20. března 2019
ZIMNÍ 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.

JIŽ PŮL ROKU CHODÍME DO ŠKOLY

Předposlední čtvrtek v prosinci proběhla pro žáčky
přípravné třídy a 1. stupně BESEDA S LESNÍKY.
Během jedné hodiny se dozvěděli tolik informací, že by se
hned mohli stát lesnickými pomocníky. Naučili se
poznávat zvuky lišky, divokého prasete, srnce, jelena. Ví,
kolik mláďat mají různé druhy lesní zvěře. Také čím se
živí, jak a kde žijí. Na vlastní oči děti viděly lebky
preparovaných zvířat a také jejich kožich. Beseda se
dětem moc líbila a lesníkům pokládaly jednu otázku za
druhou a někteří z nich přidaly i vlastní příběh se
zkušeností ze setkání s lesní zvěří. Za odměnu dostaly
sladkou sušenku a spoustu učebních materiálů do tříd.
Lesníkům odevzdaly nasbírané kaštany a sušené pečivo.
Školní družina

KOUZELNÝ PROSINEC
Prosinec byl, již tradičně, naplněn kouzelnou vánoční
atmosférou, která v nás probudila kreativního ducha.
Vánoční kouzlo se projevilo i v názvu naší školy. Ze
ZŠ Nejdecké se rázem stala „Škola plná andělů“.
Tvořivost našich žáků byla neskutečná a překrásní
andílci okrášlili naši školu. Další společné úsilí všech
žáků se vybarvilo v podobě duhového vánočního
stromu, který rozzářil chodovský kostel. Naše hudební
potěšení se uskutečnilo v pátek 21.12. Měli jsme tu čest
si zazpívat kostele sv. Vavřince s doprovodem pana
varhaníka, což byl pro všechny nevšední zážitek. Zde
Vám našim čtenářům nabízíme recept na vánoční
pohodu…..
Recept na: „VÁNOČNÍ POHODU“
1 t zdraví, 50 kg lásky, 10kg přátelství, 20 dkg pokory
20 dkg porozumění, 20 dkg štěstí, 20 dkg radosti
Vše smícháme v jednom srdci a podáváme na potkání
v neomezeném množství.
Osmáci

Na začátku školního roku 2018/2019 jsme usedli do
lavic v přípravné třídě „U sluníčka“. Je nás patnáct
kamarádů a žádný z nás nevěděl, co nás čeká. Po
půlroční docházce jsme se zlepšili v matematických
představách, umíme poslouchat a vyprávět pohádky,
víme, jak správně držet tužku a umíme napodobit
grafomotorické tvary. Pokud někdo z nás dosud
nevyslovuje všechny hlásky, 1x týdně se v rámci
vyučování účastní logopedické nápravy. Zvládáme
práci na interaktivní tabuli a vzdělávací programy na
PC jsou pro nás hračkou. Také nás velmi baví
hudební, výtvarná i pracovní výchova, a hlavně
tělesná výchova kdy chodíme jako velcí sportovci do
haly. Docházíme do městské knihovny, navštěvujeme
filmová a divadelní představení, spolupracujeme na
projektech v rámci školy. Těšíme se na druhé pololetí,
kdy ještě získáme nové poznatky a vědomosti, aby z
nás byli opravdoví prvňáčci.

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
Letošním zpíváním u „Vánočního stromu“ jsme
založili novou tradici a to „Vánoční zpívání v kostele
sv. Vavřince“. Poslední školní den před Vánocemi
zpíváme každý rok, ale letos to bylo o to svátečnější,
protože jsme zpívali za doprovodu varhan a v kostele.
Prostorem se linula krásná hudba a náš zpěv. Všichni
jsme si odnášeli vánoční atmosféru do svých domovů.

