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ZRUČNÍ CHLAPCI 

Dne 6. dubna se konalo okresní 

kolo soutěže „Zručný chlapec“ 

v OU Kounicích v Horním 

Slavkově.  

Naši školu reprezentovali žáci 

Milan Kaľa a Jaroslav Bočan 

z 9. třídy. Chlapci získali krásné 

druhé místo za výrobu budky 

pro čmeláky. Poděkování také 

patří panu učiteli Mgr. Karlu 

Chaloupkovi, který je na soutěž 

připravil. 

 

 

JARNÍ RÝMOVAČKA 

Jaro, to je velmi príma 

už odešla vleklá rýma. 

Venku slunko krásně svítí 

začíná kvést první kvítí. 

Z jihu přilétají vlaštovky, 

my počítáme do stovky. 

Hy, chy, ky, ry, dy,. ty, ny, 

zvládnem během vteřiny.  

V prvouce stromy, keře, 

k tomu názvy lesní zvěře, 

všichni dáme s přehledem 

zlobit už nikdy nebudem.  

II. Z 

 

VAŘENÍČKO, VAŘENÍ VE ŠD 

Chlebíčkové pohoštění, vajíčková pomazánka. 

Tak to už umíme a rádi se učíme. Proto nás 

čekají další pochoutky, které s chutí vyrábíme a 

ještě raději hostíme své kamarády z družiny, 

kteří odcházejí dříve a nemůžou s námi prožívat 

celý ten zážitek při vytváření. Těšíme se na další 

hodinu vaření. Čekají nás zapékané tousty! 

Mňam  

 

 
 

 

PRVNÍ JARNÍ VYCHÁZKA 
V rámci prvouky jsme se minulý týden vydali na poznávací vycházku do okolí školy. Venkovní teplota vzduchu sváděla 

k odkládání svršků, ale přechody do zastíněných míst nám to "rozmlouvaly".  Na každém kroku jsme zjišťovali, že už je 

toho z našeho učiva k vidění velmi mnoho - z bylin to byly sedmikrásky, čemeřice, narcisky, tulipány, krokusy, 

podléšky, hyacinty, sněženky, denivky a řada dalších. Také jsme pozorovali stromy a keře - modřín, který se oblékal do 

nového hávu, zlatý déšť, rašící růže, jehnědy na břízách, vrby, zopakovali jsme si jehličnany.  Zajímaly nás i dopravní 

značky v nebližším okolí. Vycházka byla velmi příjemná, poučná a jak ukázal malý testík po návratu - v hlavičkách toho 

z ní dost zůstalo.                                                                                              Prvňáci 

 

 

DEN ZEMĚ 

Dne 29. dubna se v naší škole uskutečnil projektový den „Den Země“. V rámci tohoto dne jsme také pálili čarodějnici. Byla to 

velká zábava. Všichni, včetně paní učitelky, jsme se převlékli za čaroděje, kouzelníky, čarodějnice a kouzelnice. Paní učitelka 

vyzdobila třídu, takže jsme si připadali opravdu jako v kouzelné, a tak trochu strašidelné, pohádce. Společně jsme si vyrobili 

čarodějnici z recyklovatelných materiálů a pojmenovali ji Recyklana. U velkého ohně, který pro nás připravili deváťáci, jsme 

si nakonec opekli vuřty. Akce se vydařila a celý den jsme si náramně užili. Již nyní se těšíme na podobné akce.   II. Z 

 



SBĚROVÁ SOUTĚŽ 

Letos soutěžíme ve sběru vybitých baterií, PET víček a 

ALU víček od jogurtů. I když soutěží třídy mezi sebou, 

suverénně vyhrávají třídy prvního stupně. A to děti z 

přípravné třídy B a II. třídy. Jsou nejlepší ve sběru všech 

tří komodit. Ostatní třídy, bohužel, velmi pokulhávají  

Zúčastněným děkujeme, a nezúčastněné ke sběru 

vyzýváme. Celkové vyhodnocení proběhne za dva 

měsíce, samozřejmě s dárky pro nejlepší        

                                 Koordinátorka EVVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je jaro, ale sluníčko se nám schovává a paní zima se 

nechce vzdát své vlády. Nám to ale nevadí, a už se 

chystáme na návštěvu knihovny. Paní knihovnice 

nám vyprávěla o čarodějnicích a také nám přečetla 

pohádku z knihy „O malé čarodějnici“. Další pěkná 

akce byla návštěva divadelního představení 

s názvem „STOP pohádka“. Na chvíli jsme se stali 

spisovateli a rozhodovali jsme o tom, jak bude 

pohádka dál pokračovat. Poslední den v dubnu byl 

ve znamení čarodějnic. Nejdříve nás přivítaly paní 

učitelky jako čarodějnice a myslíme si, že se někteří 

z nás tak trochu báli.  O to více nás bavila výroba 

čarodějnice, kterou jsme pak ukázali na školní 

přehlídce. A to nejlepší na konec. Opékání špekáčků 

a pálení čarodějnic.                          PřT A    

 

OHLÉDNUTÍ ZA VELIKONOCEMI 

Dne 28. března jsme použili naši originální 

kolednickou říkanku „Hody, hody doprovody, 

nechci vody, dejte medu, jinak od vás neodejdu“. 

