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Stránka 1

Slavíme společně-leden
Leden
2.1. Karin Mullerová – 6.třída
-

italský či švédský původ, milá, pěkná, čistá, cudná

-

145.nejčastější jméno v ČR, 2996 nositelů v ČR

19.1. Doubravka Konůpková – 1.třída
- slovanského původu, dubový háj, lesní žena
- 474. nejčastější jméno v ČR, 242 nositelů v ČR

23.1. Zdeněk Lhotský – 7.třída
Zdeněk Flum – 9.třída
.

Doubravka

slovanského původu – zde slavný, udělat se slavným

- 115. nejčastější jméno v ČR, 3124 nositelů v ČR
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Karin

Zdeněk

Výlet do mýdlárny
Byli jsme na výletě v mýdlárně v Chrustenicích. To je místo, kde
se vyrábí mýdlo. Moc se nám tam líbilo. Vyráběli jsme tam vlastní
mýdlo a taky šumivé koule z takové tekutiny, co vypadala jak víno.
Taky jsme se učili, jak se balí mýdlo do fólie. Mohli jsme si též
vyzkoušet čich. Měli jsme taky takovou hru, kde byly nápisy a k těm
jsme měli přiřadit správný obrázek. Nakonec jsme udělali mýdlový
výrobek na památku a potom jsme odjeli autobusem. A to je konec.
(Štěpán Hajna – 3.třída)
Max Nešetřil – 3.třída
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Hrátky s čerty

Anička Glatterová – 3.třída
Adélka Kavková – 3.třída
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Těmito hezkými obrázky
se vracíme k naší tradiční
akci, kterou pro mladší
žáky připravují
vždy deváťáci.
Děkujeme jim
za to, že to měli
pěkně
připravené.

Hurá do kina
Ve středu 11.12. jsme vyrazili do kina na nový film
Husiti. Ten samý den jsme poprosili páťáky, aby se podělili o své
bezprostřední zážitky z filmu.
Anička Loszi - „Líbilo se mi, že dokázali dějiny vtipně a
zajímavě přenést do filmu. Kdyby tam nedali
tolik nepravd, tak by to bylo taky vtipný.“
Radka Pospíchalová – „ Moc se mi to líbilo.“
Kuba Richter – „Co když se se klíčová pasáž našich dějin odehrála
úplně jinak, než se nám snaží namluvit učebnice
dějepisu. Třeba, že Jan Hus nezemřel nebo že
Jan Žižka neexistoval.“
Štěpánka Nováková – „ Myslím, že se režisérovi Pavlu Koutskému
povedlo natočit podařený film. Pro menší
děti si myslím, že to opravdu není.“
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Prvňáčci v Betlémské kapli
Na této
dvojstraně si
můžete přímo od
prvňáčka přečíst,
jak probíhal
jejich výlet do
kaple Betlémské.
Paní učitelka byla
tak hodná a
zapůjčila nám
krásnou práci od
Ivetky Hájkové.
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Stránka 7

Adventní dílny ve fotografii
V pátek 13.12. se na naší škole odehrávaly tradiční adventní dílny.
Na následujících snímcích se k nim ještě jednou vrátíme.

Celkem škola nabídla žákům 11 dílen a většina dílen byla zamluvena
hned první den. Část výrobků si žáci odnesli domů a část věnovali na
společný jarmark.
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Úspěch Matyáše Pokorného
Na této straně vám přinášíme rozhovor s Matyášem Pokorným
ze 7.třídy. Matyáš se účastnil olympiády v informačních technologií,
která se nazývá IT SLOT . V závěrečném kole soutěže obsadil
12.místo.
„Kde se, Matyáši IT olympiáda konala?“
„Na střední soukromé škole výpočetní techniky na pražském
Proseku.“
„Kolik žáků se soutěže zúčastnilo?“
„Celkem asi kolem 2000.“
„Co bylo hlavní výhrou v soutěži ?“
„Něco pro školu (např. projektor) a pro žáka (např. konzole či
sleva na případném školném na této škole).“
„Které otázky byly nejtěžší?“
„Ty logické.“
„Které ti naopak přišli nejjednodušší?“
„Všechny o počítačích.“
„Ještě jednou ti Matyáši gratulujeme.“

Sam Mclean – 6.třída
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Na slovíčko s Davidem
Oblíbená kniha: Osudy dobrého vojáka Švejka
Oblíbené jídlo: Houbová smaženice
Oblíbená země: Korsika
Oblíbená píseň: Severní vítr
Oblíbené zvíře: Pes
Oblíbená postava historie: Albert Einstein
Nehorší lidská vlastnost: Sobectví
Nejlepší lidská vlastnost: Tolerance
Oblíbený citát: Je to jen malý krok pro člověka, ale velký skok
pro lidstvo
Oblíbený pamlsek: Hořká čokoláda
Oblíbená barva: Modrá
Oblíbený film: Pátý element
Martin Špetlík a Štěpánka Nováková

Stránka 10

Co nás čeká v lednu?
Vánoční prázdniny – 21.12.-5.1.
Všichni už se určitě těšíme na prázdniny. Užijeme si 14 dní
zaslouženého volna a pak hurá zpátky do školy. Jen připomínáme, že
do školy se jde až v pondělí 6.1.2014.
Den otevřených dveří – 14.1.
I v novém roce se škola otevře všem, kteří mají zájem podívat se na
její běžný chod.
Zápis do 1.třídy – 20.-24.1.
V tomto týdnu se všichni zájemci z řad předškoláků postupně
vystřídají na zápise. Na konci tohoto týdne tak vlastně vznikne
budoucí 1.třída pro školní rok 2014/2015.
Vysvědčení za 1.pololetí – 30.1.
Tento den se poslední vyučovací hodinu žáci dozví, jak šikovné byli
v 1.pololetí.
Pololetní prázdniny – 31.1.
Jednodenní prázdniny jsou takovou hezkou odměnou za vysvědčení.
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Přání na závěr
Anička Glatterová -3.třída

Adélka Kavková – 3.
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Anička Glatterová – 3.třída

