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Po letních prázdninách jsme zpět ve škole, odpočinutí a
plní energie, abychom se znovu zapojili do školních
aktivit. Příroda kouzelnice, vytáhla svou dokonalou
paletu podzimních barev a zpříjemnila nám přechod
z krásného léta do nádherného podzimu, který nás
provázel celé září. Už teď všichni víme, že školní rok
2018/2019 nás mnohému naučí, přinese jedno důležité
výroční, které v nás upevní naše vlastenectví, vytvoří
nečekané zážitky a posune nás opět o kus vpřed. Je
velice důležité mít se kam posouvat, být plní očekávání,
snů a nadějí, protože „Kdo ví, co bude stát za sto let,
co o nás budou psát a vyprávět…“ (SPECIÁLNÍ
PÍSEŇ "ZA 100 LET").
Zpráva z VIII. P

Vstup do nového školního roku proběhl ve znamení
překrásného babího léta, které nám umožnilo spoustu
venkovních aktivit. Kromě tradiční výuky v přírodě,
kterou díky barvám podzimu mají děti velmi rády, jsme
navštívili i ekofarmu v Chebu, kde jsme směli
nakouknout pod pokličku hospodářství. Prohlédli jsme
si domácí zvířátka a dověděli jsme se, jak ekofarma
funguje a v čem je pro lidi i krajinu přínosná. Přírodu
jsme nechali vstoupit i přímo do naší učebny. Ve třídě
máme zbrusu nové akvárium, které plní hned několik
funkcí. Relaxační, dekorační a hlavně motivační, neboť
za odměnu se děti mohou o rybičky starat a krmit je.
Velkou radost nám udělali novopečení sponzoři, kteří
nám letos umožní s dětmi pravidelně navštěvovat bazén
v Karlových Varech a centrum HOPA HOPA. Nové
tváře neminuly ani náš třídní kolektiv, který se rozrostl
o prvňáčka Adriánka. Snadnějšímu seznamování
napomohla i skutečnost, že v průběhu měsíců září a
října mají narozeniny hned tři žáčci, dokonce souběžně
s paní učitelkou. Není třeba dodávat, že všechny
narozeniny byly náležitě oslaveny – tedy s dortem,
svíčkami a dárky. Lepší vstup do nového školního roku
jsme si nemohli přát.
Děti z III. S
V prvním týdnu měsíce října jsme navštívili
EKOFARMU v Chebu. Seznámili jsme se s různými
domácími zvířátky, dozvěděli jsme se, pro co se
chovají a jak je důležité se o zvířátka starat. Také jsme
jim přivezli dobroty – jablíčka, mrkev a suché pečivo.
Za odměnu jsme si mohli některá zvířátka pohladit.
Dalším vydařeným dnem byl „Dýňový den“. Všichni
jsme si oblékli masky a moc hezky jsme se bavili. Také
jsme dlabali dýni, všem se moc líbila. Čekají nás první
prázdniny – podzimní.
Děti z PřT

Prázdniny skončily a začal nový školní rok. Do lavic ve
třídě „U sluníčka“ usedlo patnáct předškoláčků. Paní
učitelka nás i naše rodiče seznámila se vším, co nás
čeká. Nejdříve jsme se seznámili s novými kamarády a
také s novým prostředím školy. Nejvíce nás zaujala
práce na interaktivní tabuli a na počítačích. A protože
sluníčko pěkně hřálo, chodili jsme často na vycházky,
pozorovali změny v přírodě a povídali jsme si o našem
městě Chodově. První měsíc ve škole se nám moc líbil.
Po prázdninách jsme se v září sešli ve školních lavicích.
Léto jsme si dostatečně užili na výletech, u vody a
načerpali jsme síly na nový školní rok. První školní den
jsme byli trochu překvapení, protože nás čekala nová
třída. Také paní učitelka s paní asistentkou, které jsme
minulý rok jen potkávali na chodbách, patří do naší
třídy. Po pár společných dnech jsme se všichni
skamarádili. Během prvního týdne jsme si připravovali
knížky, sešity a pomůcky. Po několika dnech jsme
začali opakovat všechno, co už jsme se za minulý rok
naučili. A ke konci měsíce jsme se vrhli na poznávání
nového. Těšíme se, co během roku zažijeme a co se
naučíme. Spolužákům přejeme krásný školní rok. III.P
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Toto výročí je, pro naši zemi, velice významné.
Přimělo nás zastavit se a uvědomit si, kudy vedla
stoletá cesta našich předků. Začali jsme mapovat
počátek vzniku Československé republiky. Na konci
října jsme se vydali do Karlových Varů. Historické
Vary neskrývají jen stopy Karla IV, ale také ukrývají
i stopy T. G. Masaryka. Ulice T. G. Masaryka se
pyšní sochou prvního Československého prezidenta.
Další ojedinělé vyobrazení z písku tohoto velikána na
koni je před Mlýnskou kolonádou, které jsme
s respektem obdivovali. Na výjezd navazoval
projektový týden „ Barvy republiky“, nám umožnil se
100 letému výročí intenzivně věnovat. Zařazovali
jsme důležité momenty našich dějin do časové osy.
Zaměřili jsme se na portréty všech našich 11
prezidentů a dozvěděli jsme se o jejich životech.
Vytvořili jsme zajímavé koláže s hudební tématikou a
plastickou dekoraci českého státního strom, která
zdobí dveře naší třídy VIII. P. Vše jsme završili
pátečním dnem, kdy jsme se převlékli do barev české
trikolory a vytvořili českou vlajku ze všech žáků
školy.
Osmáci

