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OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
Přehled  akcí,  které  pravidelně
pořádá školní družina
ČTĚTE NA STRANĚ 4

ROZHOVOR
Co  zajímavého  jsme  se  dozvěděli  o
panu učiteli Terkošovi
ČTĚTE NA STRANĚ 1

Sběr 
víček
Ahoj,  moc  děkuji  za  sběr  víček
v  minulém  roce.  Loni  se  vybralo
tolik  víček,  že  jsem  si  mohl
pořídit  auto  ideální  pro  mě.
Tímto  vás  prosím  o  pokračování
ve  sběru  víček  na  můj  nový
invalidní  vozík.  Ten  starý  je  už
pro  mě  malý  a  nový  by  mi
pomohl  v  dopravování  do
těžkých  míst.  Víčka  dávejte  do
žluté  popelnice  vlevo  při  vchodu
do školy.

autor článku:
JIRKA ŠINDLER

třída 8.A

autor článku:
TEREZA ZOULÍKOVÁ

třída 8.A

Zamysleme se vlastně  facebook  je  -
ANTISOCIÁLNÍ  SÍŤ.  Čím  více
přátel  máme  na  facebooku,  tím
méně  jich  máme  ve  skutečnosti,
protože  je  vidíme  jedině  na
mobilech,  počítačích  a  jsou
měřeni  pouze  podle  počtu  like  a
počtu  následovatelů.  Ignorujeme
ty,  kteří  nás  mají  ve  skutečnosti
opravdu  rádi,  místo  toho,
abychom  si  popovídali  s  někým,
kdo  nás  může  obejmout.  Říkám
to  proto,  že  jsem  se  zeptala
kamaráda,  kdy  má  čas  se  sejít,
a  on  se  mě  zeptal,  kdy  mám  čas
na  skype.  Odpověděla  jsem
něco  ve  smyslu:  ,,Pane  bože,''  a
párkrát  jsem  zakroutila  hlavou.
Copak  mezi  sebou  nemůžeme
vést  normální  konverzaci  jako
normální  lidé?  Chat  byl  zmenšen
na  obrázky  a  140  znaků,  videa
mají  6  sekund  a  jsou  hrozně
rychlá.  Říkáte  si,  proč  je  ADD
rychlejší  než  4G  LTE
(internetové  připojení)?  Studie
říká,  že  reakce  u  průměrného
člověka je o sekundu menší.

Takže  jestli  nepatříte  mezi  těch
pár  lidí,  co  tohle  ani  nedočtou,
protože  si  myslí,  že  bez
technologie  bychom  nebyli
nikde,  gratuluji.  Nechte  mě  tuto
myšlenku  nějak  dokončit.  Každý
z  Vás  si  může  vybrat  -  vzít  na
sebe  zodpovědnost,  mít  to  pod
kontrolou  a  rozhodnout  se.  Jsem
ze  všeho  unavená,  z  té  celkové
bezmoci  snažit  se  neustále
dokola  akceptovat  toto  digitální
šílenství.  Myslete  si,  co  chcete,
ale  představuji  si  svět,  kde  se
smějeme  i  tehdy,  když  máme
slabou  baterii,  protože  v  tu  chvíli
budeme o krok blíž lidskosti.

Andrea Čermáková

Víte,  že  průměrný  člověk  stráví
4  roky  koukáním  do  mobilu?
Trochu  ironické,  nemyslíte?  Tyto
dotykové  věci  nás  nutí  ztratit
styk  s  ostatními,  ale  není  divu,
když  je  svět  přeplněný  iMacy,
iPady  a  iPhony.  Tolik  'íček'  a
'selfíček',  a  přitom  ubývá
spousta  společných  fotek.
Technologie  z  nás  udělala  sobce
a  rozdělila  nás  jako  nikdy
předtím,  protože  když  už  se
chceme  spojit,  přijde  nám  to
jako  snazší  cesta.  Každý  z  Vás
by měl přehodnotit, co to

Rozhovor s panem učitelem M. Terkošem
Odkud pocházíte?
Ze Slovenska.
 
