zastávky se brodíme hlubokým sněhem až k chalupě. Jsou to
asi tři kilometry a batohy a lyže si neseme na zádech. Máme tam vlastní malou
sjezdovku se starým kotvičkovým vlekem. Je to velká legrace, když si vážeme
kotvičky kolem pasu a sjíždíme z kopce dolů. Někdy tam jezdíme i na bobech,
je to super, když jedeme na vleku nahoru (i když to máme zakázané). Někdy
se tam pořádají i závody. Když se vracíme z procházky z Bukové hory, válíme
vedle sjezdovky velikánkou kouli až k chalupě. Pak je tak obrovská, že nám
sahá až k ramenům. Z Jiřetína se vždy vracíme úplně vyřízení.
Vadí mi jen, že v Praze málokdy sněží a jezera a rybníky skoro nikdy nezamrzají, ale tento rok se povedl, protože nasněžilo i v Praze a dá se tu bobovat. Zimu mám jinak velmi ráda, hlavně to lyžování a stavění sněhuláků.

foto: Lada Milotová

Autorská díla našich žáků
POCITY V KARANTÉNĚ
Evelína Petrů

OPUŠTĚNÁ CHATA
Evelína Petrů

A je tu šero, snad i chladno,

Když vzbudila jsem se, pršelo,

Zas jdu tou cestou kamenitou,

na stole však stojí svíčka.

už věděla jsem, že nebude veselo.

nad hlavou svítí slunce,

Rozžehnu jí a už není tak temno.

Zas musím se učit – nechce se mi,

myslím na otázku zapeklitou,

paní učitelka počítá s námi.

kdo nechal stát té chatce,

Pod lavicí leží soška trpaslíčka.

po níž se plazí břečťan.

Je rozlomená na dvě půlky.
Na lavici leží toho spousty,

Ty příklady mě nebaví,

dokonce i hole a hůlky.

člověk by chtěl být hravý!

Kdo neměl chuť a srdce

Ale copak to jde, když smutno je mi?

nechat ji rozbořenou?

Usedám ke klavíru a otvírám noty,

Hlavu mám celou rozbouřenou,

Po okně vidím lézt i chrousty,

snad potěším se s nimi,

co dělati teď mám?

podívám se z toho okna,

ty skladby znám, jako svoje boty.

Tak rozhodnu se sám!

je celé zamlžené.

Hraju první notu a druhou,

Stoupám nahoru po schodech,

Nabízí se mi pohled domu pana Tokna,

dokážu se potěšit skladbou pouhou?

okolo pustá zahrada.

to byl soused té zavražděné,

Ano! Už je mi veselo!

Je slyšeti jen můj dech,

která kdysi vlastnila tu chatku

Tak přeci jenom to zabralo!

je to úplná paráda!

pan Tokna má vlasy na patku.

Pomalu stiskávám kliku,

Vidím ho, sází okurky,

vrz- a dveře jsou otevřené.

podívám se na své hodinky,

Tak rychle, uteč, pavouku,

to už je hodin! Je čas jíti,

ať nemáš tělo rozmačkané!

i když bych chtěl tu ještě býti.

Co dělat s tím teď mám,

V chatce je všude prachu, špíny,

Tak zavřu ty dveře

když kouzla ni čáry neznám?

ze stropu visí pavučiny.

a pomalu jdu za keře,

Je to tu cítit zatuchlinou,

kde je cestička domů.

pavouci jsou i pod peřinou.

Komu by se chtělo jít pryč,

ŠPATNÝ DEN
Evelína Petrů
V úterý vyklízela jsem myčku,
přitom rozbila jsem mamčinu mističku.

Nepomohl ani vteřiňák,
mamka mi asi dá přes frňák.
Náladu asi jí nezlepším,
když takhle všechno zničím.
Sedla jsem si na křeslo,
ono mě neuneslo.
Mělo opěradlo zlomené,
teď je dočista zničené.
Tohle byl nepovedený den,
a protože jsem šla ven,
nestihla jsem divadlo,
to se mi opravdu povedlo.
A to není třináctého v pátek,
kdy mají nemehla svátek...

komu?

O školní svačině - Anežka Smetanová

Také vás zájímá, jak to dopadlo se svačinou N.S.V.D., nebojte se dozvíte se to na další stránce :-)

Podzim - Filip Kubovec

Tobias Petrů
Člověk a viry
Viry jsou velice mazané, proto se snadno dostanou do těla. Potom budeš nemocný. Naštěstí
máme i policii (jsou to bílé krvinky). Ta policie
viry někdy chytí a někdy ne. Pokud se ale střetnou, je to velké bitva. Když zabijí generála virů,
jsou strašně rádi, protože viry se dají na ústup.
Někdy se stane, že zabijí generála policistů a
válka skončí s tím, že viry vyhrály.
Bohužel, zemře i člověk, který tu nemoc měl.
Už dlouho nás sužuje zlý koronavirus,
ale já doufám, že brzy bude vše jako dřív.

