
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

Chvíle, které jsme zaznamenali : Pololetní vysvědčení 2018-  
 

 
 

Školáci si již užili den 
volna, měli den pololetní 
prázdniny. Zavřené zůstaly základní i střední školy. I ta naše. 
Vysvědčení, které dostali ve středu 31.1., mohli jedničkáři 
využít třeba k lyžování zdarma. Na zvýhodněné vstupné lákaly 
také muzea, zoologické zahrady nebo městské bazény. Na 
pololetní prázdniny od pondělka navážou v 11 okresech a pěti 

pražských obvodech týdenní jarní prázdniny.Naši žáci si ještě  
chvíli počkají, jejich čas přijde už  5.března.   

 

Zprávy z naší školy … Číslo 3, leden 2018  

www.facebook.cz 



 
  
 

 

Veronika ze 6.B může být s výsledky své práce spokojená. 
Alespoň se tak nad vysvědčením tváří ... 

xxx 
 
 

Takovouto zdravou baštu si žáci připravují napříkald ve výuce 
domácnost. Sýrovo ovocný špíz chutnal. (mňam mňam) 
 



 

Kdy zasedá školní parlament? 
Od nového kalendářního roku se schůzky parlamentu konají 
každý čtvrtek od 7.15 hodin 
 Termín v únoru  je : 1.2., 8.2., 15.2., 22.2., V březnu 1.3., 

15.3., 22.3.,  9.3. Další bude upřesněno.  
 ----------------------------------------------------------------------- 

 
 Naši nejmenší, prvňáčci, byli  

s paní učitelkou Janou 
Schilerovou v dětském 

oddělení ústecké knihovny.  Že 
se jim pobyt v tomto 

vzdělávacím zařízení 
líbil svědčí i naše fotografie.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Krátká anketa 
 Máme za sebou první  letošní vysvědčení , pár chvilek, těsně před jeho 

předáváním, se naše spolupracovnice,  asistentka pedagoga, Blanka 
Kohoutová, zeptala některých žáků v  5.A  „Jak se těší na vysvědčení?“  

 David Jirák: Moc se netěším, bojím se, že dostanu špatné známky.  
 Kateřina Kunclová: Těším se, budu mít pěkné známky.  
 Robert A. Klepáček: Netěším , mám strach ze známek.   



Můj koníček    (Natali Littová, 6.A)  
je už tři roky tancování. Tancuju Street dance show , Dance Hall a  Hip 
Hop.  Tancuji soutěžně a  mám za sebou asi 12 soutěží . Tancování mě 
opravdu moc  a moc baví .I když mám občas neskutečnou averzi a 
nikam se mi nechce, přiznávám.   
První rok mého nástupu to bylo hodně těžké. Musela jsem dřít hodně 
techniku provedení atd. Něco jsem se ale naučila. Byla jsem strašné  
poleno!! První rok jsme tančili Dream Story. Bylo to na téma filmu 
Příběh hraček . Dostali jsme se na celostátní kolo do Prahy, kde jsme 
také skončili. Druhý rok s formací Přišla si pro mě, na téma filmu a 
muzikálu Annie . S touto formací jsme se dostali na největší akci a 
soutěž v naší republice Beat Street v Brně. Kde jsme skončili čtvrtí.Z  
celé ČR!  Nyní na další sestavě stále makáme, bude podle muzikálu a 
knížky Krysař.  

Tancování, moje láska  
                                                                                

Ahoj! Ty. 

Ty, co to právě čteš, tak jsem ráda, že si čteš můj článek o mém milovaném 

tancování. Jmenuji se Natálie Mauxová, chodím do třídy 6. B a tanci se věnuji 

od svých 5 let (takže už celých osm let). Je to můj koníček a prostě budu tancovat 

do té doby, co to jen půjde. Moooc mě to baví, protože mám ráda pohyb. 

Sice je to dřina a je to i drahé (hlavně kostýmy), ale 

tanec je nádherný sport. Další výhodou je, že jsem si tu 

našla spoustu nových kamarádů. Je to ale také dost 

bolestivý sport, musíme tvrdě trénovat. 

