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VÍTE, PROČ SI PANÍ UČITELKA
ŠARMÍROVÁ VYBRALA PRÁVĚ
NAŠI ŠKOLU?
ČTĚTE NA STRANĚ 2

ZTRÁCÍTE MOTIVACI K UČENÍ?
MÁME PRO VÁS NOVOU
RUBRIKU "STUDIJNÍ TIPY A
RADY".
ČTĚTE NA STRANĚ 3

Čakopis je Váš !!!
 
Pojďte se společně s naším
redakčním týmem spolupodílet
na tvorbě školního časopisu.
 
Zasílejte nám své nápady, rady
či tipy, jak Čakopis vylepšit a co
v něm změnit.
 
Napište nám, jaké rubriky by se
Vám líbily, jaká témata Vás
zajímají.
 
Ocenili byste např. více
rozhovorů? Zábavy? Informací
ze školy?

Nebo byste dokonce v časopise
rádi publikovali svá vlastní
dílka?
 
Na všechny Vaše nápady, tipy
a doporučení se těšíme
na adrese:
 
cakopis@email.cz.

redakční tým

Soutěž k 17. listopadu
Jste kreativní?
 
Vytvořte pozoruhodnou
fotografii, napište báseň či
nakreslete obrázek na téma
,,17. listopad” .
 
Nejlepší výtvory budou
zveřejněny v novém čísle
Čakopisu.
 
Za odměnu si také můžete
vysloužit jedničku :)

foto: Licence Public Domain

autor článku:
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VÝZNAMNÁ LISTOPADOVÁ DATA

autor článku:
TEREZA HLADÍKOVÁ

8. listopad 1620 – proběhla
bitva na Bílé hoře – významná
bitva, která zpečetila osud
českého lidu a státu
a na 300 let jej uvrhla do moci
Rakouska.
 
11. listopad 1918 – oficiální
ukončení první světové války,
od tohoto dne se slaví
Mezinárodní den válečných
veteránů.
 
17. listopad 1989 - Den boje
za svobodu a demokracii, letos
je to 30 let od sametové
revoluce!!!
 
18. listopad 1991 – zemřel
Gustav Husák, poslední
československý komunistický

prezident (1975-1989).
 
23. listopad 1896 – narozen
Klement Gottwald, první
komunistický prezident
v Československu (1948-1953).
 
25. listopad 1895 – narozen
Ludvík Svoboda, čtvrtý
československý prezident
(1968-1975).
 
28. listopad 1378 – zemřel
český král a římský císař, “otec
vlasti” Karel IV.; 36. český
panovník, významná
osobnost českých dějin.
 
29. listopad 1780 – zemřela
Marie Terezie, česká panovnice.

PRANOSTIKY
Jaký bývá v listopadu čas,
takový obyčejně v březnu zas.
 
Listopad z mlhy, jinovatky,
deště, sněhu, sucha a bláta,
před zimou k zimě chvátá.
 
Listopadová mlha zhasíná
slunce.
 
V listopadu příliš mnoho sněhu
a vody, to známka příští
neúrody.

autor článku:
BARBORA KLATTOVÁ

LISTOPADOVÁ BÁSNIČKA

Listopad  
 
Už se vrány slétají,
vítr běží po kraji.
Podzim střásá žluté listí,
kominíček komín čistí,
brzy bude listopad.

 
Děti za sklem koukají,
jak se vrány slétají,
kterak padá žluté listí,
kterak stromy vítr čistí,
aby země mohla spát.

autor článku:
TEREZA HLADÍKOVÁ
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Rozhovor s paní učitelkou A. Šarmírovou povinnostech spjatých
především s třídnictvím.
Na druhou stranu, kdyby mě to
nebavilo a nenaplňovalo, tak
tomu tolik času nevěnuji.
 
8. Učíte radši občanskou
výchovu, nebo český jazyk? 
Lépe se cítím jako učitelka
českého jazyka. Vyučování
občanské výchovy je mnohem
náročnější, protože nevede ani
tolik k získávání vědomostí
a dovedností jako spíše
k utváření postojů a hodnot, a k
tomu je bohužel dáno málo
prostoru (1 hodina týdně).
 
