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Okénko do školní družiny
Venku padá listí a za
okny máme krásný
barevný podzim. Ani
jsme se nenadáli
a máme měsíc říjen. 

V říjnu se ve školní
družině konalo mnoho
akcí, hned první týden
jsme měli sportovní den.
Děti soutěžily ve třech
disciplínách, a to hod
na cíl, slalom a běh
na čas.  

Sportovní odpoledne se
v parku velice vyvedlo
a děti byly velice
šikovné.  

Každý si našel
disciplínu, ve které
zazářil. Bohužel vyhrát
nemohl každý, ale to
nevadí, sladká odměna
čekala na každého.
Vítězové si odnesli
i diplom, kterým se nyní
mohou doma pyšnit.
Všichni jsme si
sportovní odpoledne
užili a pomohlo nám
k tomu i krásné počasí. 
 

Další týden v říjnu se
konala všemi oblíbená
Drakiáda.  

Děti soutěžily
v „dračích“ disciplínách
a své draky nechaly
i proletět. Jedna
disciplína se odehrávala
již ve škole, kde děti
vyráběly draky. V parku
pak děti skládaly puzzle
s motivem draka
a soutěžily v tom, kdo
rychleji namotá draka.
Dětem se úkoly líbily
a odpoledne si velice
užívaly. Za účast si pak
každý odnesl medaili
na památku. 

Nyní se samozřejmě
všichni připravujeme
na krásnou akci a to
Halloween. Akce
proběhne ke konci října
a my se na ni všichni
moc těšíme. No a jaké
masky se Halloweenu
zúčastnily a jak
probíhal, o tom Vás
budeme informovat
v příštím vydání. 
 

Za kolektiv ŠD 

Kateřina Slavíková 
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Právě před rokem (28.10.2021)

Školní parlament 
informuje

PRVNÍ SCHŮZKA: 
 
Sešli jsme se ve čtvrtek 13.10.
2022 po druhé vyučovací hodině
v prostoru naší školní jídelny.
Schůzky se účastnil i pan ředitel.
Řekl nám, že se bude snažit
účastnit se schůzek a podpořil
naši práci.
       
 
 
 
 
 

V parlamentu přibylo pár
nových žáků, proto
jsme si vyrobili jmenovky a na
ně jsme namalovali, co nás
charakterizuje. Poté jsme si
museli zvolit výbor školního
parlamentu. To je jedna
z prvních věcí.
 
Zvoleni byli: 
 
Nástěnkář: Beáta Prokešová 6.
B, Laura Jirmanová 7. B
 
Kronikář: Tomáš Tippner, 9.B
 
Tiskový mluvčí: Lucie
Schindlerová, 7.A
 
Zástupce předsedy: Martin
Pustina, 6.A
 
Předseda: Metoděj Trávníček,
7.A
 
Koordinátor ŠP: Želmíra
Bozánová
 
 
 
 

 
 
 
 
Členove ŠP: 
 
5.A: Anna Bočková, Matteo
Passino 5.B: Klára Vogtová,
Richard Mezuliánik 6.A: Martin
Pustina, Eliška Fürješová 6.B:
Beáta Prokešová
7. A: Lucie Schindlerová,
Metodéj Trávníček 7.B: Laura
Jirmanová, Teodor Široký
8. A: nemá zástupce
8. B: Miroslav Imrich, Karel
Špaček 9.A: Anna
Mühlhanslová, Josef Vokřínek

9. B: Tomáš Tippner, Helena
Pajdičová
 
 
 
Po zvolení jsme si dali úkoly
ohledně
PARA, Halloweenu, náměty,
nápady žáku a
turnaj v sudoku. Také se musel
určit den a hodina, kdy se
budeme scházet. Domluvili jsme
se na čtvrtku po 2. vyučovací
hodině. Parlament se schází
každých 14 dní, ale i víckrát dle
potřeby.
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Evropský den 
jazyků

 
 

Rada Evropy dělá v celé
Evropě maximum
pro to, aby se 700
milionů Evropanů, kteří
žijí v jejích 46 členských
státech, více učilo cizí
jazyky v jakémkoli
věku, a to jak ve škole,
tak i mimo ni. Rada
Evropy je přesvědčena
o tom, že jazyková
rozmanitost je
nástrojem pro dosažení
většího mezikulturního
porozumění a zároveň
důležitou součástí
bohatého kulturního
dědictví našeho
kontinentu,
a proto v celé Evropě
propaguje
plurilingvismus. 
 