 
Jak  dlouho  učíte  na  naší
škole?
Patnáctý rok.
 
 
Učíte rád? A proč?
To  je  trošku  složitější  odpověď,
někdy  rád,  někdy  nerad.  Proč?
Když  jsou  žáci  vnímaví  a  je
vidět,  že  je  zájem  a  úspěch,
potom  to  je  radost,  v  opačném
případě bohužel ne.
 
Pokud  byste  se  teď
rozhodoval,  co  byste  chtěl
dělat  za  povolání,  co  by  to
bylo a proč?
Učitelství  ne,  učitelství  by  to
nebylo,  ale  protože  už  mám  pár
let  do  důchodu,  tak  už  u  něj
zůstanu.
 
 
Učil  jste  ještě  na  nějaké  jiné
škole?
Ano, učil, v Uhříněvsi.
 
 
Jaký  byl  váš  nejoblíbenější
předmět,  když  jste  chodil  na
základní školu?

To je tak dávno! Dějepis.
 
 
Doneslo  se  k  nám,  že  jste
kdysi  vyučoval  tělesnou
výchovu. Je to pravda?
No,  začínal  jsem,  ale  bylo  to
suplování,  protože  nikoho  jiného
neměli.  Byl  jsem  jediný  mužský
na  škole  v  Uhříněvsi,  když  jsem
nastupoval  před  těmi  desítkami
let.
 
 
Jaké  máte  koníčky  a  co
děláte  většinou  o
prázdninách?
Teď  už  odpočívám,  jezdím  na
kole po jižní Moravě.
 
 
Jaký  žánr  knih  nejraději
čtete?
Detektivky.
 
 
Máte  nějaké  děti?  Pokud
ano,  jak  se  jmenují  a  kolik
jim je let?
Ano,  mám,  a  už  to  jsou  dospělí
chlapi, ti dva kluci.
 
 
Cestujete  rád?  Kde  se  vám
nejvíce líbilo?

foto: ilustrační fotografie

Z  cest  po  Evropě  a  po  světě
určitě  v  Itálii,  tam  už  jsem  byl
několikrát  a  s  chutí  se  tam
vracím.
 
 
Jaký  stát  byste  nejraději
navštívil v blízké době?
Rád bych se podíval do USA.
 
 
Děkujeme za rozhovor!

autor článku:
MAREK POLÍVKA

třída 8.B

autor článku:
BARBORA VINTROVÁ

třída 8.B
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Globální oteplování

Vzhledem  k  mému  věku  globální
oteplování  moc  nevnímám,  ale
nelze  se  tomuto  tématu  vyhnout,
neboť  o  něm  slyším  všude  kolem
sebe.  Na  druhou  stranu,  když  se
nad  tím  zamýšlím,  začínám
opravdu  pociťovat,  že  se  v
poslední  době  otepluje,  ale  to  je
asi  jen  malá  kapka  v  moři
tohoto  složitého  problému.
Abych  nemluvil  jenom  o  sobě,
tak  přidám  i  oficiální  výzkumy.
Je  dokázané,  že  globální
oteplování  je  současný  problém
pro  celý  svět,  a  ne  již  jen
domněnka.  Globální  oteplování
způsobuje  především  člověk,
proto  by  se  měli  všichni  nad
sebou  zamyslet,  co  děláme,  jestli
třídíme  odpad,  kupujeme  auta,
která vypouštějí vysoké emise,

