
V listopadu nám školní docházku opět přerušil 

koronavirus. Naštěstí na mnohem kratší dobu, než v 

ostatních školách. I tak jsme si ale užili distanční 

výuku, která tentokrát zahrnovala především práci 

s pracovními listy, ke kterým nám paní učitelky 

natáčely výuková videa, a ta pak poslaly maminkám 

přes aplikaci Whatsapp. U některých žáků se dokonce 

zapojila široká rodina, protože ne všichni rodiče 

s touto aplikací pracují. Po návratu do lavic nás paní 

učitelky moc chválily. Úkoly jsme prý měli vzorně 

vypracované a paní učitelky měly velkou radost 

z toho, jak jsme tuto náročnou situaci zvládli. Nás 

sice pochvala potěšila, ale stejně jsme rádi, že už 

můžeme být zase zpět ve třídě s kamarády a se vším, 

co ke škole patří. V pátek 27. 11. jsme si tak mohli 

užít „Den finanční gramotnosti“. Od rána jsme se 

zabývali penězi a vším, co k nim patří – počítali jsme, 

nakupovali, prodávali, penízky stříhali a lepili. 

Dokonce jsme si navrhli vzor bankovek podle své 

fantazie. Jediná chyba byla, že nám den tak rychle 

utekl. Už teď se těšíme na ten další, zase za rok.  

                                                                        Žáci V.P 

PPÍÍSSMMEENNKKOOVVÁÁ  HHÁÁDDAANNKKAA  
Od 18. listopadu, kdy jsme se po distanční výuce 

mohli vrátit opět do školních lavic, jsme udělali velký 

kus práce. Hlavně jsme se naučili číst a psát další 

nová písmenka, která jsme i výtvarně ztvárnili a tím si 

je i lépe zapamatovali. Nejvíce jsme si užili písmenka 

E a P, která jsme pomocí různých výtvarných technik 

v podobě zvířat vytvořili. A teď malý kvíz pro Vás. 

Poznáte, která zvířata jsou na obrázcích? Pokud ne, je 

zde pro Vás malá nápověda. Zakroužkuj, každé třetí 

písmeno a odpověď máš jistou. Přejeme hodně zdaru. 

                                                                 Vaši prvňáci 
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Tento rok je tak trochu podivný. Žáci i učitelé si během 

jarního uzavření škol osvojili distanční výuku, na 

kterou jsme mohli na podzim navázat. Nyní jsme však 

zpátky ve svých lavicích, kde se každý všední den 

potkáváme, hrajeme si, učíme a sdílíme společné 

zážitky. Zanedlouho nás čekají Vánoce a Nový rok, po 

kterém se se opět setkáme. Budeme si vyprávět, co vše 

jsme zažili a naučíme se opět něco nového, co dosud 

ještě neumíme. Jelikož při hudební výchově nemůžeme 

zpívat (což máme moc rádi), museli jsme si najít 

náhradní plán. Už jsme se naučili noty, s pomocí 

tabletů se naučili zahrát písně. Zjistili jsme, že naše 

třída je plná nadaných hudebníků. Když nemůžeme 

vynikat ve zpěvu, budeme vynikat ve hře na hudební 

nástroje!                                                        Žáci z III.Z 

          PPŘŘEEDDVVÁÁNNOOČČNNÍÍ  TTĚĚŠŠEENNÍÍ  VV  PPŘŘÍÍPPRRAAVVCCEE  

Děti z přípravné třídy se v polovině listopadu opětovně 

vrátili do školních lavic. V naší třídě znovu zavládlo 

veselí, které nám všem v době distanční výuky velice 

chybělo. Konečně si děti mohly pohrát s kamarády, učit 

se novým věcem, vyrábět různé dekorace a rozvíjet si 

další dovednosti, které je postupně připravují na vstup 

do první třídy.  Na konci měsíce jsme společně 

absolvovali projektový den „Rozumíme penězům“. 

V tento den si děti prohlubovaly své znalosti a 

dovednosti z oblasti finanční gramotnosti. Hráli jsme si 

na obchod, vyráběli kasičku a hlavně jsme si jako 

správní skoro školáci vyřešili jednoduché slovní úlohy. 

Tento den byl značně originální a vytvořil nám spoustu 

radostných momentů, na které budeme dlouho 

vzpomínat. Dále nám stále chybí tradiční hodiny 

hudební a tělesné výchovy, ale i tak si výuku umíme 

krásně zpestřit a nevynecháme ani lumpárrny, které nás 

umí krásně rozveselit. Teď už se těšíme, co nám 

přinese prosinec, který bude ve znamení vánočních 

tradic.                                                Přípravná třída 

 

                                                                    
 



PPRROOJJEEKKTTOOVVÝÝ  DDEENN  FFGG  
                  V pátek 27. 11. jsme měli projektový den 
„FINANČNÍ GRAMOTNOSTI“. Nejdříve jsme si 
zopakovali pojmy týkající se financí a společně si je 

vysvětlili. Popovídali jsme si o tom, jak to chodí 
v bance. Poté jsme si zahráli na restauraci, 

objednávali si pokrmy z jídelního lístku a platili za ně 
penězi. Procvičili jsme se ve skládání puzzle v podobě 
dvěstěkoruny. Využili své kreativity a navrhli si vlastní 

bankovky. Nakonec jsme si vyrobili kreditní karty, které 
vypadali skoro jako opravdové. Den jsme si opravdu 
moc užili.                                                                 IV.Z 
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                           Mikulášský rej v přípravné třídě 

