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Výzva pro všechny čtenáře

B

líží se 40. výročí založení naší školy. Vyzýváme všechny
naše čtenáře z řad dětí, rodičů, prarodičů a všech ostatních,
kteří kdy měli něco společného se školou, jestli by se mohli
na přípravách oslav, které plánujeme na sobotu 17. září
2016, podle svých možností a schopností podílet. Jak? Chceme
vydat sborníček příspěvků těch, kteří na školu vzpomínají,
zanechala v nich zážitky na celý život, aby nám do něj poslali
svůj příběh. Pro inspiraci posíláme několik
námětů. Pokud vás žádné z nich
neosloví, máte
možnost

Obsah čísla
40. výročí
Den Země
Den ve ŠD
Rozhovor s deváťáky

napsat o čemkoli, čím vás škola oslovila. Protože je potřeba mít
časovou rezervu na grafické zpracování a tisk, prosíme vás o
zaslání nejpozději do konce května. Příspěvky můžete poslat
poštou na adresu školy do rukou Mgr. Zahrádkové, (ZŠ Nymburk,
Letců R. A. F. 1989, 288 02 Nymburk, přínést osobně nebo poslat na
mail: Zahradkova.Milena@zs-raf.cz. Pokud můžete příběh oživit
fotografií, budeme moc rádi. Všem, kteří se do naší akce zapojí, již
teď moc děkujeme.
Témata:
Výlet se školou – to je vždycky bezva!
Tomu se ve škole (ve třídě) říká trapas
Kdybych to byl věděl, tak bych ten den určitě nechyběl
Škola mi „přihrála“ dobrého kamaráda
A tehdy nám pan/í učitel/ka řekl/a, že se od nás něco naučil/a
Ve školním ruchu si mnohdy říkám: Být, či nebýt učitelem?
A tak se ukázalo, že jsme dobrá parta
Vždyť já mám tu naši školu vlastně rád
Vy se ve škole nesmějete?
Měl jsem trému, ale …
Mgr. Milena Zahrádková

Okénko ředitele
Akce školy
Akce ŠD
Práce dětí
Zábava
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Den léčivé planety Země 2016
Ve dnech 21. a 22. dubna se na
naší škole uskutečnil Den léčivé
planety Země (ve čtvrtek pro 1.
stupeň, v pátek pro druhý).
Program probíhal v duchu toho,
co všechno nám naše planeta
poskytuje, co nám nabízí,
abychom byli zdraví, přestože se
my k ní chováme mnohdy velice
macešsky. Oslavy Dne Země
patří na naší škole díky paní
učitelce Jankové vždy k
úspěšným akcím a tento se řadí
mezi ty nejlepší. Všechny
prezentace žáků byly velice
pěkné, navazovaly na ně
praktické ukázky odborníků, na
některých stanovištích si mohli
žáci činnosti sami vyzkoušet. Už
se těším na ten příští a jsem
zvědavá, čím nás překvapí.
Bára Chovancová, 8. A
Výskyt léčivých pramenů
v ČR a tradice lázeňství
Žákyně a žáci 9. A Michaela Fellerová,
Michaela Vlastníková, Ilja
Hendrych a Jan Javůrek
nám přiblížili nejznámější
lázeňská města u nás a
upozornili nás na léčivé
účinky jejich pramenů na
lidský organismus.
Pochopitelně nechyběly v
prezentaci ani naše
nejbližší lázně Poděbrady.

Tajemství včelího života a
léčivé včelí produkty
Žákyně 7. B - Diana
Urdová, Nikol Vilková a
Anička Krečová nás
zasvětily do života včel
a seznámily nás s
produkty, které nám
včely nabízejí. Některé
jsme mohli i ochutnat.

Praktické včelaření
Jak začít s včelařením,
jaké pomůcky si pořídit a
spoustu dalších cenných
rad nám poskytl pan
Plaňanský.

Léčivé rostliny
Nejznámější léčivé byliny a jejich
význam při léčbě různých nemocí
jsme poznali v prezentaci žákyň 7. A Markéty Matoušové, Natálky
Bělohradské a Adély Antošové.

Příprava léčivých jídel
Na tomto stanovišti jsme se seznámili s principy
zdravé výživy a pod vedením žáků 9. B - Lukáše
Hořínka, Petra Kožurika, Jany Pidmalivské, Báry
Langrové, Karolíny Pospíšilové a Davida
Vagenknechta jsme si některé z nich mohli
připravit a ochutnat.
Pokračování na str. 3
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Léčivé účinky minerálů
Adam Štecha a David Jansta z
9. A nás ve své prezentaci
seznámili s minerály nejen ze
své vlastní soukromé sbírky.
Tomuto koníčku se Adam věnuje
už od dětství, ale měl pro nás i
kameny skutečné a dozvěděli
jsme se také o léčivých účincích
polodrahokamů.

