
 

Každý  rok si 22. dubna připo-

mínáme Den Země. Den Ze-

mě je již od roku 1970 tradiční 

oslavou naší planety – připo-

mínkou, že naše Země, i když je 

veliká, nesnese všechno. Čím 

více nás lidí přibývá, tím více se 

k naší Zemi musíme chovat 

zodpovědněji a ohleduplněji.  

Naše oslavy začaly již v pondělí, kdy byl pro žáky 1. stupně připraven projektový 

den na téma „Ohrožená zvířata“ a tento den také zástupci Ekotýmu a třídy 2.C 

rozdávali po městě květiny, které měly připomenout Den Země všem ostatním. 

Ve středu 24.4. byl připraven projektový den „Zdravá Země, zdraví lidé“ pro 

žáky 2. stupně. V rámci obou projektových dnů vznikly zajímavé práce, které 

jsme odpoledne prezentovali v altánu na naší zahradě.  

Na toto odpoledne si také Ekotým připravil různé soutěže pro děti prvního 

stupně, ale i pro ostatní příchozí. Ve čtrnáct hodin se děti rozeběhly po zahradě 

a snažily se získat deset razítek na různých stanovištích, které potom mohly 

vyměnit za sladkou odměnu. Rodiče mezitím mohli v altánu ochutnat zdravou 

svačinku, kterou pro ně dopoledne připravili v rámci projektu žáci 2. stupně.  

Na 12 stanovištích plnily děti nejen nejrůznější úkoly, ale také se mohly z připra-

vených plakátků dozvědět o problémech, které trápí naši planetu. To všechno 

připravili a vymysleli naši šikovní „ekotýmáci“, kterým patří velký dík.  

      K. Kavanová 9.A 
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY  

Projekt VODA  
V pátek 22. března proběhl v naší třídě projektový den 

Voda. Všichni jsme ten den měli mít na sobě něco mod-

rého a měli jsme se dozvědět něco víc o vodě. Nejdříve 

jsme se rozdělili do skupin a každá skupina potom do-

stávala nějaké úkoly - vymyslet název skupinky, nakreslit 

nějakou nádobu na vodu apod. Každý jsme si už z do-

mova měl přinést  informace o vodě - někdo měl pre-

zentaci, někdo obrázek, někdo článek z novin a někteří 

dokonce zpívali Teče voda,  teče. Řešili jsem s paní uči-

telkou všelijaké otázky a také jsme zkoušeli různé poku-

sy s vodou - víte, co se stane, když do vody obarvené 

červeným zelím přidáte jar nebo mýdlo? NE? Tak si to 

můžete zkusit, protože my už to víme. Také jsme vyrá-

běli rybičky a skládali různé texty o vodě. Nakonec 

jsem všechny práce přilepili na velký plakát a ukázali 

jsme si je vzájemně ve třídě. Výsledky našeho snažení 

teď visí na chodbě ve druhém patře a jejich fotky posla-

la paní učitelka  na Ministerstvo zemědělství do soutěže 

„Na stejné vlně“. Projekt byl zajímavý a určitě se všem 

líbil. 

                                      M. Sedláčková, B. Srbová  6.A 

Stránka 2 

 

(PO)VODNICE  

Barbora Vinšová, Veronika Trčková  

U lednice dítě stálo 

Povodnici čekalo,  

čirou vodu připravilo, 

už se na ni těšilo.  

 

V poledne v tom okamžení,  

voda se mu vylila, 

Povodnice rozhněvaná  

do světnice vkročila.  

 

Cos to proved, nezbedníku,  
vod si vážit musíme, 

abys to už neprovedl, 

Den vody dnes slavíme.  

V pátek 22. března jsme si připomněli Světový den vody, který byl vyhlášen Valným shromážděním 

OSN v roce 1993. Tématem Světového dne vody pro letošní rok je Mezinárodní rok vodní spolu-

práce. 

Voda je nezbytná pro život a zdraví lidí a hospodářský rozvoj. Přístup k čisté vodě je základem pro 

uspokojování lidských potřeb. V roce 2030 bude 47 % světové populace žít v oblastech s nedostat-

kem vody. Nicméně  jsou vodní zdroje na planetě omezené  a jsou nerovnoměrně distribuovány. 

Požadavky na  spotřebu vodu se neustále zvyšují za účelem uspokojení stoupajících  potřeb rostoucí 

světové populace. Nyní již více než sedm miliard lidí potřebuje stále více vody  pro výrobu a zajištění 

potravin, energie, průmyslové a domácí použití. Proto jsme se i my připojili ke světovému Dni vody 

a přišli jsme do školy v modrém oblečení.  

