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náměty!

Vážení čtenáři,

právě otvíráte poslední číslo našeho školního časopisu. Dozvíte se, kdo byl nejlepší ve sběru,
jaké školní akce jsme, jako škola, ale i jednotlivé třídy, navštívili. Dále vám přinášíme typy na

prázdninové čtení a výletování. Děkujeme všem, co se na jednotlivých číslech školního

časopisu podíleli a doufáme, že příští rok bude přispívat jak více žáků, tak i více jednotlivých
učitelů. Věříme, že nám zachováte přízeň i dále a ti z vás, co se chtějí pravidelně na tvorbě
podílet, nechť se na začátku roku poptají u svých třídních učitelů, kdy je kroužek tvorby
školního časopisu.

Krásné léto přeje redakční rada

Sběr – druhé kolo

Každá třída se na sběru podílela větším či menším množstvím starého papíru či kartonu,
zapojilo se i dost třídních učitelů. Např. 9.B, díky své třídní učitelce, měla 100% účast. Ale byly
i třídy, jak z druhého, tak z prvního stupně, ve kterých se zapojila, přinesením alespoň jednoho
kila, více jak polovina žáků. Všem vám za každé donesené kilogramy velmi děkujeme!
V tabulce je součet za třídu a nejlepší sběračka/sběrač z každé třídy a jejich donesené
množství.
Celkem celá škola přinesla skoro 22tun papíru.

4. D
třída kg
nejlepší ze třídy
kg
1. A
328,2 Kralovičová Nikola
100 5.A
1. B
686 Měsíčková Nela
190 5.B
1. C
661 Blumerová Kateřina
94 5.C
2. A
679 Salvet Tadeáš
115 6.A
2. B
488 Dib Richard
105 6.B
2. C
1078 Novák Jakub
263 7.A
2. D
711,2 Žáková Helena
258 7.B
3. A
602 Gajdoščáková Lucie 102 7.C
3. B
690 Bambula Adam
135 8.A
3. C
399 Frolík Vít
148 8.B
4. A
946 Šístková Nikola
250 8.C
4. B
1949 Štein Tomáš
1005 9.A
4. C
739 Žáková Klára
260 9.B

650
1082,3
891,5
624
890,4
1354
475,5
631
1491,7
222
1016,8
483
905,5
964

Sodoma Jonáš
108,5
Garamszegi Lukáš
128
Nový Matěj
180
Mlynaříková Barbora
130
Řežábková Daniela
194
Němcová Anna
375
Vlček Sebastian
126
Šperňák Matěj
105
Potužník Šimon
385
Brabcová Eliška
62
Konštacká Anna
320
Šístek Roman
250
Krejčík Michal
250
Fuksová Adéla
180

Mezinárodní den dětí na „Komendě“
Tento školní rok jsme si pro děti připravili netradiční oslavu jejich svátku. Cílem bylo
pobavení, ale i poučení. Bylo to učení hrou s tématem
PRAVĚK. Na programu se podíleli i pracovníci muzea
v Unhošti.
Ráno jsme se všichni sešli v jídelně školy, kde děti z
2.B připravily pro ostatní kratičké vystoupení – básničku a
taneček. Následovala promenáda masek. Každý žák, který
měl masku byl odměněn diplomem! Pokračovala zábava

ve třídách a před školou. Všichni si ve třídách četli a vyprávěli o pravěku, doplňovali pracovní

listy, kvíz, sledovali pohádku „O človíčkovi“, ukázky z filmu „Cesta do pravěku“ nebo třeba
kreslili.

Venku před školou čekala na děti tři stanoviště, která připravili pracovníci muzea:

1. stanoviště: Zpracování obilí – výroba mouky, děti si vyzkoušely jak vyrobit mouku
2. stanoviště: Pazourky – žáci si prohlédli pravěké nástroje a pokusili se ulovit nosorožce
3. stanoviště: Stan – sloužil k odpočinku a rekapitulaci získaných znalostí, u stanu byla malá
výtvarná dílna, kde si žáci mohli vyrobit šperk
Překvapením pro děti byl nanuk, který je v parném dni osvěžil! Dětem se tento netradiční
zážitek velmi líbil. Zapsala Radka Plasová