Pokračování str. 2
Přírodní léčivá kosmetika a
masáže s léčivými vonnými
oleji
Paní Přibová nám přiblížila
využití přírodní kosmetiky s
blahodárným působením
na lidské tělo.

Možnosti regenerace organismu ve
sportovním centru v Nymburce
Paní Knitlová nám představila relaxační
možnosti vodních bazénů, vířivek a masáží, které
čekají na návštěvníky Sportovního centra v
Nymburce.
Přehled a
p ř í p r a v a
léčivých čajů a
jejich ochutnávka
Mgr. Trnka nám
představil sortiment
čajů s jejich léčivými
účinky na lidský
organismus.

Léčivé účinky
stromů na lidský
organismus a
regenerace sil při
dřevořezání
Na tomto stanovišti
vystavovali své vlastní výrobky žáci Robin Samek ze 6. B a Tomáš
Jablonský z 9. A. Pod vedením paní Samkové si mohli zájemci
sami vyrobit své vlastní dílo.

Materiály pro fotoreportáž poskytla Ing. Janková
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Den ve školní družině
Jelikož nám bylo líto, že jsme uskutečnily reportáže pouze ve
školkách, rozhodly jsme se, že se vydáme i do naší školní družiny. V
každém oddělení byl jiný program. Někde se malovalo, jinde se
hrálo s Legem... Všude bylo o zábavu postaráno.

Den školní družiny
začíná již v šest hodin,
kdy je otevřena jedna
třída, do které chodí
děti ještě před
vyučováním. Jde o ty, o
k t e r é s e d o m a V 7.40 se děti přesouvají do
nemohou postarat, svých tříd, kde jim začíná výuka.
protože odcházejí do
práce.

Když dětem skončí vyučování, opět se přesouvají do
družiny, kde se nejprve spočítají a
pak vyráží každé
o d d ě l e n í
samostatně se svou
paní vychovatelkou
do školní jídelny na
oběd.

Děti přecházejí do jídelny.
Paní vychovatelka Bartošová kontroluje
docházku.

U okénka si vyzvednou jídlo.

A teď už: „Dobrou chuť.”

.

Pokračování na str. 5
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Dokončení str. 4
Náš den v ŠD proběhl souběžně s Thajským
dnem. Využily jsme příležitosti a zeptaly jsme se
dětí, jak jim exotické jídlo chutnalo. Jejich výrazy a
fronty na přidání mluvily za vše. Thajský den měl
na prvním stupni velký úspěch. (Bližší informace o
Thajském dni ve ŠJ přineseme příště.)
Po obědě zase seřadit a po jednotlivých
odděleních zpátky do družiny.

Po obědě následovalo hraní, malování,
zpívání, tancování a některé děti odcházely
na školní kroužek.
V jednom oddělení vymalovávaly děti
obrázky, které si mohly zalaminovat a
vyzdobit si jimi doma pokojíček.

V druhém se hrál stolní fotbal.

Jedním z kroužků, které děti mohou navštěvovat,
je Šikulka. Zde vyrábějí různé dekorace z různých
materiálů. Dnes vyráběly ptáčky na zavěšení.
Je vidět, že si naše
reportérka Tereza vybrala
své povolání dobře a
blahopřejeme jí k
úspěšnému
v y k o n á n í
přijímacích
zkoušek a hlavně
k přijetí na
střední školu s
pedagogickým
zaměřením.
(Pozn. redakce)

Fotoreportáž připravily:
Eva Prchalová a Tereza Víšová, 9. B
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Den hrůzy
A máme to za sebou! 15. dubna se konaly
přijímací zkoušky na střední školy pro žáky
devátého ročníku. Každý z deváťáků se toho dne
obával. Proč?
Protože je to něco nového, co jsme doposud
neznali. Většina z nás tomu učení moc pozornosti
nevěnovala, a tak jsme doufali, že nám naše
vědomosti postačí. Paní učitelky nás na to
důkladně připravovaly a vysvětlovaly nám látku,
kterou jsme z předešlých let nepochytili. Do té
doby, než přišel den plný strachu a obav, jsme to
nebrali vážně. Učitelé říkali, učte se, učte se, ale
my tomu nevěnovali pozornost.
A nastal den D. Nikdo jsme nevěděli, co nás čeká,
co na nás ještě ten den vybafne. Ráno vběhla do
pokoje máma, až dveře práskly o zeď, že málem
spadla omítka: „Okamžitě vstávej, za chvíli
vyrážíme na přijímačky!“ Přijeli jsme na místo a na
středních školách na nás koukaly divné tváře.
Zasedli jsme do lavic a začali vzpomínat na učitele
na základce. Byli jsme vystresovaní, že nic
neumíme, že jsme tomu nevěnovali více
pozornosti a že jsme je neposlechli.
Nastalo to. Učitel vchází do třídy s papíry na test.
Rozdal zadání a záznamové archy, do kterých se
měly psát odpovědi. Test z matematiky a českého
jazyka měl celkem 50 bodů, 17 a 30 otázek a
hodinu na vyřešení. Bylo to těžké. Nejnáročnější,
co nás kdy potkalo.
Za týden vyvěsili na stránky škol, zda jsme přijati.
Všichni z nás se dostali na školu, kterou chtěli.
Děkujeme učitelům za jejich čas a trpělivost.
Simona Mahutová a Aneta Zdobinská, 9. A
Zhruba pět minut před rozdáním papírů na mě
začínal doléhat stres. V průběhu psaní postupně
upadával. To nejhorší však přišlo až po napsání.
Už se to nedalo vrátit. Bylo to za mnou. Jediné, co
mi zbývalo, bylo čekat. Když jsem se dozvěděl, že
mě přijali, pocit nejistoty nahradilo neskrývané
štěstí.