zda  podporujeme  provoz
neekologických  továren  apod.
Proto  vybízím  všechny  čtenáře,
kteří  čtou  tento  článek,
zamyslete  se  a  zkuste  pro
přírodu  udělat  co  nejvíc.
Existuje  spousta  produktů,  které
se  dají  recyklovat,  proto  zvažte
nákup  těchto  věcí.  Můžete  začít
třeba  nákupem
samorozkládacích  tašek,  které
se  již  po  dvou  letech  začnou
rozkládat,  dotahováním
kapajících  kohoutků,  používáním
městské  hromadné  dopravy,
kupováním  domácích  produktů
atd.  Začít  se  dá  s  málem,  ale
hlavní je začít.
Děkuji  všem  čtenářům  za
přečtení  tohoto  článku  a
doufám,  že  se  budete  snažit
aspoň  trochu  ochránit  naši
přírodu  a  zachovat  ji  tak
krásnou,  jako  je  teď,  i  dalším
generacím.  Vždyť  navštěvujete
ekoškolu!

autor článku:
SAMUEL BOGNER

třída 8.B

Fotbalový turnaj

Na  naší  škole  se  v  polovině  září
konal  školní  fotbalový  turnaj,
který se hrál na umělce.
Účastnily  se  ho  tři  týmy:  ZŠ
Čakovice,  ZŠ  Tupolevova  a  ZŠ
Univerzum.  Naše  škola  se
umístila  na  druhém  místě,  když
porazila  Univerzum  5:2  a  poté
podlehla Tupolevce 2:4.
Musím  říct,  že  naše  škola  podala
výborný  výkon.  Tupolevka
nakonec  pohodově  zvítězila  a
postoupila  do  dalšího  kola.
Našimi  nejlepšími  střelci  se  stali
Matěj  Dubský  a  Marek  Jung.
Přinášíme  vám  s  nimi  krátké
rozhovory.
 
Dan Bárta, 7.C
Jak se ti hrálo?
Dobře,  ale  moc  jsem  se  s  nikým
nesehrál.

Jaký  jsi  měl  pocit,  když  jsi
vstřelil gól?
Cítil jsem se dobře.
Jak se ti celý turnaj líbil?
Byla  to  legrace,  ale  příště  bych
chtěl vyhrát.
Jak  se  ti  hrálo  na  naší
umělce?
Špatně, umělka hodně klouzala.
 
Matěj Dubský, 9.B
Jak se ti hrálo?
Bombově.
Jaký  jsi  měl  pocit,  když  jsi
vstřelil gól?
Byl to super pocit.
Jak se ti celý turnaj líbil?
Nic  moc,  byla  špatná
organizace.
Jak  se  ti  hrálo  na  naší
umělce?
Hrozně klouzala.
Jaký  jsi  měl  pocit,  když  ses
stal nejlepším hráčem týmu?
Bylo to boží.

autor článku:
GERARD FILIP

třída 8.B

Módní policie

foto: Adéla Procházková, třída 7.C

Elen Šedivá, 1. stupeň
Elen  má  na  sobě,  v  souladu  se
svým  jménem,  šedivou  mikinu  s
bílým  lemováním  na  kapsách.
Používá  fialovou  tašku  s
odrazkami,  které  jsou  nejen
líbivé,  ale  hlavně  velmi
praktické,  když  se  pohybujeme
v  běžném  provozu  po  ulici.
Obzvlášť,  když  máme  před
sebou  zimu  a  brzkou  tmu.  Dále
oceňujeme  velkou  a  hravou
kombinaci barev.
Dostává od nás 4 hvězdičky z 5!
 
 
 

foto: Lucie Venclová, třída 7.C

Nikol Ježová, 7.B
Nikol  si  oblékla  barevné
roztrhané  džíny,  které  velmi
dobře  barevně  doladila  tílkem.
U  nás  zabodovala  hlavně
vysokými  botami,  které  jsou
zrovna in.
Dostává 5 hvězdiček z 5!

autor článku:
ADÉLA PROCHÁZKOVÁ

třída 7.C

autor článku:
LUCIE VENCLOVÁ

třída 7.C

Samova super hustá česneková 
polévka

foto: Samuel Bogner, třída 8.B

Ingredience:
4 ks brambor
1 kostka hovězího bujónu
1 ks cibule
1-2 paličky česneku
sůl
mletý černý pepř
majoránka
drcený kmín
 
Na ozdobu: 
chlebové krutony
sýr
 
Příprava:
Menší  cibuli  a  česnek  očistíme.
Cibuli nasekáme najemno,

česnek  také,  nebo  jej  nakrájíme.
Záleží,  jak  má  kdo  rád.
Brambory  oloupeme  a  nakrájíme
na kostičky.
 