Práce žáků 7. A z občanské výchovy
Se žáky nyní probíráme kulturu a umění. V rámci distanční výuky jsem zadala
dobrovolný úkol, aby se žáci snažili napodobit významné umělecké dílo. Výsledné práce mě velmi potěšily.
Tato výzva probíhá v mnoha zemích po celém světě. Lidé mají napodobit umělecké dílo za použití věcí, které mají doma. Vznikají vtipné koláže, ale i přesvědčivé kopie.
Podívejte se, jak se tato výzva podařila žákům 7. A
Mgr. Barbora Jelínková

Jakub Burian

Jakub Juřina

Malíř Rembrant, Postava Marten Soolmans

Edvard Munch – Výkřik

Lenka a vánoční překvapení - pohádka
Ahoj, já jsem Lenka. Úplně obyčejná holka. Mám ráda kočky, kamarády a rodinu. Naše rodina je hodně bláznivá a taky legrační.
Členové naší rodiny jsou: máma, táta a moje sestřička. Moje máma je doktorka, jmenuje se Gábina. Táta je hasič a jmenuje se Karel. A
pak moje sestra. Chce být zpěvačka. Jmenuje se Adélka, je jí 7. Já jsem Lenka, jak už víte, a mám zrzavé vlasy a modré oči a je mi 14.
Bylo 31.8. a zítra bude první den školy. Kupodivu už jsem se těšila. Vše jsem měla pečlivě připravené. I přezůvky, fialové.
Šla jsem brzo spát...A pak mi najednou zazvonil budík a musela jsem jít do školy. Jela jsem busem s Katkou a Hankou. Cestou jsme
si povídaly o tom, jaký to bude ve škole. Pak autobus přijel ke škole. My jsme šly ke skříňkám a najednou tam byl dav, u mé skříňky.
Koukly jsme tam a.....Byly tam grafity po celé mé skříňce! Uf, kdo to byl? Sakra! Ihned jsme to šly říct učitelce. Učitelka říkala, že to
pak vyřešíme. Školník to umyl a vše bylo vyřešeno. Pak jsme měli matiku. To nemám ráda. Ted´ probíráme nějaký zlomky, nebo cosi.
Buch a u mé lavice byl učitel, říkáme mu Kraťas. Má strašné džíny. Říkal, abych šla k tabuli. Učila jsem se, ale jedno téma mi nešlo.
Ale Kraťas se trefil zrovna do toho, co jsem neuměla. Měla jsem trojku. Jako mohla to být pětka, ale i tak mě to mrzelo. Pak jsme měli
pár hodin a škola skončila. Šly jsme s Katkou a Hankou, to jsou moje dvě nejlepší kamarádky, do parku. A najednou slyšíme z křoví:
„Mňau, mňau, mňau!“ Bylo tam kotě!
Trošku starší, ale krásné, mourovaté. Koulelo na nás očima. Jééé, to bylo roztomilé. Hanka říkala, že její máma má alergii na kočky
a Katka má doma hada. A moje rodiče kočky milují, teda alespoň
jsem si to myslela. Ten den jsme měli spát u mě, protože byl pátek,
a to děláme tak zvaný „sleep over“ - přespávačky. Tak jsme ho vzaly
domů a řekly mým rodičům, že prostě u nás teď ten mourek bude
bydlet. A oni kupodivu řekli jen tak: „Jo.“ Jako že si jí necháme.
Ale co jméno? Tak co třeba Čočka? Neee! Taaaak Lili? „Jooo!“ řekly
holky. Rodiče řekli, že dojedou nakoupit a jeli. Zatím, co byli pryč,
tak kotě šlo spát a my jsme právě koukali na film. Přemýšlela jsem,
jestli to je kluk nebo holka, ale jméno Lili se mi tak líbilo, že to musí
být holka.
Další týden máma jela na pracovní cestu do Německa. Táta nám slíbil výbornou snídani -kakao, chlebík s nutelou a do kakaa maršmelouny. Mňam! Šly jsme do kuchyně a najednou na stole nic! Žádná
nutela, ani kakao a jenom papírek: „Promiňte, ale máme poplach,
hoří stodola, dejte něco Adélce k jídlu.“ No, tak jsem jí udělala cereálie a pak jsme šly do školy. Byl to normální den. A najednou
jsme s holkama vyšly ze školy, kde nám náš učitel dal papír, ať ho
podepíšou rodiče do týdne, a pak pojedeme do Londýna. Jooooo!
Měly jsme velkou radost, ale zároveň jsem se bála. Co Lili, když budu pryč? Tak dny plynuly a nastal ten den, kdy jsme měli odjet.
Lili zůstala s mámou a tátou a ti slíbili, že o ní budou pečovat. Před školou zastavil velký autobus a všichni do něj nastoupili a já taky.
Jeli jsme dlouho a pak autobus najel na velkou loď, která nás převezla přes kanál. Moře bylo rozbouřené a já se trochu bála. Pak jsem
usnula a holky mě vzbudily. Byly jsme v Londýně. Jooooo! Měly jsme krásný hotel, různě jsme tam chodily na výlety, a tak jak ty dny
utíkaly, tak nastal den odjezdu. Koupila jsem Lili velkou plyšovou myšku. My jsme nasedly s holkama do autobusu, který nás odvezl
zase na trajekt, a pak domů, ale pak si to už nepamatuju, protože jsem spala. Když jsem přijela domů, rodiče mi připravili oslavu.
Potom přišla Lili. Už to byla dospělá kočka. Zdálo se mi, že jí pěkně vykrmili, zatím co jsem tu nebyla. Při večeři mi řekli, že mají
pro mě překvapení. Byli s ní u veterináře a ten jim řekl, že Lili je opravdu kočka, ale že čeká koťátka...to teda bylo nadělení, pár dní
do Vánoc a já si přála, aby se už koťátka narodila. Byl Štědrý den a pořád nic. Lili jen ležela a spala. Nejraději ležela pod stromečkem.
Šla jsem se s tátou projít a máma dělala se sestrou večeři. Stmívalo se a my šli domů. Najednou kouknu pod stromeček a vidím Lili
a 4 malá koťátka. Mourovaté, zrzavé, černé a černé s bílou tlapičkou. Ti byli krásní! Měla jsem strašnou radost a skákala jsem kolem
stromečku, jako blázen. Koťátka a Lili byl můj nejlepší dárek.
Aneta Šimonovská