Rozhovor
Rozhovor dnešního čísla jsme pojali
netradičně. Požádali jsme žáky 9. A, aby se s
námi podělili o dojmy z přijímacích zkoušek,
které by se v příštím školní roce měly týkat
všech žáků, kteří budou mít zájem studovat na
středních školách.
Foto: Tereza Kasalová, 7. C

Mé pocity byly zvláštní. Nemohl jsem dýchat.
Těžké zkoušky SCIO, jedny z nejtěžších, tomu
těžké fyzické testy. Stres, těžké nohy, v očích
strach. Dalších 60 lidí na tom bylo ještě hůř. Ten
pocit, pokud selžeme, je se vším konec a
skončíme na ulici. Byl to ten největší strach, co
jsem zažil. Nakonec jsem skončil druhý. Velký
úspěch.
Před odjezdem jsem měla strašný stres a na jídlo
jsem nemohla ani pomyslet. Ale když už jsem byla
ve třídě, všechny obavy šly stranou. Už jsem se
nebála a říkala si, že s tím nic neudělám a prostě
to nějak dopadne. Nemá cenu se stresovat,
protože to člověk tak akorát pokazí.
Stres, obavy, myslela jsem si, že jsem vše
zapomněla, byla jsem nervózní, až se mi z toho
třásly ruce, bála jsem se, v hlavě se mi honily
myšlenky, že jsem to pokazila, že mě nevezmou
na žádnou školu.

Nejdříve strach a stres z toho, co mě čeká. Když
jsem
začal psát přijímačky, začal jsem si věřit.
Stres jsem nejvíc pociťoval už při učení na
přijímačky. Ale když jsem je psal, byl jsem v Když jsem je dopsal, ulevilo se mi, že je vše za
pohodě. Nic mě nerozhazovalo. Ale těsně před mnou.
psaním jsem byl opravdu strašně vystresovaný.
Při snídani se mi třásly ruce. Při psaní testu se mi
přímo klepaly a měl jsem vše rozmazané. Chtělo
Když jsem ráno vstala, bolelo mě břicho. Když se mi každou chvíli ... Měl jsem pocit, že jsem
jsme dojeli na místo, padl na mě stres, tréma, vyprahlý, ale pil jsem neustále. Po dokončení
obavy, že nic neumím. Bála jsem se. Učte se a přijímaček bylo vše v pohodě, měl jsem výborný
pocit.
jděte tam v klidu a pak se nemusíte bát.
Dokončení na str. 7
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Dokončení str. 6
Z přijímaček jsem byl nervózní,
přestože jsem věděl, že se na té
škole nepočítají do přijímacího
řízení. Bál jsem se, že mě na
školu nevezmou kvůli špatně
napsaným přijímačkám. Ještě
den předem jsem si říkal: „To
bude brnkačka.” Ale jak jsem se
vzbudil, všechno sebevědomí
jsem ztratil. Celou dobu do 22.
dubna jsem měl plnou hlavu
myšlenek na to, co budu dělat,
když mě nevezmou. Ale hned v

Výprava do muzeí 5. B v Poděbradech
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pátek ráno jsem se podíval na
výsledky a spadl mi kámen ze
srdce, Byl jsem 15. ze třiceti Redakční rada přeje všem
uchazečů. Takže jsem se sebou maminkám, babičkám a všem
spokojený.
ženám, které se starají o děti k
jejich svátku vše nejlepší.
Cítila jsem se oproti ostatním Pamatujeme na ně i v naší
velice nepřipravená. Ruce se mi škole a vytváříme pro ně
klepaly a vše bylo zajímavější krásná přáníčka. Ukázku pro
než test. Každou minutu jsem inspiraci najdete na straně
kontrolovala čas. Ani po 16.Najděte si o víkendu čas,
půlhodinové přestávce jsem se popvídejte si a společně ho
nedokázala uvolnit a najíst se. všichni oslavte.
Žaludek jsem měla jako na vodě.

