
Milí čtenáři, 

druhé číslo EDMONTU vychází v poločase školního roku. Už máme za sebou Vánoce, které 
jsou pro většinu z nás tím nejkrásnějším obdobím v roce, samozřejmě před nimi jsme si ve 
škole užili tradiční vánoční dílny. Taky už jsme dostali pololetní vysvědčení, jeho předání 
bylo letos zpestřeno návštěvou ministryně školství (dočtete se uvnitř čísla). Třeťáci dokončili 
svůj plavecký výcvik a vystřídali je letošní druháci, kteří budou chodit pravidelně plavat až do 
ledna 2018. I o tom se můžete dočíst v tomto vydání. Sedmáci si prožili svůj lyžařský týden a 
zdokonalili své sportovní dovednosti v oblasti zimních sportů. Některé třídy navštívily 
divadelní představení, mnohé byly v kině, školní družina ožila soutěžením… 

Prostě, jak se říká – pořád se něco děje a o některých událostech se dočtete v našem 
EDMONTU. Přejeme pěkné počteníčko. 

 

 

 

 

 

 

 



Náš první Daltík  
Daltík – tak v naší třídě říkáme vyučování s prvky daltonské výuky. V naší třídě jsme si ho poprvé 
vyzkoušeli koncem ledna. Byli jsme moc šikovní a zvládli jsme hodně práce – a to i nepovinných 
úkolů od pilné včelky ☺.  

Některé vybrané principy daltonské výuky: 

• Atmosféra ve třídě – Je-li dítěti poskytnut  dostatek svobody při práci, učíme ho 
zodpovědnosti, umožníme mu, aby kreativně pracovalo vlastním tempem a ve vlastním 
časovém rozvrhu. Navíc velké množství různých aktivit, které mohou probíhat souběžně ve 
třídě, vytvoří se dostatečně stimulující prostředí, které respektuje výukové návyky všech dětí. 

• Tolerance – Pěstujeme v dětech postoje a dovednosti, které je učí domlouvat se s druhými, 
ačkoli mají jiný názor (popř. jsou jiné národnosti nebo se v něčem liší). Učí se předcházet 
nedorozuměním a konfliktů, a pokud tyto vzniknout, děti se naučí je citlivě řešit. 

• Komunikce – Dítě se učí vyslechnout  a respektovat názor druhého a nebát se otevřeně 
hovořit o svých pocitech. Dostávají příležitost prezentovat svůj názor a učí se kultivovaně 
vyjadřovat vlastními slovy. 

• Samostatnost – Dítě se nespoléhá pouze na osvojení předávaných znalostí, ale učí se 
především samo. Učitel se stává poradcem, navigátorem. 

• Spolupráce – Dítě pracuje nikoli jen pod vedením učitele, ale na svém vzdělávání 
spolupracuje s učitelem i s ostatními spolužáky, kdy se učí dodržovat stanovené zásady 
spolupráce a komunikace. 

• Zodpovědná svoboda – Dítě si vybírá z různých činností, nejen v předmětu, ale i ve způsobu, 
jakým bude pracovat. Současně se však děti učí uvědomovat si, že za svoji práci zodpovídají 
☺. 

Zdroj: Czech Dalton and Dalton International  - u příležitosti konání 20. mezinárodní daltonské konference  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

I.A 



Novinky ze života naší třídy 1. B 

Tou úplně největší novinkou je to, že po půl roce snažení a pilné práce jsme dostali svoje 

první vysvědčení. Bylo moc krásné, plné jedniček a udělalo nám velikou radost. Pomalu  se 

z nás stávají kamarádi, učíme se k sobě pěkně chovat, pomáhat si a řešit i drobné problémy.  

 Někdy však umíme i zlobit… �

 

Ale to se přece nedělá…  Radši takto: ☺ ☺ ☺ 

 

 

 



VYSVVYSVVYSVVYSVĚDDDDČENÍ   VENÍ   VENÍ   VENÍ   V            1.C1.C1.C1.C            

Pomalu jsme vstřebali dojmy z nástupu do školy a už je tu první vysvědčení. Poslední lednový den, 

poslední vyučovací hodina a očekávaná chvíle nastává. Na prvním vysvědčení se u všech žáků 1.C 

objevují samé krásné jedničky. JSME ŠIKULKY.  

  

      

 

 

A teď už jen pravou nohou vykročit do 2. pololetí. 

