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Tak trochu jiný školní rok...

@

ffi
reW

W



i r
-.

o

rr4;'{tt;

V úteý 1. 9. 2o2o se v 8:oo hodin ve Škole seŠlo 19 nových prvňáčků.

KaŽdý přišel s úsměvem, občas nějaká slzička u dětí kápla, jelikoŽ je
pro ŽáčL<1r vŠe nové. Paní učitelka se na své nové ŽáčL<y velmi těšila a
s panem ředitelem Mgr. Martinem KruŽicou je radostně přivítali v
novém Školním roce 2o2o-2o2L.

Na lavicich uŽ měly děti nachystané učebnice a bďíčky, které jim
budou slouŽit během 'yul.y. BohuŽel kaŽdý Žáček mohl mít pouze
jednoho zákonného zástupce s rouŠkou, zhygieniclých důvodů.

Věříme přesto, Že pro prvňáčky to byl příjemný vstup do jejich nové
éry a jejich následné docházení clo Školy bude s radostí a úsměvem.

Mgr. Petra Jirmusová
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Zivotn í prostred í- tríděn í od pad u
Tríděníodpadu je d |ežité, aby se neznečišťova|o životníprostredí.

odpad tĚídíme do sběrnych dvor a pope|nic.

Ve sběrnych dvorech se tňídíe|ektronika, baterky,

oblečení, stavebn í mate riá|y, a pod.

Léky se tĚídído |ékáren, nikol i  do pope|nic.

Černá popelnice je směsná.

Modrá pope|nice je na papír.

Hnědá popelnice je na bio odpad.

Ze|ená pope|nice je na sk|o.

Zuta popelnice je na plast.

Recyklace je proces nak|ádání s odpadem, kterr i  vede k jeho da|šímu využití.
recyk|ace jde o opakování materiá|rj do vrirobního cyk|u.
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TĚíděním odpadu pomáháme naší planetě a tím i sobě.



Školní rlúlet na věe|í farmu .ÁNNKAS.I

Celá sedmá tÍída jela na školní výlet na včelí farmu v Dubičné u Úštěka.

Dozvěděli jsme se spoustu zajimavých věcí o včelkách, např.jak dlouho žijí a
kolik jich v úlu můŽe být. Také jsme viděli několik ú1ů a jak v nich včely pracují.

Na závěr jsme vyrábělí svíčky z včeIiho vosku .

Po exkurzi jsme se šli podívat do centra města Ústct<. Potom jsme tž vyrazi|i
domů.

Všem se výlet líbil a moc jsme si to
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SETKÁNÍ s oRUHY UMĚruÍ aneb TVoRBA ŽÁrcÚ l.
noČNÍru gĚHEM DISTANČruÍ vÝurv

(podzim 2020)

KdyŽ..yid" Slunce a posvítí na hory a louky,
Kdyžjsou obláčky bil.é jako pytel p|nÝ mouky,
A zaŽene tmu, která vládne přes temnou noc'
Kdy strach má velikou moc a smutek najde svůj čas,
To vše zaŽene radostný svit a jas.

olinka Zobinottá

Přesně takhle se cítím ted,, po dočtení Achillorli Písně. Smutně.
Takže to rtlízldm do bósní.

,,Achilles se nad svým přítelem kloní,
Z celého svého hrdla křičí:
,Hektore, co jsem ti kdy udělal!'
V jeho mysli se stále toči,
myšlenk a, že se vším skončí.
Patroklos se nehýbe,
Achilles se nad.echne.
,Ty bys tohle nikdy nechtěl,
tak proč jsme šli do vál.ky?,
Achilles se zastavi, a podivá se do dálky.
vidi,jak se všichni Perou'
on však slyší ienom sebe.

Do podsvětí vydává se Achilles se svou
matičkou,
..yjde se smrtelnou patičkou.
Paris míří velmi dobře,
Achilles se mu nevyhne.
Šíp mu zaleti do paty,
A vydechne naposledy.

}sou pak oba [Achilles a Patroklos] ve stejném hrobu,
Aby byli i v Podsvětí spolu.''

Karin Suchopárkoaá
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Psi jsou skvělá zviÍata,

zavÍel bych je za vrata.

Jednou měli štěňata,

skákala jak srnčata.

Pořád jenom jedli,

nikdy si nesedli.

Dali jsme je hodným lidem,

usnínáme v noci s klidem.

Uvidíme na JeŽíška.

zda budou mít plná bříška.

LAKUB BíLEK,s.třída



VÝsrAVA: T4)EMsTV ( ues*

V Iistopadu měla být na mě|nické radnici spo|ečná výstava výtvarných prací
našich žákúzš Pšovka a partnerských ško| z Po|ska a S|ovenska na téma
TAJEMSTVílesn.