SVĚTOVÝ DEN VODY NA NAŠÍ ŠKOLE  



 

Stránka 3 
ANGLICKÉ DIVADLO U NÁS VE ŠKOLE  

Ve středu 20. března do naší školy přijelo divadlo Azyzah a pro žáky třetích 

a čtvrtých tříd sehrálo dvě představení v anglickém jazyce. V tom prvním, 

Magic Concert, děti pomáhaly slečně Kiki vyluštit několik hádanek, aby našla 

cestu domů. V druhém s názvem Travel Machine byl hlavním hrdinou blázni-

vý vědec, který při svém putování po světadílech potkával roztodivná zvířata. 

Obě představení byla plná akčních písniček a děti si je pěkně užily. 

 Z ohlasů dětí: 

3. třída: „Mě se líbil rabbit a ant. Bylo to moc pěkné. Moc se mi líbila Kiki. 

Líbila se mi píseň králíka a mravence“. „Nejvíc se mi líbily ty převleky a hlav-

ně ta paní s big brejle, která se chechtala. Trochu jsem nerozuměl.“, „Líbily 

se mi převleky. Líbilo se mi, jak paní měla obrovské brýle a hrozně se chech-

tala. Nelíbilo se mi, jak jsme museli tancovat.“ 

4. třída: „Představení se mi moc líbilo. Akorát bych tam dala více písniček. A 

více zvířat. Celkově jsem spokojená. Very good!!!“, „I love Kiki, líbilo se mi, 

jaký měli kostýmy a jak tam byl nafukovací klokan. Líbilo se mi vše.“, „Já jsem 

tomu rozuměl. Písničky byly hezké a dobré. Kostýmy byly legrační.“, „Mě se 

líbily kostýmy a písničky. Líbilo se mi, jak mluvili dobře anglicky.“ 

                                                        zdroj: internetové stránky školy 

Dne 26.3  proběhl na naší škole 5. ročník velikonočního 

běhu  ,,Doběhni si pro zajíce´´. Letos měla tato soutěž 117  

účastníků. Nejvíce běžců bylo jako již tradičně z prvního 

stupně. I když se všichni opravdu velmi snažili, vždy musí 

někdo vyhrát a někdo prohrát. 

1.kategorie: 

1.místo: Tereza Stránská 1.B, Adam Danylyuk 1.C 

2.místo: Nela Kubíčková 1.B, Petr Matijko 1.B 

3.místo: Veronika Kynclová 1.B, Martin Hyvnar 1.B 

2.kategorie: 

1.místo: Kateřina Dvořáková 2.C, Vojta Dragoun 3.A 

2.místo: Agáta Dostálová 3.A, Jaroslav Šimek 3.B 

3.místo: Kateřina Gáborová 3.A, Ondřej Pelíšek 3.B 

3.kategorie: 

1.místo:   Jana Drahokoupilová  5.A, Šimon Kalous 4.A 

 

 

2.místo: Nicola Capalini 5.A, Jiří Hlaváč 4.B 

3.místo: Andrea Mouchová 5.B, Jan Vodička 5.B 

               Andrea Doubravová 5.B 

4.kategorie: 

1.místo: Anna Plecitá 7.B, Tomáš Kišari 6.A 

2.místo: Denisa Konečná 7.A, Tomáš Tobolka 7.A 

3.místo: Kateřina Panoušková 6.B, Adam Novák 7.B 

5.kategorie: 

1.místo: Kateřina Klečková 8.B, Jiří Matoulek 8.A 

2.místo: Petra Skořepová 8.B, Karel Botlo 8.B 

3.místo: Lucie Polová 9.A, Martin Kop 9.A 

 

Gratuluji všem víťezům……….. 

                                         Zpracovala: Kristýna Dekařová 

5. ROČNÍK VELIKONOČNÍHO BĚHU „DOBĚHNI SI PRO ZAJÍCE“  



 

ZPRÁVY Z NAŠEHO 

EKOTÝMU 

Stránka 4 

  

Akce EKOTÝMU  v březnu a dubnu:  

 Den vody 22.3.  

 Den Země 22. a 24.4. 

 Pokračování na úkoly pro získání titulu Ekoškola 

 Do tříd, které projevily zájem, byly zakoupeny z peněz za sběr kontejnery na 

papír a plasty 

ZÁVĚR ZE ŠKOLNÍHO DOTAZNÍKU – EKOTÝM 

 

 
 

Č. Otázka Nejčastější odpovědi našich spolu-

žáků 

Správné odpovědi 

1. Čím se u nás ve škole topí? Uhlím, plynem, topením, kamny Plynem z kotelny 

2. Čím se myjí chodby? Savem, vodou Jarem a saponáty 

3. Jaká je přibližná teplota  

ve třídách? 

cca 20°C – 25°C 22°C - 24°C (v různých tří-

dách se teploty často dost liší) 

4. Kape vám ve třídě kohoutek? Ne --- 

5. Sleduje někdo ve škole stav 

elektroměru? Kdo a jak často? 

