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Spolupráce deváťáků s prvňáky při BED
Spolupráce prvňáků a deváťáku pokračuje. Po přivítání do školy a hře
v přírodě deváťáci připravili pro prvňáky BED. Malí žáčci si procvičili první
pomoc, dopravní výchovu a ochranu přírody. V přírodě prvňáčci plnili úkoly a
jejich velcí kamarádi jim při tom pomáhali. Moc děkujeme deváťákům a jejich
třídním učitelkám za krásnou akci.
Učitelky prvních tříd
Další setkání s prvňáčky
V rámci BED jsme se opět setkali s našimi
prvňáčky z 1. A. Moc jsme se na ně
těšili,
stejně jako oni na nás. Připravili jsme si pro
ně různé úkoly, které splňovaly náplň BED. My
jsme si vyzkoušeli, jaké to je něco vysvětlovat
a ukazovat mladším. Připravili jsme si ukázky
první pomoci, vysvětlovali jsme funkci
hasičského sboru a pak jsme šli společně do
lesa. V lese jsme měli připravená stanoviště,
kde si vyzkoušeli prvňáčci svoji chuť, čich a
hmat. Naše setkání jsme ukončili hrou DEPO,
která se jim moc líbila. Bylo to moc pěkné
dopoledne a těšíme se na další setkání.
Žáci 9.C
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BED ve 2. třídách netradičně
Na konci října se naši druháci učili netradičně. Učení nás bavilo, protože
jsme měli možnost se seznámit s prací záchranáře, hasiče a policisty. Nejdříve
nás čekalo velké překvapení, protože ke škole přijela sanitka a my jsme si ji
mohli prohlédnout zblízka, některé děti si dokonce vyzkoušely, jaké to je ležet
na nosítkách, prohlédli jsme si vybavení, které záchranáři potřebují při záchraně
životů.
Další den jsme zavítali k dobrovolným hasičům v Horním Starém Městě.
Nejvíce nás zaujalo požární auto, mohli jsme si i nastoupit do vozu a vyzkoušet
si pocit, jaké by to bylo takové auto řídit. Nakonec k nám zavítal příslušník
Městské policie, který nám připomněl základní znalosti z dopravní výchovy.
Všichni jsme byli nadšeni z prožitků, kdy jsme si na vlastní kůži mohli vyzkoušet
práci
těch,
které
tolik obdivujeme a vážíme si všeho, co pro
společnost vykonávají.
Vyučující a děti z 2. tříd

Projekt 3. tříd: Trutnov – „Místo, kde žijeme“
Cílem tohoto projektu bylo seznámit se s dějinami
Trutnova a poznat naše město. Prošli jsme se po
Krakonošově náměstí, hádali jsme výšku věže kostela
Narození Panny Marie u Muzea Podkrkonoší, prošli
Dračí uličkou.
Další naše poznávání pokračovalo v Galerii draka,
kde jsme vyslechli pověst O trutnovském drakovi.
Zpáteční cesta vedla kolem hradeb, Dolní promenádou
přes kamenný most k vlakovému nádraží.
Stránka 3

Poznatky a zajímavosti o Trutnovu zpracují žáci ve svých projektových
knihách.
Učitelky 3. tříd

Výsledky 11. kola Logické olympiády
Do letošního školního kola Logické
olympiády se přihlásilo 75 237 žáků z 3
286 škol naší republiky. Z naší školy to
bylo 30 žáků v kategoriích A1 (žáci 1.
třídy) – 2 žáci, A 2 (žáci 2. třídy) - 2 žáci, A
(žáci 3. – 5. třída) – 10 žáků a v kategorii
B (žáci 6. – 9. třídy) – 16 žáků. Kategorie
A1 a A2 má pouze školní kolo. V kategorii
A se nejlépe umístila Sofie Anna
Dydňanská z 5.A a Ema Čadová z 5.C,
které postoupily do krajského kola.
V kategorii B to byla Tereza Samková
z 9.C, Viktorie Mečířová z 8.A a Kamila
Losická z 9.C. Všechny tři postoupily také
do krajského kola.
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Krajské kolo se konalo 5. 11. 2021 na Fakultě informatiky a managementu
v Hradci Králové. V kategorii A soutěžilo celkem 47 žáků z našeho kraje a Ema
Čadová se umístila na krásném 17. místě. V kategorii B (6. – 9. třída a
odpovídající ročníky víceletých gymnázií) do krajského kola postoupilo 51 žáků.
Naše děvčata si vedla velmi dobře. Tereza Samková se umístila na 14. místě,
Viktorie Mečířová na 35. místě a Kamila Losická na 39. místě. I když tato
umístění nestačila na postup do finále, děvčatům děkujeme za vzornou
reprezentaci školy. Všem žákům, kteří se účastnili školního kola také děkujeme,
že se zapojili do této soutěže a procvičili si svoje logické myšlení.
Mgr. S. Knapová