Současné počasí nás automaticky vybízí k zimnímu
spánku, ale my nezahálíme ani v tomto ročním období. A
tak jsme se s chutí a pílí ponořili do důležité součásti
života, a to do nácviku sociálních dovedností. Formou hry
jsme si ve třídě vyzkoušeli nákupy v obchodě, kdy jsme se
prostřídali v rolích prodavačů i zákazníků, abychom si ještě
ten samý den mohli nakupování vyzkoušet již naostro. V
tomto duchu jsme absolvovali několik velmi příjemných
lekcí, kterým vévodila návštěva cukrárny, kde jsme dostali
za úkol si laskominy sami vybrat a posléze i zaplatit.
Neopomněli jsme ani výuku verbální, kdy jsme se
procvičovali v základních principech sociálního soužití –
zdravení a poděkování. V této souvislosti jsme v rámci
kolektivní hry trénovali i umění prohry, posilování
soutěživosti a smysl pro fair-play. Počáteční rozpaky se
nakonec proměnily v nadšení a my si vyzkoušeli
vzájemnou pomoc a podporu. Odměnou nám všem byl
výlet do zábavného centra Hopa Hopa ve Staré Roli, díky
kterému jsme si krásně procvičili cestování veřejnou
dopravou. Také jsme navštívili kino a divadlo. Divadelní
představení se nám nakonec stalo i dalším tématem výuky,
kde jsme přehrávali mini-divadelní scénky. A tak čekání na
jaro máme příjemně nabyté!
III.S

V lednu se uskutečnil novoroční turnaj ve stolním
tenisu. Celkem se přihlásilo 12 žáků z toho 4 dívky a 8
chlapců. Hlavním rozhodčím byl pan učitel Mgr. K.
Chaloupka, který spravedlivě zapisoval každý výsledek
ze sehraných zápasů. A kdo nakonec zvítězil? Na
prvním místě v kategorii chlapců se umístil Kevin
Goga, druhé místo obsadil Karel Pástor a třetí byl
Radek Cyrmon. V kategorii dívek vyhrála Kateřina
Jelínková, jako druhá se umístila Petra Kostáková a
na třetím místě Tereza Mašková. Výherci obdrželi za
svoje umístění diplom a sladkou odměnu. Všem
výhercům gratulujeme a těšíme se už nyní na příští
turnaj.
Deváťáci

DEN PLNÝ HER
Po Vánocích jsme se vrátili do lavic odpočatí a plní sil.
Celý měsíc jsme tak mohli pořádně zabrat a doladit
poslední známky do vysvědčení. I přes to nám ale zbyla
spousta energie, abychom si užili sportovní den, který nás
na konci ledna čekal, a všichni jsme se na něj už moc těšili.
Paní učitelky nás rozdělily do smíšených družstev a mohla
začít zábava. Úkolem každé skupiny bylo projít všechna
stanoviště, která pro nás byla připravena ve třídách.
Čekaly nás nejrůznější disciplíny – stolní fotbal, skládání
věží z kostek, hlavolamy, ochutnávka jídla a mnoho
dalších. Den jsme si parádně užili a zakončili tak úspěšně
první pololetí. A jak říká náš spolužák Mája: To to uteklo!
Žáci III.P

DEN HER V ZŠ SPECIÁLNÍ
Na poslední den 1. pololetí jsme se moc těšili. Věděli
jsme, že nás čekají soutěže a vysvědčení. Soutěžili
jsme v překonávání překážkové dráhy, házení na koš,
chůzi s míčkem na lžíci. Nakonec jsme soutěžili ve
skládání puzzle, kde se ukázalo, jak dokáží ostatní
pomáhat slabším. Společně jsme si z víček udělali
sluníčko a zatancovali si. Všichni se radovali
z medaile a sladké odměny.
Žáci I. S a II. S

DOPRAVNÍ VÝCHOVA
Přestože vláda zimy neskončila, vyjeli jsme 5. března
za koly a koloběžkami do Sokolova. Těšili jsme se, až
s panem instruktorem oprášíme znalosti z dopravní
výchovy a prakticky je předvedeme na dopravním
hřišti. Na interaktivní tabuli jsme se zamýšleli nad
dopravními situacemi, nejvíce nás bavili křižovatky a
přednosti vozidel na nich. Trochu jsme si při tom
zahráli na strážníka a pokusili jsme se řídit provoz.
Pan instruktor měl s námi velikou trpělivost a celou
dobu ho neopouštěl humor. A my jsme se snažili, co
to šlo. Po teoretické části, za mírného poletování
sněhu a deště, jsme zvesela vyrazili na hřiště a užívali
si jízdu se všemi pravidly, abychom přece jen ukázali,
že teorie je také důležitá. Snad to do jarního počasí,
kdy už to na kolo opravdu bude, nezapomeneme😊.
Čtvrťáci a páťáci