9. Učíte radši svou třídu,
nebo jiné třídy?  
Ve všech letošních třídách
vyučuji ráda. Nejobtížněji se mi
však učí v té mé, je to nejspíš
dáno tím, že na ně mám jako
třídní vyšší nároky. I přesto, že
je to s nimi během hodin často
náročné, je mám ráda.
A doufám, že oni to vědí.

autor článku:
ELIŠKA PETŘÍKOVÁ

autor článku:
SÁRA ROBOVÁ

1. Proč jste si vybrala toto
povolání? 
Od první třídy jsem se chtěla stát
učitelkou. V sedmi letech jsem
asi těžko mohla mít nějaké
vznešené představy o tomto
povolání. Takže prvotní určitě
byla vnitřní motivace k učení, už
od první třídy pro mě mělo
vzdělání vysokou hodnotu.
Postupně jsem zjišťovala, že
těch věcí, které mě k učitelství
táhnou, je mnohem více.
Učitelství je jedno
z nejkrásnějších
a nejdůležitějších povolání,
možná se najdou tací, kteří by
nesouhlasili, ale to pro mě není
podstatné, protože abych svou
práci dělala s nadšením, musím
být o její smysluplnosti
přesvědčena především já.
 
2. Čím jste chtěla být jako
malá? 
Mí nejbližší by potvrdili, že
učitelkou. Samozřejmě jsem
měla v záloze i jiná povolání, ale
učitelství u mě bylo vždy
na prvním místě.
 
3. Jakou jste vystudovala
školu? 
Vystudovala jsem Pedagogickou

fakultu na Jihočeské univerzitě
v Českých Budějovicích,
pocházím totiž z jižních Čech.
Na studentská léta na fakultě
vzpomínám velmi ráda, mrzí
mě, že tuto kapitolu jsem už
uzavřela. Na druhou stranu
vysokoškolské studium (resp.
získání magisterského titulu)
bylo hlavně prostředkem k tomu,
abych mohla dělat své vysněné
povolání. Ukončení vysoké
školy mi rozhodně neuzavřelo
cestu k tomu, abych se nadále
vzdělávala a profesně rozvíjela.
 
4. Jak dlouho v tomto povolání
pracujete? 
Učím teprve druhým rokem. Ale
díky hraní si na školu mám praxi
už mnohaletou :-D
 
5. Proč jste si vybrala právě
naši školu? 
To byl asi osud. V posledním
ročníku studia mi došlo, že by
bylo vhodné porozhlédnout se
po pracovních nabídkách v mém
oboru. První inzerát, na který
jsem odpověděla, byl právě
od naší školy. Absolvovala jsem
tak svůj první pracovní pohovor,
předvedla ukázkovou hodinu,
kterou jsem mimochodem

odučila v 8.B (v té době 6.B),
a podepsala první pracovní
smlouvu. Měla jsem štěstí, vyšel
mi první pokus. Výběru právě
této školy nelituji, jsem tu velmi
spokojená.
 
6. Jste ráda třídní učitelkou? 
Třídní učitelkou jsem si přála
být. Jen jsem nečekala, že to
přijde hned, myslela jsem si, že
nejdříve za rok až dva. Takže
když jsem se dozvěděla, že budu
třídní 6.C (současné 7.C), měla
jsem smíšené pocity, radost se
střídala s obavami z toho, že
nemám příliš zkušeností
s učením, natož s vedením třídy.
Třídní učitelkou jsem ráda, ale
nebudu tvrdit, že je to procházka
rájem. Někdy musím z pozice
třídní řešit situace, které nejsou
mně ani třídě příjemné.
 
7. Kolik času vám zabere
příprava? 
Kolik času? Asi by bylo dobré
pro představu uvést, jak většinou
vypadá můj běžný pracovní den.
Po skončení vyučování bývám
ještě nějakou dobu ve škole,
doma si na chvíli odpočinu, ale
pak ještě pokračuji v přípravách,
v opravování testů a dalších

DEN S VESMÍREM

ANEB DEVÍTKA UČÍ
ŠESTKU... 
 
