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              O nejlepší pronajaté chatě 

       

          Jednoho dne jsme jeli na chatu a vzali jsme našeho pejska jménem Sally. 

Každý večer jsme večeřeli grilované maso a buřty. A jedna noc byla dost straši-

delná, protože jsem měla se svými kamarády bojovku. Chodili jsme po svíčkách 

a plnili různé úkoly. Bylo to tam super. 

                                                                                                      Sandra Ryvolová, 5.B 

 

 

          Zážitky z letního sokolského tábora v Mostku u Hradce Králové 

       

            Na Hlavním nádraží v Praze už bylo mnoho dětí, když jsem s maminkou 

dorazila na nástupiště. Věra (naše vedoucí) svolala nástup a my jsme jí měli ode-

vzdat obálky se zdravotním potvrzením. Cesta vlakem byla příjemná, i když tam 

Věra zuřila, protože všichni jedli cukrovinky. Byli jsme ubytováni v chatkách. 

Já jsem byla v chatce se Sofčou, Hanďou a Ančou. Druhý den mě potkala ta nej-

horší věc na světě - bodování úklidu! Jsem dosti nepořádná. Kupodivu jsem mě-

la deset bodů. Na táboře jsme se rozdělili na čtyři družstva: červené, zelené, 

modré a žluté. Právě dnes mělo službu v kuchyni družstvo žlutých, my jsme byli 

zelení, a tak jsme museli psát kroniku. Jakmile se ohlásil oběd, utíkali jsme pro 

ešusy, protože jsme byli hladoví. Večer jsem měla noční hlídku. V noci bylo 

všechno takové strašidelné. Každou chvíli jsme obcházeli tábor. Také jsme uvi-

děli východ slunce. A to byl běžný den v sokolském táboře. 

                                                                                                  Tereza Bratrychová, 5.B  
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       Moje prázdniny začaly u babiček. Pak jsem jela se sestrou, maminkou a ta-

tínkem na týden do Třeboně. Jezdili jsme na kole. Byli jsme na výletě v rakous-

kém městě Salzburg. Tam to bylo bezva. Viděli jsme moc krásné parky a zahra-

dy. Pak jsme jeli na týden na Slovensko. V Nízkých Tatrách jsme bydleli v pen-

zionu, který se jmenoval  Liptovská Jáma. Tam se mi také líbilo. Na jedné straně 

bylo vidět Nízké Tatry a na druhé straně Vysoké Tatry. V Nízkých Tatrách jsme 

vylezli na Chopok. Ve Vysokých Tatrách jsme navštívili Skalnaté pleso. Koupili 

jsme si valašku. Valaška je taková tradiční slovenská hůl. Ke konci prázdnin 

jsme jeli ke Svratce, tam jsme chodili hrát golf. A nakonec jsme zase byli u babi-

ček. 

                                                                                                     Anička Pecáková, 5.B 

  

             

      Jednoho krásného letního dne, když jsme neměli nic na práci, 

jsme šli do lesa. Vešli jsme do lesa a najednou jsme uviděli, že jsou 

všude samé houby. Pomysleli jsme si: „Proč jsme si s sebou nevzali ko-

šíčky?!“ Začali jsme se pořádně rozhlížet kolem a sundávali jsme si 

mikiny, do kterých jsme začali houby sbírat. Hříbky, babky, klouzky... 
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Když jsme se vraceli zpět domů, řekli jsme si: “To je ale úlovek!” Došli 

jsme domů a pochlubili se mamince. Pak jsme celý den krájeli houby. 

Ani jedna nebyla červivá. Některé jsme nechali pořádně usušit v naší 

nové sušičce, z některých jsme uvařili smaženici a houbovou polévku. 

Bylo to velmi dobré! 

                                                                               Miriam Adamcová, 5.B 

 

    

      V  pondělí 21. října se žáci celé školy zúčastnili projektového dne. 