 

 

 



 

 

2.A začala plavat. 

 

 

 



Zimní příběhy - vlastní tvorba dětí z 2.B 

 

O kosovi Kosíkovi  

 Ivanka Kronková  

Byl jeden kos a jmenoval se Kosík. Byla zima a to měl Kosík moc rád. Poskakoval si na louce, která 

byla hodně zasněžená. A pak začalo sněžit ještě více a to se Kosíkovi moc líbilo. Pak šel na krmítko a 

tam si pochutnal na zrničkách. Kosík prostě zimní období má nejraději. 

 

Sněhulák a vrána  

Linda Chmelařová  

Vrána viděla sněhuláka, který měl lahodnou mrkvičku jako nos. A tak mu začala lichotit: "Ty jsi tak 

krásný sněhuláčku, ale ten nos fuj! Bylo by hezčí mít brokolici jako nos." Sněhulák řekl: " Mě 

nenachytáš! Kup si svůj nos!" A vrána smutně odletěla. 

 

Zima  

Lukáš Hranický  

Padá, padá sníh 
pojedeme na saních. 
Pojedeme z kopečka, 
srazíme sněhuláčka.  
Když narazíme do branky, 
známe číslo záchranky. 
Proto máme mobily, 
vzít ho musím i do školy, 
že vždy se může něco 
stát, 
kdy je pomoc třeba 
zavolat. 
 
 
 
 
 
 
                                                                           

Vločka s vločkou 

Šárka Potůčková 

Letí, letí dvě vločky vedle sebe 
a jedna vločka povídá té druhé: 

„Jak se jmenuješ?“ 
„Já jsem Vločenka. Kdo jsi ty?“ 

„Já jsem Vločík. Víš co, 
Vločenko, budeme kamarádi?“ 

„Tak jo, Vločíku.“ 

 



2. C  -    CO   JSME   SPOLEČNĚ   ZAŽILI  V PRVNÍM  POLOLETÍ 

K pololetí patří chvilka zastavení.  Každý z nás si vzpomněl  na jeden společný zážitek z  1. 
pololetí druhé třídy.  Malovali jsme obrázek a pár slov k tomu, abychom si připomněli, co je 
za námi. Vytvořili jsme nástěnku y našich obrázků a společně jsme se vyfotili. 

Když navštívíte naši třídu můžete si spojit popisky k našim obrázkům: 
 

� To jsme byli na Odvážné Vaianě. Bylo to super. (Adéla) 
� Já a moje třída jdeme na Kraví horu. Jupí ! (Radek) 
� V Komíně na dopravním hřišti to bylo super. Jeli jsme na kolech a kárách. (Sofie) 
� Nejvíce se mi líbil dopravní program. A ještě ta hra. (Damián) 
� V úterý jsme šli se školou do kina. Byli jsme na filmu Odvážná Vaiana. Když jsme se 

vrátili, tak jsme  si rozdali vysvědčení. (Lea) 
� Byli jsme v Lama centru. Bylo to super. (Ágnes) 
� To vysvědčení bylo nejlepší. Jedli jsme tyčinky a tancovali jsme. (Sára) 
� V Lama centru se mi líbilo. Hlavně jak jsem krmil ovce. A také mě bavilo dělat 

obrázky. (Matyáš) 
� Byli jsme na programu aut. Učili jsme se jezdit. A také značky. (Tereza) 
� Jak jsme dostali vysvědčení. (Laura) 
� Jak jsme byli na filmu Odvážná Vaiana (Eda) 
� Na vysvědčení jsme byli na filmu Odvážná Vaiana. Bylo to moc pěkné. (Markéta) 
� V Lama centru jsme si prohlíželi lamy. Bylo tam i lamí mládě. (Klára) 
� Vysvědčení bylo pěkné. Měl  jsem samé jedničky.  A  také jsme byli se třídou v kině. 

(Matěj) 
� Moc jsem se těšila na kino a na vysvědčení. Dostala jsem samé jedničky. (Loredana) 
� Vysvědčení. Mám tři dvojky a samé jedničky ! (Lukáš) 

 

 



 



Kočičí tajemství           
autor:Adélka Zemanová 
 
Přání 
Jmenuji se Miki a mám přání: Chtěla bych kočičku. 
Ale maminka mi kočičku nechce dovolit. 
Stalo se to tohle ráno, když jsem vstávala do školy. 
Vstala jsem jako obvykle a máma mě volala ke snídani. 
Když jsem přišla do kuchyně, mamka mi řekla, ať jdu za dveře pro mléko. 
Otevřela jsem dveře a tam byl balík s velkou růžovou mašlí a dopisem s mým jménem. 
Otevřela jsem dopis a v něm bylo napsáno: Milá Miki, vím, že si přeješ zvířátko a tak jsem ti 
poslal dárek. Určitě se ti bude moc líbit. Tvůj pradědeček. 
 
