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V prvním čísle letošního školního roku najdete:

• Články o akcích školy
• Rychlé zprávy
• Vtipy
• Křížovku
• Básničky
• Jak páťáci trávili prázdniny

Co se děje ve škole?
Začátek školního roku 2014/2015
A už je tu další školní rok!
Proto jsme se 1.září 2014 v 8,00 hodin všichni sešli
v tělocvičně naší školy. Přivítali jsme
22 nových prvňáčků. 1. Třídu učí paní učitelka
Vodičková, 2. Třídu nová paní učitelka Kateřina
Navrátilová, 3. Třídu učí paní učitelka Irena
Hrubanová, 4. Třídu paní učitelka Kozelková
a 5. třídu paní učitelka Kopečná a u páťáků je také
paní asistentka Mgr. Eva Charamzová. Prvňáci se
seznámili se staršími žáky, prohlédli si naši školu a
hlavně svoji třídu.
Přejeme jim, ať se jim daří a spoustu jedniček.
Barbora Štefaníková

Dopravní hřiště
V Olomouci na dopravním hřišti se 5. a 4. třída
pokoušela dostat průkaz mladého cyklisty. Aby dostali
průkaz museli napsat test a zvládnout jízdu zručnosti.
Na dopravním hřišti byla děsivá trestná lavice,
když někdo zlobil, musel na ní sedět 2 minuty
a když sedí po 3. o průkazu cyklisty si může jenom
nechat zdát !!! Po dvou dlouhých dnech snahy a úsilí
se však všem nepodařilo průkaz získat. Někteří
čtvrťáci zkoušku nezvládli, páťáci uspěli všichni.
Ale nejen že psali test, ale také si to pořádně užili.
Žáci 5. Třídy se na nádraží stavili na pizzu a celé ty
dva dny si užili bez učení.
Lucie Čepová, Amálie Králíčková

Projekt 72 hodin
Donesli jste si gumové rukavice? Tak zněla otázka paní učitelky dne 9. října, když
jsme měli projekt 72 hodin a šli jsme uklízet okolí naší školy. Uklízeli jsme okolo
našeho kulturního domu na letním a na kraji lesa. Potom jsme vytvořili pár společných
fotografií a šli jsme zpátky do školy. Nebylo to na to, kdo toho nasbírá více, ale bylo
to o tom, že jsme udělali něco pro přírodu. I když někdo toho nasbíral málo nebo mu
to někdo vzal před nosem, tak ať nesmutní, protože i když nasbíral třeba jen jednu
věc, pořád udělal něco dobrého pro naše okolí.

Výstava ovoce a zeleniny
Celá naše škola se vypravila
na výstavu ovoce a zeleniny.
Konala se 6. října v kulturním
domě Na Letním. Vidět jsme
na ní mohly ovoce a zeleninu,
které vypěstovali místní
zahrádkáři. Výstava byla velmi
zajímavá a ještě k tomu jsme
mohly ochutnat kousek
šťavnatého jablka.
Žaneta Klímová

HALLOWEEN
V pátek ráno se děti chvíli učili a pak jim začal Halloweenský projektový den. Vyrobili
jsme si hezké výrobky a některými jsme ozdobili školu. Zbytek jsme si vzali domů.
Vyplňovali jsme pracovní listy a řekli jsme si něco o Halloweenu a že v České republice
se slaví Dušičky. Halloween se slaví v noci z 31.10. na 1.11. a Dušičky 2.listopadu.
U nás ve škole se slavil Halloween také. Ve “ STRAŠIDELNÉ ŠKOLE“ bylo osm
stanovišť, na kterých nechyběla ani ochutnávka žížal a brouků. Plnili jsme také úkoly
na procvičení našich bystrých mozečků, četli jsme zaříkávadla Harryho Pottera,
počítali jsme netopýry a museli jsme si pamatovat, co za havěť se uchytila pavoukovi
v pavučině. Prolézali jsme tunelem a museli jsme duchovi prozradit, jaký tajemný
předmět se skrýval na jeho konci. Některé děti se převlékly do pěkných kostýmů.
Za to že jsem zvládli splnit všechny strašidelné úkoly, nás čarodějnice odměnila
netopýrskou medailí. Všechny děti i rodiče se mohli jít občerstvit do jídelny,
kde na ně čekala spousta dobrot, které nám napekly naše maminky a babičky.
Za to jim patří velký DÍK.

