
V přípravce nesedíme jen ve třídě, ale aktivně se 

vydáváme na cestu poznání. Měsíc říjen byl toho 

zdárným příkladem. Předškoláci se vydali na svou 

první besedu do knihovny, kde se seznamovali s jejím 

prostředím. V následujícím týdnu jsme se vydali na 

náš první společný výlet, který byl na ekofarmě 

v Chebu. Někteří z nás viděli úplně poprvé na vlastní 

oči koně, osla, vepře, krůtu, ale i slepice. To bylo 

úžasu! Užili jsme si spoustu legrace a dozvěděli jsme 

se mnoho nových informací. Dalším zpestřením 

výuky byla beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem, 

který nám ukázal, jak jednoduché je procestovat celý 

svět. Na jeden měsíc toho stále není dost. Poslední 

netradiční výuku jsme realizovali v naší třídě, ale byla 

plná kouzel, duchů a čarovných lektvarů. Ze všech 

našich dětí se rázem stala strašidla, která oslavila 

Halooween. Naše škola je prostě zábavná. Veliké 

poděkování patří i rodičům našich dětí, protože se 

s plným nasazením zapojili do originálního 

halloweenského tvoření.                              Děti z PřT 

DDÝÝŇŇOOVVÝÝ  DDEENN  
Podzimní dny pomalu utíkaly a my si zvykali na školní 

povinnosti. V říjnu nás čekala beseda v knihovně. 

Ilustrátor Adolf Dudek nás vzal na cestu kolem světa – 

potkali jsme Černochy, Eskymáky, Američany, Asiaty a 

nakonec jsme se vrátili do Evropy do České republiky. 

Beseda nás strašně bavila a líbila se nám. Poslední akcí 

v říjnu byl „Dýňový den“. Jako již tradičně jsme se 

nejvíc těšili na dlabání a dekorování dýně. Než jsme se 

k tomu dostali, seznámili jsme se s rozdíly mezi 

Dušičkami a Halloweenem. Jsou to zajímavé svátky, ale 

u nás se halloweenská tradice – chození a koledování 

dům od domu, asi neuchytí. Převlékání za strašidla se 

nám ale líbí a těšíme se na příští rok. Co nám přinesou 

další měsíce školního roku, se necháme překvapit, ale 

určitě to bude stát za to.                     Třeťáci (III. Z) 
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V listopadu jsme měli „nabito“ především v posledním 

týdnu. Třeťákům začalo dlouho očekávané plavání, 

navštívili jsme divadelní představení „O čisté planetě“, ale 

ze všeho nejvíce jsme se těšili na zlatý hřeb měsíce – 

školní jarmark. Celý týden jsme jako odměnu za vzorné 

chování a práci v hodinách sbírali „nejdecké kačky“, což 

byla jednotná školní měna. Při pracovním vyučování jsme 

vyráběli vánoční ozdoby z přírodních materiálů, které 

jsme pak nabídli na trzích k prodeji. Každý z nás také 

zapátral doma ve svých starých zásobách hraček, zda by 

se nenašla nějaká nevyužitá, která by ještě udělala radost 

jiným dětem. V pátek nastal den „D“. Proběhlo velké 

vyúčtování vydělaných kaček, každý si ty své zasloužené 

spočítal, vyzdobil a vystřihl. Společně jsme si ještě udělali 

jasno v tom, jak se svými penězi nejlépe naložit, co a za 

kolik kupovat a jak vlastně v reálném světě funguje 

finanční trh. Ještě jsme zvládli vyrobit sobí lízátka 

k prodeji a byli jsme nachystaní. Nejdříve jsme si 

prohlédli zboží a netrpělivě čekali na pokyn k zahájení. 

Když paní učitelka ohlásila začátek, na jarmarku to 

bzučelo jako ve včelím úlu. Všichni nakupující se k sobě 

ale chovali slušně, zboží bylo dostatek, a tak se na 

každého dostalo. Během chvilky jsme si zvládli obstarat 

vše potřebné a mohli se vrátit zpět do třídy, kde jsme se 

pochlubili svými úlovky, spočítali útratu a úspory. Z celé 

akce jsme byli naprosto nadšeni a nemohli jsme se 

rozhodnout, zda máme větší radost z nakoupeného zboží 

nebo z toho, že i naše výrobky šly na odbyt.  Doufáme, že 

se tato skvělá akce stane tradiční součástí každoroční 

finanční gramotnosti. Žáci IV. P     

                                                                    

 

 

 

 



MMÁÁMMEE  RRÁÁDDII  PPOOHHÁÁDDKKYY  
         Každý měsíc se seznámíme s novou pohádkou.  

V listopadu jsme si přečetli pohádku "O třech 

medvědech". Měli jsme za úkol převyprávět 

pohádku podle obrázkové osnovy. Vybrat všechny 

věci, které do pohádky patří a poskládat je tak jak 

bylo popsáno v pohádce. Nakonec jsme si společně 

pohádku zahráli. Byla to velká legrace.       Žáci II. Z 
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                                  Příprava dárků pro lesníky 

 

VVÝÝSSTTAAVVAA  VV  DDDDMM  
Dne 27. 11. jsme se vydali do Městské galerie DDM, 

abychom zhlédli prodejní výstavu pořádanou Denním 

centrem Mateřídouška, o.p.s.  Obdivovali jsme tak 

tvoření šikovných rukou klientů sociálně 

terapeutických dílen v Chodově. Nechali jsme se 

přitom inspirovat tamní vystavenou keramikou, 

dekorací, mýdly, šperky, svíčkami do nadcházejícího 

vánočního času. Výstava se nám velmi líbila, 

děkujeme za ni a nejen Mateřídoušce přejeme krásné 

Vánoce!  