 

Evropský den jazyků,
který je iniciativou Rady
Evropy ve Štrasburku,
se každoročně slaví
od roku 2001 dne 26.
září. 
 
 
 
 
 
 

Prohlášení Marija
Pejčinović Burić,
Secretary General of the
Council of Europe,
u příležitosti
Evropského dne jazyků
2022: 

„Evropský den jazyků je
oslavou bohaté tapisérie
jazyků, které činí náš
kontinent tak
výjimečným. Jazyková
rozmanitost je naším
kulturním dědictvím.
Pomáhá nám vážit si

odlišností a pomáhá
nám pochopit, že
rozmanitost je naše síla.
Važme si všech jazyků
v Evropě.“ 
 
 
 
 

Proto na naší škole 26.
září 2022 byl vyhlášen
projektový den, kdy se
ve všech třídách na 1.
a 2.stupni žáci a jejich
pedagogové věnovali
tomuto tématu
a různými způsoby si
tento významný den
připomněli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pojďte nahlédnout
společně s našimi
reportéry do dílniček,
ve kterých se rodily
kreativní nápady,
vymýšlely se barevné
plakáty, mapy, slovníky,
dokonce se i peklo.  
 

Naši reportéři, přestože
se sešli v menším počtu
(někteří onemocněli), se
rozběhli po celé škole
a takto zaznamenali
průběh projektového
dne. Pokládali Vám
celou řadu otázek,
sesbírali
fotodokumentaci
a sestavili zajímavé
reportáže, kterým
věnujeme větší část
našeho časopisu. 

Prvňáčci a jazyky

1.A
Balili kufr.
Povídání s dětmi o prázdninách,
kde byli na dovolené.
Tančili na písničky.
Měli procházku po venku.
Rozhovory se žáky:
     
; Jak vás bavilo vyučováni?

Bavilo nás, bylo to dobré.
     
; Co by jste změnili?
Příště bych chtěla hrát hry
o jazycích.
     
; Co jste během hodin dělali?
Balili kufr.
Rozhovory učitelé:
     
; Co jste dělali?
Povídali jsme si o tom, kde jsme
byli, jakým jazykem se tam
mluví ,co si za věty děti
pamatují , zpívali jsme německé
písničky.
     
; Jak vás hodiny bavily hodiny?
Hodně, děti sdělovaly hodně
informací.
     
; Myslíte si, že žáky hodiny
bavily?

Bavily, děti byly šikovné.
 
1.B
Práce s ovocem
Práce s obrázky
 
Rozhovory se žáky:
     
; Jak vás bavilo vyučováni?
Hodně nás bavilo
     
; Co by jste změnili?
Nic bychom nezměnili.
     
;  Co jste během hodin dělali?
Zpívali, hráli pexeso s jazyky.
Rozhovory učitelé:
 
     
; Co jste dělali?
Jak se zdraví v cizích zemích,
pexeso, vlajky, povídali si
o lidech.

     
;
Myslíte si že žáky hodiny
bavily?
Bavilo, byli nadšení, rádi se učili
o cizích jazycích.
 
1.C
Co se v lese najde za zvíře.
Pracovali s obrázky.
 
Rozhovory se žáky:
     
; Jak vás bavilo vyučováni?
Bavilo nás.
Rozhovory učitelé: 
Co jste dělali?
Pozdravy cizími jazyky, vlajky,
typická jídla.
 
