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Vánoční přespávání 6.A ve škole
Třída 6.A se rozhodla před Vánocemi utužovat třídní kolektiv. Nedbali
pověr o nešťastném pátku třináctého a odpoledne po vyučování se žáci spolu
s paní učitelkou třídní sešli ve školní ubytovně. Odpoledne začali týmovými
hrami při sběru kartiček, pokračovali hrou na schovávanou a městečkem
Palermem. Po večeři je čekalo promítání filmu v kině a nakonec ještě několik
her a jiných aktivit. Během večera za nimi přijela i jedna jejich psí kamarádka,
která je střežila po celou noc.
Přespávání ve škole jsme si všichni moc užili a už se těšíme na další
společné zážitky.
Vladěna Kunčarová a žáci 6.A

Bruslení 2. tříd
Druháci dnes úspěšně zakončili již
druhý kurz bruslení. Poměřili své síly a
dovednosti v závodech
a kromě
sladkých odměn si odnesli i „ledová
vysvědčení“.
Tř. učitelky 2. tříd
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Vánoční setkání s rodiči 6.A
V posledním týdnu před Vánocemi si žáci třídy
6.A nachystali pro své rodiče odpolední setkání.
Celá akce začala přednesem několika vtipů, které
nám vytvořily úsměv na tváři a naladily nás na
příjemnou atmosféru. Poté si mohli rodiče nazdobit
perníčky, vyrobit záložky do knih, zahrát hru
skořápky či vyrobit vánoční přáníčko. Nechyběl ani
skvělý nápojový bar s vánočním punčem a
míchanými nápoji. Jako drobné občerstvení nachystali žáci během odpoledne
pro své rodiče kokosové kuličky.
Součástí celé akce byl i prodej vánočních dřevěných ozdob, jak jinak než
zdobených samotnými žáky a bohatá tombola. Na akci se nám podařilo vybrat
2314Kč, které jsme darovali na útulek v Trutnově. Všem zúčastněným ještě
jednou moc děkujeme.
Vladěna Kunčarová a žáci 6.A
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Projektový den „Okno do pravěku“
Ve dnech od 9. do 11. prosince nahlédli žáci šestých tříd do pravěku ještě
důkladněji než v běžných hodinách dějepisu. V rámci projektu Okno do pravěku
naši školu navštívila ředitelka úpického muzea Mgr. Jana Nešněrová, která
žákům zábavnou formou vysvětlila nejen, jak pracuje archeolog, ale shrnula i
nejdůležitější informace o pravěké kultuře a odpověděla na naše zvídavé dotazy.
Všechny nově nabité informace žáci hned využili při vyplňování pracovních listů.
V druhé části našeho dějepisného dopoledne se třída rozdělila do pracovních
skupin a vytvářela informační plakáty o vývojových typech člověka. Skupiny
pracovaly s nasazením a velkou kreativitou, vznikly proto velmi zajímavé práce.
Nejlepší z nich si můžete prohlédnout na chodbách školy. Na závěr jsme si
zahráli i na pravěké umělce a uhlem vytvářeli jeskynní malby.
Do pravěku se šesťáci vrátí ještě v květnu během plánované exkurze
do archeoparku Všestary.
Mgr. Anna Kasperová
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Den otevřených dveří
V předvánočním čase se naše
škola opět otevřela pro všechny rodiče,
prarodiče a přátele školy. Ve čtvrtek 12.
12. se konal Den otevřených dveří. Pro
návštěvníky byl připravený pestrý
program. Už v dopoledních hodinách
měli zájemci možnost podívat se na
výuku do tříd a zapojit se tak do
běžného provozu školy.
Hlavní program ale začínal až odpoledne. Školou se linula příjemná
vánoční atmosféra, která každého zasáhla už u vchodu, kde čekal uvítací výbor
svátečně oblečených deváťáků. Tyto vánoční víly a elfové rádi poradili, jak se
v prostorách školy orientovat a navíc každému dítěti nabídli bonbon. Kousek od
vchodu se nacházel tým malířů na obličej. Na přání vykouzlili na tvářích
zajímavé ornamenty, nebo vás přeměnili na libovolné zvíře či superhrdinu.
V přízemí jste si také mohli vyrobit sněhuláka na špejli, zakoupit květiny v ručně
zdobeném květináči od našich „pěstitelek“ a zajít na něco dobrého do
kuchyňky, kde normálně probíhá výuka Gastronomických praktik. Nabídka zde
byla vskutku pestrá, od míchaných nápojů, cukroví a tradičních perníčků po
cizokrajné suschi. Kdo se nezalekl drobné cukrářské práce, zdobil perníčky
cukrovou polevou.
O pár kroků dále jste mohli nakoupit vánoční dekorace a výrobky na
charitativním jarmarku nebo adoptovat knihu. Největší zájem byl jako
každoročně o program v mediální učebně a knihovně. Fanoušci moderní
techniky zde obdivovali lego roboty
z kroužku robotiky, Ozoboty nebo 3D
tiskárnu. V prostorách knihovny se za
použití třpytek a barevných provázků
laminovaly zajímavé záložky do knih.
Návštěvníci, kteří se nebáli
potrápit své mozkové závity, zavítali do
prvního patra, kde na ně čekala
stanoviště
matematiky,
chemie,
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zeměpisu, přírodopisu a dějepisu. Za splnění zadaných úkolů se získávaly žetony
směnitelné za sladkou odměnu. Pro fyzikální nadšence tu byl připravený koutek
s pokusy. Nechyběla ani živá hudba pod velením pana učitele Štoska.
Během cesty na pavilon prvního stupně jste si mohli v prostorách
tělocvičen povšimnout sportovců při pravidelné činnosti sportovních kroužků. I
na prvním stupni panovala na chodbách sváteční nálada. Za zvuků koled jste
mohli navštívit nazdobené třídy i prostory školní družiny. V dílničkách
rozprostřených na prvních dvou poschodích se vyráběly svícny a vánoční
dekorace. Předvedl se i kroužek Kuchtíka. Malí gurmáni vytvářeli veselé tousty a
jiné pochutiny. Zlatým hřebem byla nápaditá překážková dráha v posledním
poschodí.
Velké poděkování patří organizátorům, zúčastněným učitelům,
vychovatelkám, asistentům a žákům za zdárný průběh celé akce. Děkujeme
také všem návštěvníkům, kteří našli volnou chvilku a přišli s námi sdílet vánoční
atmosféru. Doufám, že jste si program patřičně užili a že se na vás můžeme zase
za rok těšit.
Mgr. Anna Kasperová