KUCHTÍK
Neuvěřitelné se stalo skutečností. Kroužek
Kuchtík zahájil svou činnost po dlouhé době.
Natěšené děti se hned pustily do práce. Tak
každé úterý se bude školou linout vůně našeho
kuchařského umění.
Zikmundová Lada
DISKOTÉKA U SKŘÍTKŮ
Nejprve poklad, nyní diskotéka. To je další
akce našeho bývalého Skřítka Dana Holči.
Netrvalo dlouho a přišel za námi i se svými
kamarády domluvit termín diskotéky. Nadšené
děti souhlasily, a tak slovo dalo slovo a
v pondělí 4. 10. se v družině tančilo. Pozváno bylo také 5.oddělení Šárky
Ryšanové a bylo veselo. Celkem 8 žáků 4.C dorazilo pouštět hudbu, udělat
předtančení a pomoc s organizací tanečních soutěží – tanec dvojic s míčkem a
tanec na značkách. Vysloužili si od nás potlesk i sladkou odměnu. Moc
děkujeme našim věrným kamarádům za krásné odpoledne. Fotky najdete ve
fotogalerii družiny.
Děti z oddělení Skřítků s paní vychovatelkou Ladou Zikmundovou
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BRAMBORIÁDA
Týden od 18.10. – 22.10. 2021
proběhl ve znamení brambor. Ve všech
odděleních ŠD se brambory prolínaly
zájmovými i rekreačními činnostmi.
Vyvrcholením byl pátek, kdy se
v tělocvičnách konala společná akce
Bramboriáda. Děti si zde prověřily
zručnost, přesnost, hbitost a zakončily
tak celý tématický týden. Fotky najdete
na webu školy v Galerii.
ŠKOLNÍ KLUB CHOBOTNICE – Zpravodaj—Říjen 2021
Říjen uplynul jako voda, a tak vám přinášíme další novinky z naší
kouzelnické skupiny. V měsíci říjnu jsme v sobě začali objevovat kouzelníky a
čaroděje. Naučili jsme se kouzla s kartami, míčky i šátky, zahráli jsme si spoustu
deskových her, ale také KOUZELNICKÝ KVÍZ našeho kamaráda kouzelníka
Harryho.
Aby se nám dobře a hezky pracovalo v čarování, pokračovali jsme
v podzimní výzdobě naší kouzelnické školy. Drak Norbert sice nechrlí oheň a
síru, ale vytvořili jsme si ho každý podle vlastní fantazie. A tak se objevil drak
modrý jako klidné moře, to je hodný drak, nebo oranžový s velkýma očima,
který se těší, až si vyletí do nebe na výlet. Všem kouzelníkům se drak Norbert
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moc povedl a všichni se těšili, že si ho odnesou domů. Maskota naší kouzelnické
třídy sovu Hedviku jsme vyráběli s velkým nadšením. Měli jsme v plánu všechny
sovičky vystavit ve třídě na nástěnku. Každý kouzelník si dal na výrobě záležet a
opravdu se všem výrobky moc povedly. Plán jsme dodrželi a sovičky již naši
třídu zkrášlují a zdobí.
Protože jsou mladí kouzelníci také sportovci a mají rádi přírodu, hodně
času jsme trávili venku na hřišti. Nejvíce nás baví hry Mrazík a vybíjená, prostě
hry, kde se hodně běhá a zažije se spousta legrace. Také jsme uspořádali soutěž
o největší sbírku kaštanů. Všechny získané a nalezené kaštany jsme pak odnesli
zvířátkům do krmelce.
Už se těšíme na další čarování, výrobu kouzelných lektvarů a
kouzelnických rekvizit. Prozatím neplecha ukončena!
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