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        Ve středu 26. března se naše třída jela podívat do muzea na Vítkově 

s panem učitelem Strádalem a s paní studentkou, kde proběhla exkurze 

s názvem „ 50. léta v Československu “. Vyrazili jsme po druhé vyučova-

cí hodině. Jeli jsme tramvají, pak jsme šli pěšky až k muzeu. Chvíli jsme 

čekali před muzeem, než nám otevřeli. Když jsme vešli dovnitř, odložili 

jsme si věci a šli jsme do první místnosti. Paní průvodkyně se nás ptala 

na různé události. Pak nás rozdělila na čtyři skupiny a všichni společně 

jsme začali vyplňovat pracovní listy. Když jsme vstoupili do hlavní míst-

nosti, na zemi byly chronologicky napsány letopočty s popisky na zdech. 

Bylo to velmi pěkně vytvořené. Poté jsme vypracovali další stránku pra-

covního listu. Nakonec jsme vešli do další místnosti, sedli jsme si do sku-

pinek a dostali jsme rozstříhaný obrázek nebo básničku. Společně jsme 

to poskládali, pak nám o tom paní průvodkyně začala vyprávět. Pan uči-

tel Strádal nám zadal (venku před památníkem) domácí úkol. Chvilku 

jsme tam poseděli a povídali si a pak jsme šli směrem k tramvajové za-

stávce a na oběd. Exkurze se nám moc líbila. Jen vyprávění v muzeu by-

lo trochu delší. Bylo to 

super. 

                                        

      Lucie Jonczyová, 9.A 
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        Třídy 5.A a 5.B vyjely společně na lyžák. A už zde stojí autobus 

a čeká, než do něj nastoupíme. Paní učitelka dala povel a všichni hupli 

do autobusu. A začali jsme má-

vat rodičům na rozloučenou! Už 

jsme na cestě. V neděli jsme vy-

tvořili družstva a následoval prv-

ní nástup všech družstev. Začali 

jsme jezdit na sjezdovce. Vůbec jsme se neučili. Užívali jsme si sně-

hových radovánek. A takhle to bylo po celý týden. Pouze ve středu 

jsme nelyžovali, šli jsme na procházku. Každý večer byly také super 

programy. Ze všeho nejvíc se mi líbila bojovka. Ve skupince jsem byla 

s Šárkou, Hannič-

kou a Aničkou. 

Naše skupinka se 

jmenovala GAME 

OVER. Nebojte 

se, nebyly jsme 

poslední.    
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Skončily jsme na třetím místě. Lyžák se povedl. Hup a šup do autobu-

su a na shledanou příště !          
                                                                                 Malvína Anderová, 5.B 
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                                        Legenda o Fénixovi 

 

      Podle legendy stvořil Bůh zlaté vejce. Z něj se zrodil ptáček se 

zlatavým peřím, červenými křídly a oranžovým ocasem. Měl kar-

mínové a rudé tělo, chocholku na hlavě a žlutý zobák. Jeho bříško 

však zdobilo bílé peří. Učil se létat, a když už letěl, plulo za ním 

zlatorudé světlo v pruhu. Když se Bůh zlobil na Adama a Evu, 

spadl blesk přímo na spícího ptáčka, ale Bůh nedal dopustit, aby 

tak krásné stvoření zahynulo. Z popela se znovu zrodil.  Od té do-

by Fénix čas od času shoří a z popela se znovu narodí. Jeho jmé-

no znamená „znovuzrozený“. 

                                                                                   Matěj Loub, 4.A 
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Indický den v naší třídě 

       

      Indický den byl super. Byli jsme rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina 

vařila a druhá zjišťovala různé zajímavosti o Indii. Pak se skupiny vyměnily. 

      Dozvěděla jsem se, že v Indii je velké horko, je tam málo vody, jídla i škol. 

Uctívají zde krávy, proto taky nejí hovězí maso. Jídlo se jí rukama. Oblíbeným 

jídlem je rýže. 

                    Opletalová Irena  4.A 

 

Jak jsme prožili Indický den? 

      

      Indický den jsem prožila moc hezky. Nejvíc se mi líbilo vaření a obrázky 

z Indie. Vařili jsme indické placičky, rýži a omáčku. Bylo to moc dobré. Někdy 

určitě uvařím indické jídlo i doma. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.email.cz/download/i/fqW7NmCRQO0bWqLdvvmDWMT47XQOkE8_USjgcVQhragJZjV6GBeKKddqWaxjduW43oJxxEg/DSCN7067.JPG
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Co jsem se dozvěděla o Indii? 

 

      Chudé děti se učí na zemi. Ženy nosí oblečení jménem SÁRÍ. Vdané ženy si 

na čelo namalují červenou tečku. Prastaré písmo se jmenuje SÁNSKRT.  Jí se tu 

rýže, kari, placky. Indické náboženství je hinduismus. Uctívají nejvíce tři Bohy – 

Brahmu, Šivu a Višnu.  