Den matek

Foto: Mgr. Kamila Sklenářová

Dne 12. 4. 2016 si vyjela třída 5. B
na výlet do Poděbrad. Sešli jsme
se před školou v 7:30. Čekali
jsme na autobus, a ten nás
odvezl na nádraží. Tam jsme se
rozhodli, že pojedeme
osobákem, který jsme stihli jen
díky zpoždění. V Poděbradech
jsme nejprve navštívili muzeum
filmových legend. Cestou jsme
se vyfotografovali u velkých hodin, které byly vyrobeny v roce 1930-1935. V muzeu byly všechny
známé postavy z hollywoodských filmů v životních velikostech. U některých jsme se mohli
vyfotografovat. Byl tam například: Iron Man, Dobby, Captain America nebo mistr Yoda a další známé
postavy… Dali jsme si zmrzlinu a šli jsme dál. Než jsme dorazili k vlastivědnému muzeu, ukázala nám
paní učitelka, kde bydlí, protože jsme šli okolo. V muzeu jsme vyplňovali pracovní listy o tom, jak lidé ve
středověku žili a bydleli a která zvířata v této době žila. Jako suvenýr jsme si mohli vyrazit minci. Výlet
se nám moc líbil a těšíme se na další.
Barbora Bímová, Karolína Aubrechtová, 5. B

Okénko ředitele

Tak máme už déle než měsíc
jaro a ještě koncem dubna jsme
museli ráno seškrabovat z aut
námrazu. Jaro je tady, ale hraje
si s námi občas na
schovávanou. Ale ani chladnější
počasí nám nemůže zabránit
vychutnávat nejhezčí roční
období (alespoň já si myslím, že
je nejhezčí). Ráno si na kolo sice
ještě musím brát slabé rukavice,
ale lesy podél Labe se s
rozedníváním rozezní ptačím
zpěvem.

Prodlužují se dny, blíží se období
škol v přírodě, exkurzí a výletů.
Začínáme také vnímat blížící se
konec školního roku a čas
sladkého prázdninového
lenošení.
Je na každém z nás, jak budeme
jarní čas vnímat. Jestli jako čas
nejistot a to nejen v podobě
aprílového počasí, nebo jako
čas radování se z maličkostí (i
třeba z toho ptačího zpěvu) a
těšení se na něco hezkého, co je
před námi.
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Soutěže-soutěže-soutěže-soutěže-soutěže
Na dopravní soutěž, která se konala dne 13. dubna, se z každé třídy
od čtvrtého ročníku dostavili dva chlapci a dvě dívky. Byli jsme
rozděleni na první a druhou kategorii. Hned ráno před
osmou hodinou se všichni sešli u školy, aby si
uložili kola do atria. Po třech hodinách učení
jsme se znovu sešli, abychom si vyzvedli kola.
Soutěž spočívala v tom zdolat všechny
překážky, např. jízdu mezi prkny, po křídou
vyznačené osmičce, převést kelímek s vodou
atd… Jmenuje se to jízda zručnosti, u které se
odečítají body získané v dopravním testu.
Ten jsme psali v tělocvičně. Když jsme
všichni dosoutěžili, šli jsme na oběd nebo
Foto: Mgr. Magdaléna Faltinová
domů…
Lucie Hájková, 5. B

Dopravní soutěž

Nymburská stuha - 28. ročník

V sobotu 23. 1. 2016 se konaly
krasobruslařské závody pro 180
závodníků z cele české republiky na
zimním stadionu v Nymburce. Těchto
závodů se účastnila i žákyně 5. B
Karolína Hradecká, která ve své
kategorii žačky mladší B z 12
závodnic obsadila 1. místo.
Karolínce přejeme mnoho dalších
úspěchů.
Foto: paní Hradecká

Soutěž fléten
Flétničky jely ve středu 6. dubna na soutěž
do kulturního domu na Loučeň. RAFáčci
získali 5. místo a RAFíci také. Každý dostal
ptáčka a pamětní list. Všichni odjeli s
úsměvem a pochvalou od paní učitelky.
Adéla Bajerová, 2. B