V pátek 4. října se uskutečnil
na naší škole Den s vesmírem.
 
Žáci devátých ročníků předávali
své vědomosti a znalosti
o vesmíru šestým ročníkům.
 
Akce trvala necelé 4 hodiny
a šesťákům se moc líbila.
 
Nebylo to pouze o prezentacích -
děti se učily zábavnou formou,
mohly si zkusit vytvořit vlastní
placku, složit skládanky,
vyzkoušet si zajímavou práci
s ozoboty nebo se třeba postavit
do role Země, Měsíce a Slunce,
aby vytvořily zatmění Měsíce.
 
Hodně se toho přiučily nejen
děti, ale i vyučující, kteří se
přišli podívat.

 
Za pomoc s přípravou celého
projektu patří velké poděkování
paní učitelce Střelcové.

autor článku:
JASMÍNA DHIBI

SENIORIÁDA ČAKOVICE

Dne 11. 9. 2019 se na náměstí
Jiřího Berana v Čakovicích
konalo již podruhé velké
sportovní klání nazvané
senioriáda.
 
Akce, kterou doprovázel
zábavný kulturní program
s celou řadou zajímavých hostů,
se zúčastnili senioři z městských
částí Čakovice, Kbely, Letňany
a Vinoř.
 
Senioři spolu soutěžili
v několika disciplínách, jako
třeba: tandemové lyže, ruské
kuželky, střelba ze vzduchovky
a mnoho dalšího.

 
Akci pořádala městská část
Praha Čakovice. Hlavním
organizátorem byl opět Michal
Káva.
 
Městská část zároveň požádala
naši školu o pomoc v podobě
„dobrovolníků“ z 8. a 9. tříd, ti
plnili roli rozhodčích
u jednotlivých disciplín.
 
A jak to celé dopadlo?
 
V celkovém hodnocení zvítězili
senioři z Čakovic (podařilo se
jim vyhrát v šesti disciplínách
z osmi), na druhém místě se
umístily Kbely, třetí byly
Letňany a poslední Vinoř.
 
Disciplíny si také symbolicky
vyzkoušeli postižení
s Downovým syndromem
z domova Psáry. Ti, i všichni
ostatní si z čakovické senioriády
odnesli menší ceny a dobrý
pocit.

autor článku:
PETR RIEDEL
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STUDIJNÍ 
TIPY a RADY

sešitech - doporučujeme vám
zvýrazňovače. Vyhněte se
zvýrazňování všeho - to byste
pak nepoznali, co je důležitá
informace a co nikoli.
 
 
Zápisy 
Zápisky, které jsou složitě
formulované, neopisujte hloupě
z tabule, snažte se je napsat
svými slovy. Zapisujte si
i informace, které vás
od vyučujícího zaujmou. V čase

navíc si můžete něco přikreslit
k zápiskům, doma se vám pak
bude učit lépe.
 
Zábavná forma učení 
Skoro každému z nás připadá
učení nudné a zdlouhavé. Určitě
jste přemýšleli, jak se mu
vyhnout, nebo jste vymýšleli,
jak na to, aby učení bylo zábava.
A pokud ne, sestavili jsme
pro vás pár zajímavých tipů, jak
se pobavit a zároveň se i něco
naučit. No není to dokonalé?
 
Naučná videa
Na YouTube můžete najít stovky
videí s učiteli nebo i studenty,
kteří se snaží předat informace
zábavnou a vtipnou formou. Lze
najít opravdu cokoliv,
od matematiky po jazyky, zde je
pár tipů na výukové kanály,
které nás zaujaly:
Nezkreslená Věda  - vzdělávací
cyklus AV ČR zaměřený hlavně
na fyziku, matematiku

a biologii. Namluvil herec Pavel
Liška.
Bronislav Sobotka  - učitel
anglického jazyka má na svém
kanálu již přes 100 000
fanoušků. Jeho videa jsou určena
začínajícím a mírně pokročilým
angličtinářům, ale i pokročilejší
si v jeho videích mohou ověřit
svoje znalosti.
Edufix  - výborný kanál
zaměřený na vysvětlování učiva
chemie, matematiky, češtiny.
Najdete zde i videa zaměřená
přímo na přijímací zkoušky.
 
