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Slovo ředitele školy
Podzim se přehoupl do své druhé poloviny, na
krásné slunečné dny budeme teď jen vzpomínat, ale
více času nám zbude na naše zájmy a četbu. Protože se
změnou letního času na zimní se dny zkrátily a večery
prodloužily. Nastává čas, kdy bychom se měli trochu
zastavit v našem shonu a zavzpomínat třeba na ty, kteří
tu s námi již nejsou, ale které jsme měli tak rádi. Mám
na mysli období kolem 2. listopadu, kdy si připomínáme Památku zesnulých. V ten
čas chodíme na hřbitovy, kde rozsvěcujeme světýlka u hrobů svých předků a
dáváme tak vědět, že na ně vzpomínáme. Nezapomeňte proto o „Dušičkách“ zapálit
svíčku i vy.
Konec měsíce října se nesl ve znamení podzimních prázdnin. Ale ještě než
jsme se na ně rozešli, uskutečnili jsme v naší škole projekt „Jak se chováme za
mimořádných situací“. Učili jsme se, jak se zachovat v případech, kdyby přírodní
živly ohrožovaly nás život. Také cvičná evakuace školy proběhla skvěle. Podařilo
se nám budovu opustit za necelou minutu. Počasí bylo naštěstí příznivé, takže jsme
si mohli za školou opéct špekáčky, a pak se vydat do přírody plnit dalších úkolů
projektu.
24. října, jsme se vypravili do Planetária v Praze. Viděli jsme tam ve
velkém promítacím sále zajímavý pořad o vesmíru. Využili jsme také možnosti
navštívit oddělení pražské jízdní policie a prohlédnout si její prostory. Vyslechli si
zajímavou přednášku o práci policistů, ale hlavně jsme se podívali na ustájené koně
a na jejich výcvik, který musí podstupovat, aby dobře obstáli při hlídkách nebo při
zásahových akcích. Děkujeme panu Štohanzlovi, který nám pomohl tuto návštěvu
zařídit.
Uplynuly už celé dva měsíce školní práce. Hodně jste se toho naučili.
V nadcházejícím měsíci budeme hodnotit vaše čtvrtletní učební výsledky na
pedagogické radě a následně o nich informovat vaše rodiče na konzultačních
hodinách. Přeji vám proto hodně úspěchů.
Jiří Sladovník
Připravované listopadové akce
5. listopadu
6. listopadu
7. listopadu
9. listopadu
14.00 – 16.00h
23. listopadu 8.00 h
30. listopadu 16.00 h
první polovina měsíce

- výlet do Prahy pro žáky a rodiče
- školní barevný den „Šedivý“
- odvoz kaštanů a žaludů
- konzultace o prospěchu žáků za I. čtvrt. Šk. roku
- vánoční fotografování
- tvoření vánočních dekorací pro školní jarmark
- charitativní sbírka pro Fond „Sidus“
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Projektový den „Podzimní proměny lesní přírody“
V pátek 29. září jsme měli projektový
den „Podzimní změny v lese“. Já jsem
byl kapitánem 5. družstva. Cestou
k rybníku Džbánek jsme plnili různé
úkoly. Moc se mi líbilo to, jak nám
pan Hrubý přivezl ukázat hlavu jelena,
kterého zastřelil ráno. Potom jsme šli
opékat buřty, jenom já ne, protože
jsem měl velký hlad a snědl jsem ho
syrového. Projektový den se mi moc
líbil.
J. Štohanzl – 4. ročník
Při cestě k rybníku jsme museli najít a splnit 10 úkolů o přírodě a lese. U Džbánku
nás čekali pan Hrubý s Honzou. Při besedě nám pan Hrubý ukázal trofej/hlavu
jelena/, kterou ulovil ráno v ten den. Povídal nám o lese, jak se v něm chovat, o
zvířatech, jak se loví, kdy se loví, jak se o ně musí pečovat. Honza nám zatroubil
různé myslivecké fanfáry. Potom jsme v družstvech stavěli z přírodního materiálu
různé krmelce, posedy, domečky pro lesní živočichy. Bylo hezky, den se vydařil.
O. Šedivý-5. ročník

