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MODERNÍ SVĚT YOUTUBE
Přečtěte si rozhovor s youtuberem
ČTĚTE NA STRANĚ 3

PROGRAM PERNŠTEJNI
Seznamte se s Vikingy
ČTĚTE NA STRANĚ 6

ALL 
STAR 
GAME

loga, soupisky hráčů, zvolit
týmové barvy a také pokřik.
Ostatní žáci připravovali
pozvánky, plakáty, logo All Star
Game, postarali se o aparaturu,
o výběr komentátorů apod. Také
jsme nakoupili ceny pro vítěze.
 
Udělali jsme rozhovor
s generální manažerkou týmu
Blue and Black Zuzanou
Mádrovou.
My: Podle čeho jste si vybírala
hráče?
Zuzka: Já jsem hráče vybírala
tak, že kdo řekl, že umí florbal,
tak jsem ho prostě zapsala.
 
 
 
 

Jako další jsme se ptali
generálního manažera týmu
Bismut Vojtěcha Junka.
My: Podle čeho jste si vybíral
hráče?
Vojta: Hráče jsem vybíral podle
florbalových zkušeností.
 
Dále jsme vyzpovídali trenéra
Bismutu Marka Kostihu.
My: Jaká je vaše dnešní taktika?
Marek: Naše taktika je střílet
a přihrávat si.
 
Po zápase jsme vyzpovídali
jednoho z hráčů týmu Bismut
Vojtěcha Koštialika.
My: Jak se ti hrálo?
Vojta: Jo, hrálo se mi dobře.
 
Nakonec vyhrál tým Bismut
s velkým náskokem 15:4.
Vyhlášení proběhlo na galerii
a vítězní hráči obdrželi
čokoládové Mikuláše a dětské
šampaňské.

Adéla Pantoflíčková, Kristýna
Míková

Dne 16. listopadu se v naší
školní hale konal florbalový
zápas mezi týmy Blue and Black
a Bismut. Tento zápas proběhl
v rámci projektových dnů Hrdá
škola. Před i po zápase jsme
zpovídali hráče, trenéry a také
generální manažery. Celý zápas
vyžadoval důkladnou přípravu.
Hráči s generálními manažery
museli připravit názvy týmů,

Recenze Fifa 18 autor článku:
TOMÁŠ HORÁK

třída 7.B
autor článku:
DAVID OBST

třída 7.B

Vyšel další díl - Fifa 18.
 
Fifa 18, stejně jako minulý díl
Fifa 17, obsahuje příběhový
režim The Journey. Opět můžete
hrát jak kampaň (hra offline),
tak i zápasy pro legraci -
přáteláky.
 
Kampaň můžete hrát jak
za Alexe Huntera (hlavní
postava), tak i za celý tým.
 
Alex je buď klidný, vyvážený
nebo impulzivní - podle toho,
jak odpovídáte. Vždy máte
na odpověď časový limit
a vybrat si můžete
mezi impulzivní, klidnou
a vyváženou odpovědí.
V demoverzi je jenom 13 týmů
z různých lig. Z Premier League
jsou 3 týmy. Je tam také tým
z ČR.
 
Můžete si upravit nastavení,
např. obtížnosti.
 
Za nás 9 bodů z 10.

Anglický 
muzikál

Myslím si, že všechny to moc
pobavilo a také velmi rádi
přispěli na fond DOBRÝ
ANDĚL - pro nemocné děti.
 
 
Představení bych ohodnotila:
           
4,5/5   

autor článku:
ALEXANDRA HYPŠOVÁ

třída 7.C

Anglický muzikál v divadle
Hybernia 
 
V pondělí jsme s 6.B, 7.C a 8.A
viděli nejenom divadelní hru, ale
i talent a soucit k nemocným
dětem, pro které byla událost
uspořádaná.
První číslo bylo energické a bylo
vidět, že i propracované.
Divadelní hra sama o sobě byla
romantická a dojemná.
Do příběhu se však vloudily
i kousky komedie, které všem
zvedly náladu. Vypravěč zde
vyprávěl skutečný příběh
Popelky, v němž se hodně pocitů
projevovalo v písni. Historka
dokazuje, že ne vždy je všechno
tak, jak se říká, ale že si to
někdy lidé přikrášlují.
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Rozhovor se 
žákem

Hodně.
 
