
 

Bylo pro nás příjemným překvapením, že jsme 

poslední den pololetí místo učení prožili dopoledne 

plné her, spolu s kamarády ze třídy III. S. Zahráli 

jsme si společně pexeso, „Člověče nezlob se“, 

domino a „Perníkovou chaloupku“. Moc jsme se u 

toho nasmáli. Do her se zapojily i paní učitelky a paní 

asistentky. Soutěžilo se i ve stavění sněhuláků 

z polystyrénových koulí. Nejrychlejší byl Fanda, 

kterému jsme zatleskali. Po svačině jsme se přesunuli 

do naší cvičebny, kde na nás čekalo plnění pěti 

olympijských disciplín. Za splnění každého úkolu 

jsme získali jeden olympijský kruh. Pro získání 

červeného kruhu jsme museli překonat překážkovou 

dráhu – biatlon. Modrý kruh byl hokej, kde jsme si 

prověřili, jak umíme střílet hokejkou na branku. 

Černý kruh představoval sjezd – pro nás to byla 

lavička zavěšená na žebřinách. Sjížděli jsme za 

pomoci paní učitelek vsedě, nepotřebovali jsme ani 

lyže. Pro získání žlutého kruhu jsme si zahráli 

metanou s papírovými talíři a košťaty. Poslední 

zelenou disciplínou byl hod sněhovou koulí (z papíru) 

na cíl. Podařilo se všem získat všechny olympijské 

kruhy. Protože se všichni podle svých schopností 

snažili, dostali všichni také medaile a sladkou 

odměnu. Dopoledne nám uteklo, ani nevíme jak. Paní 

učitelky nám rozdaly výpis vysvědčení – nikdo nebyl 

zklamán, tak jsme s úsměvem odcházeli domů. 
                                              Žáci I. S a II. S  

 

Masopust, Masopust, Popeleční středa, kdo nemá      

         kožíšek promrzne až běda. Já nemám, já ne … 

        

 

 

       
Ve čtvrtek 30. 1. 2020 jsme se těšili obzvlášť do školy.  

První pololetí uběhlo a my jsme dostali výpis vysvědčení. 

Někteří z nás byli velmi mile překvapeni z výborných 

známek, jiní zase zklamáni z nehezkých známek. S paní 

třídní učitelkou jsme si říkali, v kterých předmětech 

bychom si měli známku zlepšit, protože za rok nás už 

čeká rozhodnutí, kam po základní škole a my dobře víme, 

že známky za první i druhé pololetí se vypisují na 

přihlášku do středního odborného učiliště. Všichni jsme se 

shodli na tom, že v druhém pololetí bychom chtěli, aby 

naše studijní výsledky byly ty nejlepší.  Jako odměnu pro 

nás paní ředitelka vyjednala po rozdání výpisu vysvědčení 

sportovní halu v Chodově, s tématikou „Sportovní 

olympijské hry“. Po rozdání výpisu vysvědčení jsme se 

těšili na sportovní soutěže ve sportovní hale v Chodově. 

Sportovní olympijské hry i celý den se nám vydařil a líbil. 

Děkujeme.  Osmáci 

Jakýmsi předělem mezi zimním časem a časem 

probouzející se přírody je masopustní období. Nebývá 

každý rok stejně dlouhé. Jeho délka se určuje podle 

Velikonoc. Začíná vždy po 6. lednu (Tři králové) a 

končí v úterý před Popeleční středou, po níž nastává 

čtyřicetidenní předvelikonoční půst. Český název není 

třeba vysvětlovat.  Je to složenina dvou slov (maso a 

půst), která vyjadřovala následovné období – tj. období 

střídmosti v zábavách i stravování. Nejen to, ale i 

spoustu dalších zajímavostí o masopustu, jsme se 

dočetli při hodině čtení. A jak už to u nás bývá zvykem, 

i v dalších hodinách, jsme se k tématu masopustu, 

masek a zábavy vrátili. V hodině výtvarné výchovy 

jsme si vytvořili krásné masopustní škrabošky.                                                    

