
 

 

 

 



 Co je to nejdůležitější, co si mají děti ze základní školy pamatovat? 

 

Vyjmenovaná slova? Násobilka? Důležitá telefonní čísla? Měsíce v roce nebo 

pravé přítoky Labe? Obsah základního vzdělávání je opravdu hodně nabitý, vše 

lze považovat za nesmírně důležité. Co je však nad všechny hodnoty  - to je 

život. Obyčejný, přesto vzácný a křehký lidský život. Ten, který se ve vteřině 

změní, skončí, nebo alespoň zamíchá hodnotami člověka tak, jak by to doposud 

nečekal. A jestli si střípky těchto příběhů děti odnesou a jejich odkaz ve své 

mysli pečlivě uschovají, mělo to smysl. Chránit svůj život, své zdraví – to je to, 

co je nejdůležitější… 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 



 Vzpoura úrazům 

Naši žáci prvního i druhého stupně se zúčastnili akce se záštitou VZP s názvem 

Vzpoura úrazům. Osobní příběh, sympatie a poutavé vyprávění udělalo 

z obyčejné besedy hluboký zážitek. Budeme rádi, když v dětech zanechá trvalou 

stopu. Děkujeme. 

 

      

 



Mapa mého srdce 

 

Ve svém srdci mám lidi, které mám rád. Je to Anežka, Ondra, Samík, Natka, 

Ondra S., maminka, tatínek a paní učitelka. Mám také svá oblíbená místa, což je 

škola a domov. Mé nejoblíbenější jídlo je sushi, proto ho mám také ve svém 

srdci. Moje oblíbená věc je koloběžka a nejoblíbenjší zvíře je štětě. Mám rád 

svojí školu Slovanku, protože máme super třídu i paní učitelku. Z filmů mám 

nejraději film Sám doma, na který se rád dívám s maminkou o Vánocích.  

Tot vše je mapa mého srdce. 

       Sebastian 4.A 

Ve svém srdci mám svou mámu. Moje máminka je na mě hodná. Má mě ráda a 

já ji taky. Dělá mi svačiny a stará se o mě. Moje máma je ta nejlepší máma na 

světě. Mám ji strašně rád. Bez ní si svůj život neumím představit.  

       Ondra 4.A  

 

 

V mém srdci mám svou sestru Annu. Když jsem byla 

malá, se vším mi pomáhala. Já jí spíš škodila. Když byla 

nemocná, tak jsem si z ní dělala gauč. Byla jsem takový 

skřítek. Chybí mi moc od té doby, co se odstěhovala. 

Vídáme se jednou za dva týdny. I když se už chová jako 

dospělá, pořád ji miluji.  

Díky za vše, co jsi pro mě udělala. 

        Nelinka 4.A  

 



Zážitková matematika – dřívková geometrie 

 

   

 

  

 



Knížka měsíce února 

Lichožrouti,  

Hihlík byl dobře vychovaný lichožrout. To se ale zvrtne. 

Hihlík se musí připojit ke gangu Kudly Dederona, aby 

zachránil jeho bratrance Tulíka, protože ho  uvěznili mezi 

krysami.K záchraně Tulíka mu pomáhá jeho druhý bratranec 

Ramík. Ramík a Hihlík zjistí, že se k Dederonovi připojil 

Tulík. Nakonec Tulíka zachránili a po dederonově ani stopa. 

      Natálka Musilová 4.A         

Mortina, příběh, při kterém budeš umírat smíchy,  

Mortina je holčička – strašidlo. Společně s tetou Neboženkou 

žije ve vile Rozvalince i se psem Truhlíkem. Martina by se moc 

ráda skamarádila s obyčejnými dětmi, ale to nemůže, protože by 

se jí děti bály. To se zmnění až v den Halloweenu… 

      Nela Ritschelová 4.A 

Zhoubné houby 

Radomír Socha 

Adélka a Jonáš jsou na prázdninách u babičky a dědečka. 

Dědeček je znalec hub a nikdy se z lesa nevrátí s prázdnou. Učí 

děti poznávat houby a také jak se správně chovat v přírodě. Na 

knížce se mi nejvíce líbilo, že byla pro mě poučná a naučila mě 

znát nové houby. 

      Ondra Šimon 4.A 

  

 



Akce žákovské rady 

Útulek Kozly 

 

Dne 18.2.se žákovská rada vydala navštívit útulek Kozly, kde nás 

nesmírně překvapilo množství odložených kočiček a psů. Výlet pokládáme za 

vydařený. Seznámili jsme se s havranem Karlem, nakrmili kozy a ovce, zjistili 

něco málo o pejscích, radovali se z kočičích 

společníků a na procházku jsme vzali dva moc 

hodné hafany. Areál nás překvapil svou velikostí 

a prostornými výběhy. Počasí nám ke konci 

návštěvy moc nepřálo, ale po menší přeháňce 

jsme se vraceli se sluncem v zádech, spokojení a 

usměvaví. 

Děkujeme paní učitelce Vurmové a žákovské radě za hezkou zprávu a také za 

všechny dobroty, které děti do útulku přinesly. 

 



 

Návštěva v České televizi 

 

Dne 19.2. se 9.C, 7.B a část třídy 8.A vydala s paní učitelkou Vurmovou a 

panem učitelem Martincem do Prahy na Kavčí 

hory na exkurzi do České televize. Po milém 

přivítání náš čekalo příjemné posezení a povídání 

o programech ČT. Díky filmu jsme zavítali i do 

zákulisí a mohli si prohlédnout všechny ateliéry a 

pracoviště. Nahlédli jsme za kamery a sledovali, 

jak se natáčí známý pořad Planeta Yó. Směli jsme 

si též prohlédnout prostory, ve kterých se bude 

natáčet nová vánoční pohádka. Prohlíželi jsme si 

filmové kulisy, loutky a na vlastní oči jsme se 

mohli seznámit s dlouholetými dětskými 

kamarády, kterými jsou Jú a Hele či Bob a Bobek. Výlet byl moc podařený a 

zpátky jsme se vrátili nadšení. 

 Děkujeme žákovské radě, muselo to být úžasné.

 



Scénické čtení 5.A 

Stalo se milou tradicí, že třída 5.A pod vedením paní 

učitelky Dvořákové, přichystala pro své mladší spolužáky 

v rámci hodin čtení ukázkou scénického čtení na motivy 

knihy Staré  řecké báje a pověsti. Určitě je to způsob, jak 

dětem hodiny čtení zatraktivnit a přimět je, aby s radostí 

četly, učily se novým věcem, předváděly je ostatním a 

zdokonalovaly své mluvní a komunikační dovednosti. Kdo ví – třeba mezi 

těmito dětmi je nějaká budoucí herečka či herec a právě v těchto hodinách 

rozvíjí svůj skrytý talent. Každopádně jsme si s dětmi toto představení moc užili 

a herci evidentně též.  

Moc děkujeme a už se těšíme na další podobné vystoupení. 

      

 

 

 



   

 

 

 

 

A na závěr….Máte rádi komiksy? My milujeme komiksy! 



Are you scared of spiders? 

 

 

 

Neli, open your book! 

Yeeeaaahhhh 



 

 

What´s wrong? 

There is a spider in my book. 

Where is it now? Find it! 



 

 

 

 

 

I´m on the floor now! 

I´m so scared of spiders, 

too.  



 

 

 

Where is it now? Can you 

see it? 

Look! It´s on the teacher´s 

desk. 

 



 

Don´t you know – is 

our teacher scared of 

spiders? 



 

 

 

 

Krásné prázdniny, na viděnou v březnu 

Yes, she is… 