Za jaký tým hraješ?  
Za Avii Čakovice.
 
Jak často trénuješ? 
3x týdně (úterý, čtvrtek, pátek).
 
Baví tě to ještě hrát? 
Ne, už přemýšlím, že s tím
skončím.
 
Kvůli čemu? 
Kvůli trenérce. Je hodně přísná.
 
Jak jsi na tento sport přišla? 
Babička říkala, že umím dobře

házet. Tak jsem to zkusila.
 
Jaký máte kolektiv? 
Fajn, mám tam ráda hodně lidí.
 
Hrajete často zápasy? 
Ano, i turnaje.

autor článku:
NATÁLIE MÁDROVÁ

třída 9.B
autor článku:

LUCIE ŠEVČÍKOVÁ
třída 9.B

Jak se jmenuješ? 
Alexandra Hypšová.
 
Jaký děláš sport?  
Národní házenou.
 
Jak dlouho už národní házenou
hraješ? 
6 let.
 
V jaké pozici hraješ? 
Útočnice.
 
Kolik jsi už dala gólů? 

Víte, že... tuků?
 
Víte, že .... hadi nemůžou
mrkat?
 
Víte, že .... lidská stehenní kost
je pevnější než beton?
 
Víte, že .... lidské tělo o váze 70
kg obsahuje 0,2 mg zlata?
 
Víte, že .... Země váží
6.588.000.000.000.000.000 tun?

autor článku:
MARTIN BUDZIN

třída 7.B

V dnešní rubrice se dozvíte
zajímavosti např. o havajské
abecedě nebo o levácích.
 
Víte, že .... jazyk je nejrychleji
se uzdravující část těla?
 
Víte, že ..... havajská abeceda
má pouze 12 písmen?
 
Víte, že .... mozek spotřebuje
20-25 % vzduchu, který
dýcháte?
 
Víte, že .... hroznové víno
v mikrovlnné troubě exploduje?
 
Víte, že .... 11 % lidí jsou leváci?
 
Víte, že .... mrkev obsahuje 0 %

VTIPY O 
ŠKOLE

"jak jste mohla dát mému synovi
pětku z matematiky?!"
"Lehce," řekne klidně
pedagožka, "žádná horší známka
totiž neexistuje."
 
"Povinnou školní docházku
v našich zemích zavedla Marie
Terezie," poučuje své žáky
pedagog.
Vtom se ozve ze třídy hlas: "No
jo, ženská!"
 
Žáci zírají na mapu a nedávají
pozor.
"Co tam stále máte?" ptá se
pedagožka.
Hlásí se Jirka: "Nedaleko
od Trenčína sedí moucha."

autor článku:
NATÁLIE KRÁLOVÁ

třída 7.C

"Ví někdo z vás, kde leží
Kuba?" táže se učitel.
"Prosím, v posteli s angínou!"
odpoví snaživá žačka.
 
Přijde zamyšlený matematik
do fotolabu dát si vyvolat fotky.
Slečna šeptá: "7x13?"
A on vyhrkne: "Sto sedmnáct!"
 
Na přírodovědné procházce
lesem ukazuje učitel u potoka
na ohlodané stromy a ptá se:
„Víte, děti, kdo to udělal?"
Sborově se ozve: „To my ne, to
byli ti z béčka!"
 
"Paní učitelko," táže se matka,

Nejnovější 
filmy

Thor: Ragnarok
Thor je uvězněn na opačném
konci vesmíru bez svého
mocného kladiva a je nucen
pustit se do závodu s časem, aby
se vrátil včas do Asgardu
a zastavil Ragnarok, zkázu
svého domova, a konec
asgardské civilizace, který se
snaží rozpoutat mocný nový
nepřítel, nemilosrdná sestra
Hela. Předtím ale musí přežít
smrtící gladiátorskou soutěž,
v níž se ocitá tváří v tvář svému
bývalému spojenci z řad
Avengers - neuvěřitelnému
Hulkovi.
 