Deváťáci ve Strži a Dobříši

Ve středu 13.6. jsme jeli na výlet do Čapkovy Strže a na zámek Dobříš. Vyjeli jsme
okolo 7:45 a za chvíli jsme byli na místě.
Autobus zastavil někde v poli a dál jsme šli pěšky. Pršelo, takže než jsme tam dorazili,
tak jsme byli mokří. Když jsme tam došli, tak nám hned začínala prohlídka. Poté nám
průvodkyně pustila asi dvacetiminutový film a pak už jsme pokračovali na nedaleký zámek.
Nejdříve jsme si objednali jídlo a vyrazili jsme na prohlídku. Ta trvala asi 50 minut, poté
jsme šli na připravený oběd a jeli jsme domů.
Celý den pršelo a to nebylo úplně příjemné. Počasí si však nemůžeme vybrat. Ale i přesto
se nám výlet líbil.

Výstava knih v Praze
Se zážitky z výstavy knih se nám svěřila Katka:
Dne 10. 5. jsme jeli na výstavu Svět knihy. Ráno jsme se sešli před školou a když
dorazila paní učitelka, spočítala nás a nastoupili jsme do autobusu. Do cíle jsme dorazili asi v
půl desáté.
V areálu výstavy jsme se mohli volně pohybovat a kupovat si různé knížky. Já jsem si

tam koupila čtyři knížky o Star Wars a asi 8 magnetických záložek se zvířátky. Knížky jsem už
všechny přečetla a moc se mi líbily.

Na vlnách přátelství
Hudební kapelu High Vibes tvoří absolventi konzervatoře a profesionální hudebníci, kteří
se věnují práci s dětmi a mládeží. V rámci Tour „Na vlnách přátelství“ přináší do škol nový
koncept výchovně motivačního programu, který se na první pohled neliší od moderního
koncertu známých kapel, nicméně originální skladby společně s doprovodným programem
předávají žákům poselství o důležitosti lásky a vzájemné úcty.
Projekt vznikl cíleně pro žáky základních škol ve spolupráci s Linkou bezpečí, z.s. a
týmem, který stojí za aplikací Nenech to být. Cílem projektu je motivovat děti k uvědomění si

důležitosti řešit vlastní problémy, které mohou vyvstat jak ve škole, tak i mimo školní prostředí
a zároveň jim i poskytnout praktický nástroj, jak situaci vyřešit.
Hlavním tématem programu je přátelství a oblasti, které ho ničí, jako je šikana, sociální

sítě a nesprávné využití volného času.

Hodinový multimediální program je plný skladeb různých hudebních žánrů z tvorby
kapely, ale také mluveného slova a osobních příběhů. Celý koncert je interaktivní, děti se
zapojily do samotného jeho průběhu. Koncert byl originální!
Program je speciálně upravený zvlášť pro 1.-4. třídu a 5.-9. třídu.
Žáci naší školy si koncert užili, byl to pro ně opravdu nevšední zážitek!

Páťáci na škole v přírodě
V neděli, po příjezdu do našeho
penzionu Skalka, jsme si rozdělili pokoje a
vybalili zavazadla. Šli jsme prozkoumat
okolí a cestou nás trochu překvapil déšť.
Druhý den jsme pluli parníkem Racek
po Máchově jezeře a v Doksech si mohli
něco koupit.
V úterý jsme pěšky vyrazili na hrad
Bezděz. Cesta do kopce byla pro někoho
náročná, ale všichni jsme ji zvládli. Vrátili jsme se akorát na večeři, takže výlet byl opravdu
celodenní.
Ve středu jsme si kvůli nepřízni počasí
zahráli oblíbenou hru Chcete být milionářem.

Odpoledne déšť ustal a nás čekaly další hry v
lese – hadráková bitva nebo medvěd brtník.

Ve čtvrtek jsme jeli vlakem do Jestřebí,

kde jsme byli na skalním hrádku, a pak jsme se
vydali do Braniborské jeskyně.

Večer jsme vždy hráli různé hry na
hřišti, někdy se k nám přidaly i paní učitelky se
zdravotnicí Luckou.

V pátek nás čekalo vyhodnocení soutěží

a odjezd domů. Školu v přírodě jsme si užili.