      První stupeň se vydal do ZOO. Podzimní projektový den byl velmi 

příjemný a svojí krásou doprovázel i žáky druhého stupně. Co 

zajímavého prožili v dílnách ?! 
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 Tajemná příroda 

      Dílna byla dobrá. Šli jsme všichni spolu s paní učitelkou Janou Ša-

fusovou a paní učitelkou Monikou Weissovou do Průhonického parku, 

kde bylo hrozně moc stro-

mů a keřů. Parkem jsme 

procházeli ve tříčlenných 

skupinkách a urazili jsme 

poznávací trasu do 7 kilo-

metrů. Cestou jsme vypl-

ňovali pracovní listy. Bylo 

to hezké.     
                       Bára Šalandová, 8.A 

 

Worship s prapory 

      Dílnou nás provázela sestra Anděla a Irena Záhorská. Nejprve 

jsme hráli seznamovací hry s míčkem. Byla to legrace. Sestra Anděla 

pustila píseň a my jsme si zapisovali, co všechno jsme slyšeli. Také 

jsme navštívili mateřskou školku, kde jsme dětem povídali o sv. Vorši-

le.  Pomáhali jsme malým dětem vyrábět lodičky z různého materiálu. 

Po návratu ze školky jsme začali šít prapory v různých barvách.  
                                                                                                   Alena Wichterlová, 8.A          
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Čeští svatí a řeholní řády 
      

       První projektový den se mi velmi líbil. S panem učitelem Ondře-

jem Mrzílkem a paní učitelkou Marií Hojnou jsme vyrazili do Jablon-

ného v Podještědí.  Dozvěděla jsem se spoustu nových informací. Nej-

více se mi líbila prohlídka sklepení bývalého gotického kostela. Zají-

mavé bylo také povídání o životě svaté Zdislavy a prohlídka výstavy 

obrazů a vzácných věcí. Bylo to super! 
                                                                               Tonička Suchánková, 8.A 

 

 

Matematika nás baví 

      Dílnu vedl pan ředitel Filip Roubíček. Tato dílna se mi moc líbila. 

Nejdříve jsme řešili japonské hlavolamy. Byly to číselné hlavolamy, 

které byly zajímavé. Pak nám pan ředitel řekl, jak vyzrát na matema-

tickou olympiádu. Na řešení olympiády jsme měli speciálně vyhrazený  

čas. V počítačové učebně jsme se učili pracovat s matematickým pro-

gramem Geogebra. Ke konci dílny jsme hráli deskovou hru o robotech. 

Byla to logická hra, kde jsme měli najít nejrychlejší cestu k diaman-

tům. Dílnu doporučuji všem, které baví matematika. Od příští dílny 

očekávám podobné aktivity. 
                                                                                         Honza Kunc, 8.B 
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 Po stopách misionářů 

     Dílnu nám připravila paní učitelka Olga Lucinová a pan učitel Tomáš 

Gaudník. V dílně mě bavilo celkem všechno. Zhlédli jsme zajímavé do-

kumenty o afrických dětech a o afrických zvířatech. Vyráběli jsme 

korálky z novinového papíru. V kuchyňce jsme si uvařili jídlo, které jí 

africké děti. Byla to kukuřičná kaše s fazolemi. Také jsme ochutnali 

opečené banány…  
                                                                                    Klára  Gabríková, 8.B 

 

Desetiboj 

      Dílna byla fajn a bavila mě. Paní učitelka Jana Sobotková připravi-

la dobrý program. Když jsme se všichni sešli v učebně fyziky, tak nám 

bylo řečeno, ze kterých disciplín se skládá desetiboj, jaké jsou časté 

chyby třeba při běhu, skoku … Dívali jsme se, jak vypadá atletický 

trénink. V tělocvičně nám byly ukázány vrhačské koule. Také jsme 

zkoušeli skok přes tyč. Hráli jsme florbal a basketbal. 
                                                                                                                   Josef Sovinec, 9.B 

 