 
 
Star Wars: Poslední z Jediů
Ve filmu Star Wars: Poslední
z Jediů od studia Lucasfilm
pokračuje sága rodu
Skywalkerů. Postavy
z předchozího filmu Síla se

probouzejí a spolu
s legendárními hrdiny galaxie
prožívají strhující dobrodružství,
během kterých odhalí prastará
tajemství Síly a šokující události
z minulosti.
 
 
 

autor článku:
PETR FILIP

třída 7.B
autor článku:

DAVID KOŠEK
třída 7.B
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Moderní svět Youtube

Co je to Youtube? 
Server Youtube je sociální síť,
kde má uživatel možnost
zhlédnout a nahrávat videa
různého typu. Na této sociální
síti najdete především lidi, kteří
si říkají youtubeři. Většinou se
jedná o mladé teenagery, ale
najdou se zde i někteří dospělí,
kteří můžou nějakým způsobem
ovlivňovat mladší generaci.
Youtubeři natáčejí dle svého
vybraného kontentu neboli
tématu (jak říkají sami
youtubeři), na který se zaměřují
neustále a který je baví.
Mezi nejznámější témata patří:
videoblogy (vlog), beauty,
pranky, let´s playe, livestreamy
atd. Mezi nejznámější české
youtubery patří např.: MenT97,
Gejmr, ViralBrothers
nebo FattyPillow.
Mezi youtuberky pak např.:
Anna Sulc, Shopaholic Nikol,
CarrieKirsten nebo Evzuu (méně
známá). Nejslavnější youtuber
na zahraniční Youtube scéně je
PewDiePie anebo GoGoManTV
(Slovensko).
 
 Youtube family friendly 
Už nějakou dobu je Youtube
family friendly. Youtubeři
nesmějí ve svých videích říkat
sprostá slova, protože by tím
pohoršovali mladší generaci,
která je sleduje.
 
 Youtube a peníze  
Na server Youtube se nenatáčí
zadarmo, proto každý youtuber
(uživatel) za každé vydané video
dostává na svůj účet určitou
částku peněz, kterým se říká
Youtube Money. Tyto peníze
fungují na základě počtu
zhlédnutí a liků. Někteří
youtubeři berou natáčení videí
jako svůj koníček, někteří zase
jako svoji práci, za kterou
dostávají zaplaceno.Youtube
button je ocenění, které dostane
youtuber od určité částky
odběratelů.
 
 Vysvětlivky 
Kontent – téma;
Videoblog – video, ve kterém
youtuber natáčí zážitky ze svého
dne;
Beauty – video, ve kterém se
youtuberky zaměřují hlavně
na věci okolo kosmetiky a líčení;

 
 
5. Co bys dělal, kdybys nebyl
youtuber nebo kdyby Youtube
nebyl?
No to je otázka, kterou jsem si
párkrát položil i já sám a zděsil
jsem se, protože si to nedokážu
vůbec představit.
 
MenTova reakce na překonání
1 000 000 odběratelů:
 
Chci všem poděkovat,
protože jsme včera (9. 7. 2017)
přesáhli 1 000 000 odběratelů
na Youtube. Což je pro mě šíleně
nepředstavitelné číslo. Doteď
nemůžu pořádně vstřebat, že se
to vlastně stalo. Ale vy jste to
dokázali! Vy jste ti, kterým
musím poděkovat, protože já
jsem vlastně jenom ten, na koho
se koukáte, ale ve chvíli, kdyby
se na to nekoukal nikdo, tak by
tady nic takového nebylo.
Chtěl bych vám poděkovat
za všechnu podporu, co jste mi
už vlastně od roku 2009 dávali.
Je to pro mě šílený, stalo se to
všechno hrozně rychle,
ze zábavy, kdy jsme
s kamarádkami jenom hráli hry
a seděli u počítače, se to
přeneslo najednou v něco, co
sledují statisíce lidí. Je to hrozně
šílený! Proto bych chtěl
poděkovat vám, co to sledujete
a podporujete, ať už píšete
do komentářů, do zpráv nebo mě
potkáte na ulicích. Kdekoliv!
Bez vás by tohle nebylo možný.
Dál bych chtěl poděkovat všem
svým kamarádům, kteří mi
pomáhají dělat moji tvorbu,
protože bez vás by to taky
nebylo absolutně takový, jaký to
je teď. Spousta mých kamarádů
mi pomáhá už od začátku!
Vlastně díky kamarádům
natáčím, protože mi ukázali, že
vůbec něco takového jde dělat!
Strašně velký dík patří všem
mým přátelům, kteří mi pomohli
nebo doteď pomáhají, nebo jsem
kvůli nim začal natáčet.
Největší poděkování patří i mojí
rodině, která mi pomáhala
od začátku! Podporovali mě

