Velikonoce

na statku

3. třídy

Třeťáci ze ZŠ Veronské náměstí si čekání na Velikonoce zpříjemnili výletem do Třebíze blízko Slaného.
Navštívili zde známý Cífkův statek.
Hned na úvod nás přivítal pan hospodář a povyprávěl nám, jak to o Velikonocích na venkově chodilo.
Dozvěděli jsme se o různých zvycích, ochutnali jsme mazanec a vyrobili beránka z ovčího rouna.
Vlastnoručně jsme ozdobili velikonoční břízku, prohlédli si kraslice, povídali si o pomlázce, o tom,
jaké pentle na ni patří.
Naše poznatky jsme si zopakovali cestou zpátky do školy během zábavného kvízu. Všichni si odnášeli
nejen nové zážitky, poznatky, ale také velikonoční perníčky.

Dagmar Rizikyová
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Voda miluje chemii

V pátek 7. dubna navštívila 5. B Národní
technické muzeum.
Hlavním tématem pokusů byla voda,
jakožto velmi důležitý přírodní zdroj.
Tento program učí děti, že chemie hraje
důležitou úlohu v našem životě. Malým
výzkumníkům dává příležitost dělat
pokusy a vidět, jak chemie přispívá
k zodpovědnému používání vody.

5. B

Jana Churáňová
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JAK JSME POMÁHALI U ZÁPISU
V pondělí 3. dubna jsme se podíleli na zápisu
budoucích prvňáků. Kromě toho, že jsme pro ně už
dříve vyráběli drobné dárečky, jsme jim také
chystali předzápisovou zábavu. U jednotlivých
stanovišť bylo jejich úkolem nakrmit různými
způsoby různá zvířátka. Krmily se tu rybky, sytili
se i ježci a červíci a svůj zob dostali i ptáčkové.
Přípravy i organizaci jsme zvládli na jedničku,
a i když bylo odpoledne dlooouuuhééé, skoro vůbec
jsme si nestěžovali.
Když právě nepřicházely děti k zápisu, bavili jsme
se tím, že jsme sami plnili úkoly: namotávali jsme
provázek s jablíčkem na ruličku (krmili červy),
házeli pet víčka kresleným rybkám (krmili rybky),
špejlí navlékali žížaly z kancelářských sponek
a podávali je k magnetickým čumáčkům kresleným
ježkům (krmili ježky) a užírali slunečnicová
semínka, která měla být prosypána bludištěm až
ke kresleným ptáčkům (krmili sebe, chudáci ptáčci).
Paní učitelka nás zásobovala co hodin, to jedním
bonbonem a ke konci, když už jsme byli opravdu
unavení, jsme hráli Městečko Palermo. Vrah byl
vždy usvědčen!

5. C

Kateřina Koudelková
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Okresní kolo soutěže
„Odznak všestrannosti
olympijských vítězů“
Okresní kolo OVOV se konalo 26. dubna 2017
ve škole Nad Přehradou. Závodilo se v těchto
disciplínách: trojskok, hod 2kg medicinbalem
vzad přes hlavu, 2 minuty přeskoků přes
švihadlo, 2 minuty kliků, dribling mezi
10 metrů vzdálenými kužely. Naši školu
reprezentovalo jedno družstvo složené
ze 4 dívek a 4 chlapců a dalších šest
jednotlivců.
Nejlepší výkonů v družstvu dosáhli: v trojskoku Tomáš Strachota 775 cm a Zdeněk Just 680 cm, v přeskoku přes
švihadlo Kristýna Hrušková s 284 přeskoky a Tomáš Strachota s 201 přeskoky, v hodu medicinbalem Ivan Vu
15,50 m a Tomáš Strachota 12,15 m, v klicích Kristýna Hrušková s 90 kliky a Ivan Vu s 88 kliky, ve 2 min.
driblingu byl králem Tomáš Strachota a Alim Mukhamedov s 380 m.
V celkovém pořadí družstev jsme obsadili velmi pěkné 3. místo.
Složení úspěšného týmu: Magdaléna Nováková z 8. A, Tomáš Strachota a Alim Mukhamedov ze 7. B, Zdeněk Just,
Petra Sedlmajerová a Agáta Sedláčková z 6. A, Tereza Lokvencová a Filip Bartoš ze 4. C. V jednotlivcích jsme
získali celkem 6 medailí.
V jednotlivcích za školu soutěžili: Ivan Vu
z 9. B, Irina Riško z 8. A, Kristýna Hrušková
z 8. B, Marek Schrank ze 6. A, Marek Vích
a Martin Hašek ze 4. C.
Všem sportovcům děkujeme za předvedené
výkony a úspěšnou reprezentaci školy.

