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Vzpomínka na minulý školní rok
Ještě než se zcela rozběhne tento školní rok, ráda bych zavzpomínala na ten uplynulý. V květnu probíhal ve škole projekt Obrázkový
francouzsko- český slovník. Projektu se zúčastnily skupiny, které se
učí francouzštinu jako první i jako druhý cizí jazyk. Děti malovaly vybraná slova a z druhé strany slovo vysvětlily a použily ve větách. Cílem projektu tedy bylo spojit jazyk s výtvarnou výchovou, což se velmi zdařilo.
Nejlepší práce poté byly vystaveny na nástěnce a žáci celé školy
mohli hlasovat o těch nejlepších. Vítězkou se nakonec stala Natálka
Rákosníková (7.A), na druhém místě se umístila Anička Munzbergerová (7.A) a na třetím místě Majda Švarcová (8.A). Vítězové ale i další
v pořadí byli oceněni krásnými knížkami věnovanými školou a také
Francouzským institutem.
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Ráda bych touto cestou poděkovala paní Haudroy, která myšlenkově soutěž vedla a která též konverzuje s žáky v hodinách francouzštiny.
Na tento školní rok je v plánu soutěž zopakovat a částečně zapojit též děti z 1. stupně.
Touto cestou bych také ráda vám všem popřála mnoho úspěchů
a trpělivosti při učení cizích jazyků.
Tereza Brůžková, FJ
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Postřehy z adaptačního pobytu 6.A a 6.B
RÁNO 8. ZÁŘÍ (Franta Vrabec, 6.A)
Ráno 8. 9. nás probudila siréna jako při zkoušce sirén v městském rozhlase. Po penzionu běhali vedoucí převlečení za vojáky. Nejdříve nikdo nevěděl, co se děje, ale pak jsme všichni vylezli z pokojů a šli do společenské místnosti (jídelny). Tam nám vedoucí řekli, že máme jít před dům, a vysvětlili
nám, že Ministerstvo obrany ČR vydalo příkaz, že každé dítě nad deset let musí podstoupit vojenský výcvik. Ten spočíval v tom, že každý musí oběhnout 3x
penzion, ale cestou musí proběhnout překážkovou dráhu, přeskočit lavičky,
vyběhnout na kopeček, skákat snožmo a přeběhnout hřiště.
Všem se tento budíček (až na pár výjimek) velmi líbil.

LANOVÝ PARK (Alice Radkovská, 6.A)
Ráno 7. 9. jsme v 7:30 vstali, šli jsme na mši svatou do jídelny a pak
jsme se rychle nasnídali. Vedoucí si pro nás připravili zábavu: Lanové centrum
Artur nedaleko našeho penzionu. Instruktor Tomáš nám vše vysvětlil. Lanové
centrum mělo dvě části, těžší a lehčí, většina šla na tu těžší. Užili jsme si na
prolézačkách různého druhu ve výšce až 5 metrů. Když jsme skončili, mohli
jsme jít na lanové centrum ve vodě, které se jmenovalo Canyoning. Chodili
jsme proti proudu, skákali po kamenech a zkoušeli lana.
Většině se lanový park líbil a
moc jsme si to tam užili.
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KASINO (Terka Černá, 6.A)
Na našem adaptačním pobytu jsme hráli spoustu her, jedna z nich byla právě
Kasino. Nebylo to ovšem kasino jako každé jiné, sázeli jsme totiž na sebe. Bohužel jsme nesměli hrát s penězi, místo toho jsme sázeli šušně. Vedoucí nás rozdělili na 8 týmů. Já byla v týmu číslo 5. Hráli jsme ve velké společenské místnosti společně s našimi vedoucími, kterými byli: p. uč. Tolar, pí uč. Svobodová,
Pavel, Verča a Vašek. Pavel se svou baseballovou pálkou vybíral lidi na soutěž.
Soutěžící plnili různé úkoly: např. foukání lentilek, jedení chleba, hádání filmů atd. Pokaždé si
týmy vsadily, jestli dotyční soutěžící úkol zvládnou nebo ne, případně na to, kdo z nich vyhraje.
Tato hra mě dost bavila.

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA (Kryštof Bergman, 6.B)
Módní přehlídka se uskutečnila ve 20:30.
Jednotlivé modelky a jeden model procházeli po
molu v jídelně, kde se shromáždily přípravné
týmy s porotou a s významným hostem, módním návrhářem Karlem Lagerfeldem. Tato přehlídka se konala v penzionu Pod Vlekem. Vybraní lidé z každého týmu okomentovali oblek svého modela/modelky. Podmínkou bylo, aby větší část modelu byla z deky z Ikey. Barva látky byla náhodně
vybraná pro každý tým. Během přehlídky se na molu nestal žádný úraz.
Věřím, že se tato přehlídka všem líbila, protože tento program byl opravdu
zábavný.
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První školní prázdniny (dnes už bývalé) 1. B
První školní prázdniny nám loňským prvňáčkům rychle uběhly. A že
byly krásné, plné zážitků – o tom svědčí i zápisky v našich prázdninových deníčcích:

Prázdniny jsme si užívali s rodiči, prarodiči, kamarády a také
s knížkami:

S tatínkem:
Vařil nám táta. Jedli jsme krevety a lososy, mořské plody, ovoce.
(Tom Vojvoda)
S tátou jsem sjížděla dva dny řeku Vltavu. V pondělí večer jsme
dojeli do Vyššího Brodu, kde jsme postavili stan. (Barča Jelínková)

Na táboře:
O prázdninách jsem byla 14 dní na skautském táboře. Dostala
jsem žlutý šátek. (Anička Rážová)
Byla jsem na divadelním táboře. Hráli jsme O strašidlech a princezně Žbrblindě. Moje role byla čertík. (Barča Janáčová)
Na kozím táboře jsme dojili krávu a vyrobili jsme si boty z lina.
(Fany Ladová)
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S knížkou:
Na dovolené jsem dočetl knihu Školní detektiv. Přečetl jsem knihu Ne, řeklo strašidýlko. A před spaním čtu knížku Eliáš a babička
z vajíčka. (Gábík Heller)
Půjčili jsme si knihy Kouzelnou třídu, Mizící hmyzíci, pět knih o
morčetech , Karlík a továrna na čokoládu ... (Barča Lepšíková)

S dědou:
Na poslední víkend jsme odjeli za dědou, ten nám udělal noční plavání. PRÁZDNINY BYLY SKVĚLÝ!!! (Gabík Heller)
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