Prank – vtipný kontent videa,
ve kterém si Youtuber dělá
legraci např. ze svého kamaráda
Let´s play – video, ve kterém
youtuber komentuje hru, kterou
právě hraje;
Livestream (Stream) – živé
vysílání na Youtube
 
 
 
MenT 
 
Honza neboli MenT je teprve
20letý mladík. Na Youtube točí
videa už 8 let. MenT je jediný
youtuber, který má na české
Youtube scéně přes 1 000 000
odběratelů. Se stříháním videí
mu pomáhají Tomáš a Rady.
 
1. O jaké práci jsi snil jako
malý?
Co vím, tak rozhodně jsem
nechtěl být youtuberem,
protože to ještě Youtube
neexistoval! Chtěl jsem být
hercem, moderátorem,
kaskadérem, závodníkem
a popelářem.
 
2. Jaký máš názor na pranky?
V Čechách je pár youtuberů,
kteří točí dobré pranky. A pak tu
jsou youtubeři, kteří začali
s točením her a pak si řekli,
že budou točit pranky. A pak ty
pranky vypadají hrozně
nafejkovaně. A když už dělat
pranky, tak nějaké pořádné!
 
3. Změnilo tě nějak natáčení
na Youtube?
Jo, Youtube mě hrozně změnil.
Co se děje kolem Youtube teď,
tak se vyvíjím jinak, než
kdybych na Youtube netočil.
Youtube mě změnil v chování,
ve vzhledu, ať už jenom
kvůli lidem, které jsem poznal
díky Youtube.
 
 
4. Jak dlouho bude podle tebe
fungovat Youtube?
Samotný Youtube bude fungovat
hodně dlouho, než úplně skončí.
Ale správná otázka je, jak
dlouho budou fungovat
youtubeři, kteří jsou teď!?
 
 
 
 
 
 

v tom, co jsem chtěl dělat, a bez
nich bych nebyl tady, kde jsem
teď.
Ještě jednou chci vám všem
hrozně moc poděkovat! Díky, že
mi dáváte tuhle šanci a šílenou
podporu. Děkuji!
 
 
 
Zdroj obrázku:
https://www.instagram.com/men
t97
https://www.google.cz/youtube
https://www.youtube.com

autor článku:
TEREZA STUCHLÍKOVÁ

třída 8.C

autor článku:
ANETA HŘÍBALOVÁ

třída 8.C
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Podzim a móda

Podzim a móda
 
Podzim je celkem
nevyzpytatelné období vzhledem
k počasí a my vám zkusíme dát
tipy, jak na to, abyste vypadali
dobře a zároveň se i dobře cítili.
 
Jaké barvy se hodí na podzim?
 
Bordó (temně vínová – temně
červená), khaki, okrová/
hořčicová nebo také tmavší
fialová. Špičkoví návrháři
pro tento podzim navrhli několik
kousků hned v několika
odstínech: modré, červené
a šedé.
Vůbec nic nezkazíte ani

klasickými barvami, jako je
černá a bílá.
 
Jaké kousky by neměly minout
váš šatník?
 
  Šála (koneckonců bude se hodit
i v zimě) - pokud budou
jakékoliv barvy na ní dobře
sladěny a poté sladěny i s vaším
ostatním oblečením, není
problém.
Kabát (nějaký lehčí).
Džínová bunda, ať už je oversize
nebo klasická, je jedno, jestli je
modrá, černá nebo jakákoliv
jiná. Letošním hitem jsou
potrhané džínové bundy (teplejší
počasí) a bundy s kožíškem
(chladnější).
Kožená bunda, jedno jestli
opravdu kožená nebo jen umělá,
je hitem, který se už několikrát

vrátil.
  Bomber, vyteplený nebo ne, to
je na vás, stejně jako barva.
Bunda nebo třeba vesta, celá
chlupatá, se letos také nosí a je
na vás, jestli bude pravá.
   