Naše třída 5. B. vyjela v týdnu od 10. 6. do Jizerských hor, kde jsme strávili příjemný
týden plný her a výletů po okolí Janova nad Nisou.
Navštívili jsme například mašérku paní Henychovou, která nám poutavě vyprávěla o
životě se psím spřežením. Mohli jsme si pohladit všechny husky psy na této farmě uprostřed
Jizerských hor.
Jeden den jsme věnovali sportovním hrám ve stylu „Jizerská
padesátka trochu jinak“. Nepřálo nám příliš počasí, takže jsme
nemohli absolvovat všechny zajímavé disciplíny, ale zvládli jsme
jízdu na lyžích, hod podkovou a skok v pytlích.

Nejdelší výlet nás čekal ve čtvrtek. Pěší výlet do liberecké

ZOO, která sice svou rozlohou není velká, ale mohli jsme si
prohlédnout bílé tygry, žirafy, lachtany při jejich hrátkách, pavilon
opic a tropů. Večer jsme si užili karneval a soutěž o
nejoriginálnější masku.
Každý den jsme sportovali, vzdělávali
se formou různých her a soutěží. Majitelé
penzionu se nám postarali o doplňování
energie ve formě vynikající stravy. Při
pátečním návratu jsme sice byli unavení
spoustou

nachozených

kilometů,

ale

spokojení.

Branný den aneb jak si jej užila 6.A
Ve středu 6.6. jsme absolvovali branný den. Nejprve jsme si vyslechli denní rozkaz, byli
rozděleni do skupin a pak plnili jednotlivé úkoly.
První stanoviště byla obrana školy, nejprve pár
informací o armádě a
pak

se

obléknout,

nasadit helmu a běžet.
Školu jsme zachránili!

Druhé stanoviště byla záchrana života, dozvěděli

jsme se na jaká čísla (155 či 112) volat při zdravotních

obtížích v Česku a v zahraničí. A pak jsme si masáž srdce a
záchranu Anduly sami vyzkoušeli. Andula naší péči přežila,
ale někdy jen proto, že byla gumová…

Třetí stanoviště následovalo po občerstvovací pauze a
povídali jsme si o chemických látkách, jak v domácnosti,
tak na bojišti a ochraně před nimi. A vyzkoušeli jsme si
plynové masky.
Čtvrté stanoviště
bylo o katastrofách, jak přírodních, tak způsobených

člověkem.

Zajímavé

bylo

sestavování

evakuačního

zavazadla a obhájení věcí, které jsme si s sebou chtěli brát.
Většinou jsme se nespletli a brali jen důležité předměty.

Páté a poslední
stanoviště
vzdušné
země.

bylo

o

obraně

naší

Praktická

byla

zkouška střelby, která se
nám velmi líbila.
Doufáme, že se i příští rok podobného dne zúčastníme, protože se nám velmi líbil! Žáci 6.A

Co si přečíst o prázdniny?
Magda doporučuje:
Úsměv, který napsala Raina Telgemeirová

Kniha vypráví o čtrnáctileté Raině, která si při hře s kamarádkami vyrazila dva stálé

přední zuby. Tato tragedie by dala zabrat každému, ale co teprve dospívající puberťačce, která
má i tak svých problémů dost. Kamarádkám se to úplně nezamlouvá a co na to vůbec řeknou

kluci? Pro Rainu je to katastrofa. Aby vypadala aspoň trochu normálně, musí podstoupit
spoustu bolestivých lékařských zákroků, jeden horší než druhý.
Tato kniha se mi líbila, protože je napsaná podle skutečných událostí formou komiksu.
Naleznete v ní spoustu humoru a také soucitný příběh. Doporučuji přečíst.

Terka doporučuje:
Nesmrtelní z Meluhy - Amish Tripathi
Příběh vypráví o indickém bohu Šivovi, původem z Himalájí. Šiva žije se svým kmenem
Guny u indického jezera Mansaovat, kde je pořád napadá jiný kmen zvaný Pakrati. Jednou
přijde za Šivou melužan Nandi a prosí ho, aby se sním vydal do své země. Po dlouhém
rozmýšlení se celý kmen vydá na cestu do Meluhy, o které se vypráví, že je rájem na zemi.
Poté co Šiva vypije nápoj, který mu lékaři v Meluze dají, se mu na krku vytvoří znamení,

které označuje, že je Nílakanthu, v češtině Vyvolený. Nandi a Šiva se vydají do hlavního města,
kde mu vysvětlí, že Šiva je bohem a musí zničit zlo, které ohrožuje celou Meluhu a okolní
země.

