20. března 2018

POLOLETNÍ OHLÉDNUTÍ

Tento výtisk školního časopisu jsme si dovolili věnovat
ohlédnutí za nejdůležitějšími a nejzajímavějšími
událostmi, které proběhly v naší škole v průběhu
podzimního a zimního období. Část je také věnována
literárním prvotinám čtvrťáků.

ČTEME PRO RADOST

Po prázdninovém odpočinku jsme se vrátili do školy plni
sil, které jsme mohli hned naplno využít v plánovaném
projektovém týdnu „Čteme pro radost“. Stál před námi
nelehký úkol – na každé vyučovací hodině se nás čekal
text, který jsme přečetli. A úkolem bylo porozumět mu
natolik, abychom byli schopni odpovědět na doplňující
otázky. Aby se nám lépe četlo, vytvořily pro nás paní
učitelky zajímavé pracovní listy s všemožnými úkoly na
téma, které je nám skutečně vlastní – lidské tělo.
V každém předmětu jsme se o člověku dozvěděli spoustu
užitečných informací a některé z nich jsme i vyzkoušeli
v praxi – například vážení a měření všech žáků ve třídě.
Velice jsme si také užili návštěvu knihovny, která se navíc
přesně shodovala s naším týdenním tématem. Paní
knihovnice nás seznámila se starověkými druhy písma a
na závěr besedy jsme podle indicií sami zvládli vyluštit
šifrovaný vzkaz.
DIVALDO V MATEŘÍDOUŠCE
Netrpělivě jsme očekávali, kdy zase půjdeme do divadla
na nějakou hezkou pohádku. Byli jsme pozváni ze
Stacionáře Mateřídouška na představení divadla Letadlo
na pohádku s názvem V korunách stromů. Těšili jsme se,
protože pohádky tohoto divadla dobře známe a vždy se
nám moc líbily. Představením se prolínala všechna roční
období a my jsme si tak mohli zopakovat i učivo ze školy.
Byla tam spousta písniček a líbilo se nám, že jsme se do
pohádky mohli zapojit i my. Podzim předal vládu zimě a
tím jsme se s pohádkou rozloučili. Na závěr jsme se
vyfotili a už se těšíme na další představení. I.S a II.S

Opět tu byl poslední den před podzimními prázdninami
a nás čekal tradiční projektový den – „DÝŇOVÝ
DEN“. Letos nám počasí příliš nepřálo, proto jsme celý
den strávili ve škole. Vůbec jsme toho ale nelitovali.
Letos na nás čekalo velké překvapení. Kromě vyřezání a
zdobení dýně, jsme si upekli vynikající dýňový koláč.
Vaši třetáci
Na konci měsíce ledna jsme sklidili plody své půlroční
práce v podobě vysvědčení. Jako odměnu jsme obdrželi
nejen den prázdninového volna, ale také „DEN PLNÝ
HER“. Ve sportovní hale pro nás bylo připraveno osm
různých soutěžních stanovišť – například překážková
dráha, střelba na branku nebo házení na koš. Každé
družstvo bylo sestaveno z žáků všech věkových
kategorií, kteří se ze všech sil snažili získat
v jednotlivých úkolech co nejvíce bodů. Ve vítězném
teamu byli ze zástupců naší třídy Radek Cyrmon a Steve
Fridrich. Celý den jsme si parádně užili a těšíme se na
další podobnou akci.
„Šesťáci“
PROJEKTOVÝ TÝDEN „ČTEME PRO RADOST“
„Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi“- toto
anglické přísloví odstartovalo v naší škole projektový
týden čtenářské gramotnosti od 26. 2. - 2. 3. V každé
třídě se rozvíjel jiný příběh, který zpestřil výuku.
Práce s textem se objevovala v různých předmětech
v neobvyklých a zábavných formách. Uvědomili jsme
si, že čtení je pro nás velice důležité. Už víme, že nám
přináší nejen zábavu a radost, ale také užitek. Již Jiří
Žáček říkával „Chcete zmoudřet? Můj ty světe –
otevřete knížku- čtěte!“. VII.P

Čteme pro radost ve třetí třídě

NÁVŠTĚVA SŠ VE STARÉ ROLI

ČOKOLÁDOVÝ SVĚT
Já a Honza jsme se ocitli v čokoládovém rybníku v sedm
ráno. Viděli jsme čokoládovou obludu, hlavu měla
z karamelu, byla velká, nohy měla z hořké čokolády a ruce
naopak z bílé. Šli jsme čokoládovou cestou a před námi se
objevilo město. Zabydleli jsme se v něm. Potkali jsme
ježibabu a ta nás zavřela do chaloupky z perníku. Když jsme
se konečně prokousali perníkem, skončila ježibaba v peci.
Dostali jsme hlad, tak jsme si opět pochutnali na rozteklé
čokoládě. Ve výloze obchodu nás zaujala čokoláda, byla
magická. Když jsme se do ní zakousli, najednou jsme stáli
doma. Stalo se, že nás volali z Čokoládového světa,
potřebovali nás. Kousnutím do čokolády jsme byli zpět,
s Honzou jsme se dohodli, že v tomto světě zůstaneme. Ale
stalo se, že jsme se ocitli v Karamelovém království…