Svetry jsou podstatnou částí
podzimu.
 
Boty:
  S ženami je to o něco obtížnější
než s muži, ti si vezmou tenisky
a jdou.
Samozřejmě pokud plánujete
chodit celý podzim v teniskách,
není problém. Dají se najít
vyteplené kousky. V článku
můžete najít dva páry bot, které
se hodí na podzim.
 

ZDROJE OBRÁZKŮ:
Mariobihari.cz
Glami.cz
Agenturasindy.cz
 

autor článku:
KAROLINA POULOVÁ

třída 9.B

autor článku:
ADÉLA VILDOVÁ

třída 9.B

Státní svátky na 
podzim

foto: novinky.cz

 
Poslední svátek, který slavíme
na podzim, je Den boje
za svobodu a demokracii.
Slavíme ho 17. listopadu, a to
na počest dvou událostí.
První událost se stala v roce
1939, kdy nacisté uzavřeli
v Československu vysoké školy.
Druhá událost se stala v roce
1989. Připomínalo se 50. výročí
a studenti vyvolali demonstraci
proti komunistickému režimu.
V pátek 17. listopadu 1989 se
na Albertově sešli studenti
pražských vysokých škol. Počet
studentů se odhadoval až na 15
000, ale další zdroj uvádí až 50
000. Studenti se vydali
na Vyšehrad, tam přišlo asi 10
000 lidí. Demonstrace oficiálně
trvala 1 hodinu a 15 minut.
Po skončení oficiální části se
vydal dav do centra Prahy.
Policie dostala rozkaz, že má
dav vhodně zablokovat.
Zatarasili most 1. máje, takže
dav nemohl zahnout směrem
na Pražský hrad, dav tedy
zabočil na Národní třídu

a pokračoval na Václavské
náměstí. Policie poté zatarasila
Národní třídu. Demonstranti si
před ně sedli na zem a dívky jim
za štíty házely květiny.
Demonstranti byli vyzýváni
k odchodu, ale v uličkách, kde
se dalo projít, byli napadeni
a zmláceni. Někteří účastníci
byli zatčeni. Po rozehnání
demonstrace docházelo ze strany
pořádkových jednotek
k napadání jednotlivců
nebo skupinek přihlížejících.
Nezávislá lékařská komise
uvedla, že bylo zraněno 568 lidí.

autor článku:
KAROLÍNA VAŠUTOVÁ

třída 9.B

foto: novinky.cz

První státní svátek, který nás
na podzim potkal, je  Den české
státnosti. Tento svátek slavíme
28. září, a to od roku 2000.
Svátek připomíná zavraždění
svatého Václava ve Staré
Boleslavi. Svatého Václava
zavraždil jeho bratr Boleslav asi
v roce 935. A kdo to byl svatý
Václav? Byl to přemyslovský
kníže, patron Čech a Moravy. Co
se tento den děje? Na počest se
koná Národní svatováclavská
pouť. Zajímavost: V roce 2009
navštívil svatováclavskou pouť
tehdejší papež Benedikt XVI.
 
 
 
 
 
 
 

foto: blesk.cz

Další svátek je  Den vzniku
samostatného
československého státu. Svátek
slavíme 28. října. Svátek byl
tento rok v sobotu, takže jsme
o něm možná ani nevěděli.
Svátek připomíná výročí, kdy
vznikl samostatný
československý stát. Vznik byl
v roce 1918, takže příští rok to
bude přesně 100 let. Prvním
prezidentem se stal Tomáš
Garrigue Masaryk.
Co se v tento den děje? Tento
den prezident České republiky
předává Státní vyznamenání.
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Kam na výlet

Pojďte se projít pestrou
krajinou!
 
Podzim září pestrými
barvami. Barevné listí, svit
slunečních paprsků a jemný
vítr profukující naše vlasy
dodávají tu pravou podzimní
atmosféru, vyzývající nás vyjít
si do přírody na výlet.
 