Myslíte si že žáky hodiny
bavily?
Děti byly nadšené.
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Rozhovory u 
druháků

,,Umím anglicky.“
Byl jsi o prázdninách i někde
jinde, než v česku?
,,Byli jsme v Turecku, pojedeme
do Itálie.“
Baví tě den jazyků?
,,Jo, baví“
-Mateo Smart, 2.C
 
Baví tě den jazyků?
,,Ano, baví.“
Umíš jiný jazyk, než češtinu?

,,Učím se od táty anglicky.“
Baví tě se učit jazyky?
,,Ano, baví.“
-Kája Kovaříková, 2.C
 
Užíváš si den jazyků?
,,Jo.“
Umíš jinými jazyky než česky?
,,Umím maličko německy.“
Baví tě se učit jazyky?
,,Moc ne.“
-Barunka Burianová, 2.A
 

Baví tě zatím den jazyků?
,,Den jazyků mě baví.“
Umíš jinými jazyky než česky?
,,Jo, umím hodně anglicky.“
Co tě dnes nejvíce bavilo?
,,Nejvíce mě bavily skupiny
s jinou řečí.“
-Mariana Doňková, 2.A

Na den jazyků jsme si
vzali 4 děti, se kterými
jsme udělali rozhovor. 
 
Umíš jiný jazyk než češtinu?

Jak pracovali 
třeťáci

mapy. Povídali si
o nejtěžších jazycích
světa, o tom, jaké jazyky
umí a jaké by umět
chtěli.
 
 
 
 
 
 
 

ANKETA:
 
Co děláte?
Sebastian: Pracovní list
o evropských jazycích.
Markéta: Máme tady pracovní
list a zkoušíme různé jazyky,
pozdravy v různých jazycích,
spojujeme jména měst a zemí,
máme pojmenovat země podle
vlajek.
 
 

 
Co jste se dozvěděli?
Sebastian: Nejtěžší z jazyků je
čeština a čínština. Čeština proto,
protože máme 7 pádů.

 
 

Žáci 3.A si povídali
o evropských státech,
jazycích, prohlíželi si

Třída 3.B se  věnovala 3
vyučovací hodiny - cílem
bylo seznámení se
s různými jazyky
a vlajkami států.
V první hodině proběhla
diskuse na toto téma,
žáci přicházeli
na jazyky, které sami
znají. V následující
hodině se společně
seznámili se základními
slovíčky (dobrý den,
ahoj, děkuji a prosím)
v anglickém
a německém jazyce.
Žáci se učili vzájemně
od sebe. Následovala
procházka po chodbě,
kde pracovali

s nástěnkami AJ a NJ.
Úkolem žáků bylo
přeložit zadané úkoly.
V poslední hodině si žáci
vybrali 3 slova děkuji
v různých jazycích -
napsali si je na mazací
tabulku a odhadovali
jazyk. Představili jsme
si všechna děkuji slova
z nástěnky. Poslední
aktivitou bylo nakreslit
po paměti vlajku, kterou
jsem si vybral
na chodbě.
 
 
 
 
 

 

Žáci ze 3.C si povídali
o jazycích v Evropě,
hledali souvislosti
mezi jazyky a spojovali
pozdravy v různých
jazycích.
 
ANKETA:
 
Co děláte?
Matyáš: Děláme různé věci
s jazyky, dozvídáme se různé
informace, třeba že dělíme
jazyky do tří skupin. Dozvídáme
se zajímavosti ze světa jazyků.
Hledáme na chodbě informace,
které nám chybějí v pracovním
listu.
Jasmína: Různě si povídáme
o jazycích, protože je jazykový
den. Vyplňujeme různé listy,
hledáme informace. Řekli jsme

si, že se dělí jazyky do tří
skupin.
 
