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Slavíme společně-červen
červen
7.6.

13.6.

Iveta Hájková – 1.třída
-

germánského původu – lučištník

-

74.nejčastější jméno v ČR, 36524 nositelů v ČR

-

v Praze 2986, průměrný věk 38 let

Antonín Vondrovic – 3.třída
Antoním Háček – 5.třída
- římský původ – přední vynikající
- 54.nejčastější jméno v ČR, 54 988 nositelů v ČR
-

18.6.

v Praze 5517, průměrný věk 52 let

Milan Ruml – 7.třída

Iveta
Antonín

- jihoslovanské – milý, milovaný
.

-

22.nejčastější jméno v ČR, 110560 nositelů v ČR

-

v Praze 9968, průměrný věk 49 let
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Milan

Kdo je na obrázku ?
Poznáš, který učitel se skrývá na obrázku?
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Slavní rodáci - květen
Edvard Beneš
28.5 1884 Kožlany – 3.8 1948 Sezimovo Ústí
-český politik, prezident Čekoslovenské republiky (ČSR).
-studoval v: Praze, Dijonu, Londýně a Berlíně.
-stoupenec Tomáše Garyka Masaryka v 1. světové válce.
-zasloužil se o vznik samostatného státu.
-stal se ministrem zahraničí.
-14. prosince 1935 byl zvolen prezidentem, ale 1938 odstoupil a
emigroval do Lodýna.
-v květnu 1945 se vrátil do Prahy a znovu zvolen prezidentem
-pod nátlakem komunistů sestavil novou vládu

Samuel Mclean – 6.třída
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Matematická soutěž
Ve středu 14. 5. jsme se po škole s Kryštofem Nekolou a s paní
učitelkou Mirkou vydali na matematickou soutěž Ukaž, co umíš.
Soutěž probíhala tak, že nás rozdělili do tříd a potom už začal
samotný “test“. Měli jsem na to 45 minut, ale já jsem to měl už za 25
minut. Po testu nám paní učitelka koupila housky. Výsledky: Já jsem
skončil 10. – 11. Kryštof skončil 20.
Jak vypadalo zadání z v minulých letech vidíte níže
Můžete si vyzkoušet, jak byste to zvládli.
Zadání úloh 16. ročníku (březen 2003)
1)
Čokoláda stojí 8 Kč a polovinu ceny čokolády. Kolik Kč stojí dvě
čokolády?
2)
Dva kamarádi měli jednu bílou a jednu černou kuličku. Dohodli
se, že ten kdo bude mít bílou, bude vždy mluvit pravdu a ten, kdo bude
mít černou, bude vždy lhát. Každý si vzal do kapsy jednu. Alenka se
jednoho zeptala, jakou kuličku má. Odpověděl, že bílou. Co odpověděl
na stejnou otázku druhý?
a) bílou
b) černou c) nemůžeme rozhodnout
3)
Petr šel na nákup do obchodu vzdáleného 141 m. Když byl 32 m
od obchodu, zjistil, že zapomněl peníze a vrátil se pro ně. Kolik celkem
ušel, když se vrátil s nákupem?
4)
Petr přišel na hřiště v 1720, Jirka o 20 minut později, Tomáš v
půl šesté a Vojta o 13 minut dříve než Jirka. Které děti byly už na
hřišti, když přišel Vojta?
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Matematická soutěž
5) Máme provázek dlouhý 1 m. Přesně uprostřed vystřihneme
kousek dlouhý 1 cm. Kolik nejvíce provázků o délce 1 cm
můžeme ze zbytků nastříhat?
6) Do prázdného skladu obchodníka Jirky Šikuly přivezli 456 kg
jablek, 283 kg mrkve, 235 kg hrušek a 98 kg švestek. Za celý den
prodali pouze 40 kg jablek. Kolik kg ovoce jim zůstalo ve skladu?

7) Za jeden zlatý se dá koupit 30 m lana. Kolik zlatých musíme mít,
když chceme koupit 155m lana?
8) Kolik obdélníků a trojúhelníků je na obrázku?

Obdelníků:
Trojúhelníků:
9) Vypočítej: (6-2.3).(500-5.25+15-25.5)=
10) Která zahrada má nejkratší plot a která nejdelší?

(Tomáš Dvořák 5.třída)
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Liberec 21.5.
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Liberec 21.5.
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Den dětí – 2.6.
Jelikož letos vyšel dětský den na neděli, oslavili jsme ho až
v pondělí.
Na místě bylo naštěstí dost našich novinářů. Zde jsou jejich
zážitky
Bylo tam skákání v pytli.
Bylo tam nošení vody na lžičkách.
Bylo tam hledání pokladu.
Byla tam práce ve skupinách.
Nejvíce se my líbilo hledání pokladu.
(Max Nešetřil – 3.třída)

Když jsme ráno přišli do školy, losovali jsme papírky s čísly a
podle čísel jsme se zařadili do skupin. Ve skupinách jsme hráli
pétanque, skákali v pytlích, skládali puzzle a přenášeli vodu na
lžících. Pak jsme hledali poklad. Nejvíc se mi líbil petanque.
(Anička Glatterová 3.třída
O dětském dni. Bylo to zábava. Losovali se čísla. Každý měl jedno
číslo. Čísla byly týmy. V týmech se soutěžilo. Já jsem měl 3 a byl
jsem v týmu číslo tři. Prohráli jsme. Nelíbilo se mi to. Trošku mě to
urazilo. Nelíbilo se mi, že jsem nemohl fandit týmu číslo dva.
Nakonec se mi líbilo. Bylo to moc dobré, protože tam byl můj
nejoblíbenější sport pétanque. Pétanque je kulička a líbí se mi,
protože dokáže zničit kámen.
(Štěpán Hajna 3.třída)
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Den dětí
Dnes 2.6.2014 jsme měli dětský den. Na dětském dnu jsme měli
soutěže a také hledání pokladu. Byli tam soutěže : skákání v pytli,
pétanque, skládání puzzlí a plnění lahví vodou. Bylo to super.
(Martin Špetlík 5.třída)
Výsledky
Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4

