Žáci ze ZŠ Veronské náměstí

zachraňovali životy
Dne 4. května se konalo okresní kolo soutěže
„Mladý zdravotník“ v prostorách MeetFactory
v Praze 5. Žáci z 5. A Petr Dvořák, Tomáš Protiva,
Samuel Stanislav, Linda Stanislavová, Valentina
Polomisová a Jan Bajer získali zlaté medaile
a první místo. Podařilo se jim tak postoupit do
krajského kola soutěže. Pěkně se vedlo i družstvu
3. C třídy, které také získalo medaili a obhájilo
třetí místo.
Největší zážitek ze soutěže měli žáci z toho, když
telefonovali na skutečný dispečink záchranné
služby. Záchranná služba nám totiž poskytla
zvláštní linku jen pro potřebu soutěže. Po soutěži
měly děti slavnostní oběd ve školní jídelně, kde si
pochutnaly na vyhraném dortu.

Božena Makúchová
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1. B
Vystoupení v domě
s pečovatelskou službou
Vystoupení naší třídy se všem líbilo. Proběhlo
v rámci spolupráce, při které si děti uvědomily,
že každý člověk zestárne. Navázali jsme
na tradici naší školy ve spolupráci s Domem
s pečovatelskou službou.

Miroslava Trnková
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Sázíme strom

2. A

Z velikonoční výzdoby nám zbyla
krásně zakořeněná větev vrby.
Bylo nám ji líto vyhodit. Tak
jsme se rozhodli ji zasadit na
školním pozemku. Doufáme, že se
chytne a poroste s námi.

Vrba argentinská

Dana Šebelová
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Projekt rostliny
Tematický celek o rostlinách jsme završili
projektem Rostliny. Své znalosti jsme prověřili při
prezentaci. Nesnadné bylo překonat trému, když
jsme stáli před tabulí a ,,poučovali“ třídu. Naši
spolužáci nám vystoupení hodnotili a navrhovali
známku.

3. A

Dagmar Rizikyová
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Třeťáci ve sklárně
Ve středu 10. května 2017 jsme
Nižbor

navštívili jednu z nejznámějších skláren
v Nižboru. Při exkurzi jsme na vlastní oči viděli, jak se sklo fouká, chladí, ale
také jak se brousí. Překvapilo nás teplo od rozpálené sklářské pece, která je
v nepřetržitém provozu a od které jsme stáli pouze několik kroků. Prohlédli jsme
si také asi nejznámější a nejslavnější výrobek této sklárny, sošku Českého lva.
Každý účastník na závěr obdržel skleněný suvenýr. Nakonec jsme zamířili do
Berouna, kde jsme navštívili populární večerníčkové medvědy.

Jitka Šídová, Dagmar Rizikyová
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Muzeum Říčany
život pod mikroskopem

Ve čtvrtek 4. května jsme byli v muzeu
v Říčanech. Zopakovali jsme si stavbu
rostlin a pak zkoumali rostliny pod
mikroskopem a zvětšovacím sklem.
Fotografie dokládají, co všechno jsme
viděli a jak moc se nám to líbilo.

4. C

Gabriela Laitnerová
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Kouzla s vodou
v Národním technickém muzeu

5. C

Těsně před odjezdem na školu v přírodě
jsme se vydali na Letnou zakouzlit si do
Národního technického muzea. A byla to
opravdová kouzla. Dvě velmi milé paní
instruktorky si nás rozdělily do skupin
a hned se z nás stali malí chemici.
Jedna skupina šla zkoumat pH vody a jeho
změnu v závislosti na příměsích. Díky
barvivu z červeného zelí byly změny
krásně barevně viditelné. Druhá skupina
mezitím prováděla snad ještě větší čáry
− nejprve jsme ve dvojicích znečistili
vodu pískem, mýdlem a podobně a poté
jsme ji téměř dočira vyčistili! A to
postupnou filtrací a také působením
chemikálií. V půlce programu jsme se
samozřejmě prohodili, takže jsme si
zkusili všichni všechno. Navíc jsme na
závěr programu dostali báječné batůžky,
které se nám budou hodit třeba na
tělocvik. A takhle nám to slušelo
v ochranných oblecích a brýlích.