Co se vám líbí na Evropě
a evropských jazycích?
Matyáš: Líbí se mi, že jazyky
jsou vtipné. Líbí se mi evropské
státy, nejvíc se mi líbí Rakousko,
protože je tam čistý vzduch
a krásné hory.
Jasmína: Můžu jezdit
do různých zemí a objevovat
věci, učím se nový slova.
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4.A

Žáci tvořili pohledy
z doby Slovanů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Každý si vybral oblast,
která ho zajímala
nejvíce (šperky, obydlí,
jídlo, zbraně, oblečení
atd.) a nakreslil
nebo namaloval
obrazovou část
pohlednice.  
 
 
 

 

V hlaholici jsme psali
předkům vzkaz
nebo jim položili otázku,
která je zajímala.  

 

Den jazyků jsme ve 4.A
spojili s vlastivědou,
konktrétně
staroslověnštinou.  
 
 
 
 
 

Jak se zdravilo 
ve 4.B

a „dobrý den“ v různých
jazycích. Podívaly se rovněž
na mapu Evropy, ukázaly si. kde
leží jednotlivé státy a povídaly si
o tom, jakými jazyky se zde
mluví.
 
Rozhovor: 
1.Jak prožíváš dnešní den?
Dnešní den jsme ve třídě začali
pozdravem, každý si přes víkend
trénoval svůj pozdrav, například.

v angličtině, němčině, italštině,
francouzštině, polštině.
2.Cestujete s rodinou
po Evropě?
Ano, nejvíce na Slovensko,
protože tatínek je ze Slovenska,
Často tam jezdíme za babičkou,
tam mluvíme jenom slovensky.
Před prázdninami jsme byli
v Itálii. Zde jsme různě
cestovali, tam jsme
naposlouchala italštinu, utkvělo

mně slovo „banbíno“, což
znamená dítě.
Ester
 
1.Říkali jsme si různé
zajímavosti o zemích, jakými
jazyky se zde mluví, dostali
jsme za úkol naučit se pozdravy,
vybral jsem si němčinu,
protože ji umím. Naše paní
učitelka nás pozdravila všemi
evropskými jazyky.
2.Na cestování mě baví to, že
jsme v hotelu, chodíme
do restaurací a ochutnáváme
místní speciality, Také mě baví
navštěvovat historická místa,
hlavně hrady.
Andrew

Ve 4. B si děti uvědomily to, že
lidé v Evropě mluví mnoha
různými jazyky. Paní učitelka je
seznámila s rozdělením do tří
„velkých rodin“, na germánské,
slovanské a románské. Děti se
naučily pozdravy „dobré ráno“

Povídání s 
ochutnávkou ve 
4.C

do Japonska, které má
hodně dětí ve třídě rádo.
Několik dětí se
představilo a řeklo něco
o sobě v cizím jazyce.
Také ochutnali pár
drobností například
moči (pozn. japonské
rýžové koláčky). To jsme
ochutnali i my.
 
 
 
 
 

ANKETA: 
 
Co jste dělali?
Matěj: Říkali jsme si o zemích.
Tobiáš: Ochutnávali jsme něco.
Od všeho trošku.
 
Proč si myslíte, že je potřeba
umět cizí jazyk?
Zdenda: Protože když jedeš
třeba do Polska, ať se domluvíš.
Kačka: Když jdeme do nějaké
země, tak tam nemusí umět
anglicky, proto je lepší umět ten

jazyk.
 
Už se trošku domluvíte v cizí
zemi?
Ondra: Trošku aglicky.
Rózka: Taky trošku anglicky.
Tobi: Ne.
Ája: Anglicky, malililinko
chorvatsky.