ROK LITERATURY
V NYMBURCE 2016

Foto: Mgr. Magdaléna Faltinová
Naše škola se zapojila do literární a výtvarné soutěže, kterou vyhlásila Městská knihovna v Nymburce
ke svému 120. výročí. Do výtvarné soutěže se zapojilo 221 dětí z osmi škol, do literární části 76 autorů
ze sedmi škol.
Výtvarné části se zúčastnil první stupeň a v I. kategorii žáků 1.-5. tříd zvítězila Adéla Tůmová, 2. B s
obrázkem ke knížce Anička a její kamarádky.
Druhý stupeň se zapojil do literární soutěže, ve které zabodovali žáci 7. C - David Šimko, který soutěž v
II. kategorii žáků 6.-9. tříd vyhrál, a Vladimír Jirsák obsadil třetí místo. Výhercům blahopřejeme.
Městská knihovna v Nymburce děkuje všem vítězům a zúčastněným autorům a blahopřeje k
dosaženým výsledkům. Všem vítězům budou předány ceny a diplomy za umístění v soutěži dne 16. 5.
2016 v 15 hodin ve výstavní hale Městské knihovny v Nymburce.
Z vybraných a vyhodnocených prací bude uspořádána výstava v prostorách knihovny a bude vydán
sborník. Srdečně zveme všechny děti na slavnostní předání cen a k prohlídce výstavy.
Mgr. Milena Zahrádková + citace z e-mailu z Městské knihovny Nymburk
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Kalendář 2016 Jaro, léto, podzim, Besip – výtvarná soutěž 2016
zima, zdravá strava je vždy prima
20. 10. se žáci tříd 2. B, 3. B a 4. B zúčastnili
soutěže Happy Snack. Malovali obrázky do
kalendáře – „Kalendář 2016 Jaro, léto, podzim,
zima, zdravá strava je vždy prima“. Proto jsme se
rozhodly udělat rozhovor s žáky, jejichž obrázky
byly vybrány do kalendáře. A jak se jim soutěž
líbila a jaký z ní mají pocit, to už si přečtěte sami.
Jak se soutěž jmenovala a co jste měly malovat?
„Kalendář 2016 Jaro, léto, podzim, zima, zdravá
strava je vždy prima“ a malovali jsme obrázky s
touto tematikou.
Malovalo se vám na tuto tematiku dobře?
Ano, k tématu bylo hodně nápadů.
Co bylo nejtěžší namalovat?
Nejhůře šel malovat podzim a zima.
Co se vám na obrázku líbí?
Léto.
Bavilo vás malovat?
Ano, hodně, užili jsme si to.
Kolik vás malovalo?
Celá třída, paní učitelky vybraly nejlepší obrázky a
poslaly je do soutěže.
Kdy a kde jste malovaly?
20. 10. 2015, doma i ve škole.
Kolik času vám práce zabrala?
Práce nám trvala asi dvě hodiny.
Jaké máte pocity z toho, že jste byli vybráni?
Dobré, všichni jsme moc rádi.
Byli jste v podobné soutěži poprvé, nebo už
malujete poněkolikáté?
Už malujeme po několikáté.

Jasmína Matúšková, 2. A
Blahopřejeme žákům, kteří se umístili v okresním
kole výtvarné soutěže zaměřené na bezpečnost
na silnici a problematiku dopravní výchovy.
Ocenění žáci Milan Odvárko ze 2. A, Jasmínka
Matúšková ze 2. A a Adélka Tůmová ze 2. B byli
pozváni v pondělí 21. 3. do Obecního domu v
Nymburce k předání diplomů a cen. Nejlepší
práce zde byly vystaveny do 12. dubna.

Záchranáři 2016

Adéla Pilátová, 2. A

Rozhovor připravily: E. Prchalová a T. Víšová, 9. B

Každoročně se naše škola zúčastňuje soutěže
Požární ochrana očima dětí. Blahopřejeme
vítězům školního kola, kteří postupují do okresní
soutěže. V literární části postoupily práce
Valentýnky Kůrkové a Anežky Frimlové ze 3. A. Ve
výtvarné soutěži postoupily v kategorii 1. a 2. třídy
práce Adélky Tůmové z 2. B, Adélky Pilátové z 2. A
a Terezky Karbanové z 2. B. V kategorii 3. až 5.
třídy postoupila Pavlína Pánková z 3. C, Julie
Šmakalová ze 4. C a Zuzana Klazarová ze 4. C.
Držíme palce do okresního kola. Za účast ve
školním kole děkujeme všem soutěžícím.
Podklady dodala Mgr. Hana Zubíková
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Projektový týden: Den Země
V týdnu od 18. do 22. dubna děti ŠD plnily úkoly spojené s
Dnem Země. Jednotlivé akce probíhaly celý týden.
Seznámily se s úkoly, zpracovávaly testy, pracovní listy.
V úterý se uskutečnila vycházka do Drahelic. Cestou děti
poznávaly přírodu, určovaly druhy rostlin a na hlavní
zastávce ve sběrném dvoře určovaly druhy nádob na
tříděný odpad. Závěr odpoledne strávily na drahelském
hřišti, kde se věnovaly sportovním aktivitám.
Středa patřila výtvarné činnosti. Děti zpracovaly námět