V nadcházejícím čísle se můžete
těšit na další tipy.

autor článku:
JASMÍNA DHIBI

autor článku:
ALŽBĚTA JASNÁ

Ztrácíte motivaci? Seznamte se
s novou rubrikou nazvanou
studijní tipy. Dozvíte se, jak se
lépe soustředit na učení, jak si
můžete sami pomoci a čemu se
vyhnout. Na začátek jsme si
pro vás připravily pár tipů:
 
Přehled 
Je důležité si udělat pořádek
ve vlastních věcech. Jestliže
nemáte ponětí o tom, kdy píšete
testy, doporučujeme vám malý
zápisník s tužkou, který si
vezmete všude, kam půjdete.
Dozdobit ho můžete malými
nalepovacími poznámkami -
barvy lze použít dle naléhavosti
poznámky.
Když už víte, kdy píšete testy
a kdy máte volno, je dobré si
dělat pořádek i v zápiscích v

VÝUKA INFORMATIKY V 8. ROČNÍKU

Mgr. Stanislava Chromá

Na začátku školního roku je v 8.
ročníku vyhrazeno několik hodin
informatiky na opakování MS
Wordu.
 
Část třídy 8.A v těchto hodinách
vytvořila plakáty, kterými chtěla
upozornit na nebezpečné
chování některých žáků
na sociálních sítích.
 
Autoři plakátů:
 
Leoš Jakimeczko, Denisa
Součková, Lucie Ondráčková,
Kateřina Šlejtrová, Dominik
Furdek

MINIANKETA - ŠKOLA SNŮ

• abychom měli místo známek
slovní hodnocení, např.:
„Matematika ti moc nejde, ale
jsi dobrý sportovec!“
 
• chodit se učit ven
 
• abychom měli na každý
předmět jiného učitele
 
• v hodinách méně používat

učebnice
 
• na Vánoce by moje vysněná
škola obdarovala dětské domovy

autor článku:
TEREZA HLADÍKOVÁ

Co by nemělo chybět ve tvé
vysněné škole ???  
 
Dětem z 5.A by na vysněné
škole nemělo chybět...
 
• hodiny programování
 
• v přírodovědě by neměla
chybět zvířata, která bychom
pak zkoumali

 
• horolezecká stěna
 
• abychom jeli např. do Londýna
a tam si povídali s lidmi, kteří
neumí česky
 
• třídění odpadu
 
• bazén, do kterého bychom
každý den chodili plavat
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SERIÁLY A MY

 
České seriály:
1. Ordinace v růžové zahradě
2. Ulice
3. Modrý kód
 
Klasické české seriály, které buď
někoho baví, nebo nebaví.
 
 
 
zdroje:
https://www.kinobox.cz/zebric
ky/nejlepsi/serialy
https://cs.wikipedia.org/wiki
/Televizn%C3%AD_seri%C3%A1l

autor článku:
MARTINA ELSNEROVÁ

autor článku:
AMÉLIE KUTOVÁSeriály se vyvinuly v USA

ve 20. století.
 
Oblíbené kreslené:
1. Simpsonovi
2. Griffinovi
3. Futurama
 
Pokud rádi koukáte na kreslené
a komediální filmy či seriály,
za nás doporučujeme
Simpsonovi.
 
Oblíbené fantasy:
1. Hra o trůny     

2. Strangers Things
3. Upíří deníky
 
Jestli se zajímáte
o nadpřirozeno, romantiku
nebo i o trochu toho strachu, tak
můžeme doporučit Upíří deníky.
 