Práce dětí byly ve|ice zdařilé a pěkné, proto jsme se rozhodIi tuto výstavu
zreaIizovat. Práce dětíze všech ško| by|y vystavené v prostoru ha|y našíškoly od
Iistopadu do začátku prosince. Formou fotografiívám ji chceme připomenout.

Jindra Říhová





Andě|ínVendelín

Prosinec, naši m|adšížáci v plné po|nízpětve ško|e, rozhodli jsme se předvánočníčas trávit v mi|é a

příjemné atmosféře ipřes nepříznivou situaci ko|em nás, všudypřítomné roušky a zákaz stýkání

s kamarády z jiných tříd'

Panešovku přikry|svýmikříd|y andělín Vende|ín a po celý adventníčas nám každýden přinášel nový

úko| či zamyš|enI kteným se dětive všech třídách zabýva|y.

Takto jsme se seznámi|is různýmipostavamiadventu, |idovýmitradicemi, vyjádři| i jsme svá přání i

obavy, pos|oucha|iko|edy, hrá|idivad|o, ma|ovaličerty a stříhaliv|očky, uči|i se, jak pomáhat

potřebným, nezapomínat ani na zvířátka a spo|ečně jsme se těši|i na Ježíška. Vznik|a da|ší nová

básnička, kterou spo|ečně napsa|itřeťáci, ve druhé třídě dětipomohly paní učite|ce vymys|et vánoční

pohádku.

Žáci čtvrté třídy pro nás připravili malé zpestřenía školou se procháze|y, mezidveřmi nás navštívi|y a

třešňovýmivětvičkaminásobdarova|y Barborky' Dokonce i nějakýten bonbónekse pro nás naše|.

Miku|áš nás |etos osobně navštívit nemoh|, ale napsa| nám na přání básničku o tom, jak na nás mys|í

a byla to pravda. Dárečky od něho jsme objevi|ipod stromečkem na chodbě, kde svíti|a světý|ka a

cinka| zvoneček, bylo to krásné překvapenív našíčertía andělské ško|e, ve které jsme se ten den

zrovna učil i .

Ani |etos jsme nezapomnělina dárek pro potěšeníoka i duše. Ve všech třídách jsme vyrábělivánoční

přáníčka pro seniory, která byla paníučite|kou Jirmusovou předána do Centra seniorů Mě|ník. Dosta|i

jsme vzkaz, že babičky i dědečky přánívašich dětí moc potěši|a.

Vyzdobi|ijsme i chodník ko|em našíško|y. Dětivám snad zpříjemnily předvánočníčas svými obrázky,

vzkazy a přáníčky, které přímo na chodník ma|ova|y a psa|y.

Prosinec jsme si uži|i, jak se patří. Věděli jsme, že pracujeme na spo|ečných tématech a dětise každé

ráno utíkaly podívat k Vendelínovi, co nového pro ně zase má. odpo|edne se pakvýsledky jejich

činností přidávaly k výzdobě na chodbě, aby si je i t i  ostatnímoh|i proh|édnout.

Prosinec skonči|, andě |ín Ve nde|ín se roz|ouči| s dětmia od|etě|. Na nástěnce ho vystřída|a paníZima

a nás v novém roce přivíta|o opět nové omezenía většinu žáků distančnívýuka.

Mys|íme na vás, my malí, kteřído ško|y smíme. Držíme vám pa|ce a těšíme se, až se k nám zase

přidáte, kamarádi. Bezvás to neníono.

Všem dětem irodičům za ce|ý náš ko|ektiv přeji, aby vydrže|ia brzy se dočka|i.

B|anka Cocherová
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IMAG!NARIUM

Jako jedniz pos|edních, ještě před jeho uzavřením, st ihI i  naši druháci navštÍvit v mě|nickém muzeu kouzelnou
putovnívýstavuImaginár ium,rozdováděnáfantazieaodvážnésněnítvůrcůapřátelDivad|a bratříFormanů,
která zde probíha|a od července do konce září. Rozdováděníjsme po prázdninách by|i dosta dost, rádi jsme
siktomu př ida|i  i trochu těch kouzeIa snění.A že jích na výstavě by|o!

Už příchod do výstavních prostor nás ohromi|. Veš|ijsme do večernísetmě|é u|ičky starého města, pozorova|i
ty vysoké domy a potají nah|ížeIi do rozsvícených oken. M ohIijsme tak objevovat, kdo v domech žije, co
zrovna dě|á a třeba i spočítat, ko|ík kočekv té u|ičce byd|í.