„Strom mých přání”. Jedná se o soutěž „Strom pro
Krejčíka Honzu”.
Ve čtvrtek péče o životní prostředí probudila v
dětech zájem o školní zahradu, určování druhů
rostlin a „Putování se
s k ř í t k e m
Zahradníčkem” nás
plně ujistilo v tom, že
rozsah jejich znalostí
zaslouží pochvalu.
Te n t o d e n p r o b í h a l
zároveň úklid hřiště ŠD.
V pátek děti pod vedením vychovatelek
zpracovávaly pracovní listy a testy, které potěšily
úrovní znalostí.
Některé děti si odnesly vypěstované rostliny a všichni, kteří se projektu
zúčastnili dostali sladkou odměnu.
Autor a foto: Jitka Martincová, vychovatelka

Projektový týden „Čarodějnice”

V rámci tohoto projektu ŠD, který se uskutečnil v týdnu od 25. do 29. dubna, se děti seznámily s historií
zvyku pálení čarodějnic, složily zkoušky čarodějnic a čarodějů, výtvarně jejich
postavy ztvárnily. Ve středu 27. 4. tato akce vyvrcholila
promenádou čarodějnic a čarodějů po
škole.
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Petrpaslíkovo divadlo
Dvoudenní vystoupení
loutkařského divadla na ŠD zaujalo
všechny zúčastněné děti. Ve dnech
12. a 13. dubna vstoupily s
loutkářem a loutkami do období
pravěku. Prošly s ním prvohory,
druhohory, třetihory a čtvrtohory.
Poučné a zábavné představení
pana Petra Pištěka zaujalo děti i dospělé.
Jedná se o kombinaci loutkového a živého
divadla jednoho herce. Těšíme se na další
zábavné představení.

Projektový den
„Pomoc rodičům”
Dne 24. 3. 2016 proběhl ve ŠD projektový den
„Pomoc rodičům“. Projekt byl připraven
především pro rodiče, kteří neměli o
velikonočních prázdninách pro své ratolesti
hlídání. Děti si celý den pěkně užily v ZOO
Chleby. Kromě zábavného parku, ve kterém se
dostatečně vyřádily, si také prohlédly nově otevřenou budovu
ochočených zvířat. Výlet se vydařil a doufáme, že naše pomoc rodičům byla účelná.
Kolektiv ŠD

Hody, hody do provody
„Hody, hody do provody." Každý
zná velikonoční koledu a ke
koledě patří i malovaná vajíčka.
Novou techniku (malování
voskem) si děti ze Šikulky a první
třídy ŠD vyzkoušely ve školní
jídelně dne 22. 3. 2016. Moc
děkujeme paní kuchařce za
inspiraci.
Podklady pro akce ŠD dodaly paní vychovatelky
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Akce školy

Jarní den 2016
Projektový den 1. stupně s
názvem Jarní den v letošním
roce proběhl v úterý 22. a ve
středu 23. března. Zúčastnilo se
ho všech čtrnáct tříd. V těchto
dvou dnech těsně před
velikonočními prázdninami žáci
vyráběli ve třídách jarní a
velikonoční dekorace, různými
technikami zdobili kraslice,
připomínali si velikonoční
k o l e d y, z v y k y a t r a d i c e .
Truhlářská dílna pro školáky s
názvem Hoblinka připravila pro
zájemce materiál a nářadí na
výrobu zajíčka ze smrkového
dřeva. Zhotovenými výrobky si
žáci vyzdobili třídy, chodby i
svoje domovy. Stejně jako v
minulých letech se projekt
vydařil a přispěl k rozvoji
manuální zručnosti i estetického
cítění dětí.
V 2. B se také pilně vyrábělo hlavně z papíru. Stojánek na
ubrousky se zajíčkem, miska na
kraslice a další velikonoční
dekorace.

Přehlídku všeho, co 2. B pod vedením paní
učitelky Mazurové vyrobila, vidíte na dalším
obrázku. Stihli toho opravdu hodně a měli
se čím pochlubit. Výrobky o letošních
Velikonocích ozdobily domácnosti nejen
žáků 2. B.
Pokračování na str. 13

Velice pěknou výzdobu
měla třída 1. C paní učitelky Peřinové.
Napsali nám k tomu: V jarních dnech jsme si
užili práci na dvou projektech. I když jsme
zatím jen prvňáci, umíme zapojit fantazii i
šikovné ruce. Naši vajíčkoví čmeláci byli jako
živí a zajíčci přiskákali přímo z pole.
Takových nápadů a výrobků už v naší třídě
máme mnoho, a proto je nám tu tak dobře.
Přijďte se podívat. Kam? No přece do 1. C.
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Pokračování str. 12
2. C pod vedením paní učitelky
Batalové zpracovávala prezentace o
velikonočních tradicích a zvycích. Na
obrázku je jedna velice vydařená.
Kromě toho vyhlásila tato třída soutěž o
nejhezčí velikonoční výzdobu. A bylo z
čeho vybírat. Některé dekorace byly
dokonce k jídlu.