Doufám, že se ti můj článek líbil, a kdybys chtěl/a vědět o 

tanci něco víc, ráda pokecám  . 

                                                    Tak zatím ahoj!   

 

Toto byla moje první sestava„Ráno v trávě“ 

 
                                                                

 



Ahoj, jmenuji se Eliška Güttnerová, chodím do 6. A 
Třídy . Je mi 12 let. Moje koníčky jsou: volejbal, piano a 
sbor. Budu vám povídat o volejbale. 
 Volejbal je docela náročný sport. Tréninky máme 
třikrát týdně jeden a půl hodiny u Masarykovy 
nemocnice. Chodím tam už 2 roky. Tento sport jsem si 
vybrala, protože zněl zajímavě. Baví mě a chodí tam 
ráda. Jsme tam prima parta, je tam i zábava. Volejbal 
je prostě super sport. Tento sport vám doporučuji. 
Xxx 

                                       

Ahoj ,  

já se jmenuji  Nikola Maršálková a moje koníčky 

jsou: logické hry, in-line bruslení. Budu vám 

hlavně povídat o in-line bruslení: je to docela 

náročný sport. Je každé pondělí od 14:00 do 16:00 

hod. Doporučuji  ho všem , kteří jsou začátečníci, 

ale i těm ,kteří umí bruslit, protože se tam 

naučí určitě i něco nového. Jsou tam skvělí učitelé, 

a asistenti. Já jsem nikdy nestála na bruslích a od 

té doby, co tam chodím, tak bruslit umím. Kroužek 

jsem si vybrala, protože jsem se chtěla naučit jezdit 

na bruslích a znělo to docela  zajímavě. Chodím 

tam ráda a je tam příjemná společnost.   

 

 

 
 

 



 

 
Třídy se připravují  

na celoškolní akci Den zemí, jejíž termín byl přesunut na 20.  února 2018. A o 
co  vlastně půjde? V projektu se má především pamatovat na: zvyky dané 
země, jídlo, tradice, případně oblečení-kroje, dále na znak, vlajku, jazyk, měnu, 
zajímavá turistická místa, propagační materiály atd.) -  představit je a řádně 
prezentovat ostatním třídám. Na akci jsou vyčleněny nejen obě tělocvičny,  ale 
podle „chuti“ každé třídy je možné si zvolit libovolné místo ve škole. 

Věříme, že se na projektu  všude už pilně pracuje  a opravdu splní své 
zamýšlené poslání: mít populárně naučný a vzdělávací charakter.   

 
Třída V. A by ráda představila na zasedání parlamentu svůj návrh na DEN ZVLÁŠTNÍCH 

ÚČESŮ. Děvčata již trénují různé účesy. Sice nevědí, zda tento návrh bude členy parlamentu 
schválen, ale tímto způsobem si krátí občas přestávky mezi vyučováním.  
Dále se třída připravuje na DEN ZEMÍ, který proběhne 20.02.2018, všichni se moc těší. 
Nápadům se meze nekladou a tak všichni žáci dali hlavy dohromady a přicházejí s nápady.  

 

 

 



 
 

 Workshopy jdou do finiše  
Školní parlament již před delším časem připravil pro školu tzv. pracovní 
workshopy ( měly by se konat v čase třídnických hodin), přičemž podle daného 
harmonogramu, jak si odsouhlasil, se na dobu jedné vyučovací hodiny spojí vždy 
třída prvního a druhého stupně, při níž budou společně řešit zadaná témata. 
Přičemž by se mělo vyváženě pamatovat na tzv. „pro a proti“. Mezi daným 
tématem je například  naše školní jídelna, prostředí v ní, kvalita jídla, hygiena, 
personál, vybavení , nabídka , co hodně chválíme, co třeba méně atd.  
Druhým tématem má být prostředí školy, na prvním stupni rovněž, dále pak 
prostředí v němž žijeme, ale parlamentáři i chtějí podívat se vašima očima  na 
akce školy, školní výlety, naučné exkurze apod.  
 Poslední workshopy jsou plánované do 15. února. Po té se jejich obsah 
vyhodnotí, sumarizuje a předá vedení školy. 
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