 

Třída si v tento den
hlavně povídala.
Některé děti si
připravily povídání
o nějaké zemi.
Během dne se dostaly až
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Kvízy v páté 
třídě

,,Italštinu, němčinu?“
Co jste dnes dělali?
,,Dělali jsme dva kvízy.“
 
-Matteo Passini, 5.A
 
Užíváš si Den jazyků?
,,Den jazyků mě baví.“
Umíš mluvit jinými jazyky, než
česky?
,,Umím anglicky, německy,
slovensky.“
Dozvěděla ses dnes něco, co tě
zaujalo?
,,Dozvěděla jsem se, že italština
je dost jednoduchý jazyk.“

Co tě dnes nejvíce bavilo?
,,První kvíz, kde jsme uhadovali
jazyky.“
 
-Anna Bočková 5.A
 
Užíváš si Den jazyků?
,,Den jazyků mě zatím baví“
Učíš se i jiný jazyk, než
češtinu?
,,Umím anglicky a trochu
německy“
 
-Hugo Špaček, 5.A
 
A jak Den jazyků hodnotí žáci
5.B?

My jsme si den jazyků velice
užili. Měli jsme program, kdy
jsme šli do druhé třídy a tam
jsme dělali různé kvízy. Zjistili
jsme třeba, že dánština je
podobná němčině, jaké je
nejdelší české slovo a třeba i to,
který jazyk je nejrychlejší
na světě. Po ukončení této
dvouhodinovky jsme šli zpět
do naší třídy a tam nám paní
učitelka dala obrázky ke
znakové řeči, kterou jsme si
vyzkoušeli. Naučili jsme se
vyznakovat například slova
rodina, máma, táta, atd.
Dorka Vogtová

Když jsme přišli do 5.A, zjistili
jsme, že zrovna měli kvíz, kde
se pokoušeli poznat jazyky
pouze podle zvukové ukázky.
Vzali jsme si ze třídy 3 děti, se
kterými jsme udělali rozhovor.
 
 
 
Baví tě Den jazyků?
,,Baví.“
Umíš i jinými jazyky, než
česky?

Slovník 
evropských 
jazyků v 6. A

plakáty na různá témata
v oblasti slovní zásoby.
Probíhalo to asi takto:
děti si zvolily nějaké
téma např. školní
předměty, jídlo, čísla
a třeba měsíce. Potom
slova týkající se tohoto
tématu přeložily do co

nejvíce jazyků.
Výstupem byly nakonec
plakáty, které by mohly
sloužit jako slovník. 
 
 
 
 
 
 
 

ANKETA: 
 

Proč se podle vás učíte
jazyky? 
 
Sam: Abychom se dorozuměli.
Ester: Abychom se dorozuměli,
ale i z hlediska učení historie.
Isa: Abychom prostě uměli jiný
jazyk než češtinu.
 

Už se nějakým jazykem
domluvíte v cizí zemi? 
 
Iza: Dorozumím se anglicky.
Sam: Taky se dorozumím
anglicky.
Ester: Já třeba, když jsme byli
v Rakousku, tak jsem se
dorozuměla anglicky.

V této třídě děti
pracovaly
ve skupinkách po dvou
až šesti lidech. Vytvářely

 
Románské 
jazyky v 6. B

v jakém jazyce se v ní
zpívá. Žáci také dělali
kvíz na románské
jazyky. Další aktivitou
bylo skládání puzzle,
aby zjistili, v jaké zemi
se mluví jakým
jazykem. 
 
 
 

 
 
ANKETA: 
 
Co jste dělali?
Arnošt: Hádali jsme co je to
za písničky, v jakém jazyce.
 
Proč si myslíte, že je potřeba
umět cizí jazyk?
Arnošt: Nevím.
Matyáš: Abychom znali jiné
kultury.
Eliška: Abychom se dokázali

dorozumět v cizích zemích.
 
Už se domluvíte v cizí zemi
nějakým jazykem?
Arnošt: Anglicky.
Matyáš: Anglicky a německy
trošku, učím se.
Eliška: Trochu anglicky a trochu
francouzsky.

Žáci třídy 6.B byli
rozděleni do dvou
skupinek. Paní učitelka
postupně pouštěla různé
písničky a žáci měli
za úkol uhádnout,
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Jak se mluví v 
partnerských 
městech Brna, 
zjišťovala 7.A

(češtinu, němčinu, angličtinu,
někteří i jiný)
Rozhovory s žáky: 
     
; Jak vás bavilo vyučováni?
Bylo to úžasné, bavilo nás to.
     