Slavíme!!!
Česká republika slaví 100 let od založení
Československé republiky. Oslavy vrcholí a i my se
do nich chtěli zapojit. Vymysleli jsme velký panel,
který bude zaměřený na oblékání v době před 100
lety. Bylo zajímavé pozorovat změny v šatnících u
žen i mužů. Velice se nám líbily různé druhy šatů žen
a byli jsme překvapeni vkusným a elegantním stylem
oblékání u mužů. Nedokázali jsme si ale představit,
že bychom takové oblečení měli nosit. Zalíbilo se
nám pohodlné oblečení dnešní doby a sukně nebo
motýlky si rádi necháme na slavnostní události –
divadlo, Vánoce nebo focení. Stejně to ale musela být
zajímavá doba ... Kdybychom měli stroj času, určitě
bychom se tam chtěli, alespoň na jeden den, podívat.
Děti z II. Z

V dnešní době je velice moderní slavit svátek
Halloween. Všichni víme, že pochází z Ameriky, kde
děti v maskách koledují. U nás se tento zvyk ještě
neuchytil. S oslavou tohoto svátku také souvisí
strašidelná výzdoba. V naší třídě jsme z otisků jablíček
vykouzlili dýně, strašidla jsme zamotali do pavučin a
hlavně jsme si vydlabali dýně. Při všech aktivitách
jsme zažili spoustu legrace a naučili se i něco nového,
samozřejmě v nejrůznějších maskách. Abychom ale
nezapomněli na svátek slavený v České republice –
Dušičky, při všech aktivitách jsme si vzpomněli i
zapálením svíčky na blízké, kteří nemohou být mezi
námi.
Žáci II. Z

Každý den jsme se paní učitelky ptali, když už
konečně budeme vydlabávat dýni. Když už nastal den
„D“, nestačili jsme se divit, jakou výzdobu pro nás
paní učitelky připravily. Ze dveří na nás koukal děsivý
obličej. Když jsme vstoupili dovnitř, postrašili nás
duchové z balonků, pavouci na pavučinách nebo
tabule, která se proměnila v mumii. Na začátku hodiny
jsme se dozvěděli něco o Halloweenu a také o svátku
všech zesnulých, který je pro naše končiny typičtější.
Když jsme se ve třídě rozkoukali, dali jsme se do
práce. Dýni jsme společnými silami vydlabali,
nabarvili a ozdobili strašidýlky. O velké přestávce
jsme se posilnili mumiemi z párků a lízátkovými
duchy, abychom měli sílu odnést naši krásnou a těžkou
dýni na výstavku mezi ostatní. Byli jsme překvapeni,
jaké skvělé nápady dokázali naši kamarádi z dalších
tříd zrealizovat.
Děti z III. P
V rámci ekologické výchovy jsme v říjnu zavítali do
Ekocentra v Ostrově. Po naučné besedě jsme se vydali
zpět do ekocentra. K vidění je toho spoustu: přes sto
druhů chovaných živočichů. Viděli, jsme drobné
hlodavce, které jsme si mohli pohladit, pochovat,
nakrmit. Dále akvarijní ryby, plazy, pavouky, želvy,
exotické i dravé ptáky, drobné šelmy, ovce i drůbež,
lišku, medvídka mývala. Měli jsme možnost si
pohladit hada, osahat si svlečený obleček pavouka,
hadí kůži, vše bylo zajímavé a zároveň napínavé,
protože ne každý má sympatie k hadovi, či pavoukovi.
Naše paní asistentka si hada pochovala a my jsme se
bázlivě přiblížili a fotili, někdo se i malinko dotknul.
Hodiny rychle ubíhaly a my jsme se museli rozloučit.
Všem se návštěva Ostrova moc líbila.
Páťáci
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