V  hrnci  rozehřejeme  sádlo  a
zesklovatíme  cibuli.  Přidáme
česnek,  krátce  orestujeme  a
zalijeme  horkou  vodou.  Přidáme
brambory,  kostku  bujónu
(masový  nebo  zeleninový)  a
polévku  osolíme,  opepříme  a
přidáme  drcený  kmín.  Česnečku
vaříme do změknutí brambor.
Ke  konci  přidáme  do  česnečky
drhnutou  majoránku.  Pro  silnější
česnekový  efekt  můžeme  přidat
další  3  stroužky  česneku,
tentokrát  už  hodně  na  malé
kousky.
 
Horkou  česnečku  lijeme  nejlépe
do  misek  a  posypeme
upečenými  kostičkami  tvrdšího
chleba  a  nastrouhaným  sýrem.
Hotovou  česnečku  se  sýrem
ihned podáváme.
 
 

autor článku:
SAMUEL BOGNER

třída 8.B
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Věděli jste, že ...
...  v  Paříži  si  můžete  na  mnohých
zastávkách  nabít  mobil  pomocí
USB?
 
 
...  had  za  celý  život  nezavře  oči,
protože nemá oční víčka?
 
 
...  původní  recept  na  Coca-Colu
obsahoval drogu kokain?
 
...  Samsung  začínal  jako
prodejce cukru?

 
 
...  Leonardo  da  Vinci  maloval
rty Mony Lisy dvanáct let?

autor článku:
KRYŠTOF VANĚK

třída 8.B

Movie tip
Film  Fakjů  pane  učiteli  2  je
pokračováním  skvělého  trháku
Fakjů  pane  učiteli  1,  který  měl
úspěch  nejen  v  Německu,  ale  i  u
nás  v  ČR  a  v  ostatních  státech
Evropy.  Nyní  nebudou  naši
oblíbení  hrdinové,  jako  jsou
Zeki  Müller  nebo  Chantal,
jenom  v  Evropě  na  německém
gymnáziu,  ale  postupem  děje
filmu  se  někteří  žáci  spolu  s
učiteli  Zekim  a  Lisi  dostanou  do
Japonska!  V  minulém  díle  se
nám  postavy  představily  a  my  už
teď víme, co od nich můžeme

čekat.  Předešlý  díl  získal  na
ČSFD  celých  74  %,  což  není
vůbec  špatné  hodnocení,
uvidíme,  jak  si  obstojí
pokračování  tohoto  zábavného
německého  filmu  v  režii  Bora
Dagtekina  a  se  skvělým
hereckým obsazením.

autor článku:
MAREK POLÍVKA

třída 8.B

Recenze her
Diablo  III  je  třetí  díl  akčního
RPG  Diablo.  Já  se  ve  své
recenzi  zaměřím  na  datadisk
Reaper  of  Souls,  který  rozšiřuje
hru  o  jednu  kapitolu.  Ve  hře  jsou
4  akty  a  pátý  je  v  DLC
(Downloadable  content,
datadisk).  Ve  hře  si  můžete
vybrat  z  mnoha  postav,  postava
crusaider  je  DLC.  Hra  je
zábavná,  hratelnost  není  příliš
dlouhá.  Hra  se  dá  dohrát  za  8
hodin,  když  se  příliš  nezabýváte
příběhem.  Příběh  je  jinak  velice
obsáhlý. Vaším cílem je zabít