ZOOADOPCE
Každoročně pomáháme i našim zvířátkům. V minulosti jsme přispívali různým psím a kočičím útulkům z prodeje výrobků dětí ze
školní družiny na našem prodejním Jarmarku. Covid zasáhl do všech aktivit s dětmi, a proto jsme se letos vrátili k zooadopci. Naše
společná finanční sbírka pomohla adoptovat v Pražské ZOO deset živočichů v částce 11 500 Kč. Děkujeme všem, kteří jste přispěli.
Vychovatelky ŠD

Úsměvy na tváři
Jednou z prvních akcí byla zářijová spolupráce s Ministerstvem práce a
sociálních věcí - Den seniorů. Děti se zapojily výrobou přání. V rámci
celorepublikové akce byla přání rozeslána do všech domovů pro seniory. Už několik let se podílíme na charitativních akcích. Jednou z nich

bývá i pravidelný finanční příspěvek a drobné dárky, které vyrábí děti ze školní družiny pro Domov seniorů Sulická a pro
Domov Sue Ryder. Vzhledem k situaci covid jsme letos obdarovávali formou dětských dopisů a přání. Přání jsme předali a
věřili, že udělají radost. Letos jsme posílali dopisy a obrázky
dětí z první třídy i do Fakultní nemocnice Krč.
A zde je odezva……
Vychovatelky ŠD

Brýle pro děti z Afriky
V březnu jsme společně s dětmi z parlamentu rozjeli akci
sběru brýlí pro děti z Afriky. Bohužel nejčastěji skloňované
slovo všech dní nám tuto akci zastavilo. Přesto se dohromady nasbíralo 46 kusů brýlí. V září jsme je odeslali balíčkem
do Českých Budějovic spolku RADAMBUK. Zabalené brýle
a pouzdra se dále dovezou do Bratislavy do Dětské organizace Fénix, která je předá optikům k roztřídění a opravám. Následně budou předány organizaci Lions Club International
a ta je doveze do Afriky. Od spolku RADAMBUK nám na konci září přišlo poděkování za odeslané brýle z PJZŠ Horáčkova. Vážíme
si vaší snahy pomoci těm, kteří to potřebují.
Za dětský parlament
Mgr. Jana Sadilová, Mgr. Dana Petrů

Poděkování Trianglu
Rádi bychom touto cestou poděkovali Trianglu. Málokdo ví, čím vším nám do školní družiny přispívá.
Každoročně děti ze školní družiny dostávají nové
krásné moderní stolní hry pro zábavu, poučení, cvičení postřehu, rozvíjení fantazie a získávání dalších
dovedností, nesmíme zapomenout na míče a další
hračky na ven. Z Trianglu dostáváme také dotaci na
kulturní a vzdělávací akce, které ve školní družině
pořádáme. Jsou to různé pracovní a výtvarné dílny,
divadelní představení, přírodovědné programy nebo
vzdělávací programy v rámci akce Den bezpečí. Na
podporu čtenářské gramotnosti máme pro každé oddělení předplacený klasický český časopis Čtyřlístek.
Jedno velké poděkování patří za nový herní prvek a 2 velká pískoviště na školním pozemku, kde děti relaxují na čerstvém vzduchu
každý den. Také se už moc těšíme na blížící se rekonstrukci venkovního prostoru před třídami školní družiny.
Děkujeme!
Školní družina

Karolína Tamarová

Karolína Tamarová

Výtvarná díla našich žáků

Karolína Tamarová

Jakub Jetelina

Karolína Tamarová

Výtvarná díla našich žáků

Mária Jana Bjalončíková

Kristýna Vacková
Lada Hykrdová

Mária Jana Bjalončíková

Kristýna Vacková
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