Amálie Králíčková, Lucie Čepová

Svíčkárna
Rádi bychom si vyrobili svíčku, ale nevíme jak na to proto jsme se 30.října vypravili do
Olomoucké svíčkárny Rodas. Abychom se tam všichni vešli, byli jsme rozděleni na dvě
skupiny. První skupinu tvořila 1., 2. a 3. třída a druhou skupinu tvořila 4. a 5. třída.
Jelikož byl Halloween, tak si pro nás připravili speciální svíčku, byla to dýně, do které
jsme dali knot a zalili voskem. Ti na které nevyšla řada a museli počkat, mohli
shlédnout 10 minutový film o výrobě svíček. Další aktivitou bylo máčení svíček, každý
dostal bílou víčku, kterou mohl namáčet do různých barev a také jsme mohli
vykrajovat glycerinová mýdla ve tvaru netopýra a ducha.
Vedle dílny se nacházela prodejna svíček, které jsme si mohli koupit.
A taky tam byli dva krásní papoušci, které jsme mohli mít i na ruce.
Michaela Vrtělová

Bezpečná cesta do školy
Jak už někteří víte v naší škole je nový kroužek Clever. Chodíme tam proto, abychom
se v učení zlepšili a mohli jít v budoucnu na gymnázium. A abychom jen neplnili nějaké
pracovní listy a různé úkoly a mohli,
si užít trochu zábavy zapojili jsme
se do soutěže Bezpečná cesta do
školy. A tak jsme společně začali
vyrábět na veliký papír různé
cestičky a chodníky do naší
vyrobené školy. A aby to nebylo
jenom namalované, ale také takové
3D donesli jsme do příštího
kroužku různé krabičky od čaje,
kapesníčků, hermelínu atd. a udělali
jsme z nich domečky, které jsme
polepili barevným papírem.
Všichni se zapojili do práce a moc se nám to povedlo. Nemyslíte?
Barbora Štefaníková

Rychlé zprávy

Žáci 1. a 2. třídy si mohly
zazpívat písničky se známým
zpěvákem a skladatelem
Jaroslavem Uhlířem.
Na jeho vystoupení se vypravili
22. září do Divadla na Šantovce.

Na Oslavy lesa na Floře
se letos vypravili žáci
4. třídy.
Pátek 3. října tak strávili
v parku, kde plnili
různé zajímavé úkoly.

26. září 2014 se p. uč. Lucii Molyneux –
Dickinson narodil chlapeček jménem
Adámek. Váží 3,5 kg a měří 51 cm.
Naštěstí jsou oba v pořádku. Emička
je ráda, že si má s kým hrát
a že má nového bratříčka.
Už se těšíme až k nám do školy
přijdou na návštěvu.

,,Tonda obal na cestách“
Jak a proč vlastně třídit
odpadky jsme se dozvěděli
v tomto hodinovém
ekologickém bloku
ve středu 22. října.

V říjnu do naší školy přijela zajímavá
návštěva s workshopem Neznámí
Romové. Žáci navštívili celkem pět
stanovišť s tématikou romské
kultury a řemesel. Děti putovaly
ve skupinkách po 12. Seznámily se
se zajímavostmi z romské historie,
kuchyně, jazyka, řemesel a tance.

Žáci 5.třídy se zapojili do 5.ročníku
česko-slovenského projektu
Záložka do knihy spojuje školy:
téma Moje oblíbená kniha“.
Celý měsíc říjen měli na výrobu
záložek. Poté odeslali 20 záložek
do partnerské školy na Slovensku
v okolí Trenčín. A na oplátku jim
přišla zásilka záložek
ze slovenské školy.

Den stromů jsme letos oslavili
formou soutěže ve výrobě
nejhezčího skřítka Podzimníčka.
Úkolem bylo vyrobit lesního
skřítka z přírodních materiálů.
Vznikly překrásné a velmi
nápadité výtvory, které zdobí
naši školu. Oceněni nakonec
byli všichni tvůrci skřítků.