Na Velikonoce jsme se v naší přípravné třídě 

pečlivě připravovali. Barvili a zdobili jsme 

velikonoční vajíčka, vyráběli jsme velikonoční 

zajíčky a pomlázky. Seznámili jsme se 

s tradicemi. Dodržovali jsme velikonoční týden- 

Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredou středu, 

Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu, Boží 

hod v neděli a hlavně Pondělí velikonoční. Jarní 

svátky jsou krásné a Velikonocemi nekončí. My 

se těšíme na další jarní zážitky.           PřT B 

 

 

 

NÁŠ ČARODĚJNICKÝ DEN 

V pátek 29. 4. přiletěly čarodějnice i k nám do speciálních tříd. 

Přinesly spoustu zajímavých úkolů a her. Luštili jsme čarodějné 

křížovky, spojovačky čísel, hledali začarovaná zvířátka a na čas 

sestavovali čarodějné obrázky. Abychom si i domu odnesli nějakou 

památku, vyrobili jsme si hezké čarodějnice, které byly i pohyblivé. 

Na závěr jsme si přečetli pohádku o Malé čarodějnici, a pak si pustili 

kousek pohádky na DVD. Čarodějný den se všem moc líbil. I. S a II. S 

 

ČTEME S JANEM WERICHEM  

Ne náhodou byl do hlavní role 

tradičního školního projektu, jehož 

cílem je prohlubování zájmu o 

čtenářství, pasován jeden z předních 

českých vypravěčů a pohádkářů. Jan 

Werich umí zaujmout jak dospělé, tak 

i děti a jeho Fimfárum se stalo naším 

společníkem po celý týden. Z knížky 

plné vtipných a netradičních pohádek 

jsme si vybrali dvě, nejpopulárnější 

„Lakomou Barku“ a méně známou, 

avšak také velmi podařenou „Až 

opadá listí z dubu“. Pohádky jsme si 

přečetli v tradiční knižní formě a poté 

jsme dostali příležitost shlédnout 

jejich animovanou verzi na 

interaktivní tabuli. Obě možnosti měly 

své kouzlo, byly vtipné a zároveň i 

naučné. Téma týdenního projektu se 

promítlo ve všech vyučovaných 

předmětech a výuka se tak na pár dní 

stala především zábavou. V rámci 

projektu jsme navštívili i chodovskou 

knihovnu, kde nám bylo formou 

přednášky přiblíženo, jak knihovna 

funguje, jaké možnosti zájemcům o 

čtení poskytuje, i jakým způsobem 

jsou knihy a jejich autoři řazeni. V 

závěru přednášky jsme si celou 

knihovnu prošli a prohlédli. 
Projektový týden se nám velice líbil a 

těšíme se na další ročník projektu. VI. P 

V rámci projektového týdne čtenářské gramotnosti 

jsme navštívili Krajskou knihovnu v Karlových 

Varech. V knihovně nás provázely velmi příjemné 

paní knihovnice. Seznámili jsme se s dětským 

oddělením a jeho knižním fondem, Už víme, jak si 

knihu vypůjčit a zacházet s ní. Mohli jsme nahlédnout 

do knih, které nás zajímaly. Beseda v Krajské 

knihovně se nám velice líbila.       Žáci 4. až 9. tříd 

 

 

Pálení čarodějnic se vždy 

odehrává 30. dubna. Jedná se 

o velmi starý a dodnes 

udržovaný zvyk. Tuto 

magickou noc se scházejí lidé 

u ohně a slaví příchod jara a 

věří, že se čarodějnice 

slétávají na čarodějnicky 

sabat. I u nás ve škole se konal 

čarodějnický slet. Všechny 

děti se zázračně proměnily 

v čaroděje a čarodějnice. 

Namíchali jsme čarodějnické 

lektvary a ochutnali 

kouzelnou špekáčkovou 

pochoutku z ohně.  A jako 

mávnutím kouzelného 

proutku nám zmizel duben 

2016. 
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