Oblíbené sitcomy:
1. Přátelé
2. Dva a půl chlapa
3. Průměrňákovi
 
Tyto doporučujeme každému :)
 
Oblíbené hororové:
1. Živí mrtví
2. Lovci duchů
3. Věřte nevěřte
 
Pokud se rádi bojíte a líbí se
vám příběhy podle skutečnosti,
kterým sami ani neuvěříte,
podívejte se na Věřte nevěřte.

TOP 3 - NEJOBLÍBENĚJŠÍCH POČÍTAČOVÝCH HER

 
(Nepočítáme hry, jako je
Fortnite, Roblox a Minecraft!)
 

Euro Truck Simulátor 2 
 
Jde o pokračování úspěšného
simulátoru, kde si zkoušíte hrát
za nákladní auto.
Hru vytvořili čeští vývojáři.
Na Steamu stojí 520 Kč.

 

Raft 
 
Hra Raft je o přežívání
na dřevěném raftu, kde se
snažíte přežít a vylepšovat si
svůj vodní příbytek.
Na Steamu stojí 520 Kč.
 
 

GTA 5 
 
Ve hře GTA 5 máte na výběr,
jestli chcete hrát buď
příběhovou linku, nebo online
mode, kde hrajete
mezi ostatními hráči a děláte si
tam, co chcete.
Průměrná cena se pohybuje
okolo 500 až 1000 Kč.

autor článku:
TOMÁŠ KOREJS

autor článku:
TOMÁŠ EICHHORN

FILMOVÉ RECENZE  
 
Lví král
Animovaná pohádka,
neomezený věk. Tato pohádka
nás oslovila svým dějem. Je
smutná, ale i poučná.
Doporučily bychom ji spíše
malým dětem. Mně osobně se
moc líbila i přes to, že to byla
pohádka.
 
Blíženec
Blíženec je určený pro diváky
od 12 let, je velmi akční. Film se
mi moc líbil, hlavně proto, že
tam hraje můj oblíbený herec
(Will Smith). Kdybyste se na něj
chtěli podívat, není to nic
strašidelného, ale nudit se určitě
nebudete.

autor článku:
JOHANA DVOŘÁČKOVÁ

autor článku:
ŠÁRKA VYKYDALOVÁ

autor článku:
BARBORA KLATTOVÁ

Angry Birds ve filmu 2
Jedná se již o druhý díl
zfilmované hry Angry birds.
Tento film bych doporučila spíš
pro menší děti. Mně osobně
přišel moc dětský a příliš mě
nezaujal, ale mému
jedenáctiletému bratranci se
pohádka líbila. Podle něj to bylo
vtipné a moc si to užil.
 
 
 

Podfukářky
Tento film je spíš pro ty starší.
Nedoporučovala bych se na něj
dívat s menšími dětmi, některé
vtipy by nemusely pochopit.
Jedná se o velmi vtipný film, já
osobně jsem se u něj hodně
pobavila. Film je do dvanácti let
nepřístupný.
 
 
 
 



STRANA 5 / 6

ČAKOPIS Č. 1 2019/2020, ŠKOLNÍ ČASOPIS

RECEPTY cukr
 
Příprava:
 
1) Ve velké míse prošleháme
vejce s cukrem a olejem.
 
2) Do jiné mísy si prosijeme
mouku, sůl, perníkové koření
a prášek do pečiva.
 
3) Do mokrých ingrediencí
přidáme ty suché, přisypeme
nastrouhanou mrkev a ořechy
a zamícháme tak, aby se obě
směsi dobře propojily v hladké
těsto.
 
4) Korpusy je lepší péci
nadvakrát - ve dvou kulatých
klasických formách.
 
5) Pečeme v předehřáté troubě
na 160 °C asi 40 minut.
 
6) Mezi dva vychladlé korpusy
namažeme krém z žervé (žervé

foto: Sára Schmidtová

předtím prošleháme s mlékem
a osladíme cukrem).
 
Dobrou chuť !!! 

autor článku:
SÁRA SCHMIDTOVÁ

Honí vás mlsná?
Máte chuť na něco sladkého?
Tak v žádném případě neváhejte
a vyzkoušejte následující recept.
 

