Leden ve školní družině

Lednový čas ve školní družině byl pro děti plný
zábavného vzdělání, tvořivé práce, sportu,
ukázkou nacvičených tanečních vystoupení.
Po vánočních svátcích jsme navázali na příchod
Tří králů. Našli jsme si čas i na vzájemné
popovídání, sdílení radostí i dětských starostí.
Připravili mnoho pochoutek pro ptáčky. Možná
díky našemu pečlivému tvoření nás paní Zima
konečně vyslyšela a sněhovou nadílku nám
připravila opravdu velikou. A tak rychle sáně,
boby a hurá na sníh.

Školní družina

ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ

LEDEN 2017

Resuscitace

V lednu
2017
v některých
třídách proběhl na naší škole
dvouhodinový
resuscitační
kurz. V první hodině žáci
prověřili
své
dosavadní
teoretické znalosti týkající se
první pomoci. V druhé hodině
pak
na
každého
čekal
praktický trénink resuscitace
na figuríně. V závěru kurzu
čekal na žáky ještě opakovací
testík a představení mobilní
aplikace Záchranka. Každý žák
získal osvědčení o absolvování
kurzu.
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5. C

OPUS
MASIVUM
− A HNED DVAKRÁT

V průběhu týdne vznikala na koberci v 5. C dvě velkolepá díla
− a to doslova. Takový je totiž význam latinských slov „opus
masivum“. My ale používáme spíše z italštiny přejaté slovo
mozaika. Poctivě nasbíraná víčka od plastových lahví už
hrozila v kabinetě zavalit paní učitelku. A tak jsme si
vylosovali témata a rozděleni do dvou týmů se domlouvali,
argumentovali, plánovali, načrtávali, opravovali, skládali
a přeskládávali (překl. překřikovali se, hádali se,
trucovali, stěžovali si a házeli po sobě kdečím), až vznikly dva
krásné mozaikové obrazy − kočka a lyžař (ano...los je někdy
krutý). Byla to fuška, ale dopadlo to skvěle.

Kateřina Koudelková
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JAK ROSTE CHLEBA

Program žáky zavedl do světa obilovin a výrobků
z nich. Naučili se rozlišovat jednotlivé druhy
obilovin a seznámili se hravou formou s procesem
výroby pečiva od setí obilí po upečení. Dozvěděli se
také, které potraviny jsou či nejsou z obilovin.
Součástí programu byla i návštěva školní
kuchyňky, kde si děti vyzkoušely samotné pečení
chleba.

4. C

Gabriela Laitnerová
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WORKSHOP

ENERGIE

Při dnešní návštěvě workshopu jsme si povídali
o využití energie v běžném životě. Viděli jsme funkční
modely parních strojů a Stirlingův motor. Než jsme je
uvedli do provozní teploty, povídali jsme si o jejich
historii a významu. Sami jsme pracovali s chemickým
monočlánkem a pomocí voltmetru zjistili jeho napětí.
V druhé části jsme viděli v akci několik modelů
elektromotorů.
Nakonec jsme se rozptýlili po technickém muzeu
a prohlédli si některé expozice. Za zmínku stojí chemie
kolem nás, měření času, doprava. Nesmíme zapomenout
na výstavu CIVITAS CAROLINA aneb stavitelství doby
Karla IV., která vznikla při příležitosti 700. výročí
narození císaře a krále Karla IV. a je věnována
stavitelství jeho doby.

9. A
Dana Švideková
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3. třídy

PLANETÁRIUM
V rámci projektu „Vesmír nás baví“ jsme
v pátek 13. ledna 2017 navštívili Planetárium
Praha na Výstavišti. Pořad s názvem
„Pozorujeme oblohu“ nás uchvátil.
Po skončení promítání jsme si prohlédli
modely planet, model černé díry, vnitřní
zařízení kosmické lodi a další zajímavosti.

Dagmar Rizikyová, Jitka Šídová
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Ve čtvrtek 12. ledna jsme využili sněhu,
který pokrýval trávník školního hřiště,
a při výtvarce jsme se věnovali land artu.
Nejprve jsme si nachystali pomůcky −
ředěné tempery v pet lahvích s děravými
víčky. Pak jsme se zakuklili do bund, šál
a kapucí a vyšli jsme na mráz, kde jsme se
dali do tvoření. Je to těžší, než se může
zdát, ale přesto se nám povedlo stvořit
krásnou duhu, slunce i mrak a nápis „5. C“.
A zbyl nám čas i na chvíli řádění na sněhu
volným stylem!

LAND ART
UMĚNÍ NA SNĚHU

5. C
Kateřina Koudelková
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Přehazovaná
Školu reprezentovaly:
7. A
Hausnerová Adéla
Vacková Lucka
Podolská Denisa
Kónyová Denisa,
Ho Thi Thu Huyen – Anička
Tancošová Natálie
Horová Eliška
Řehořová Jana
7. B
Manaylo Vladyslava
Tokárová Katka
6. B
Zápotocká Johanka

Sportovní soutěže „O pohár starosty Prahy 15“ pokračovaly
v novém roce soutěží v přehazované dne 24. ledna 2017.
Na začátku turnaje byla naším soupeřem ZŠ Nad Přehradou,
kterou jsme porazily 2:0 (15:8, 15:8). Ve druhém zápase jsme
nastoupily proti ZŠ Hornoměcholupská. První set jsme začaly
špatně a po krátké chvíli jsme prohrávaly 5:0. Potom děvčata
zabojovala a dotáhla první set k nejtěsnějšímu vítězství 17:16.
Ve druhém setu se náš výkon zlepšil a vyhrály jsme 15:12.
Závěrečné body u obou setů získala Lucka Vacková díky svému
nechytatelnému tvrdému podání. Celkově to bylo 2:0 pro náš
tým.
Třetí zápas jsme hrály se ZŠ Křimická. V prvním setu jsme
zvítězily 15:12, druhý set jsme získaly po dramatickém boji
po výborném závěrečném smeči Denisy Podolské 17:16, což
znamenalo celkové vítězství 2:0.
V posledním zápasu tým nastoupil proti ZŠ Hostivař. Zápas byl
napínavý od prvního do posledního míče. Vyhrály jsme 2:0,
po setech 17:16, 17:16. Oba dva sety jsme vyhrály díky přesnému
zakončení Lucky Vackové a Denisy Podolské. Turnaj jsme
vyhrály bez porážky a obsadily skvělé 1. místo. Nejlepší
hráčkou našeho týmu byla vyhlášena Lucka Vacková. Celému
týmu děkujeme za předvedený výkon a blahopřejeme
k vynikajícímu umístění!

Alena Weiserová
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