Diabla,  což  je  takzvané  „hlavní
zlo“.  Hra  nemá  nejlepší  grafiku,
protože  je  pár  let  stará,  ale
hratelnost  je  stále  výborná.
Diablo  III  nijak  nenavazuje  na
předchozí  díly.  Za  sebe  ji  určitě
doporučuji  vyzkoušet  na
zkrácení  dlouhých  zimních
večerů.

autor článku:
MATĚJ JUNA
třída VIII.B

Školní anketa
V  dnešním  čísle  časopisu  se  vás
zeptáme  na  to,  jestli  náš  školní
časopis  vlastně  čtete  a  co  v  něm
máte nejraději.
 
Bára, 9.B
,,Čtu  si  časopis  velmi  ráda  a
nejlepší jsou rozhovory!“
 
Adam, 6.A
,,Hrozně  rád  bych  se  zapojil  do
psaní  časopisu.  Četl  jsem  si
jedno  číslo  a  moc  se  mi
líbilo."
 

Francesca, 3.F
,,Ano,  čtu,  ale  nevím,  co  se  mi
líbí nejvíc.“
 
Paní učitelka Polanská
,,Ano,  ano,  ano,  čtu  školní
časopis,  je  to  lepší  časopis  než
ostatní.  Ráda  si  čtu,  když  je
tam  něco  se  mnou,  a  líbí  se  mi
rozhovory.  Také  se  mi  moc  líbí
vtipy od učitelů.“
 
Paní učitelka Roulová
,,Ano,  líbí  se  mi  všechno,  co
tam přidáváte!“

Školní parlament

foto: Ivana Paseková

Školní  žákovský  parlament  si  na
naší  škole  pomalu,  ale  jistě
získává své pevné místo. I tento

rok  si  každá  třída  od  4.  do  9.
ročníku  zvolila  své  zástupce,
kteří  je  budou  zastupovat  na
pravidelných  zasedáních.  Tento
rok  navážeme  i  spolupráci  se
školním  žákovským  parlamentem
Ptakopysk  ze  ZŠ  Květnového
vítězství.  Dorazí  k  nám  na
návštěvu  v  pátek  11.  12.  a  my
se  těšíme,  že  si  s  nimi  vyměníme
drahocenné  zkušenosti,  protože
s  vedením  žákovského
parlamentu  mají  o  fous  více
zkušeností.
 

Vtipy čísla

Vzpomněl  si  manžel  po  příjezdu
do Bulharska:
,,Propána,  zapomněl  jsem  říct
sousedovi, aby se nám postaral

o kanárka."
,,Tak  o  toho  se  už  nestarej,"
utěšuje ho manželka,
,,právě  jsem  si  vzpomněla,  že
jsem zapomněla zavřít plyn."
 
Rybář  sedí  u  řeky  a  dívá  se  na
své pruty.
Přichází  známý,  také  rybář,  a
ptá se:
,,Je zde dobrá voda?"
,,Znamenitá.  Rybám  se  z  ní
vůbec nechce ven."

Koutek poezie
Škola
 
Není to jen tak,
když do školy chodíš jen tak.
Musíš umět číst a psát,
dávat pozor, počítat.
Sčítání a odčítání,
to je lehké počínání.
Násobilka, dělilka,
to je moje čtverylka.
A pak je tu čeština,
to je samé čtení, psaní,
o  věcech,  o  kterých  nemáš  ani
zdání.