 
Výborný mrkvový dort  
 
Korpus:
3 vejce
230 g cukru
250 ml oleje
230 g hladké mouky
1 lžička soli
1 lžička perníkového koření
1 sáček prášku do pečiva
250 g nastrouhané mrkve
100 g nasekaných ořechu či
mandle (lze vynechat)
 
Krém:
mléko
230 g lučiny nebo žervé (či jiný
podobný sýr)

VTIPY „Dobrý den, pane, máte tu
jídelní lístek?"
Číšník: „Ano, pane, máme."
Přinese jídelní lístek a manželka
se ho ptá:
„A co byste nám doporučil
za specialitu?"
Číšník: „Žabí nožičky, lidské
oko a psí ocásek."
Manželka vykřikne: „Ježkovy
oči!"
Číšník: „Skvělá volba, skvělá!"

autor článku:
MARTINA ELSNEROVÁ

autor článku:
FRANTIŠEK SLOUKA

Jeník přijde domů celý
promáčený.Matka se vyděsí:
„Co jste to proboha prováděli?“
„Hráli jsme si s kámošema
na psa. Já byl strom."
 
Manžel pozve manželku
do čínské restaurace.
Manžel povídá číšníkovi:

Básnička pro hezčí den :)
ŠKOLA NA MĚSÍCI 
 
škola ta je na měsíci
chodí do ní trpaslíci
 
v tělocvičně mají sýry
chodí do ní z myší díry
 
v myší díře tam jsou draci
vypadají jako ptáci
 
počítače mají taky
heslo na ně stojí mraky
 
mají tam i čokoládu
jedna jim tam stojí kládu
 
zahradu tam mají též
tohle všechno byla lež
 

foto: http://luckyprace.blog.cz

Dan Polívka a Ondřej Irimičuk
(4.A)

LISTOPADOVÝ PLAYLIST autor článku:
JASMÍNA DHIBI

Chcete se naladit do podzimní
nálady? Zkuste si pustit
následující písničky:
 
▶ sweater weather - the
neighbourhood
 
▶ we fell in love in october -
girl in red
 
▶ dead flower bouquet - e^st
 
▶ 505 - arctic monkeys
 
▶ drunk on halloween - wallows
 
▶ like real people do - hozier
 
▶ saturday sun - vance joy
 
 

 
 
▶ autumn leaves - ed sheeran
 
▶ two ghosts - harry styles
 
▶ american money - børns
 
▶ mystery of love - sufjan
stevens
 
▶ somebody else - the 1975
 
▶ pumpkin - the regrettes
 
▶ all i want - kodaline
 
▶ the yawning grave - lord
huron
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OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Seznamování
 
Po příjemných letních
prázdninách nám opět v září
zazvonil školní zvonek a žáci
zasedli do lavic. Velké
dobrodružství prožívali hlavně ti
nejmenší. Ve školní družině se
přípravné a první třídy
seznámily s prostředím školní
zahrady, družinovými třídami a s
ostatními prostory školy.
Při různých hrách se žáci
seznamovali se svými spolužáky
i paní vychovatelkou
a společným vytvořením
pravidel si utvořili svůj
bezpečný prostor v družině.
 
Vzhůru do vesmíru!
 
Tradicí družiny je už několik let
celoroční hra, téma, které nás
provází celým školním rokem.
Letos nasazujeme skafandry,
zasedáme do raket a vidíme
Zemi z velké dálky. Tedy vzhůru
do vesmíru! Seznámíme se
s vznikem, velikostí i životem
ve vesmíru. Prozkoumáme
Sluneční soustavu a galaxie.
Budeme poznávat hvězdy
a souhvězdí na obloze, důležitost
Slunce, Měsíce pro naši Zemi
a mnohé další. Možná se
setkáme také s mimozemskou
civilizací. Kdo ví? Nekonečnost
vesmíru v nás probouzí velké
fantazie, které můžeme vidět
i na jménech oddělení. Jsou to
například 10. odddělení
Hvězdičky, 8. oddělení UFO,
na cestě nám bude tancovat 12.
oddělení Fortnite-lamy, a že
můžeme potkat při cestě
do vesmíru různé zajímavosti,
dokazuje i 4. oddělení Vesmírní
Tygříci, 2. oddělení Světlušky, 1.
oddělení Večerníčci aj. Máme se
na co těšit!
 