Da|ší kouz|o na nás čeka|o vzápětí. V|astnísi|ou pomocítáheIjsme rozpohybovaIistádo duhových koní. A
hned ved|e jsme moh|ima|ým kukátkem nah|édnout hned do někoIika světů...do nebíčka, do host ince od
pana Lady, do pohádky se z|ým v|kem nebotřeba do světa cirkusových art istů. To|ik krásy, zvuků a her na
jed nom m ístě. Co si víc přát? Snad je n stát se na chví|i součástítoho všeho. A to se nám sp|n i|o vzápětí. Děti
objevi|y stěnu, kde se moh|y proměnit v důstojníka, tanečnicinebo třeba kašpárka'

Součástívýstavy by|a he rna, kde jsme si  moh|i vyzkoušet různé hry, stavebníce a |outky. Hodně nás však
překvapi|a camera obscura (z |at. temná komora). Říká se jítaké dírková komora, dřÍve j i jako pomůcku k
práci na obrazech používaIi ma|íři. Je to optické zařízení, v|astně takový předchůdce fotoaparátu. VeImi
jednoduchým způsobem pomocísvět|a, tmy a malého otvoru přenášíobrácený obraz. V našem případě na
papír, kde jsme si  tak vzhůru nohama moh l i  obkres| it  portrét svého kamaráda.

Výstavu jsme siopravdu uži| i  a ve|mi rádi jsme se na chví|i  p řenes|ido světa divad|a, tr iků, art istů a kouze|.

B|anka Cocherová a druháci





VESELÝ DEN VE DRUHÉ rŘíoĚ

J ak všichni víme, únor je měsíc masopustu, maškarních a karneva|ů. Letos jsou tyto akce pro dět i
bohužeI nedostupné, proto jsme sichtě| i  užÍt karnevaI a|espoň ve t řídě.

Uspořádal i jsme si  Veselý den a každý se mohI pro měnit v koho chtě|. Ve třídě spo|u seš|o něko|ik
princezen, poIic isté, čarodějka, KarkuIka, pirát,  indiánky, krásná kočička, krá|íček, Spiderman,
fotba|ista, voják, postavička ze hry Minecraft nebo zce|a originá|ní disco robot Kačka Kupová, která
nám předved|a i  úžasnou robotickou choreograf i i .

Masopust a tradice, které k němu patří j iž známe z hodin prvo uky. Shrnu|i jsme je tematicky
zaměřenýmiúko|yvčešt ině imatemat i ce .Vy|uštěnímta jenek jsmeseseznámiI i snázvyt rad ičních
maškar, ve s|ovních ú |ohách jsme počíta|i  kob|ihy, medvědy i  domy ve vsi .  Nechybě|o anitrochu toho
pohybu, zábavných hera naše ob|íbená židIičkovaná. :-)
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čnnooĚru lcE VE onuHÉ rŘíoĚ
Užít si zábavné čarodějnice ive ško|e již patří na prvním stupni k tradicím. V minu|ém školním roce
jsme sitento den zpříjemni| i jen na dá|ku v on.| ine prostřed[ a|e i  tak v dobrém vzpomínáme.

Letos jsme se naštěstÍvšichni spo|ečně mohIi sejítve třídě, která se nám 30. dubna proměnila v
čarodějnou ško|u.

Pěkně jsme se na tento den vyparádili, proto jsme ho začali módnípřeh|ídkou a představením
čarodějnic' I kouze|nice a kouze|nícise musí učit, tedy jsme spIni|i hned něko|ik úko|ů, ve ktených
jsme ukáza|ísvé zna|osti, detektivníschopnosti, a|e ivtip a představivost. Kdyžvezmetetrochu čtení,
špetku psanL přimícháte tříděnía počítání, za chví|i z toho máte takový h|avybo|, že ho musÍte
odčarovat kouze|ným |ektvarem. o ten se nám postara| náš kamarád Vojta Kubů a moc nám chutna|.
Vojto, díky!

Den jsme zakonči|i pořádnými re jdy. Rozcvička s koštětem, závod pavouků, hod dýničkou do
k|obouku, únos černé vdovy, tanecježibab a pinkánís duchy nás rozhýbalo a rozjuchalo' Zbýva|o už
jen osvědčení, že jsme zv|ádIida|ší ročník čarodějné ško|y a ma|á odměna pro čaroděj né učně. Tak
zase příští rok a všem kouz|ů m zdar!

B|anka Cocherová a druháci





DEN zEÍ\r|Ě - s.tŘíon

Letošní Den země jsme s|avi l i  trochu j inak, než tomu by|o v předeš|ých
letech
my PÁŤÁct Jsme se rozhod|i zve|ebit zákoutí na pozemku ško|y - stříha|i
jsme okrasné keře, hrabaIi zbytky |istí, sáze|i květiny do truh|íků, vyse|i si
hrášek a čisti| i  jsme truh|íky s okrasnými dřevinami. Samozřejmostí by|
úk|id idrobného nepořádku V oko|í ško|y. Pestré čínností se nám
zam|ouva|i a měli jsme dobrý pocít z vykonané práce.
Páťácio







NA SHLEDANoU V PŘíšrÍM, SNAD
LEpŠívt Šrolruív RoCE!

KRASNE

PRAZDNINY!