Alena Weiserová
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Duben ve školní družině
Duben ve školní družině se nesl v duchu tradic.
Nejvýznamnější křesťanské svátky v roce, Velikonoce,
jsou pro nás bohatou studnicí činností a zábavy. Seli
jsme osení, vyráběli zápichy, barvili vajíčka… V tomto
měsíci nás mimo jiné pobavily tři celodružinové akce.
Osmé oddělení si pro nás připravilo dramatizaci
příběhu o gladiátorech. Druhou velkou akcí byl „Den
řemesel a profesí.“ Společně jsme si vyzkoušeli práci
zedníků, pekařů, šperkařů, košíkářů, švadlenek,
kadeřníků a dalších profesí. V závěru měsíce jsme se
těšili na „Šmoulí burzu“ a připravovali se
na Filipojakubskou noc.

Školní družina
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Naše třída se dohodla, že si pořídíme pravěké
akvárium a budeme chovat listonohy
a žábronožky. Jedná se o nejstarší živé tvory
na Zemi a označují se jako „žijící fosílie“.
Na Zemi se objevili asi před 200 miliony lety
v době mezozoika neboli druhohor, společně
s plazy a dinosaury. Listonoh je korýš, blízký
příbuzný krabů a krevet, na zádech má velký
krunýř a dosahuje délky asi 4−5 cm.
Žábronožky jsou průhledné a dosahují délky
1−2,5 cm. Akvárium jsme založili 28. února
a asi za 4 dny se vylíhli 4 žábronožky a jeden
listonoh. Denně jsme pozorovali, jak rostli,
jak se pohybovali, svlékali kůži, doplňovali
jsme destilovanou vodu, krmili je. Naši péči
přežili do velikonočních svátků. Velikonoční
prázdniny a následně svátky byly asi dlouhé
a po příchodu do školy jsme už jen akvárium
vymyli a uklidili. Ale i tak to pro nás byl
zajímavý experiment a zážitek.
žáci 6. B

6. B

Hraj si a poznávej

Zdeňka Brandová
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Škola v přírodě
Poslední dubnový týden jsme celá třída trávili v chráněné
krajinné oblasti šumavských lesů, konkrétně v Železné
Rudě v pohádkovém hotelu Grádl.
Byl to báječný týden plný aktivit, výletů, turistických
pochodů po krásných místech na Šumavě. Viděli jsme Černé
jezero, šli jsme kolem Čertova jezera, vystoupali na Špičák,
šlapali jsme do strmých kopců, projeli se vláčkem
ze Špičáku do Železné Rudy, navštívili muzeum starých
motorek a aut. Počasí nám dopřálo zimních radovánek –
stavění sněhuláků, koulování, válení se ve sněhu, ale užili
jsme si také sluníčka a s tím sportování, skákání
na trampolíně, míčové hry a dokonce se někteří odvážlivci
vykoupali v krytém bazénu.
Jak hodnotíme školu v přírodě?
...líbilo se mi ubytování, protože pokojíčky byly útulné,
uklizené – než jsme tam přijeli my, výlety byly dobře
načasované a krásné (Johy).
...mně se líbilo úplně všechno, protože jsem tam měla lidi,
které mám ráda (Naty).
...škola v přírodě se mi líbila, hlavně koulovačka a večerní
program v klubovně (Vanessa).
...moc se mi tam líbilo, dobré jídlo, vstřícný personál
(Eliška).
...dobré hry, soutěže, diskotéka, sranda na pokoji (Filip)
...zkrátka bylo to super a jel bych tam klidně znova
(Marian).
...škoda, že jsme museli jet zpátky (Verča).
...byla dobrá, protože jsme chodili na výlety, víc jsme se
poznali a užívali si život (Antonín).

6. B

Zdeňka Brandová
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7. A

Škola v přírodě
Jak bych shrnul školu v přírodě? Jídlo nebylo nic
moc a čaj moc sladký… Ne, takhle určitě ne…
Jídlo sice nebylo moc dobré, ale i přesto to byla
moc vydařená škola v přírodě. Chodili jsme na
výlety, jako třeba půldenní vycházka k Černému
jezeru, při kterém jsme společnými silami zdolali
obrovský kopec, také jsme navštívili Železnou Rudu
a zároveň motocyklistické muzeum a další. Když
jsme byly v areálu hotelu Grádl, měli jsme většinou
venkovní program, při kterém jsme hráli různé
hry. Po večerech jsme hráli společenské hry nebo
jsme měli připravený program od našeho
vychovatele Davida, kterému bychom chtěli
poděkovat za hezkou školu v přírodě. A jelikož
všechno jednou končí, tak jsme v pátek všichni
skleslí nastupovali do autobusu směr Praha
a naposledy jsme viděli hotel.
Tomáš Jonák

Jarmila Krausová
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