Překvapení 
Miki byla překvapená. Nepozorovaně si balík vzala k sobě do pokojíčku, ale v tom maminka 
znovu zavolala, Miki ke snídani. 
Musela jsem nechat nerozbalený balíček v pokojíčku a počkat až přijdu odpoledne ze školy. 
Když jsem přišla ze školy, hned jsem zamířila do pokojíčku. 
Úplně nedočkavá jsem balíček otevřela a v něm bylo maličké koťátko. 
Ale nebylo to ledajaké koťátko, bylo to velmi podivuhodné koťátko. Bylo celé bílé jako sníh, 
ale mělo na sobě růžové proužky. Mělo růžovou mašli kolem krku a dvě zelená očka. 
Pomalu a opatrně jsem vzala koťátko do náručí a chovala ho. 
Přišla do pokojíčku maminka a udiveně řekla: „ Kde se tady vzalo to kotě?“  
Poslal mi ho pradědeček, odpověděla jsem radostně mamince, ale měla jsem strašný strach, že 
mi ho maminka hned vezme. 
Maminka chvíli přemýšlela, zamyšleně se podívala koťátku do jeho zelených očí a najednou 
řekla tu úžasnou větu, že si koťátko můžu nechat. 
 
Bibi 
Již se stmívalo a já pořád přemýšlela, jaké jméno bych dala svému novému kočičímu 
kamarádovi. Vymyslela jsem už hodně jmen. Například Týna, Růžovka, Bibi, Pacička, Ani, 
Zelenoočka,  Žužu a Proužek.  
Chvilku jsem přemýšlela a pak jsem se rozhodla, že se 
moje kotě bude jmenovat ,, Bibi“. Šla jsem to říct mamince, a  
ta chvilku váhala, ale pak řekla, že se  tak  jmenovat  mohlo. 
Takže se koťátko bude jmenovat  Bibi. 
 
Sen 
Maminka volala k večeři. Šla jsem tedy jíst. Když jsem se  navečeřela  a vyčistila  si  zuby, šla  
jsem  spát. Uložila jsem  Bibi vedle sebe a jak jsem si lehla, tak jsem usnula. Zdálo  se  mi, že  
jsem  mořská  panna  a  Bibi  je  moje  mořské  kotě. 
Pluli jsme oceánem a sbírali jsme mušličky a poznávali podmořský svět. Viděli jsme 
obrovskou mořskou velrybu a její mládě. Chvíli jsme s nimi dováděli. Mládě a Bibi si spolu 
povídali a hráli. Já sama jsem byla plná úžasu, jak je podmořský svět krásný, tajemný, 
barevný a plný života. 
S Bibi jsme se toulali mořem. Tu se najednou vedle nás objevila malá mořská panna a 
nevěřícně koukala. I já jsem byla zaskočená, protože jsem nikdy opravdovou mořskou pannu 
neviděla. Připlula k nám blíž a velmi zkoumavě si prohlížela moji Bibi. Bylo vidět, že se jí 
Bibi opravdu líbí. 



Najednou promluvila, že by chtěla taky takové mořské koťátko a chtěla si Bibi vzít. Bibi se 
lekla a rychle se u mě schovala. Mořská panna naléhala, že to koťátko moc chce a že jí ho 
mám dát. Začala jsem mít trochu strach. Vysvětlila jsem jí, že ji své koťátko nemůžu dát, ale 
že si všichni můžeme spolu hrát, a že bychom byli rádi kdyby nám ukázala svůj svět. Malá 
mořská panna se usmála a souhlasila. Našli jsme novou mořskou kamarádku a prožívali jedno 
dobrodružství za druhým. 
 