Kateřina Koudelková
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Mladí cyklisté
jedou na republiku
Dne 31. května 2017 se konalo krajské
kolo soutěže Mladých cyklistů na DDH
Jilmová
Praha
3.
Naši
školu
reprezentovali žáci Marie Bartůňková
z 5. B, Valentýna Polomisová, Petr Dvořák
a Tomáš Protiva z 5. A. Mladším cyklistům
se vedlo moc dobře. Obsadili krásné
1. místo a postupují do republikového
kola, které se bude konat v Táboře ve
dnech 15. Až 18. června.
Starším cyklistům se také vedlo docela
dobře a vyhráli 3. místo v kraji. Za starší
žáky soutěžili Martin Dvořák z 8. B, Petr
Kaiser ze 7. B, Barbora Cubrová z 8. A
a Denisa Podolská ze 7. A. Všem
soutěžícím blahopřejeme a držíme palce
do dalšího kola.

Božena Makúchová
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Květen ve školní družině
Družina je v tomto měsíci tradičně spojována se čtením a povídáním
o knížkách. Letos se opět všechna oddělení vystřídala při návštěvě
pojízdné knihovny. Plno vůní a teplé květnové slunečné dny nás
dovedly až ke svátku našich maminek. S láskou jsme vyráběli obrázky,
kytičky a přáníčka. Další dny v tomto měsíci jsme se věnovali zlepšení
pohybových dovedností v různých sportovních činnostech. Poznali
jsme a vyzkoušeli si řemeslo kadeřnické. Na závěr školního roku se
také musíme pochlubit našimi kroužky, kde jsme se učili vařit,
tancovat, mluvit anglicky a pracovat s hlínou. Nepřestáváme s dětmi
také mluvit o zvládání agresivního chování, sebeovládání, vzájemné
pomoci a toleranci. Čeká nás poslední měsíc školního roku.
Jednotlivá oddělení si uklidíme, přebereme hračky, poskládáme
jednotlivé hry a pak už jen hurá prázdniny.

Školní družina
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Volejbal mix

Prahy 15
Dne 26. května 2017 se náš tým
zúčastnil další soutěže O pohár
starosty Prahy 15 turnajem ve volejbal
mixu. Na hřiště nastoupili tři dívky
a tři chlapci.
Do turnaje jsme vstoupili zápasem se
ZŠ Hornoměcholupská, který jsme
vyhráli 2:0 (15:10, 15:10).
Ve druhém zápase nás čekala ZŠ Křimická. První set jsme vyhráli po urputném boji 20:18, v dalším
setu se podařilo zvítězit soupeři 8:15. Čekala nás rozhodující bitva ve třetím setu. Nakonec jsme ji
zvládli 15:10 a připsali si další vítězství 2:1. Ve třetím zápase jsme hráli proti ZŠ Nad Přehradou.
Zápas jsme s přehledem vyhráli 2:0 (15:4, 15:5). V posledním zápase nás čekala ZŠ Hostivař. Té se
dařilo hned v úvodním setu, který vyhrála 8:15, druhý set jsme získali po boji my 16:14, ve třetím
setu měl od začátku navrch soupeř a zvítězil 8:15 a celkově 1:2 na sety. Na turnaji jsme obsadili
pěkné 2. místo. Družstvu k umístění blahopřejeme!

Školu reprezentovali:
9. A
Vlasák Adam a Havlíček Matyáš

9. B
Sejkora Jiří

8. A
Nováková Magdaléna, Tschieschová Hana,
Riško Irina a Cubrová Barbora

8. B
Vacek Petr a Bohm Ondřej

7. A
Zajíc Jan

Alena Weiserová
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