Zajíček ze dřeva z dílny
Hoblinka.

Některé třídy jsme mohli zastihnout v
truhlářské dílně Hoblinka pří výrobě
velikonoční dekorace ze dřeva.
V pracovně keramiky jsme vyfotili 3. A
s paní učitelkou Červinkovou, jak se
chystají pracovat.

Kluci ze 4. C paní učitelky
Brázdové se také chlubí svými
výrobky.

Podklady pro fotoreportáž dodala PaedDr. Eva Říhová
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Čarodějnice očima žáků 4. A
Čarodějnice Rebeca
Rebeca žije s kočkou Lízou v malé chaloupce
uprostřed lesa. Ráda sbírá bylinky. Jednoho dne
Rebeca s Lízou jely pro bylinky na kraj lesa. Když
nasedly na koště, koště se rozletělo a nešlo
zastavit. Rebeca chytila padající Lízu a vytáhla
hůlku. Řekla zaklínadlo a koště zastavila. Rebeca
s Lízou spadly do keře. Rebeca našla bylinky,
které potřebovala, a zpátky došly pěšky. Všechno
dobře dopadlo.
Karolína Šimáčková
Obrázek: Bára Válková

Obrázek: Jiří Zbejval
Kde máš koště, Hadrníno?
Čarodějnice Hadrnína žila v malém domečku, do
kterého se přistěhovala před 130 lety. Domek stál
na kraji lesa vedle jiného domku, kde bydlela její
kamarádka Strašiduška.
Když se jednoho rána Hadrnína probudila, byly
teprve tři hodiny. Řekla si, že si ještě chvíli
schrupne. Už bylo odpoledne a Hadrnína ještě
spala. Dráček Soptík se ji snažil probudit. Když to
nešlo, otevřel dveře a stáhl z Hadrníny peřinu.
Hadrnína vyskočila z postele: „Ty jsi mi ale dal!
Kolik je vlastně hodin?“ „Čtyři odpolední!“
posmívali se jí skřítci Terda a Ferda. Hadrnína se
oblékla do červeného svetru a do své černé
záplatované sukně. Učesala si hnědé vlasy a
vyčistila zuby. (Ale moc tomu nedala, však taky
byla čarodějnice.) Honem běžela do kůlny pro
koště. Nastartovala ho pravou zadní a vznesla se
nad domek. „Terdo! Dávej pozor na Ferdu!“ Ještě
se podívala, jak jí kvetou begonie, a pak už frčela
rovnou do čaropekárny. Pekařka Lea už měla
napečeno.
Hadrnína cestou z čaropekárny pořád klesala a
klesala, až úplně z koštěte spadla. Když se otřásla

Deník čarodějky Andreaj
Ahoj můj deníku. Konečně se přihodila ta úžasná
věc – je noční čarodějnický rej. Je to příležitost
ukázat se před ostatními čarodějnicemi.
Jmenuji se Andreaj. Jsem hrozně ošklivá, mám
veliký nos, uhrančivé oči a ve vlasech pavouky.
Mám ráda černou barvu, proto i moje šaty jsou
černé. Jsem ta nejzlejší čarodějka. Nemám ráda
děti ani ostatní lidi. Nejradši mám hady, s kterými
bydlím na konci vesnice blízko lesa. Už se nemůžu
dočkat čarodějnického rejdění. Budu určitě
nejlepší.
Erika Langová
a posadila, povídá: „Tak kolik jsem toho vlastně
koupila? Třicet rohlíků, dvacet housek, čtyři veky a
jeden veliký chléb. To moje koště neunese.
Košťátko, leť samo domů a zavolej Soptíka, ať
přiletí na pomoc!“ Hadrnína čekala hodinu…
dvě… a nic. Koště ani Soptíka neviděla. Jakpak by
ne! Koště letělo jinudy a zastavila ho čarodějná
policie, že letí bez pilota. Hadrnína přemýšlela, co
udělá: „Buď ten nákup odtáhnu domů sama, nebo