Nesmrtelní z Meluhy je první díl trilogie Šiva. Do češtiny byl zatím přeložen jen první

díl, ale brzy se dočkáme i dalších dílů. Kniha je velmi hezky vyprávěna a zaručeně vás vtáhne
do děje.

Kam o prázdniny vyrazit na výlet?
Magda vám doporučuje město Písek:
Ráda bych vás pozvala na prázdniny do města Písku. Najdete ho v Jihočeském kraji na

řece Otavě. Mají zde nejenom krásné historické centrum, ale také úchvatné čtyřpatrové
infocentrum, které jsem loni navštívila.
Celé první patro zabírala interaktivní výstava loutek. Zde jsme strávili skoro polovinu
dne. Loutky jsme si mohli nejenom vyzkoušet, ale i vyrobit z různých materiálů. Prohlídka byla
zakončena zkušebnou kostýmů a fotokoutkem.

Dále jsme stihli navštívit tiskařskou dílnu a vyzkoušet řadu odlišných druhů tisku.

Vyrobili jsme si vlastní razítko, vyzkoušeli jsme si původní knihtisk, linoryt a tisk podle šablon.
Na výstavu o hudbě a výstavu o zdravé výživě nám už nezbyl čas. Doporučuji navštívit.

Terka vám doporučuje Liberec:

Liberec je krajské město Libereckého kraje. Je pátým největším městem České republiky,

nachází se 91 kilometrů od Prahy. Liberec má krásnou zoo, kterou projdete zhruba za 2-3
hodiny. Nedaleko zoo se nachází IQ Landia, zábavní park zaměřený na vědu a techniku. Na
náměstí je krásná radnice. Také se určitě můžete podívat na Ještěd, kam můžete dojít pěšky
nebo jet lanovkou. Z vrchu je opravdu krásný výhled na celý Liberec.
Pokud byste se rozhodli město navštívit, doporučuji se ubytovat v hotelu Bílý Mlýn, ve
kterém mají velmi dobrou restauraci. Hned vedle je krásná procházka okolo přehrady a cestou
můžete narazit na menší hospodu a občerstvení.
Zhruba 30 kilometrů od Liberce leží zámek a hrad Frýdlant. Jeho prohlídka vám zabere 2
a půl hodiny. Během prohlídky projdete 66 místností a zámeckou zahradu.
Pokud se rozhodnete Liberecký kraj navštívit, nebudete litovat.

Katka se těší na návštěvu kempu Bezdrev:
U rybníka Bezdrev jsme byli poprvé před 3 lety na podzim podívat se na výlov rybníka.
U stánku mi moc chutnaly smažené sumčí kostky, letos se tam chystáme na dovolenou.

Kemp Bezdrev najdeme v jižních Čechách u lesa na břehu stejnojmenného rybníka. Ten

je druhý největší v České republice. Kemp se nachází 3km od Hluboké nad Vltavou a 8km od

centra Českých Budějovic. V jeho okolí prochází několik cyklistických tras a blízko je i trasa
pro kolečkové brusle.
Na Hluboké můžeme navštívit akvapark, zámek, lovecký zámeček nebo třeba
zoologickou zahradu. Přímo na rybníku Bezdrev se dá rybařit, půjčit lodička nebo šlapadlo,
doplavat na vodní nafukovací atrakce vodního světa.
V kempu je restaurace, dětský koutek, umývárny a chatky. Přijet sem můžete i se stanem
nebo s karavanem.
Já se těším na pobyt v chatce. Už teď plánujeme, kam všude se pojedeme podívat.
Nejvíce se těším do ZOO a do loveckého zámečku.

Krásné odpočinkové prázdniny
a
pohodový vstup do dalšího školního roku
přeje
redakční rada časopisu MY!

