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Nový školní rok jsme zahájili v novém složení žáků, a 

to z prvního, druhého a třetího ročníku. Protože 

prázdniny byly dlouhé a my některé věci zapomněli, 

září jsme věnovali opakování a seznamování se s 

novou třídou. Také nás naše nová paní učitelka učí 

číst podle metody SFUMATO, což nás náramně baví. 

Až bude den otevřených dveří, můžete se o tom přijít 

přesvědčit.                    Děti z II. P 

SEŠIT STRÁŽNÍKA PAVLA 
Na konci října si pro nás naše paní učitelka 

připravila překvapení. Na hodinu prvouky za námi do 

třídy přišel pan Staněk z Městské policie v Chodově. 

V ruce držel několik sešitů, které nám rozdal a my 

jsme si je podepsali. Dozvěděli jsme se, že za námi 

bude pan Staněk chodit pravidelně a bude nám 

vyprávět o práci strážníků. O tom, jak se chovat 

v různých situacích – např. když nás osloví neznámá 

osoba na ulici, když najdeme v parku použitou 

injekční stříkačku, jak se máme chovat v silničním 

provozu jako chodci nebo jako cyklisté. Do našich 

nových sešitů jsme si poznamenali důležitá telefonní 

čísla a vyzkoušeli jsme si, jak na ně správně 

telefonovat. Pan Staněk nás moc pochválil a za 

odměnu jsme všichni dostali reflexní pásky, jejichž 

nošení v podzimním a zimním období je velmi 

potřebné. Už se těšíme na další hodinu.  II. Z  

PODZIM 
Bohatá paleta barev     podívaná nádherná, 

v korunách stromů     jak ji jen podzim dovede. 

listy zdobí,      Zima mu dost závidí 

harmonie tónů      a úspěch nepřeje,       

v krátkém údobí.     až si listí uklidí, 

Žlutá, okr, červená,     k čemu prý dobré je. 

všechny odstíny hnědé,                     Poetové z VIII. P 

 

 

V pondělí 31. října jsme prožili krásný projektový den 

– „Dýňový den“ a „Drakiádu“. Den jsme začali 

povídáním o netradičním svátku Halloweenu a o 

českém Svátku všech svatých – Dušičkách. Řekli jsme 

si původ a smysl těchto svátků, kde všude se slaví, a 

zvyky, které se v tyto dny dělají. Abychom si 

informace zažili, vypracovali jsme si každý samostatně 

pracovní listy na toto téma a poté namalovali moc 

pěkné dýně. Hlavní činností v tomto projektovém dni 

bylo dlabání dýně, výroba dýňové lampy a školní 

soutěž o nejhezčí dýni. Stihli jsme vydlabat několik 

dýní a jednu z nich jsme zapojili do soutěže. Všichni 

jsme měli možnost hlasovat pro dýně jiných tříd a ta 

naše nakonec vyhrála 5. místo. Byli jsme spokojení a 

tento zajímavý den jsme si moc užili, zakončili jsme ho 

totiž procházkou na nedalekou louku, kde jsme pouštěli 

draka, tak, jak se na podzim patří .                    Páťáci 

   

Moc jsme se na něj těšili a poctivě jsme se na tento 

projektový den připravili. Začali jsme s výzdobou třídy 

– vyrobili jsme strašidla, nakreslili jsme hodně malých 

veselých dýní, paní učitelka dala na nástěnku 

strašidelný hrad. Nikolka donesla ozdobné dýně, 

kukuřici a celé třídě napekla cukroví v podobě prstů a 

duchů. Mezi maskami se objevila princezna ze 

strašidelného hradu, čert, duch a strašidlo s veselou 

dýní. Během dne jsme nezaháleli, vydlabali a ozdobili 

jsme dýni na soutěž, počítali příklady s tajenkou, 

hledali rozdíly na obrázcích, spojovali barevné 

příklady, vystříhli a vybarvili jsme si netopýra, skládali 

puzzle s obrázkem čarodějnice a ducha, vyprávěli o 

Dušičkách a Halloweenu, oživené pohádkou. Po 

vyhlášení vítězů jsme den ukončili pouštěním draků na 

louce. Všem se den moc líbil.                          Žáci III. Z 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

  

 

 

 
 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Listopad dokončil své dílo a na stromech nezbyl jediný 

lísteček. Tento měsíc nám ukázal chladnější tvář 

podzimu. Ve škole nás však zaměstnalo důležité téma 

„finanční gramotnost“ a u něj jsme se pořádně zapotili. 

Učili jsme se zacházet s penězi a s jejich hodnotou.  