Obrázek: Kuba Papírník

Pokračování na str. 15
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Pokračování str. 14
tady budu čekat a čekat. To
raději půjdu pěšky. Koště
mezitím konečně doletělo domů.
Řeklo Soptíkovi, co se Hadrníně
stalo. Když Soptík vyšel před
dveře, ochoten Hadrníně
pomoct, málem upadl, protože
uviděl Hadrnínu, jak běží s
pytlíky pečiva k domečku. „Tak
jak jste se měla moje
strašidýlka?“ Terda se podíval na
Ferdu, Ferda na Soptíka, Soptík
na koště a koště provinile na
Hadrnínu. Hadrnína se jen
pousmála: „Příště si vezmu na
nákup raději káru.“
Eliška Schwarzová
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Čarodějnice má ráda žížalence
Za černým lesem, velkým smrkem je malá strašidelná chaloupka. V
té chaloupce bydlí čarodějnice Berta. S Bertou bydlí i kocour Fergas
a had Jelimán. Největším koníčkem Berty je pečení žížalanců. To
jsou lívance, do kterých se
přidávají žížaly. Jednoho dne,
když se Berta rozhodla péct
žížalance a otevřela žížalí
krabičku, zděsila se. V krabičce
nebyla ani jedna žížala. Vzala
své dva kamarády Fergase a
Jelimána a šli na lov žížal.
Hledají, ale po žížalách ani stopy.
Nepomáhala kouzla ani čáry.
Berta tak musela otevřít
lektvarovník a musela najít jiný
recept. Uvařila tak jiné jídlo, které
se jmenovalo řevmelín. Všichni si
moc pochutnali, a jestli neumřeli,
řvou tam po chutném a lahodném
řevmelínu dodnes.
Autor a obrázek: Vendula Fellerová

Kurz vaření
Jednoho dne čarodějnice Lektvarýna míchala lektvar, který sloužil k
cestování do budoucnosti a do minulosti. Když byl lektvar
dokončený, hned ho vyzkoušela. S lektvarem cestovala do
minulosti a hned potom do budoucnosti. V budoucnosti jí bylo 1899.
Lektvarýna v budoucnosti chodila na kurz vaření, kde míchali různé
lektvary a jedovaté nápoje. Když míchali lektvar krásy, dala
Bradavína Lindě do lektvaru chlup. Lektvary potom kontrolovala
paní profesorka Ropuchová. Všechny chválila, kromě Lindy. Té
začal lektvar bublat. Všechny čarodějnice zamrzly. Jediná
Lektvarýna ne. Vrátila se do minulosti. A v budoucnosti, až jí bylo
1899, tam to potom zachránila. Autor a obrázek: Simona Michlová
Obrázek: Adéla Drahokoupilová
Čarodějnice
Moje čarodějnice se jmenuje
Karmína. Je velká a má zelenou
barvu pleti. Nosí černý klobouk a
černé roztrhané šaty. Bydlí ve
velkém jablku uprostřed louky.
Vnitřek jablka vydlabala a
udělala z něj mošt. Má kouzelné
zrcadlo, díky kterému může
cestovat časem. Ráda kouzlí,
cestuje, ale i ráda navštěvuje
kamarády. Narodili se 30. 4. a už
jí je 6040 let. Za kamarády má:
Dokončení na str. 16
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Dokončení str. 15

kočku Mínu, sovu Máju, čarodějnici Petru a
kouzelníky Alberta a Strašpytla. Je odvážná a
dobře vypráví příběhy.
Jednou na jejích 1180 narozeninách dostala nové
koště, a tak se šla proletět. Jenomže koště bylo
divoké a Karmína spadla rovnou na nymburské
čarodějnice. Naštěstí si všichni mysleli, že to je jen
převlek čarodějnice. Koště pořádně chytla a šla se

podívat, co lidi dělají. Karmína začala soutěžit.
Dostala se až do konce všech stanovišť. Pak byla
soutěž na vypadávání, Karmína se dostala do
konce proti nějakému Tomáši. Teď musela běžet v
závodě. Karmína běžela ze všech sil, ale
prohrávala. Koště jí trochu popohánělo, a tím
vyhrála. Prý to byly její nejhezčí narozeniny.
Jan Hrubý

OBRÁZKOVÉ KŘÍŽOVKY

Lucka Hájková, 5. B

Bára Bímová, 5. B

S kosmonauty do vesmíru

Eliška Holubová

Petra Pijáková
Markéta Hladíková

Redakční rada

Žáci 6. A malovali v hodinách
výtvarné výchovy kosmonauty a
vyráběli maminkám 3D přáníčka.
Můžete posoudit, jak se jim dařilo.

9. B - Eva Prchalová, Tereza Víšová, Lukáš Hořínek, 9. A - Ondřej
Špes, Adam Štecha, 8. B - Petra Benešová, Jana Kotingová, 8. A Bára Chovancová, Adéla Polívková, 7, C - Aneta Běhounková, Jan
Hubálek, David Kus, Martin Kus, Jan Skořepa, 6. B Aneta Holcová,
Eliška Šulcová, 5. B - Bára Bímová, Natálie Kurfürstová, Kateřina
Věra Dědourková
Čížková