Probuzení 
Najednou jsem se probudila a zjistila, že je ráno. Něco mě studilo a tlačilo do zad. Podívala 
jsem se pod polštář a tam bylo plno mušliček. Nevěřícně jsem na ně koukala. V tu chvíli se ke 
mně přitulila Bibi a byla celá mokrá. I já jsme si všimla, že mám mokré nohy a v posteli pár 
mořských šupin. Pochopila jsem, že můj sen nebyl jen sen, ale že to bylo opravdové mořské 
dobrodružství s mojí kouzelnou Bibi. Tím začala naše kočičí tajemství. 
 
Myš na výletě 
Miroslav Šemora, III. B 
Byla jednou myš, která se vydala na výlet do počítače. Jak tak šla, tak zjistila, že zabloudila, 
naštěstí tam stály repráky a tak se jich zeptala, kudy vede cesta do počítače. Jeden reprák jí 
odpověděl, že se má vydat doleva. takže šla doleva, ale vlevo žádný počítač nebyl, byl tam jen 
monitor a klávesnice, tak myš zkusila do googlu napsat - cesta odtud do počítače - našlo jí to, 
že se má vydat doprava. Myš šla doprava a tam našla počítač. Celá zvědavá vlezla dovnitř, 
aby konečně viděla procesor, disk a větrák, o kterých zatím jenom slyšela. Když přilezla 
k procesoru, tak se spálila o horký chladič a jak uskočila, tak se zamotala do napájecích 
kabelů a když se snažila vymotat, tak ji mezi tím stačil vcucnout větrák. Potom přilezla 
sluchátka a vypnula počítač, takže se zastavil i větrák. Myš odtamtud vylezla a od té doby už 
do počítače nechtěla. 
 
O chlapečkovi a jeho panu Legáčkovi        
Ondra Páleník, III.B 

Byl jednou jeden chlapeček, jmenoval se Jakub. Kamarádi mu říkali Kubán. Kuba byl velmi 
chytrý hoch. Byl moc šikovný. Měl rád spoustu věcí, ale nejraději měl své LEGO. Toho 
LEGA měl dost a měl tam i kamaráda. Byl to moc hezký panáček. Měl rudou bundu, hned 
pod bundou měl bílé tričko a k tomu krásné černé džíny. Měl ho moc rád. Maminka volala 
Kubu na oběd: „Kubo, pojď na oběd!“. Kuba se hned hnal na oběd, měl moc velký hlad. 
Všechno klapalo, dokud se Kuba nevrátil do pokojíčku. Nemohl najít panáčka. Tak šel 
smutně za maminkou. Najednou slyšel tiché štěbetání. Šel za hlasem. Viděl všechny své 
LEGO panáčky, jak si povídají. Pak se všichni rozběhli a po cestě slyšel tichoulinké 
posmívání. Zůstal tam jen pan Legáček. Kuba se nadvakrát divil. Za prvé proč pan Legáček 
neuháněl za ostatníma. A za druhé proč si povídali a hýbali se. Pak se zblízka kouknul na 
svého oblíbeného legáčka. Byl celý otloukaný a říkal: „Já jsem jenom chtěl mluvit s vámi 
lidmi, jenomže oni nesouhlasili a mysleli si, že jsem se zbláznil, protože chci mluvit s tebou, a 
tak mě začali mlátit“. Mezitím ostatní legáčci odposlouchávali a říkali si: „On s tím klukem 
mluví, tím nás prozradí, musíme ho ještě jednou zmlátit“. Jiný navrhoval: „ A co rovnou 
zabít, třeba tak, že bychom…….ho hodili z okna“. „Dobře“. Chlapeček mezitím dokončil 
svou řeč a šel pro nějaký obklad. Zbytek legáčků viděl, že Kuba odešel, tak zahájili akci. 
Všichni šli na pana Legáčka. Popadli ho a vyhodili z okna. Najednou se Kuba probudil a 
zjistil, že to bylo celé jen sen. Tak se hned běžel podívat, jestli tu panáčci jsou. Všichni tu 
byli. Od té doby tráví co nejvíce času, co to jde, se svým panem Legáčkem.                                                                                                                          



HAD, CO MĚL HLAD 

Jonáš Benýšek, 3.B 

 

Byl jednou jeden had, co měl hrozný hlad. 

Vyhlédl si hrad a u něj pěkný sad. 

V něm si hrála princezna 

a byla tuze líbezná. 

Tu bych snědl rád, pomyslel si had… 

Princezna se nelekla a do hradu utekla. 

Hodila ho z okýnka do kravího hovínka. 

„To je ale smrad, že by jeden pad!“ 

řekl si ten had a šel radši spát. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