Vánoce s Albatrosem
Poslední, tedy vánoční, den školy v roce 2019 začala naše třída zcela
netradičně, a to v multimediální učebně s p. uč. Greenford a Albatrosem.
Předem domluvený program uvedla p. uč. videem, kde žáci vyvodili pojem
vydavatelství, poznali jeho úlohu a cestu rukopisu knihy až ke čtenáři.
Pak následovala cesta do tělocvičny, kde nás čekalo šest stanovišť s úkoly.
Děti měly za Manku povléknout Cipískovi peřinku, navléknout si punčošku Pipi
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na ruku, poznat podle indicií názvy pohádek O krtečkovi, v holínkách kocoura
Mikeše proběhnout slalomovou dráhu, s Machem a Šebestovou označit věci pro
Jonatána i naučit se báseň Beruška Jiřího Žáčka. Z každého stanoviště si děti
odnesly obrázek příslušné knihy.
Posledním úkolem skupin bylo nadepsat projekt, příslušné obrázky vylepit
a do připravených knížeček zaznamenat název a autora knihy.
Žáci pracovali moc pěkně a s chutí, celá akce byla výborně připravena a za
to patří dík p. uč. Greenford. Děkujeme i „pomocnicím“ na stanovištích, kterými
byly p. uč. M. Horáčková, P. Pospíšilová a D. Buroňová.
Tř. učitelka 6. C

Dětský čin roku 2019 zná své vítěze
Již podruhé se naše třída zúčastnila smysluplné literární soutěže, která
vypovídá o laskavém srdci a dobrých skutcích dítěte, a to v kategoriích –
Záchrana lidského života, Pomoc starším lidem, Pomoc ostatním, Pomoc
přírodě, Kolektivní pomoc, Dobrý nápad a Pomoc n@ netu.
A právě v této poslední kategorii zvítězil náš Jenda Vlček. Jeho pravdivý
příběh o pomoci spolužačce, kterou n@ netu pronásledoval a šikanoval pedofil,
zaujal porotu nejvíce, a tak si jel Jéňa do Prahy pro medaili nejcennější.
Oceňování vítězů proběhlo ve čtvrtek 5. 12. 2019 od 11.00 hodin
v Brožíkově síni Staroměstské radnice na Staroměstském náměstí
v Praze. Slavnostním dnem všechny vítěze provázel Aleš Háma, po boku dětem
stáli VIP patroni z řad herců, zpěváků a známých sportovců;
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společně
také
navštívili
muzeum čokolády a voskových
figurin Chocotopia. Jak Jéňa
uvedl – „Pančelko, to byl
nezapomenutelný zážitek.“
Ze srdce mu vítězství
třída přála, ale už se děti
holedbaly, že se po celý rok
budou všichni o dobré skutky
snažit, a to nejen pro výhru
v soutěži.
Tř. učitelka 6. C

Oceněný příběh:
Áďa v nebezpečí
Jednoho prosincového dne jsem šel odpoledne s kamarádem do naší školy
na Den otevřených dveří. Nebyli jsme tam sami, byla tam spousta spolužáků, a
tak jsme si povídali. Moje spolužačka Áďa mi najednou povídá, že ji něco moc
trápí, že jí píše nějaký pedofil na instagramu, posílá nahaté fotky a volá jí.
Ona se bála, nechtěla to nikomu říct ani rodičům. Říkal jsem jí, že jsme se o
tomhle přece učili, že to je moc nebezpečné a připomněl jsem jí, že máme jít za
třídní učitelkou, když potřebujeme pomoct. Tak jsem Áďu hned za ní zavedl a
zrovna Ádě volal ten pedofil – skryté číslo, celá se rozklepala, ale naše učitelka jí
vzala ten mobil hned z ruky a hovor přijala, jenže se nikdo neozval a rychle
zavěsil. Ten člověk Áďu jen zase trápil. Paní učitelka mě pochválila a hned volala
rodičům Ádi, aby urychleně přišli do školy, aby ten člověk na ni nečekal venku,
poradila jim, aby zavolali na policii. Další týden přišla Policie do školy a
vyslýchali mě i kamaráda. Netrvalo dlouho a dozvěděli jsme se, že toho člověka
vypátrali. Byl jsem moc rád, protože že už nikoho nebude ničit, jen jsem Ádě
poradil, ať si skryje identitu, dá jiné heslo a příště je opatrnější.
Jan Vlček, 6. C
A jak jinak, třída opět z dané výhry přispěje na zakoupení nových knih
do školní knihovny.
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