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Indiánský projekt očima dětí
Dne 30. 10. 2014 jsme měli ve škole projektový
den. Žáci si vylosovali barvu týmu. Dostali miminko
(kolíček) a čelenky
v barvě svého týmu.
V
každé
skupině
byla
náčelnice
(učitelka).
Měli
jsme
vytvořit prezentaci.
V každé skupině byly
úkoly, které jsme
měli splnit. Každá
skupina
si
měla
vybrat jedno silové
zvíře. Naše skupina
měla
divočáka,
podle kterého jsme
měli udělat masku
na totem. Také jsme
měli
vymyslet
příběh. Byli tam také
jiné
úkoly,
např.
zjistit,
kdo
byl
generál Custer, nebo
vyluštit, co je to tomahawk.

Když jsme všechny úkoly splnili, museli jsme
prezentovat před všemi ročníky. Maska zvířete
se přitloukla na totem. Odevzdali jsme miminko a dostali
jsme pírko do čelenky. Po projektu jsme měli něco
o něm napsat ... (Alice K., 4. r.)
Byla jsem ve skupině s názvem Divocí koně. Tento
projekt se mi zdál velmi povedený. Úkoly nebyly těžké,
ale na pochopení byly nejtěžší šifry. Dostali jsme kolíčky,
které jsme měli opatrovat až do konce projektu.
Do týmů jsme se losovali. Dostali jsme čelenky na hlavu
a za splnění úkolů jsme dostávali papírová peříčka.
(Monika B., 5. r.)
Práce byla dobrá a ve skupině jsme udělali dost
a na velký papír jsme napsali hodně vět a popsali jsme
celý papír. A vyrobili jsme masku, ale masku jsme stihli
a moc se mi to líbilo. (Michal V., 4. r.)
Na projektu mě nejvíc bavilo, když přitančila paní
učitelka. A pracovalo se mi nejlíp s Bárou. Já a Bára
jsme vyráběly masku. A já jsem byla v hnědé skupině.
(Veronika L., 4. r.)
Projektová práce a skupiny byly výtečné. Každá
skupina měla jiné zvíře. Pracovali jsme dohromady
a dobře. (Tomáš P., 4. r.)
Pracovali jsme ve skupinách. Práce bylo hodně, ale
všichni jsme se statečně pustili a poprali se se všemi
úkoly. Myslím, že se práce povedly, i když někdo něco
nestihl. Vyráběli jsme masky na vnitřní totem. (Michal
D., 5. r.)

OMEZENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY
V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN A V LEDNU 2015
Oznamujeme, že v době od 22. prosince 2014 do 2. ledna 2015
bude omezen provoz všech pracovišť mateřské školy
z ekonomických důvodů.
Dále oznamujeme omezení provozu všech pracovišť mateřské školy
v pátek 9. ledna 2015z organizačních důvodů.
MŠ bude v tyto dny uzavřena.

I zkoušení může být zábava…pro učitele☺
Co vše, dle mých žáků, ŽIJE V NAŠEM LESE?
 savec, býložravec: HOUSENKA, KRÁVA, OVCE
DOMÁCÍ
 savec šelma: JELEN, TYGR, GEPARD
 keř: BORŮVNÍK, MALINÍK, JAHODA DIVOKÁ, ŠÍPEK
RŮŽOVÝ
 bezobratlý živočich: ZMIJE OBECNÁ
 bylina: SEDMIKRÁSKA KRÁSNÁ
 listnatý strom: ŽALUD OBECNÝ
 houba: VOCHOMŮRKA červená
 jehličnatý strom: JEHLAN obecný
(ŠH)

Beseda o komiksu

Beseda s autorkou scénářů a komiksových příběhů
Klárou Smolíkovou, výtvarnicí a galeristou Veronikou
Krištofovou, přinesla dětem interaktivní seznámení
s tímto specifickým literárním a výtvarným útvarem.
Komiks je dětem velmi blízký - spojuje krátké mluvené
slovo a obrázek. Rádi je čtou i začínající čtenáři.
Děti poznaly historii komiksu, komiksová citoslovce,
druhy bublin a piktogramy. Vyzkoušely si stavbu
příběhu, pravidla komiksové řeči i způsob vyprávění.
Také si zahrály komiksové postavy.
Beseda byla plná pracovního úsilí žáků, kteří ochotně
plnili úkoly. Cílem bylo povzbudit zájem o čtení a
vnímání příběhů a také pokus o vlastní tvorbu.