E. Macašová 2. ročník

V. Dvořáková 2. ročník

Volba zástupců tříd do školního parlamentu
V pondělí 2. října jsme si volili své zástupce do školního parlamentu. Z každého
ročníku jsme zvolili vždy jednoho zástupce a jednoho náhradníka / v případě
nepřítomnosti zástupce/. Do parlamentu byli zvoleni – za 1. ročník – Eliška
Lukášková, za 2.ročník-Hanička Hrubá, za 3. ročník – Kájina Hlaváčková, za
4.ročník – Míra Štohanzl a za 5.ročník - já. Hned ten den jsme měli první schůzku.
Shodli jsme se, že v říjnu uspořádáme drakiádu a „šedý den“.
K. Sadílek-5. ročník
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Drakiáda
V úterý 17. října v 1 hodinu odpoledne jsme se vypravili s družinou pouštět draky
na louku za tratí. Já jsem měl duhového draka se strašně dlouhým barevným
ocasem. Při prvním ani při druhém pokusu mi drak neletěl. Teprve třetí pokus byl
úspěšný a drak vzlétl dost vysoko. Největšího draka měl Ondra Knížek a nejvýše
vyletěl drak Samíkovi. Odpoledne bylo pěkné.
T. Lukášek- 4. ročník

S. Koplík 1. ročník

L. Kostiak 1. ročník

E. Lukášková 1. ročník

Výlet do Prahy – Planetáriun, jízdní policie
V úterý 24.října se celá naše škola vypravila na výlet do Prahy. Navštívili jsme
Planetárium a stanici jízdní policie.
V Planetáriu jsme se koukali na
program, který se jmenoval „Vesmír
kolem nás“. Potom jsme se vypravili
pěšky ke stanici jízdní policie, kterou
nás provedl taťka Míry Štohanzla.
Nejvíc mě zaujal trénink policejních
koní – běhali přes zapálenou slámu,
proráželi sudy, přetlačovali se s lidmi,
odolávali světlicím a dělbuchům – no
prostě skvělý. Vrátili jsme se pozdě
odpoledne. Výlet se vydařil.
K. Trčková – 4. ročník
V Planetáriu se mi moc líbilo, připadala
jsem si jako ve vesmíru. Mohli jsme si
koupit nějaký suvenýr a já jsem zjistila, že
nemám peněženku, asi jsem ji ztratila. Ve
stanici jízdní policie mi také nasadili
pouta, měla jsem ruce úplně červený, moc
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příjemné to nebylo. Výcvik koní byl velmi zajímavý, i když mě a Lauru poslintal
kůň. Když jsme se vrátili do autobusu, tak jsem na sedačce našla svoji peněženku.
Byla jsem moc ráda. Celý den se mi líbil.
L. Funfálková – 4. ročník
Před budovou Planetária jsme se nejdřív nasvačili a potom jsme se šli podívat na
film „Vesmír kolem nás“. Byl moc zajímavý, nejvíc jsem se lekl, když na nás
začalo padat Slunce. Na oddělení jízdní policie nám pan Štohanzl půjčil jejich
uniformu a ukázal nám ochranné pomůcky, které používají koně a policajti při
zásahu. Dívali jsme se i na výcvik policejních koní. Den byl moc hezký.
V. Němeček – 5. ročník

Projektový den „Jak se chováme za mimořádných situací“
Ve středu před podzimními prázdninami
jsme se neučili, měli jsme projektový
den „Jak se chovat za mimořádných
situací“. Rozdělili jsme se do 6 družstev
a plnili úkoly ze zdravovědy, dopravní
výchovy, topografie, požární ochrany. Já
jsem měla v družstvu Kamču, Haničku a
Elišku L. Nejlépe se nám vedlo u
zdravovědy a dopravní výchovy. Pak
jsme šli na svačinu opékat buřtíky. Já
jsem buřtíka neměla, tak jsem si opekla
rohlík. Po svačině jsme šli do přírody plnit další úkoly. Počasí nám přálo, den se mi
líbil.
M. Hrubá – 5. ročník
Při projektovém dnu „Jak se chovat za
mimořádných situací“ jsem dělal
kapitána družstva. Do družstva jsem si
vybral Ondru Š., Davida a Libora.
Plnili
jsme
úkoly
na
třech
stanovištích. Po požárním poplachu
jsme šli ven, kde jsme si opekli buřty
a šli plnit úkoly do přírody. Venku se
nám dařilo nejvíce. Skončili jsme na
1. místě.
K. Macháček – 4. ročník
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Vyhodnocení sběru
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D. Buzický 2. ročník

V. Dvořáková 2. ročník
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Obrázky, doplňovačky, hádanky
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Vybarvi si podzimní obrázek

Vylušti křížovku
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