Ano, školník, každý týden Ano, osoba pověřená kontro-

lou, 1x za 14 dní 

6. Líbí se Vám prostředí naší školy? Spíše ano, zřídka ne --- 

7. Sleduješ, co obsahuje kontejner 

na tříděný odpad? 

Spíše ne --- 

8. Víš, jak správně třídit odpad? Myslíme si, že ano --- 

9. Zdá se Vám květinová výzdoba 

v naší škole dostatečná? 
Celkem ano, líbí se nám --- 

10. Kolik máme ve škole automatů? 4 4 

Díky sponzorskému daru pana      

T. Ciolka májí členové EKOTÝMU   

i svá trička 

 

                                     Děkujeme  

 

 

 

     za Ekotým  Ráďa Smetanová 9.A 



Stránka 5 
 

Řečnická soutěž „Mladý Démosthenes“ 

Démosthenes se i přes výraznou vadu řeči stal vynikajícím řečníkem. Traduje se, že aby překonal vadu řeči, vkládal si do 

úst kamínky. Ve středu 10. dubna 2013 se na naší škole konala řečnická soutěž „Mladý Démosthenes“.  Měli jsme za úkol 

připravit si vlastní text na jakékoliv téma a mluvit o něm 1-2 minuty. Tato doba je docela krátká, ale na druhou stranu, 

když na vás padne tréma, tak počítáte každou sekundu. Soutěžilo se ve dvou kategoriích (6. a 7. třídy/ 8. a 9. třídy).    

Celkem se soutěže zúčastnilo 6 žáků z 1. kategorie a 2 žáci z 2. kategorie. A tady už jsou výsledky: 

Kategorie 6. a 7. tříd 

1. místo Veronika Došlová  (6.A) 

2. místo Evelína Vokáčová   (7.A) 

3. místo Barbora Vinšová    (6.A) 

Kategorie 8. a 9. tříd 

Vzhledem k velmi malému počtu zúčastněných žáků z této kategorie jsme byli odměněni s Jirkou Matoulkem oba. 

Tímto bych chtěla poděkovat paní učitelkám J. Smetanové, P. Tiché a L. Nývltové, pí. zástupkyni E. Srbové a pí. 

ředitelce I. Ullmanové za to, že byly ochotny strávit s námi středeční odpoledne.     

                                                                       K. Kraftová 8.A 

Odpoledne s Andersenem 

V pátek 5. 4. 2013 jsme pro žáky 2.B, 3. a 4. tříd ve škole a domku Vítězslava Hálka uspořádali „Odpoledne s Anderse-

nem“. Zúčastnilo se 50 dětí.  Ve škole jsme si povídali o tomto spisovateli a četli jeho pohádky. V Hálkově domku se nás 

ujal pan Straka a vyprávěl o výrobě papíru a pergamenu, vývoji písma a výrobě knih v dřívějších dobách.            

Panu Strakovi bychom chtěli zvláště poděkovat za velice pěknou a názornou přednášku, která všechny děti zaujala. 

Chtěli jsme vysazovat také 2 keře „pohádkovníky“, ale z důvodu nepříznivého počasí jsme sázení museli přesunout na 

17. 4. Keře porostou na pozemku ZŠ.                                                                                         Hana Kněžová 

 

Takto odpoledne viděly žákyně 4.A:  Hans Christian Andersen pochází z Dánska. Procestoval celou Evropu. Měl velký 

talent pro zpěv, malování a psaní. První pohádka, kterou sám napsal, se jmenovala Křesadlo. Neměl žádnou ženu ani děti. 

Narodil se před 208 lety. Po povídání o Hansi Christianovi Andersenovi jsme šli do Hálkova domku v Dolínku. Když 

jsme tam přišli, tak jsme tam viděli pána, který nám povídal o Hálkově době. Tam jsme se dozvěděli, jak a z čeho se vyrá-

běl papír. Viděli jsme tam také svázané knížky.  Viděli jsme pergameny, které se vyráběly např. z králičí nebo z kozí ků-

že.  Viděli jsme malou knihovnu s různými knihami – většinou o zvířatech. Ukazovali jsme si také pečetě. Viděli jsme ná-

stroje, kterými se knihy přitiskávaly k sobě, aby lépe držely.      