Procvičovali jsme nakupování. Vyráběli jsme mince a 

bankovky.   Inspirovali jsme se starými mincemi a 

bankovkami z cizích států. Svět financí je veliký a nám 

bude ještě dlouhou dobu trvat, než mu porozumíme, ale 

již dnes víme, že je toho spousta, co si za peníze 

nekoupíme.                 Žáčci PřT B 
 

Podzimní čas nám ve škole přinesl další zážitky. Kromě 

toho, že se učíme zábavnou formou spousty nových 

dovedností, jsme se zúčastnili besedy s panem Staňkem z 
MěP o pravidlech chování ve škole, i mimo ní. Ukazoval 

nám různé obrázky s chováním dětí a my jsme odpovídali 
na jakém obrázku je to správně. Moc dobře nám to šlo. Je 

vidět, že jsme šikovné děti a umíme se dobře chovat. Pak 

nás čekali naše první prázdniny. V pondělí po 
prázdninách proběhl projektový den, který se jmenoval 

„Dýňový den“. Dlabání dýně nás moc bavilo, a také se 

nám pěkně povedla. Všechny třídy své dýně vystavily před 
školou. Tak jsme tu svou mohli porovnat s ostatními. A 

abychom se trochu protáhli, šli jsme pouštět draka. Vítr 
sice moc nefoukal, ale dráček se přece jenom nakonec 

trošku proletěl.                     Žáčci PřT A 
 

VVVYYYSSSTTTOOOUUUPPPEEENNNÍÍÍ    KKKOOOUUUZZZEEELLLNNNÍÍÍKKKAAA    
Během školního roku navštěvujeme akce, konané ve 

stacionáři Mateřídouška. 3. listopadu jsme byli pozváni 

na vystoupení kouzelníka, který s sebou přivezl i několik 

zajímavých ptáků. O všech nám poutavě vyprávěl. Měli 

jsme možnost vidět i si pohladit sovu pálenou, která nám 

i „zatancovala“. Obdivovali jsme čížka a velice nás 

překvapilo, jak je maličký. Zazpívali jsme si i písničku 

„Čížečku, čížečku, ptáčku maličký“. Pan kouzelník měl 

s sebou i dva zástupce dravců – káně lesní a poštolku. 

Nejvíce se nám ale líbili papoušci, které pan kouzelník 

zapůjčuje i do televizních pořadů a reklam. Měli jsme 

možnost se s  

nimi i vyfotit.  

Došlo i na  

kouzlení.  

Některé z nás  

si pan kouzelník  

vybral jako své  

pomocníky.  

Všem se to  

moc líbilo, a  

pan kouzelník  

slíbil, že nás  

zase někdy  

navštíví. 

Žáci z I.S a II.S 

  

  

  

  

  

  

  

  

NNAAKKRRMMÍÍMMEE  ZZVVÍÍŘŘÁÁTTKKAA  
Protože se zima blíží a nám záleží na zvířátkách, 

která žijí v lese, zapojili jsme se do školního sběru 

kaštanů a suchého pečiva. Pravidelně jsme chodili 

s rodiči na kaštany a sušili pečivo, které jsme doma 

nesnědli. Těšíme se, až do naší školy přijedou lesníci 

a my jim budeme moci předat velké zásoby krmení 

pro lesní zvířátka.  A oni nám zase na oplátku poví 

různé zajímavosti z lesního života.  
  

 

BBUUBBLLIINNKKOOVVÁÁ  PPÁÁRRTTYY  
První měsíc školního roku proběhl ve znamení 

poznávání a seznamování se. Třída III. S. se 

zabydlela v čerstvě zrekonstruované učebně 

s novou paní učitelkou i asistentkou. Změny 

neminuly ani kolektiv žáků, přibyl Martínek a 

v průběhu září skupinu opustila Verunka. Prvním z 

letošních narozeninových oslavenců se stal 

Martínek. Přiťukli jsme si „šampaňským“ a 

nechybělo ani pohoštění, na kterém jsme si 

pochutnali. Největší ohlas však sklidil dárek, a to 

bublifuk. Dětem se zalíbil natolik, že jej nakonec 

dostali všichni žáci a ve třídě nám vznikla zbrusu 

nová tradice: BUBLINOVÁ PÁRTY. 

                                                               Děti z III. S 

 ZZEEMMĚĚPPIISSNNÁÁ  VVYYCCHHÁÁZZKKAA  
V zeměpisu se teď učíme o Karlovarském kraji. 

Probíráme, jak náš malinký kraj vypadá, jaká se zde 

nacházejí pohoří, řeky i města. A tak pro nás bylo 
milé překvapení, když jsme vyrazili do krajského 

města Karlových Varů. Naplánovali jsme s paní 
učitelkou trasu, která vedla od nádraží, kolem 

kostela svatého Petra a Pavla, rybníčku, kde 

karlovarští hokejisté začínali hrát hokej. Potom jsme 
šli kolem krásných lázeňských domů, až jsme došli k 

Vřídelní kolonádě. Prohlédli jsme si kolonádu, která 

se v současné době rekonstruuje, vyfotili jsme se u 
největšího a nejteplejšího pramenu v Karlových 

Varech – Vřídla. Cestou zpátky jsme ještě navštívili 
Mlýnskou a Sadovou kolonádu, ochutnali prameny, 

ale bohužel ten 13 pramen jsme ochutnat nesměli. Je 

to totiž Becherovka. A tak jsme se alespoň podívali, 
kde se vyrábí. Cestou jsme potkali také Karla IV. Je 

to krásná socha z písku, která stojí v čele Mlýnské 
kolonády. Odnesli jsme si s vycházky zajímavé 

poznatky.              Šesťáci 

Redakce: ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, vychází nepravidelně 