SSVVĚĚTT  KKOOLLEEMM  NNÁÁSS  --  ÍÍRRÁÁNN  
V listopadu jsme se zúčastnili  vzdělávacího pořadu 

"Svět kolem nás – Írán", nejen že jsme se dozvěděli co 

nejvíce o Iránu ze zeměpisného hlediska, ale bonusem 

této besedy bylo i autentické vyprávění cestovatelů, kteří 

se s námi podělili o své zážitky. Závěr vzdělávacího 
pořadu byl ukončen různými otázkami, na které nám 

bylo vtipně a chytře odpovězeno. Tento vzdělávací pořad 

se nám velmi líbil a už nyní se těšíme na příště.               
Osmáci 

NNAAKKRRMMÍÍMMEE  ZZVVÍÍŘŘÁÁTTKKAA  
Předvánoční čas nám zpříjemnili a o zimě v lese nám 

vyprávěli lesníci z Lesů ČR, Krušnohoří. Na jejich 

návštěvu jsme se moc těšili a ještě než k nám 6. prosince 

přijeli, připravili jsme na chodbu prvního stupně 

drobnou naučnou výzdobu. Jako dárek jsme pro lesníky 

vyrobili ozdoby k zavěšení na vánoční větvičku. A pak 

už jsme se nemohli dočkat, až přijedou naši „Lesů 

páni“. Ti k nám opravdu přijeli, lesnicky vystrojeni, s 

bohatou ukázkou různého paroží, kůží a kostí. Své 

vyprávění zahájili troubením na lesnický roh a poté nás 

hodinu provázeli vyprávěním, provázeném ukázkami. 

Děkujeme panu Ing. Stěchovi, panu Kolínovi a jejich 

dalším kolegům, kteří také přijeli. Jako již tradičně jsme 

dostali i drobné pozornosti, které děti moc potěšily. A 

velkým dárkem pro nás všechny je vánoční stromeček. 

Ten družina s radostí ještě týž den ozdobila. Lesníkům 

jsme předali několik kg sušeného pečiva a kaštanů. 

Poděkování patří i všem dětem a rodičům, kteří se na 

sbírce pro lesní zvířátka podíleli.   Koordinátorka EVVO 

  

  

  

  

  

  

  
 
  

PPRROOJJEEKKTTOOVVÝÝ  DDEENN  RROOZZUUMMÍÍMMEE  PPEENNĚĚZZŮŮMM  

Na projektový den jsme se připravovali již předem. 

Sháněli jsme vhodné letáky z obchodů. Při věcném 

učení jsme si povídali o práci prodavačů, co se kde 

prodává. Poznávali jsme různé druhy potravin, oděvů, 

obuvi, nábytku, hraček a podobně. Nejvíce nás 

zaujala hra „Na obchod“. Žáci se vystřídali v roli 

pokladního, který obsluhoval kasu s penězi. 

Nakupovali jsme podle napsaného seznamu a 

procvičili si tak i čtení s porozuměním. Ostatní 

nakupovali podle ústní nápovědy. Potrápilo nás 

placení nákupů a správné vrácení peněz. Použili jsme 

i kalkulačku. Procvičili jsme se i v tom, jak máme 

nakupovat, požádat o zboží, pozdravit poprosit, 

poděkovat. Ve třídě jsme si rozdělili úlohy, každý 

dostal pracovní list a spočítal zboží v košíčku. Někdo 

počítal ovoce a zeleninu, další nakupoval zvířátka ve 

Zverimexu, někdo hračky. Všichni se úkolu ujali 

podle svých znalostí a schopností. Starší spolužáci 

vystříhali z různých letáků zboží a pak si všichni 

nalepili zboží do nakresleného nákupního košíku. 

Všichni byli spokojeni a projektový den se nám moc 

líbil. Žáci z I. S 

VVOOLLBBAA  PPOOVVOOLLÁÁNNÍÍ  
Letos ukončíme základní školu a musíme se 
rozhodnout, čím budeme. Chtěla bych se vyučit 

cukrářkou, protože mě baví péct koláče, bábovky, 

cukroví a hlavně zdobit dorty. Chtěla bych mít svojí 
cukrárnu a živit se touto prací celý život. Tereza 

Mašková 

Chtěl bych se vyučit zámečníkem, protože vím, že by 

mě to bavilo. Naučil bych se svařovat a obrábět 

železo. Po vyučení bych našel uplatnění v továrně 
nebo u soukromníka. Erik Sivák 

Jsem v devátém ročníku, takže je to můj poslední rok 

v mé škole. Teď stojím před velkým rozhodnutím, co 
dál. Chtěl bych spolupracovat s vědci na výzkumu a 

studiu přírody a života zvířat. Bylo by skvělé využít 
tyto vědomosti k záchraně naší planety. Jakub Zeman  
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