A co spaní ve škole?
Dne 30. 10. 2014 po projektu v 17:15 byl sraz v šatně na
Krvavou noc. Kdo přinesl jídlo na snídani, měl ho dát do
kuchyně a čekat, než přijdou ostatní. Když všichni přišli,
shromáždili jsme se ve třídě a poslouchali jsme, jaké budou
soutěže. Bylo sedm soutěží. Když soutěže skončily, navečeřeli
jsme se a potom byla diskotéka. Tancovali jsme a mezitím
probíhala bojovka na půdě. Po bojovce a disco jsme šli spát
do spacáků. Vyčistili jsme si zuby, převlíkli jsme se a šli spát.
Jenomže ostatní holky pořád mluvily, takže se nedalo spát.
Nakonec jsem usnula. (Alice K., 4.r .)
Spaní ve škole se mi moc líbilo. Pořádala to Šárka Š. a Monča
B. Šla jsem na bojovku, ale bála jsem se. Nakonec jsem

strach překonala, tak jsem vešla na půdu. Šla jsem po
schodech, došla jsem nahoru a tam na mě vybafl tajemný
duch. Měl ruce celé z kostí. Já jsem zakřičela, ale šla jsem dál.
Tam na mě vyskočila Monča. Šárka seděla za takovým
stolečkem a řekla mi strašidelným hlasem: „Namoč si prst do
upíří krve a podepiš se!“ Pak jsem si měla utřít prst do
houbičky a vzít si bonbon. Otočila jsem se a pospíchala dolů,
otevřela jsem dveře a přezula jsme se z bot do přezůvek.
Strašně moc se mi to líbilo. (Gábina B., 5. r.)
Spaní ve škole bylo moc hezké. Program byl povedený.
Nejlepší byla bojovka, ale i soutěže byly moc hezké. U soutěží
bylo 7 stanovišť: 1. házení míčků do koše, 2. Kimova hra, 3.
chůze s pingpongovým míčkem, 4. lezení mezi provázky, 5.
poznávání podle hmatu, 6. chození po obrácené lavičce, 7.
lehká opičí dráha poslepu. Tuto akci jsme pořádala já se
Šárkou. Pak bylo disco, bojovka a tak dále. (Monika B., 5. r.)
Bylo to super, disko, bojovka. To vše bylo fajn. Jmenovalo se
to Krvavá noc. Měli jsme dokonce i kino. Bylo fajn, ale bez
popkornu. To byla škoda. Bojovka byla strašidelná a já jsem
se bála. (Barbora D., 4.r .)

Akce v prosinci










Ve
škole
probíhá
prodejní
výstava
knih
nakladatelství Svojtka. Knihy jsou vystaveny
v 1. patře a vybírat si můžete zejména z titulů
pro nejmenší děti. Akce končí začátkem prosince.
4. 12. mají žáci ZŠ dopolední projekt opět
na indiánské téma: Historie indiánů.
5. 12. připravujeme Čertí rejdění a Mikulášská v MŠ
a ZŠ. Děti se dočkají návštěvy Mikuláše a rozdávání
nadílky. Balíčky pro děti zajišťuje Sdružení rodičů
Školáček a v MŠ Dřetovice RC Dřetovice.
10. 12. jedou žáci ZŠ na nový český rodinný muzikál
Sněhová královna do divadla Hybernia v Praze.
Představení bude dopolední, ale i tak se jedná o
mimořádnou kulturní akci.
16.12. Vánoční zpívání a prodejní trhy žákovských
prací
22. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny v základní škole

Příprava Vánoce - pečení cukroví na kroužku Vaření

Vánoční zpívání pod jedličkou
bude i letos znít na školní zahradě.
Koledy Vám zazpíváme v úterý 16. 12. od 16 hodin.
Vystoupení všech žáků ZŠ a i MŠ bude připravené
v duchu Vánoc a zimního období. Věříme, že Vám
zpříjemní předvánoční čas a dopřejete si pozastavení
a popovídání u malého občerstvení
v prostorách školní jídelny.
Součástí akce budou vánoční trhy žákovských prací,
kde si budete moci zakoupit milé drobnosti.
Připravujeme také charitativní akci na podporu dětí
v sirotčinci v Kongu, o kterých jsme se už hodně
dozvěděli díky manželům Debroise.
SRDEČNĚ VÁS ZVEME!
Klidné prožití vánočních svátků,
hodně radosti a spokojenosti
přeje
kolektiv zaměstnanců školy