                                                      Maskovaní páťáci 
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    Poznáte nás? 
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 ZPRÁVY ZE ČTVRTÉ TŘÍDY
Po Vánocích jsme se vrátili do lavic odpočatí a plní sil, 

které jsme následně využili na finální zlepšování 

známek před pololetním vysvědčením. Když jsme se 

konečně prokousali všemi testy a písemkami, těšili jsme 

se na různá zpestření výuky, jako například vaření, 

návštěvu DDM a také den plný her. Prvním zábavným 

bodem bylo, když jsme se v rámci prvouky a 

přírodovědy učili o první pomoci a vyráběli jsme si 

lékařské kufříky. Ty jsme tematicky vyzdobili a naplnili 

je všemi důležitými medikamenty a zdravotnickými 

potřebami. To jsme ovšem ještě netušili, že se nám 

obsah kufříku bude brzy hodit i v reálné podobě. 

V následujících dnech totiž naše řady vlivem různých 

nemocí řídly a řídly, až se v posledním týdnu stav žáků 

ve třídě ustálil na čísle 3. V tomto počtu jsme 

absolvovali jak robotiku a keramiku v DDM, tak 

rozdávání vysvědčení a následně den her. Náladu nám to 

sice nepokazilo a vše jsme si parádně užili, ale i tak nám 

zbylým bylo líto, že nemůžeme své zážitky sdílet 

s ostatními kamarády. A tak věříme, že nás ve druhém 

pololetí čeká více legrace a méně nemocí…    žáci IV. P 

 

Využili jsme příležitost zúčastnit se Keramiky a 

robotiky v DDM v Chodově. Zaměstnanci DDM si pro 

nás připravili dvě dopoledne zaměřené na rozvoj 

tvořivosti a praktických dovedností. Byli jsme rozděleni 

do dvou skupin. První byla na Robotice. Ve dvojicích 

jsme si pomocí LEGO kostek postavili lva, krokodýla. 

Následně je naprogramovali. Při programování se 

ukázalo, zda jsme dodrželi postup skládání. Druhá 

skupina měla za úkol vyrobit z keramické hlíny 

sněhuláka. Dlabali koule z hlíny (tělo a hlava) a poté je 

dozdobili očima, knoflíky, šálou a kloboukem – každý 

podle své fantazie. Při dalším setkání si ho žáci 

naglazovali. Zhruba po hodině a půl se skupiny 

vyměnily, aby si všichni mohli vše vyzkoušet. Tato akce 

se nám moc líbila a těšíme se na její výsledek. Zbývá jen 

poděkovat pracovníkům DDM za uspořádání prima 

akce.                                                             Děti z III. Z 
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První vysvědčení máme za sebou a bylo pěkné. 

Druhé pololetí máme před sebou a zažíváme stále 

něco nového. Aby se nám dobře učilo, je tu s námi 

náš Ferda, kdo je pilný a šikovný půjčí si plyšáka za 

odměnu domů. V českém jazyce máme rádi běhací 

diktát. Už ho píšeme psace. Stále nám přibývají nová 

písmenka a tak i slova na chodbě se mění. Složit 

abecedu, jak jde za sebou není vůbec problém, 

společně ji dokážeme vyjmenovat a složit kartičky a 

to díky Ferdovi, který nás naučil básničku Abeceda. 

Pracujeme s kartičkami, které pomáhají. Díky nim 

počítáme do dvaceti, pojmenujeme části těla, 

doplňujeme slova nebo říkáme, jestli je na nich 

napsaná pravda nebo ne. I když je učení někdy 

mnoho, říkáme si: „S úsměvem jde všechno líp!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V únoru jsme měli v rámci projektu „Ovoce do škol“ 

možnost ochutnat různé druhy exotického ovoce. Moc 

nám chutnalo, byla to vitamínová bomba.   

V únoru hodiny geometrie probíhaly v duchu jednotek 

délky a měření. Z prvního ročníku jsme již znali 

milimetry a centimetry. Nyní jsme se seznámili s metry. 

Všichni jsme se postupně změřili, jak jsme vysocí a 

zapisovali do tabulek. V další hodině jsme dostali za 

úkol naměřit různé délky provazu. Samozřejmostí bylo, 

že nás paní učitelka seznámila s různými druhy měřidel. 

Takové hodiny máme nejraději.    II.Z + paní učitelka 

 