 

ZZIIMMNNÍÍ  ČČAASS  JJEE  ZZNNOOVVUU  SS  NNÁÁMMII  
A spolu s ním i neutěšitelná situace týkající se 
pandemie, která se citelně dotkla života naprosto všech. 
Vstup do nového školního roku byl po poklidném létě 

vcelku optimistický, ale opatření týkající se 
neslábnoucího problému s koronavirem nakonec 

dostihla i naši skromnou komunitu. Dva týdny zavřená 
škola netěšila jak nás, tak ani rodiče dětí, neboť online 
výuky byli prakticky schopní jen tři žáčci. Distanční 

vyučování tudíž probíhalo především díky píli a 
nasazení rodičů. Projektové dny byly zrušeny, přijdeme 
i o zpívání u stromečku. Stejně tak nelze navštěvovat ani 

besídky ve Stacionáři Mateřídouška, na které se těšíme 
již od začátku školního roku. Jediné, v co můžeme 

doufat, je avizovaná zima plná sněhu, která by vánoční 
atmosféru pomohla zachránit alespoň ve formě 
báječných sněhových radovánek v přírodě. I přes 

omezené možnosti ve škole nezahálíme. V kolektivu 
jsme přivítali nováčka, Karolínku, žákyni 1. ročníku. 
Vstup do nové životní etapy pro ni nebyl jednoduchý, 

začátek nám tak trošku proplakala, ale i ona si ve 
skupině brzy našla své místo a nyní již fungujeme 

týmově. Situace nás naučila vážit si i zdánlivě 
nedůležitých maličkostí. Do dalšího roku si nelze přát 
nic jiného, než aby se život vrátil do normálu, na jaký 

jsme byli doposud zvyklí.                              Děti z II. S 
 

CCHHYYBBÍÍ  NNÁÁMM  HHUUDDEEBBNNÍÍ  VVÝÝCCHHOOVVAA  
Začal nám advent a my se těšili na zpívání vánočních 

koled a písní. Bohužel, dnešní divná doba nám to 
zakazuje a tak jsme si mysleli, že naší paní učitelku 
umluvíme. No a co si myslíte? Neuprosili, neumluvili a 

nepřesvědčili. Ale paní učitelka nás překvapila a 
přinesla zvonkohru v podobě hracích zvonečků. Bylo to 
krásné, zhasli jsme, vytvořili vánoční atmosféru a 

poslouchali vánoční koledy hrané na zvonkohru. Pak 
jsme si to mohli vyzkoušet a věřte, nevěřte i my jsme 

zvládli zahrát jednoduchou písničku. Na závěr jsme si 
dávali hudební hádanky a ne vždy se nám podařilo 
písničku rozpoznat. Ale zpěv písnička a v současné době 

i koled nám moc chybí.                                    Žáci VI. Z 

  

  

  

  

  

  
 
  

                                    RROOZZUUMMÍÍMMEE  PPEENNĚĚZZŮŮMM  
V projektovém dni „Rozumíme penězům“ jsme plnili 

různé úkoly a dostávali jsme na kartičky lepíky – 
peníze. O velké přestávce byl otevřen obchůdek 

s dobrotami a my jsme si mohli vybrat podle své chuti 
– čokolízátka, bonbóny, čokoládky, sušenky. Nejvíce 
se nám líbily čokoládové peníze. Protože se nám 

obchůdek líbil, paní učitelka otevřela osvědčený 
obchůdek znovu po Mikuláši. Hned od první hodiny 
jsme dostávali na kartičku penízky a poslední hodinu 

jsme si mohli nakoupit dobroty. Vždyť už rozumíme 
penězům!                                                        Druháci 
 

Žáci IX.P se na tento projektový den také velmi těšili. 
Třída byla vyzdobena obrazovým materiálem k 
finanční gramotnosti (bankovkami, plakáty s cenami 

zboží a cizí měnou). Během celého dne žáci vyplňovali 
pracovní listy s různými tématy - např.: strom 
poznání, hospodaření domácnosti, poznávání 

bankovek, nakup v obchodním centru. Tímto 
způsobem si každý žák prakticky vyzkoušel několik 

modelových situací, z oblasti finanční gramotnosti. 
Akce byla pojata formou soutěže mezi žáky podle 
ročníků. Celý projektový den se nám vydařil. IX.P                                                               

                          ŠŠKKOOLLNNÍÍ  VVÁÁNNOOČČNNÍÍ  SSTTRROOMM  
Rok s rokem se sešel a je tu opět čas předvánoční. 

Ačkoli začátek školního roku poznamenala druhá 

vlna covidové epidemie a my jsme střídavě 

navštěvovali školu nebo zůstávali doma, přesto se 

nám podařilo nasbírat kolem 150 kg kaštanů a 10 

kg sušeného pečiva pro lesní zvěř ve školní akci 

„Nakrmíme zvířátka“. Lesnící si pro krmení dojeli 

a za odměnu nám přivezli drobné dárečky, které 

poslouží jako odměna pro nejlepší sběrače, a také 

krásný veliký smrček.    Koordinátorka EVVO 

Redakce: ZŠ Chodov, Nejdecká 254, vychází nepravidelně 