Naše tvorba
LESNÍK
Natálie Moravcová, Adéla Šimková,
Alžběta Klímová
Lesník ten si v lese hoví,
ten zná v lese každé křoví.
Kácí stromy, sbírá houby,
Při tom není vůbec hloupý.
A když někdo v lese loupí,
lesník mu hned rukou kroutí.
V lednu v lese stromy kácí,
na večer se domů vrací.
V únoru je rozváží,
Do statků je rozváží.
Na březen sází semínka nová,
ať vyroste jedle dobrá.
Les je v dubnu třeba chránit,
lýkožrouti se musí zabít.
V květnu nové stromy sází,
při tom prodírá se mlázím.
V červnu se mláďátka rodí,
od matky pryč jít se bojí.

nakreslil Jakub Hrubý,
3. třída

V červenci bojuje s buřením,
říká:,,Nebojte stromy ,já vás
ochráním.“
V srpnu opravuje v lese cesty,
dolámal si čtyři prsty.
V září sazeničky oplotí,
Potom za plot zaplatí.
V říjnu na pasece hlídá stromy,
též aby tam nestavěli domy.
V listopadu zvířata nám krmí,
kontroluje jim i jejich nory.
V prosinci lesníci stromy označí,
celý les pak moudře přeléčí.
Po roce se domů vrací,
už má dost těch těžkých prací.

VZKAZ DRÁČKOVI
Natálie Moravcová
Ahoj dráčku,
už se na to moc těším,
až s tebou zas poletím.
Bude zase sranda viď,
neboj zítra klidně přijď.

nakreslila Natálie Moravcová
4. třída

Semafor
Barbora Štefaníková
Víte co je Semafor?
Je to hřiště žádný fór.
Je to hřiště dopravní
Naučí Vás za dva dny,
Jak se chovat na silnici
A jak chodit po ulici.

nakreslil Jakub Hrubý,
3. třída

Učitelé byli přísní
Jejich důvod byl však jasný.
Je tam trestná lavice,
té jsme se báli nejvíce.
Kdo tam sedí vícekrát,
O průkazu cyklisty si může nechat
zdát.
Páťáci to všichni zvládli,
Čtvrťáci jsou dobří taky.

Něco pro zasmání

„Naše učitelka ví všechno.“
„Tak se jí zeptej , kde jsem nechal
papuče.“
„Míšo, ty višně jsou nějak divné.
Jestlipak jsi je umyla?“
„Ano, a dokonce i mýdlem.“
„Jamesi! Má citron nožičky?“
„Ne , pane hrabě!“
„Hrozné! Zase jsem vymačkal
do čaje kanárka.“

„Tati, co to byla ta doba kamenná?“
„No , že všechno bylo z kamene.“
„Opravdu? A to i televizor?“

Představují se dva kluci :
„ Já jsem Pepíček. Ale bez X .“
„ Ale tam žádné X není.“
„Vždyť říkám , že bez X !“
Babička ke svému vnukovi na konci
prázdnin: „Pepíčku , tak teď už budeš
chodit do druhé třídy?
To už budeš moci sám utírat nádobí.“
„Že já raději nepropadl!“

Maminka u oběda: „Helenko, proč
si utíráš po jídle pusu hřbetem ruky?“
„Ale mami , vždyť dlaně mám špinavé!“

Páťácké prázdniny
Páťáci vyplňovali dotazník o jejich zážitcích z prázdnin.
Dotazník měl pět otázek.
Otázka č. 1: Kde jsi byl ?
a) v cizině
b) u babičky
c) cestoval jsem po České republice
d) byl jsem doma
e) něco jiného

5 žáků
5 žáků
8 žáků
4 žáci
4 žáci

Otázka č. 2: Co jsi dělal nejčastěji?
a)
b)
c)
d)

sportoval/a jsem
Hrál/a jsem hry na počítači
koupal/a jsem se v bazéně
hrál/a jsem si s kamarády

Otázka č. 3: Byl/a jsi na táboře?
a) ano
b) ne

5 žáků
2 žáci
7 žáků
6 žáků

8 žáků
14 žáků

Otázka č. 4: Těšil/a jsi se do školy?
a) ano
b) trochu
c) ne
d) vůbec

5 žáků
10 žáků
2 žáci
4 žáci

Otázka č. 5: Jak bys ohodnotil/a celé prázdniny?
a) byly výborné
b) ušlo to
c) nebyly dobré
d) nejhorší prázdniny v životě

16 žáků
5 žáků
1 žák
0 žáků

Křížovka na procvičení hlaviček

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pásku se jinak říká
Žije v čisté vodě a chodí pozpátku
Na krku se nosí
Vypadá jako kůň, ale je černobílá
Co je Vydrýsek za zvíře?
Máš je každý rok
Když se přejíš, tak tě bolí ….
Jinak slovo namaloval
V družině máme paní ….

TAJENKA: Za chvíli nás čekají vánoční …………………………………………..!