Čeština je naše řeč,
i když mám z ní někdy křeč.
To je samý test a diktát,
nemusím to říkat třikrát.
Nauč se to jako čtečka,
toť je vše a už jen tečka. :)

Nikola Skřivánková

Staň se externím redaktorem
Jsme  moc  rádi,  že  i  žáci,  kteří
nejsou  členy  naší  školní  redakce,
nám  zasílají  své  příspěvky.  V
úvodu  si  můžete  přečíst  zajímavé
zamyšlení  od  Andrey
Čermákové  ze  třídy  9.A.  Níže  si
pak  můžete  přečíst  zajímavou  a
vtipnou  slohovou  práci  od
Štěpána  Fišary  ze  třídy  2.A.
Také  připomínáme,  že  autorem
článků  v  našem  časopise  se
můžete  stát  velmi  jednoduše.
Stačí  poslat  svůj  příspěvek
(básničku,  úvahu,  odborný
článek atd.) na mailovou adresu

pasekova.ivana@seznam.cz.
Děkujeme za každý příspěvek!
 
Moje oblíbená hračka 
,,Moje  oblíbená  hračka  je  můj
brácha.  Je  malý  a  dobrý.  Je  z
kůže,  barva  je  pleťová.  Je  velký
půl  metru.  Můžu  s  ním  hrát  na
babu.  Dostal  jsem  ho  od
maminky."
(Štěpán Fišara, 2.A)

tým školní redakce
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Okénko do školní družiny

Pexeso 13. oddělení

název  vznikl  ze  sousloví
PEKELNĚ  SE  SOUSTŘEĎ.
Oživili  jsme  si  pravidla,  zahráli
turnaje,  a  dokonce  jsme  si  sami
své vlastní PEXESO vyrobili.
 
Výlety
Děti  ze  všech  oddělení  se  každý
měsíc  účastní  nejrůznějších
výletů.  Již  navštívily  Čapí  hnízdo,
kde  je  čekala  komentovaná
prohlídka,  podívaly  se  na
Vydrýska,  na  koně  i  na  severská
zvířata.  Nakonec  si  děti  mohly
vyzkoušet  obrovskou
provazovou  průlezku.  Na  konci
měsíce  se  výletníci  podívali  i  do
nedalekých  Radonic.  Tam  na  ně
čekal  pan  myslivec,  který  jim  dal
přednášku  o  zvířátkách,  děti  si
mohly  pohladit  mláďátka
morčátek  a  nakrmit  kozy  a
domácí  zvířata.  Na  závěr  si
účastníci  opekli  špekáčky  a
zúčastnili  se  pečení  brambor
podle Josefa Lady.
 
„Pečení“ posvíceneckých koláčů 
Lidovou  tradici  posvícení  jsme
přivítali  „upečením“  tvarohových,
povidlových,  makových  a
jablečných  koláčů  z  papírových
tácků.  Dětem  ze  7.  oddělení  se
moc  povedly  a  koláče  všem
chutnaly!

tým školní družiny

„Pečení“ posvíceneckých koláčů

Solná jeskyně
Vybrané  děti  z  I.  oddělení
poprvé  navštívily  solnou  jeskyni
v  Letňanech.  Nezapomenutelný
zážitek  na  ně  čekal  s  prvním
vstupem  a  nádechem  zdravého
vzduchu.  Neváhaly  a  hned  si
začaly  hrát  s  hračkami,  které
znají  pouze  z  pískoviště.
Netušily,  že  se  dají  využít  i  na
sůl.  Největší  nadšení  propuklo,
když  chlapec  z  1.F  prohlásil,  že
našel  diamant.  Propukla  pátrací
akce  po  tom,  kdo  najde  nejvíc
třpytících  se  kousíčků  soli
(neboli  diamantů).  S  velkým
smutkem  se  odcházelo,  když  v
půlce  napínavého  hledání  byl
vyhlášen  konec.  Po  mém
konstatování,  že  do  jeskyně  se
jede  opět  za  dva  týdny,  se
rozeznělo  klidnou  jeskyní
nadšené HURÁ!!!
 