Voršilské studio 

    Dílna pana učitele Davida Strádala a Ondřeje Tichého. Naučil jsem 

se pár nových věcí a dozvěděl jsem se, jak fungují různé přístroje.  
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 V dílně jsme zkoušeli nahrát písničku, obsluhovat mixážní pult a vy-

tvořit fotografickou dokumentaci… 
                                                                                  Jonáš Zákopčaník, 9.A 

 

Toulky Prahou v anglickém jazyce 

    Šli jsme Prahou a paní učitelka nám říkala o památkách. Viděli jsme  

například Týnský chrám na Staroměstském náměstí, kostel sv. Miku-

láše … Dílna se mi líbila. 
                                                                                Kateřina Vaněčková, 6.B 

 

Lovení kešek 

    Líbilo se mi, jak jsme hledali pátou a šestou kešku. Pátá byla totiž 

skryta u vodopádu. Museli jsme projít údolím, kde tekl potok. Cestou 

jsme se také zastavili u dvou studánek…  
                                                                                        Barbora Lisá, 6.A  

 

Joseph 

     Líbilo se mi... že jsme se podívali na film, který budeme hrát jako 

divadelní hru… že jsme dělali různé scény, aby si nás vedoucí prověřili 

v našich divadelních schopnostech … 
                                                                                    Magda Brázdová, 6.A 
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Průvodcem českého rozhlasu snadno a rychle 

    Tato dílna mě velice bavila. Téměř splnila všechna moje očekávání. 

S paní učitelkou Hanou Svobodou a sestrou Růženou jsme se všichni 

vydali do Českého rozhlasu. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých in-

formací, které se týkaly historie. Dostali jsme rady od tamních re-

daktorů, jak správně artikulovat při mluvených projevech. Na závěr 

nám nabídli spolupráci s rádiem Junior. 
                                                                                       Dominik Zenkl, 8.B 

 

Krásná a tajemná Paříž 

    Všichni jsme dělali prezentaci na papír o slavném místě v Paříži. Já 

s Aničkou Šárovou jsme si vybraly Lucemburský palác. Všichni společ-

ně jsme se dívali na dokument o Paříži.  
                                                                          Stefanie Krautstenglová, 6.B 

 

Pohyb člověka ve 3D 

      S panem učitelem Josefem Kvaltínem a Martinem Novákem jsme 

vyrazili do planetária. Podívali jsme se na dokument s názvem Evropa 

ve vesmíru. V planetáriu jsme si prohlíželi různé věci a měli jsme 

možnost vyzkoušet si, jaké to je JEZDIT PO MĚSÍCI.  
                                                                                      Marie Fričová, 9.A  
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Strážce ohně 

autor: Oldřich Selucký 

      Dobrodružný příběh z doby Konstantina a Metoděje. Chlapec Voj-

mír se dostává do školy, jeho největším rádcem je Konstantin. 

 

(NE)obyčejný kluk 

autor: R.J. Palaciová 

      Narodil se jako těžce znetvořený v obličeji. Rodiče a sestra ho 

milují, snaží se ho ochránit před zlými pohledy. Prodělal několik ope-

rací, ale stále před ním malé děti utíkají s křikem. Jde ve 12 letech 

poprvé do školy. Jak se s tím srovná a jak se ubrání? 

 

Pan Smraďoch 

autor: David Williams 

      Dvanáctiletá Chloe se cítí velmi osamělá. Setkání s bezdomovcem 

jí změní život. 

                                                                                        Jana Pecková 
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      Byli jsme uklízet ve školce, pracovali jsme v Kaštánkové zahradě. Dělali  

jsme to pro děti ze školky, aby jim tam bylo dobře a bylo tam hezky. 72 hodin by-

lo výborné. Hrozně ráda pracuji pro druhé, protože je to i hezká práce. Příští rok 

bych se chtěla do projektu 72 hodin zase zapojit.                             

                                                                                                          Alena Krucká, 3.A  
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                                                                                         Ela Navrátilová, 5.A 