Petanque

1

4

3

2

Obrázek

4

3

2

1

Voda

1

0

0

1

Skákání

2

1

3

4

(Sam Mclean 6.třída)

Kdo to vlastně je?
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Den dětí foto
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Na slovíčko s Šimonem
Oblíbená kniha: Gump and Comp. – pokračování Forrest Gump
Oblíbené jídlo: cokoli z listového těsta
Oblíbená země: Austrálie
Oblíbená píseň: My immortal od skupiny Evanescence
Oblíbené zvíře: tučňák
Oblíbená postava historie: Já sám v minulosti
Nehorší lidská vlastnost: závist
Nejlepší lidská vlastnost: milost
0
Oblíbený
citát: Na světě je 10 lidí – Ti, kteří rozumí binárnímu
kódu a ti kteří ne.
Oblíbený pamlsek: čokoláda
Oblíbená barva: modrá
Oblíbený film: Drž hubu.
(Tomáš Dvořák, Martin Špetlík – 5.třída)
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Z pera osmáků
Co mi škola vzala a dala?
Když nad tím tak přemýšlím, škola mi určitě vzala 1 hodinu ranního
krásného spánku. Vstávání v pěti letech do školky nebylo tak brzy a
navíc jsem si mohl ještě pohrát. Nyní vstávám do školy o dost dřív a
strašně nenávidím větu: „Vstávej.“ Také spoustu času na učení by se
dalo využít jinak.
Ale to je jen malý, zanedbatelný zlomek toho, co mi škola vzala.
Většina je toho, co mi dala. Musím děkovat za to, že jsem se nenarodil
v Africe. Kde vůbec není samozřejmost chodit školy a to, co my
pokládáme za hroznou nespravedlnost, je pro ně radost. Umím číst,
psát a spočítat, kolik si můžu dovolit utratit v obchodě.
Jednou z nejlepších věcí, jakou mi škola dala, jsou moji nejlepší
kamarádi. Nepřetržité záchvaty smíchu a vymýšlení všeho nemožného,
všechny výlety, kina a divadla, to už nám nikdo nevezme.
Na některé předměty se dokonce těším, jako je matematika,
zeměpis, tělocvik a samozřejmě nesmí chybět český jazyk!
Abych to shrnul. Škola mi dává větší zkušenosti pro můj budoucí
život. I když to všechno stejně zapomenu.
Michal Chrůma 8.třída
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Co nás čeká?
Blíží se konec roku, a tak se blíží některé tradiční akce. Raději je
připomeneme.
10.6. Závěrečná pedagogická rada
11.6. Prezentace ročníkových prací 5.třídy

téma

1
2
3
4
5

jméno
Slavnostní zahájení
Anna Lozsi
Tomáš Dvořák
Jakub Richter
Roman Bazjuk
Alexej Vištal

6
7
8

Artur Kaiser
Mikoláš Balcar
Kryštof Nekola

10:40 – 11:00
11.00 – 11.20
11.20 – 11.40

9
10
11

Matěj Kácovský
Adrian Manga
Martin Špetlík

Cirkus
Freestyle scoot
Mimozemská
civilizace
Motokáry
Deštný prales
Rybaření

12
13
14
15
16

Josefa Hokynářová
Radka Pospíchalová
Štěpa Nováková
Antonín Háček
Barbora Červená

Rosnička zelená
Help pes
Autokros
Tygr
Pokusy na zvířatech
Slavnostní ukončení

13.30
13.50
14.10
14.30
14.50
15.10
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Koně
Florbal
Pyrotechnika
Kickbox
Taekwon-do

čas
8.30 - 8.40
8. 40 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 9.40
9.40 – 10.00
10:00 – 10:20

11.40 – 12.00
12:00 – 12:20
12:20 – 12:40
–
–
–
–
–

13.50
14.10
14.30
14.50
15.10

12.6. Prezentace absolventských prací 9.třídy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

jméno
Slavnostní zahájení
Zdeněk Flum
Ondřej Horák
Mikuláš Klepl
Darek Šušor
Mikuláš Šušor

téma

Nadiia Chigur
Debora
Schwarczová
Tereza
Pasterčíková
Tomáš Hanzl

Výtvarné umění
Kunratice v běhu
času
Zásahové
jednotky a zbraně
Fotbal

Exorcismus
Vesmír
Florbal
Kmeny
Drogová závislost

Vyhlášení výsledků

čas
8.20
8. 30 – 8.50
8.50 – 9.10
9.10 – 9.30
9.30 – 9.50
9.50 – 10.10
10:30 – 10.50
10.50 – 11.10
11.10 – 11.30
11.30 – 11.50
12.10

Srdečně zveme všechny, kteří chtějí vidět, jak se naši žáci připravili.
13.6. Ukončení kroužků
16. – 20.6. Jarní výlety
25.6. Loučení ze školou v KC Zahrada od 15.00
!!!! Pozor jedná se o změnu termínu ze čtvrtka.
27.6. Předání vysvědčení. Výuka bude ukončena v 9.15 a provoz školní
družiny v 15.00
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