                   Rozárka Borecká, 4.A  

 

 

     

 

 

https://www.email.cz/download/i/XePfA5B4nx00rfZoG9wwpTN1viGFEb5JzLZlgUQ_2RWX8f875yI5ZMD3innMg5YF6Q-ikdc/DSCN7063.JPG
https://www.email.cz/download/i/iSz7nTCLnQAj_1VgreSKQx0fZN8pD_SP0wEg6sa1w1QSr2UlwciTAp4N4BeqmeyjhyX4L_E/DSCN7058.JPG
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       V pátek 4. dubna se třídy 3.B a 4.A zúčastnily mezinárodní akce “Noc 

s Andersenem“. Je to akce k podpoře dětského čtenářství. Akce se zúčastňují 

knihovny a školy, které pro děti pořádají různorodý program. 

      Naši třeťáci a čtvrťáci letos hledali bývalého obyvatele vily na Kampě - Jana 

Wericha. Po vyluštění a splnění úkolů jsme 

četli i zhlédli film Fimfárum. Také jsme šli  

k vile zazpívat jednu z písní, ke které složil 

Jan Werich text a dozvěděli jsme se mnoho 

zajímavého z jeho života. 

      Spaní ve škole se nám všem moc líbilo. 

                                                                                    (M. F.) 

 

 

        V pátek jsme spali ve škole. Když nás paní učitelka ze 4. A přivedla do ško-

ly, tak jsme šli do 4.A a seznámili se s druhou třídou. 

         A pak jsme šli na Střelecký ostrov. Tam jsme luštili tajenku. Pak jsme šli 

do školy. Zde byla večeře. Bylo tam k jídlu 8 pizz. A pak jsme zase luštili. Nako-

nec jsme vyluštili jméno: Jan Werich. Pak jsme si četli Fimfárum Jana Wericha. 

Potom jsme šli k Werichově vile. Tam jsme dostali lízo. Pak jsme šli do školy, 

tam jsme dostali pohled s Vrťapkou.  

Večer jsme šli do bazénu a koukali jsme na Fimfárum. A pak jsme šli spát.  

      Ráno byla snídaně. Pak jsme se sbalili a hráli stolní hry. A táta si mě vyzvedl. 

                                                                                                                            

                                                                                                                                         Adélka Brázdová, 3.B 

https://www.email.cz/download/i/eCjrVKW6RnWYbO1IYSrheiJmj5apfSkAB4S-Tlzo43H51gTxdrFoS7EEu849EEfa-BzT5mY/DSCN7071.JPG
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       V pátek byla Noc s Andersenem. Moc mě to tam bavilo. Když nás paní uči-

telka vyzvedla, tak jsme šli do školy. Nejdřív 

jsme se představovali a říkali, co máme rádi. 

       Potom každá třída musela skládat mapu. By-

lo tam napsáno, že máme vyřešit případ a potom 

jsme šli na Střelecký ostrov.  

       Pak jsme šli do školy na večeři. Pak jsme šli 

k cíli a zazpívali jsme a vykoupali se v bazénu. 

  

                                                        Magdaléna Svobodová, 3.B 

 

 

 

 

https://www.email.cz/download/i/xN74I_pnUVxxrnO04xRQxdMVnkGiwc8ybDrZIvjV383SUQgxh81f_uAXqpnso7YlyS_CsTc/DSCN7085.JPG
https://www.email.cz/download/i/b-VPiCsmIZ52NLoTUzKdrlYq26rR35EsLHjv8EXm4CIUFMwzimWkf2U4bwLxRPsOTFCHGjo/DSCN7076.JPG
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Pojďte s námi za zvířaty 

   V rámci čtvrtého projek-

tového dne jsme šli do pří-

rodovědní školky a dělali 

jsme tam pokusy. Také 

jsem si tam pochovala mor-

če. Moc se mi to líbilo. Pak 

jsme šli do botanické za-

hrady. Byly tam kaktusy a 

další rostliny. Bylo to moc 

pěkné! Ty rostliny se mi lí-

bily, byly mezi nimi i maso-

žravky. V botanické zahra-

dě byli i papoušci. V jezírku 

jsme viděli žabičky. Pro-

jektový den jsem si užila.                                                                                                                                             
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Koralina 

autor: Neil Gaiman 

      Rodiče od Koraliny si pořídili nový byt, ve kterém je dvacet jedna 

oken a čtrnáct dveří. Třináct se dá otvírat a zavírat. Čtrnácté jsou 

zavřené a za nimi je cihlová zeď. Koralina je jednoho dne otevře a 

najde za nimi průchod do jiného bytu jiného domu. Ten se tomu jejich 

podobá jako vejce vejci. Co se však nestane ?! 

 

Gustíkovy patálie 

autorka: Claudine Desmarteauová 

     Máte rádi malého Mikuláše? Gustík je přece jen o pár desítek let 

mladší, takže vám bude mluvit přímo do duše !  
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 České svátky a tradice 

autorka: Eva Tinková 

      Publikace seznamuje se spoustou různých svátků v naší zemi. 

Kniha je hezky a přehledně napsaná. 

 

Ve škole straší 

autorka: Elisabeth Cody Kimmelová 

      Kat si přeje být naprosto normální holka, ale má to těžké. Její 

maminka je medium a taková věc se neutají. Navíc Kat zjistila, že 

přízraky dokáže vidět také. Jak to všechno dopadne? 

                                                                                             Jana Pecková 
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