V polovině ledna se konal výjezd žáků deváté třídy
k volbě povolání. Navštívili SŠ ve Staré Roli a seznámili
se s oborem „stravovací a ubytovací služby“. Byli
provedeni učilištěm, nahlédli do tříd, kde si přímo
vyzkoušeli teoretickou výuku. Prakticky si potom zkusili
zdobit předem upečené vánoční perníčky. Každý žák
dostal 10 perníčků a začalo „soutěžní zdobeníčko“.
Výsledek ohodnotili učni prvního ročníku SŠ. A kdo
nakonec zvítězil? První místo jednoznačně obsadil Kevin
Goga, druhé místo Dominik Križko a třetí místo Dominik
Oračko. Exkurze byla velice zajímavá, moc se deváťákům
líbila a někteří si nakonec na tento obor podali i přihlášku.
.

Autoři: Mathias Tichota, Jan Uhlíř, IV. Z

ČOKOLÁDOVÝ SVĚT II.
Já a Niki jsme se ocitly v Čokoládovém světě. Bylo to
fantastické. Potkaly jsme bílou čoko kočku. Byla malá,
přátelská, přítulná a velmi hodná. Mluvila lidskou řečí a
řekla, že se jmenuje Micka. Provedla nás neznámým světem.
Dovolila, že tu můžeme zůstat. Zavedla nás k čoko bazénu.
Vykoupaly jsme se. Potkaly jsme králíčka Ušáčka. Obě
zvířátka se s námi přátelila. Pak nás odvedla k portálu, který
nás dopravil domů.
Autoři: Kristína Zalovičová, Nikola Skumaničová, IV. Z

ČOKOLÁDOVÝ SVĚT III.
Včera jsme já a Míra navštívili Čokoládový svět. Objevil se
tam čoko obr Smrťák. Byl zlý. „Co tu děláte!“, zařval
hlubokým hlasem. Odpověděli jsme: „Nevíme“. Zavřel nás
do klece, hlídali nás dva nepřátelští tučňáci Ben a Dan. Za tři
dny se z nás měla stát čokoláda! Podařilo se nám utéct do
města Čokoládové hry. Z ničeho nic se před námi objevil
malý veselý mužíček, ukázal nám cestu k portálu. Zachránili
jsme se. Až se tam jednou vrátíme, budeme opatrnější.
Autoři: Miroslav Čuri, Václav Cyrmon, IV. Z

ČOKOLÁDOVÝ SVĚT III.
Já, Lukáš a Vanesa jsme se ocitli v Čokoládovém světě,
protože jsme kousli do bíločerné čokolády. Běhal tam malý
pejsek. Nalákali jsme ho na pamlsek. Šel s námi na
procházku. Byla to jezevčice Anežka. Ukázala nám celý
Čokoládový svět. V dálce jsme uviděli něco zářivého, řekla
nám lidskou řečí, že to je náš domov. Než jsme se rozloučili
s Anežkou, postavili jsme jí krásnou boudu. Pak jsme se
šťastně vrátili domů. Autoři: Lukáš Valachovič, Natálie
Macholdová, Vanesa Květová, IV. Z

PŘEKVAPENÍ POD STROMEČEK
Žáci a žákyně deváté třídy překvapili prvňáčky
hezkým dárečkem pod vánoční stromeček. V rámci
pracovního
vyučování
zhotovili
z dřevěných
polotovarů pěkné, dřevěné, kouzelné hračky v podobě
zvířátek. Z dřevěných, veselých figurek se oči
prvňáčků rozzářily a bylo vidět, jakou z nich mají
nepopsatelnou, velkou radost. A to byla pro nás
deváťáky největší odměna.
Deváťáci

VÁNOČNÍ OHLÉDNUTÍ U AUTÍKŮ

Ani letošní chystání na Vánoce nevybočilo z tradic.
Kromě zaběhnutých klasik, počínaje zdobením naší
útulné učebny a konče výrobou rozličných a velmi
úspěšných přáníček pro rodiče, jsme se pustili i do
vlastní hudební produkce. Osazenstvo naší třídní
kapely, sestavené z žáčků, rolniček, varhan a
vánočních zvonků, pilně cvičilo na chystaný
koncert. Tréma z besídky sice byla silnější a s
hudebním číslem nakonec vystoupil jen
nejstatečnější z nás - Kubík, ale radost z dobře
odvedené práce nám nic nezkazilo. Všichni byli
fantastičtí, byť „jen“ v domácím prostředí bez
publika, a určitě je to pro nás výzva příště posunout
laťku o obtížnost výše. Milým zpestřením výuky
byly akce ve stacionáři Mateřídouška, kde probíhal
rozmanitý program: „Vánoční šášování“, divadlo
Letadlo, Zimní notování a také jako každý rok
besídka v ZUŠ. Všechna představení se nám velmi
líbila a moc se těšíme na další, která již budou s
nádechem jara.
Žáci III.S
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