Zahájení družinových
kroužků
 
O tom, že se v naší družině
nenudíme, svědčí i pestrá
nabídka družinových kroužků.
Výběr je různorodý – kroužek
sportovní (stolní tenis, jóga),
taneční (Just Dance), výtvarný
(Výtvarníček, Malba pro radost),
hudebně-dramatický,

outdoorový nebo logicky laděný
(Chytré hlavičky).
Výtvarný kroužek Výtvarníček
byl zahájen 4. 10. a 9 žáků
prvních tříd pečlivě pracovalo
na výrobě podzimní dekorace
za použití drátku, jeřabin
a šípků. Výsledkem byl krásný
závěsný kruh a srdce.
V následujícím týdnu jsme
oslavovali Mezinárodní den
zvířat a na jejich počest žáci
netradiční tečkovanou výtvarnou
technikou vyrobili obrázek
pejska a kočičky.
Taneční kroužek Just Dance si
tento školní rok zahraje na vodní
víly, které překonávají všechny
překážky. V příběhu budou
využity techniky Show dance,
moderního tance i gymnastiky.
 
Den otevřených dveří
 
Dne 24. září byla škola otevřena
rodičům a široké veřejnosti
při Dnu otevřených dveří.
Nekonečně velkou radost
družině udělala nově postavená
budova v ulici Jizerská.
Nádherné třídy určené
pro činnost školní družiny
poskytují žákům i paní
vychovatelkám inspirativní
prostor pro tvorbu, činnost
i hraní.
 
Okénko do 13. oddělení - Eva
 
Žáci třetího ročníku
pod vedením paní vychovatelky
Evy Kloudové se hned začátkem
školního roku velmi činili. Za tu
krátkou dobu stihli navštívit
okolní hřiště, zasportovali si
na okruhu v ulici Dyjské, jeli se
podívat na farmu do Miškovic
a dovezli tam zvířátkům spoustu
zeleniny, tvrdého pečiva a sena.
Při DOD se přišli na pozvání
paní učitelky podívat na roboty,
což pro ně byl úžasný zážitek.
"Paní učitelky Lekovská
a Střelcová se nám opravdu
věnovaly a vše jsme si mohli
i vyzkoušet. Máme opravdu
skvělý zážitek. Hned druhý den
se nám věnoval pan učitel Řepa,
který s námi měl velkou
trpělivost a udělal s námi
přihlašování do počítačů.
Od této chvíle se tedy můžeme

vzdělávat v PC 2.”
Všichni žáci se velmi těší
na školní rok a věří, že budou
mít spoustu zážitků.
 
Okénko do 1. oddělení -
Večerníčci
 
Večerníčci zahájili školní rok
neméně akčně. Plně se ponořili
do celoročního tématu
poznávání vesmíru a svou cestu
začali u Sluníčka.
“Vyrobili jsme si obrázky
na nástěnku, naučili se básničku
a dozvěděli se, proč potřebujeme
Slunce k životu na Zemi. Vydali
jsme se na výpravu
do zámeckého parku, pozorovali
jsme podzimní přírodu, vyráběli
obrázky z listů a povídali jsme si
o svátku svatého Václava.”
Večerníčci v říjnu objevovali
Sluneční soustavu, vyráběli
společný obraz a zahráli si také
meziplanetární hru.
Nezapomněli ani
na Mezinárodní den seniorů,
dělali dobré skutky na Den
úsměvů a během Světového dne
pošty zaslali malované pohledy
kamarádům z jiné školy. Moc se
těší na to, co je čeká dál!

Za tým školní družiny Hana
Malenová