Národní park České
Švýcarsko 
Na podzim je krásné vyjít si
s rodinou do Národního parku
České Švýcarsko, které v sobě
skrývá pískovcové skály,
mohutné věže, rokle a husté lesy.
Symbolem tohoto parku je
Pravčická brána, skládající se
ze skalních útvarů.
Pro občerstvení je určená
kavárna ATELIER. Můžete si
vybrat ze široké nabídky
zákusků a nápojů.
Najdete zde i Pivovar
Falkenštejn. Nejenže zde vaří

pivo, ale také si zde můžete zajít
na oběd či večeři.
 
Krajina kaňonů a vodopádů 
Krajina kaňonů a vodopádů se
nachází poblíž obce Štěchovice
kousek od Prahy.
Najdete zde spoustu vyhlídek,
skály u řeky Vltavy a také
divoké potoky protékající
bočními kaňony.
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VTIP V KOMIKSU
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Vtipy

Alžběta Pošová, třída 8.B

Pepík přijde z fotbalu a táta se
ho ptá: „Kolik jsi dal gólů?“
Pepík: „Dva.“
Táta: „A kolik to skončilo?“
Pepík: „1:1.“
 
„Co ti řekl soused na to rozbité
okno?"
„Mám říct i škaredá slova?"
„No to jistě ne."
„Tak vlastně neřekl nic."
 
Ptá se pacient při vizitě: „Pane
doktore, tak co je to vlastně
za nemoc?"
„To ještě nevíme, ale
stoprocentně to ukáže pitva!"
uklidňuje ho lékař.
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Program Pernštejni

foto: Tereza Stuchlíková

 
2. stupeň se zúčastnil
vzdělávací akce
Pernštejni  
 
 
Naši školu navštívil program
Pernštejni, aby žákům předal pár
zajímavých informací z doby
Vikingů.
 
Dozvěděli jsme se, že Vikingové
pocházeli ze Švédska a Norska
a hlavně že rádi bojovali.
Vikingové byli známí tím, že
stavěli lodě, se kterými se rádi
vydávali na výpravy, které
můžeme znát z různých filmů,
např. Asterix a Obelix. Zjistili
jsme, že Vikingové vůbec
nevypadají jako
z hollywoodských filmů. Také
například měli naučené účinné
formace, které odolávaly hodně
útokům.
 
Někteří žáci si zkusili být
součástí bojové formace a mohli
jsme zhlédnout i ukázku
klasického boje mezi Vikingy.
Celé představení mělo náznak
děje. Akce se většině žáků líbila.

foto: Tereza Stuchlíková
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Pečeme s ...
CHIAROU
 
 
Banánová bábovka  
 
25 dkg polohrubé mouky
25 dkg krystalového cukru
25 dkg tuku na pečení
3 zralé, jemně nastrouhané
nebo rozmixované banány
1 balení vanilkového cukru
1 balíček prášku do pečiva
4 celá vejce
 
 
Máslo vyšleháme s vanilkovým
cukrem, polovinou cukru,
banánovým pyré a žloutky.
Bílky vyšleháme s druhou
polovinou cukru. Hmoty
spojíme dohromady a poté
přidáme mouku, prášek

do pečiva a ořechy. Formu
vymažeme a vysypeme moukou.
Poté těsto do formy nalijeme.
Pečeme při 150 °C cca 1 hodinu.
 
Doba přípravy: 70 minut
 
 
 
 
 
 

 
 
Dobrou chuť! 

Chiara Demeterová
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Okénko do školní 
družiny

svá družinová pravidla, kterými
se budou celý rok řídit. A musím
říct, že zatím jim to jde skvěle!
:-)
 
Myšky ze 3. oddělení
 
Ahoj školo, my jsme Myšky
ze 3. oddělení! Jsme prvňáci,
takže školu teprve poznáváme,
ale i tak už jsme toho stihli
celkem dost. Vytvořili jsme si
družinová pravidla, putovali
časem, zahráli si na pravěk,
a dokonce jsme s naší paní
vychovatelkou Kristýnou
provedli pokus se sopkou!
Těšíme se na další zážitky z naší
družiny!
 
4. oddělení
 
Naše 4. oddělení se tento týden
věnovalo podzimním tématům.
Připomněli jsme si babí léto,
pracovali jsme s listy a vyráběli
jsme každý svého draka.
Za dobrou práci jsme dostali
i malou odměnu.
 
