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NEZAHÁLEJÍ ANI DOMA 
 Cvičení a pohyb je součástí zdravého životního stylu, o tom si žáci 5.B 
povídali několikrát při výuce přírodovědy. Ale řídí se tímto pravidlem všichni? 
Určitě ANO. Když necvičí doma, běhají venku nebo se v přírodě jen tak 
procházejí. Minulý týden se v rámci prezenční výuky prošli s celou třídou 
po okolí školy a téměř sto padesáti kilometry přispěli k naší cestě kolem 
zeměkoule. 
Snad se brzy potkají i v tělocvičně nebo na školním hřišti. 

V. Menzelová 

Konečně spolu 
 Po několika měsících distanční 
výuky jsme opět mohli zasednout 
do školních lavic. Užíváme si toho, že už 
nejsme doma a můžeme se těšit 
na společnou práci ve třídě. Rádi 
bychom touto cestou poděkovali 
rodičům našeho spolužáka Matyáše 
Drozdy, kteří nám celé třídě objednali 
odznáčky pro radost.                                                                           

Tř. učitelka a žáci 3. A 
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Děti čtou dětem 
 V době uzavřených škol a školek Místní akční plán Trutnovsko II vyzval žáky 
základních škol, aby doma na své mobily, počítače či jiná zařízení se 
záznamníkem hlasu načetli pohádkový příběh od klasických autorů  a nakreslili 
k němu obrázek. Vzniklá díla budou poskytnuta mateřským školám. Z naší školy 
se zapojily N. Pumprová a T. Mrkvicová ze 6.B a K. Ernstová a A. Pokryvačová 
z 8.C. Přejeme jim, aby se malým dětem jejich nahrávky líbily. Děkujeme. 
 
 

Virtuální prohlídka elektráren Dukovany, Ledvice a Hučák 
 Ve druhém pololetí jsme se několik týdnů věnovali 
poznávání energie, a to přímo u jejího zrodu. Ušetřili jsme 
dlouhý čas strávený cestováním a postupně jsme virtuálně 
navštívili tři typy elektráren. Nejprve jadernou elektrárnu 
v Dukovanech, následně uhelnou elektrárnu v Ledvicích, a 
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nakonec vodní elektrárnu Hučák, kde jsme se pobavili o obnovitelných zdrojích 
energie. Seznámili jsme se s tím, jak jednotlivé elektrárny fungují a dokonce 
jsme, i když pouze přes obrazovky, nahlédli dovnitř jednotlivých elektráren. 
Na konci hodiny jsme si vše shrnuli a těm nejúspěšnějším se podařilo vyhrát i 
některou z odměn, které na nás čekají ve škole. 

6.B, 6.C a Vladěna Pěknicová 

Distanční výtvarná výuka hravě ve 2. třídách 
 Naší inspirací k hravému tvoření během distanční výuky byl belgický 
fotograf, Jean Francois de Witte, který si vtipně hraje se vším, co najde 
v kuchyni a vytváří neobvyklá kompoziční řešení. Hravá výtvarná výuka nás 
velmi bavila a moc jsme si ji užili. 

Třídní učitelky 2. tříd 
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Vědec v hodině přírodopisu 
 Začalo jaro a my se již několik týdnů zabýváme botanikou. Proto nás právě 
v tuto dobu čekalo jedno milé zpestření klasické online výuky přírodopisu a 
do hodiny za námi zavítal odborník přímo z Akademie věd ČR pan RNDr. Petr 
Petřík, Ph.D. Přiblížil nám některé první jarní rostliny, seznámil nás s pylovým 
kalendářem a největšími rostlinnými alergeny. Dále nám ukázal, čím se 
ve své práci zabývá a s čím bychom mohli vědě pomoci i my, například během 
procházky jarní krajinou. Nakonec jsme se věnovali diskuzi na námi vybrané 
otázky a řeč padla zejména na kůrovce, který ničí naši přírodu. Zodpověděl nám 
na naše dotazy a my se už moc těšíme, až se budeme moci věnovat poznávání 
přírody venku v rámci hodin přírodopisu a rostliny, o nichž mluvil, si ukážeme 
v praxi. 

7.A, 7.B a Vladěna Pěknicová 

 

Úspěch našich žáků v krajském kole soutěže „Finanční gramotnost“ 
Jak jsme již informovali do krajského kola této soutěže postoupil tým žáků 
druhého stupně (Anna Pokryvačová, Tereza Samková, Martin Kuchař – všichni 
jsou z 8.C). Krajské kolo proběhlo online. Kraje byly rozděleny do tří skupin. Náš 
tým soutěžil ve skupině čtrnácti týmů z kraje Královehradeckého, Karlovarského, 
Pardubického, Středočeského a Prahy. Naši žáci se umístili na krásném šestém 
místě se ztrátou pouhých 3,72 bodu na vítěze. Do celostátního kola 
nepostoupili, ale i tak jim děkujeme za perfektní prezentaci školy a ochotu 
účastnit se soutěže i v této „kovidové době“. 

Mgr. S. Knapová  

 

Distanční „Barevný týden“ v 1. A 
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ČARODĚJNICKÝ REJ 
 Na čarodějnické rejdění jsme se 
všichni moc těšili. Sešli jsme se 
na zahradě ve dvou partách – 23.4. a 
28.4.2021, kde se jednotlivá oddělení 
družiny vystřídala. Děti v přestrojení  
čarodějnic, čarodějů a ježibab si  
zasoutěžily v letu na koštěti, ve skládání 
čarodějnic, v hodu koštětem, v chůzi 
s pavoukem na hlavě a jiné. Odpoledne 
rychle uběhlo a všichni jsme se vraceli 
do školy s dobrým pocitem. 
       Poděkování patří rodičům za pomoc při výrobě čarodějnických převleků. 
                                                                                                 Zikmundová Lada 
 
 

    O zubním kartáčku            
   (Rodinná spolupráce) 

 

   Byl jeden zubní kartáček na okraji lesíčka,  
   kde ztratila ho při čundru jedna malá holčička. 
   Smutný byl, strach měl, bál se o své štětinky 
   a přál si velice být zpátky u své dívenky. 
   Dva dny a dvě noci se trápil v mechu zeleném, 
   až v tu jednu neděli byl zachráněn! 
   Teď už je kartáček opět šťastný 
   v koupelnové skříňce, kam s ostatními patří. 
          Eliška Bohatá (4.A) 
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