                                                Dominika Maršíková, Denisa Pavelková, Kristýna Teplá a Nikol Weidemannová ze 4. A 

 

Takto odpoledne prožil  žák 4.B  Jiří Hlaváč:  V pátek 5. dubna 2013 u nás ve škole proběhlo odpoledne s Andersenem, 

nejslavnějším světovým pohádkářem. Narodil se v chudé rodině ševce a pradleny. Paní učitelka Švarcová a Skýpalová nám 

četly z jeho knihy, například Křesadlo, Slavíka, Císařovy nové šaty a Sněhovou královnu. Dozvěděl jsem se, že napsal 156 

pohádek. Ve 14 letech odešel studovat do Kodaně, kde se chtěl proslavit jako zpěvák a herec loutkového divadla. To se 

mu nepovedlo, a tak začal psát romány, básně, divadelní hry a hlavně pohádky. Potom jsme se všichni vydali do Hálkova 

domku, kde nám pan Straka vyprávěl o básníkovi, kterému by 5. dubna bylo 178 let a jmenoval se VÍTĚZSLAV HÁLEK. 

Toto odpoledne se mi moc líbilo, dozvěděl jsem se spoustu nového.  



KLUB MLADÉHO DIVÁKA 
Klub mladého diváka (KMD) je kroužek pro divadelní nad-

šence při základní škole. S KMD jsme byly letos na 4 před-

staveních.  Jezdíme za doprovodů skvělých učitelek -  paní 

učitelka Jana Smetanová a Alena Derková, kterým patří 

velký dík. Navštívili jsme například Divadlo Hybernia  - 

rodinný muzikál Marry Poppins, Divadlo pod Palmovkou a 

představení Rainman. V Divadle v Dlouhé jsme byli na 

představení Jak jsem se ztratil a nakonec jsem také byli     

v Divadle ABC na představení Král Lear.  KMD navštěvují 

žáci 8. a 9. tříd a tento rok se bohužel přihlásily pouze 

dívky, doufáme, že příští rok se přihlásí i někteří chlapci. 

Klečková Kateřina a Weidemannová Natálie; 8.B 

 

V jakém městě se nachází tento zámek? 

 

Kdo a kdy ho nechal postavit? 

 

V jakém slohu byl postaven? 

 

Kdo významných osobností  se zde v roce 

1824 narodil? 

 

Hádej s námi …..  

Ve středu 20.3. jsme byli na filmovém festivalu Jeden svět. Viděli jsme tři půlhodinové filmy, které byly o pocitech. Jeden byl 

o klukovi, který měl maminku ve vězení a měla tam být 2,5 roku, bylo to o tom, jak se ten chlapec cítí. Druhý byl o patnác-

tiletém klukovi, který měl tátu s Alzheimrovou nemocí ... táta pomalu zapomínal. A třetí byl o jedenáctileté dívce, která 

milovala tanec, ale byla tlustá, měla nadváhu a všichni jí kvůli jejímu vzhledu nadávali a šikanovali ji. Dříve měla možnost ve-

řejně tancovat, ale odmítla to. Teď dostala nabídku znovu, je to pro ni velice těžké, ale ona přijal a taneční vystoupení se 

všem líbilo.                                                                                                            Aneta Dvořáková 6.A 

Delete - je film o Jurreovi, jehož táta má Alzheimrovu chorobu. Tato choroba způsobuje, že člověk zapomíná věci, které 

dělal v ten samý den. Když takového člověka pošlete pro chleba, přinese džus. Takový člověk žije ve speciálních do-

mech pro takové lidi. Dřív si s ním mohl Jurre hrát, ale teď už si jeho otec sám ani nesbalí věci. O tak se Jurre rozhodne 

vzít ho na ostrov, kde společně stráví víkend. Když odjíždí, Jurre se táty zeptá:"Co se ti nejvíc líbilo?" a on odpoví: " A co 

jsme vlastně dělali?" Nakonec nemoc zasáhne i mozek a člověk zapomene jíst, spát, pít a nakonec i dýchat.       

                                                                                                                                 Šimon Běhan  6.A 

Filmy se mi moc líbily, jsem rád, že žiji v úplné a fungující rodině a že nemusím řešit problémy, které prožívaly děti v těchto 

filmech.                                                                                                                            Láďa Toman 6.A 

Naučili jsme se, že se nemáme smát tlustým lidem, chorobám. A jaký je to pocit, když je máma ve vězení. Občas tam bylo i 

něco srandovního, ale občas i něco smutného.                                                                      Tomáš Kišari   6.A 

Mít mamku ve vězení? Pro mě něco nepředstavitelného, pro kluka z dokumentárního filmu realita. Myslím, že se s tím vy-

rovnával docela dobře. Zajímal se o to, jak se jeho mamce daří, co dělá a jaké to ve věznici vůbec je. Dokázal před třídou 

říct, co se stalo, za což ho obdivuju. Říkal sice svým kamarádům, že když to nezažili, nemůžou soudit, ale určitě to nemůže 

být nic příjemného ani jednoduchého.                                                                                   Veronika Trčková 6.A 

Filmový festival „Jeden svět“  