 
5. oddělení Šmoulata
 
První školní měsíc bylo v pátém
oddělení u Šmoulat velmi rušno.
Nejprve jsme si vytvořili svá
smajlíková pravidla, která jsme
posléze všichni potvrdili otiskem
svých palců, a učili jsme se, jak
se chovat v jídelně, na školní
zahradě i v družinkové třídě. To
jsme zvládli perfektně, a tak
jsme se věnovali dalším věcem –
namalovali jsme si babí léto,
povídali si o dožínkách
a vinobraní, oslavili mezinárodní
den míru a také jsme se naučili
něco o bajkách. Neopomněli
jsme ani svátek svatého Václava,
který nám přinesl rovnou dva
volné dny. Kromě toho jsme se
také vydali na dobrodružnou
cestu staletími a jako první
období jsme prozkoumali
pravěk. Vytvořili jsme spoustu
jeskynních maleb, vymysleli si
vlastní řeč a vše jsme završili
skvělým výletem do pražského
Dinoparku. Teď už natěšeně
vyhlížíme říjen a těšíme se, co
nového nám přinese.
 
 
 

Za tým školní družiny Mgr.Kristýna
Navrátilová

Sice je teprve říjen, ale
družinové děti už stihly mnoho
věcí. Jeli jsme do Mirákula,
do Dinoparku, sportovali jsme
na školní zahradě. Během roku
budeme putovat stoletími, tak se
všichni určitě dozvíme mnoho
nových, úžasných informací
o našem světě.
Pojďte putovat s námi alespoň
v rámci našeho Okénka!
 
 
 
Výlet do Mirákula
 
V září škola volá a my hurá, jeli
jsme do Mirákula. Bylo hezké
počasí, a tak jsme si užívali
všech atrakcí, které nám nabídl
bývalý vojenský areál. Nejvíce
se nám líbily pneumatiky,
na kterých jsme sjížděli
po klouzačce dolů. Zaskotačili
jsme si i na různých průlezkách,
kolotočích a prozkoumali jsme
i velký dřevěný hrad s drátěnými
lávkami a temnou chodbou.
Kvečeru jsme si prohlédli i mini
ZOO a nebyl by to výlet,
kdybychom si nemohli nic
koupit, a tak jsme si
pochutnávali na hranolkách
a párku v rohlíku. Domů jsme se
vrátili až večer plni zážitků. Děti
ŠD
 
Dinopark
 
V pondělí 25. 9. se Šmoulata
ze 4. oddělení a Mimoňové z 1.
oddělení v rámci putování časem
vydali na výlet do Dinoparku
na Harfě. Vzali si batůžky
a vyrazili s paní vychovatelkou

Terkou a Jančou. Výlet proběhl
skvěle. Děti se dozvěděly
spoustu informací
o dinosaurech, všechny si je
prohlédly, vykopaly starou
dinosauří kostru a byly i ve 4D
kině na krátkém filmu
o dinosaurech. Děti byly hodné
a výlet se jim moc líbil. Všichni
jsme se spokojení vrátili zpět ke
škole, kde už na malé
cestovatele v čase čekali jejich
rodiče.
 
Lezecká stěna
 
V průběhu školního roku chodí
děti z družinky trénovat svou
obratnost na lezeckou stěnu
Prostor Letňany. Dětem se daří
překonávat pod vedením
instruktora 6 metrů vysokou
stěnu, přeručkovat lano
a zhoupnout se dolů ke svým
kamarádům. Jednou jsme
dokonce lezli i poslepu. Každý
se pak těší na další návštěvu,
copak si na nás asi vymyslí
instruktor příště?
 
My jsme Mimoňové!
 
Ahoj všichni, ve školních
odděleních se objevil nový tým
„Mimoňové“. Je to super tým
plný skvělých a usměvavých
kluků a holek. Všichni
mimoňové jsou moc šikovní. Už
v září stihli spoustu věcí –
putovali časem za dinosaury,
dozvídali se nové informace
a tvořili krásné výrobky
na témata, jako je babí léto,
vinobraní, svatý Václav, bajky
a mnohé další. Také si vytvořili