Výlov družinového rybníka 
V  jedno  krásné  odpoledne  se
dvě  oddělení  (V.  a  VIII.)
rozhodla  stát  se  rybáři.  Našla  si
krásný  velký  rybník  plný  ryb  ve
třetím  patře.  Ryb  bylo  opravdu
hodně,  a  tak  se  musely  děti
rozdělit  do  tří  skupin.  Děti  lovily
tak  usilovně  a  poctivě,  až  v
celém  rybníce  nezůstala  ani
jediná  rybička.  Letošní  výlov
rybníka  se  tedy  nadmíru  povedl
a všichni se již těší na ten příští!
 
Cizokrajné zvířátko
Ve  středu  21.  10.  2015  se  děti  z
přípravných a prvních tříd

Cizokrajné zvířátko

zúčastnily  přednášky  o
cizokrajném  zvířátku,  kterou  si
pro  ně  připravili  žáci  ze  střední
školy.  Že  bude  představen
chameleon  jemenský,  zůstalo
dětem  utajené  až  do  poslední
chvíle.  Přednáška  byla  velice
poutavá  a  děti  se  dozvěděly
nové  a  velice  zajímavé  informace
o  životě  a  chování  chameleona
jemenského  v  jeho  přirozeném
prostředí i v zajetí.
 
Literárně-dramatický kroužek
Kroužek  probíhá  již  několikátý
rok,  je  zdarma,  je  určen  pro  děti
z  přípravné  třídy  a  prvních  tříd.
Seznamujeme  se  s  dětskými
knížkami,  dětem  představujeme
dětské  autory  a  ilustrátory,  děti
pak  projeví  vždy  zájem,  nosí  své
oblíbené  knížky  a  prezentují  je
samy.  Dále  máme  na  programu
dramatizace  pohádek,
dramatické  hříčky,  děti  hrají
divadlo  s  různými  druhy  loutek,
na  konci  školního  roku  si  šijí
loutku  jako  památku  na
kroužek.  Vždy  si  užijeme  plno
legrace.
 
Kroužek tanečního aerobicu
Parta  z  různých  oddělení  se
schází  každou  středu  na  kroužku
tanečního  aerobicu.  Děvčata  se
radují,  cvičí,  tančí,  také  trochu
posilujeme  a  protahujeme  si  tělo.
Těšíme  se  na  další  setkání  s  naší
partou aerobičáků.
 
Turistický kroužek

Kroužek tanečního aerobicu

Dne  18.  září  začal  šestý  rok
turistického  kroužku  Zobáci.
Momentálně  má  24  členů  ze
všech  ročníků  školy.  Tradičně
jsme  jeli  začátkem  října  na
víkendovku,  kde  jsme  se
seznámili  s  celoroční  hrou  Staň
se  alchymistou.  Na  víkendovce
jsme  šli  po  stopách  Kellyho  -
alchymisty  ze  dvora  Rudolfa  II.
Zanechal  nám  pár  listů  z  deníku,
a  dokonce  jsme  našli  na  hřbitově
postup,  jak  si  vyrobit  jeho
celoživotní  výtvor  -  sluneční
kámen.  Kámen  velký  jako
vlašský  ořech,  kámen,  který  dá
štěstí  a  moudrost.  Možná  ho  ale
vyrábět  nebudeme  muset.  Našli
jsme  totiž  na  hřbitově  i  malinké
kousíčky  slunečního  kamene.  A
po  celý  zobáčí  rok  sbíráme  další
do  svých  zkumavek.  Moudrost  a
štěstí  máme  jistě  na  dosah...  Tak
nám  držte  palce.
http://zobacicakovice.webnod
e.cz/
 
Halloween
S  blížícím  se  svátkem  všech
svatých  jsme  s  dětmi  probírali
vznik  svátku  Halloween.
Dozvěděli  jsme  se  něco  i  o
klasických  českých  strašidlech  a
s  dětmi  z  10.  oddělení  jsme  si
vyrobili krásné papírové dýně.
 
PEXESO  slaví  50  let  a  my  s
ním!
Všechna  oddělení  oslavila  50.
výročí  hry  PEXESO.  Připomněli
jsme si historii PEXESA, jehož

Partneři
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