; Co by jste změnili?
Nic moc bychom nezměnili.
     
;  Co jste během hodin dělali?
Mluvili anglicky, hráli hry.
Rozhovory učitelé: 
 
     
; Co jste dělali?

Různorodost Evropských jazyků
     
; Jak vás bavily hodiny?
Bavily, mám radost z projektů
     
; Myslíte si, že žáky hodiny
bavily?
Někteří žáci byli zaujatí výukou,
někteří moc ne.
7.A- druhá skupina 
zeměpisné znalosti
hraní online kvízů
o celé Evropě
vše připraveno paní učitelkou
Rozhovory se žáky:

     
; Jak vás bavilo vyučováni?
Záleží na tom, o jakou hodinu se
jedná, tak napůl.
     
; Co by jste změnili?
Nic.
     
;  Co jste během hodin dělali?
Učilo se o 13. sousedních
městech, poznali jsme nové věci

 
7.A- první skupina 
celá hodina v anglickém jazyce
program o Evropě
hádání jazyků podle poslechu
hry se hrály ve skupinách,
ve dvou, sólo, nebo celá třída
žáci umí okolo 3-4 jazyků

V 7. B se 
dokonce peklo

yabloko). Na začátku dne jsme
se rozdělili do 5 skupinek. Jedna
psala recept na francouzský
koláč ve francouzštině, další
na štrůdl v němčině, další
na Apple Pie v angličtině, další
dělala koláž a poslední pekla.
Tato skupinka se tvořila ze čtyř
lidí + 2 paní učitelky - paní
učitelka Racková a Sáňková.
Tito lidé byli se mnou
ve skupině. Nejdřív jsme dělali

Apfelstrudel, ten se nám velice
vydařil. Skládal se z jablek,
listového těsta, skořice, oříšků
a z rozinek. Pekli jsme cca 25
min. Dále jsme pekli výborný
Applepie. Ten se skládal
ze stejných věcí jak ve štrůdlu
kromě těsta, které paní učitelka
udělala doma. Poté velmi těžký
pomme tarte française. Tam
jsme museli velmi opatrně
nandat jablka, posypat cukrem,

když jsme to všechno zvládli,
tak jsme všechno donesli
do třídy a společně to všechno
snědli. A bylo to výborné! Tak
takhle vypadal náš Den jazyků.
Goodbye!, Salut!
Auf Wiedersehen!
Sayōnara!
Tạm biệt!
Dovizhdane!
Прощай!
Viszontlátásra!

Moje třída 7.B jsme měli
za téma JABLKO, naučili jsme
ho říct v různých jazycích např.
English - Apple, Deutsch-
Apfel, Français- Pomme
Dokonce mi i to spolužák řekl
Russkiy- яблоко (čteno

8.A cestovala 
po Evropě

jsme si mohli sami
vybrat. Každá skupina
měla jinou část Evropy.
Mně osobně to moc
nebavilo a nemyslím si,
že si z toho někdo něco
odnesl, všechno bylo

moc zdlouhavé a už nás
to po pár hodinách
přestalo bavit. Také
postup, kterým jsme ten
den pracovali, nebyl
moc dobře připravený.
Mapu jsme museli
obkreslovat v okně, aby
na ní bylo vůbec vidět.
Žádná ze skupinek se
také nedohodla na tom,

jak bude jazyky
do mapy vyznačovat,
takže výsledek byl dost
zmatený.

Zapisovali jsme
do mapy názvy států
a jazyky, kterými se
v různých jejich částech
mluví. Přišli jsme
do studovny a rozdělili
jsme se do skupin, které
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8.B se k 
cestování po 
Evropě přidala

,,Nejdřív jsme se
rozdělili do skupin, tam
jsme dostali úkoly, kde
jsme hledali, kterými
jazyky se tam mluví.
Ve druhé hodině jsme

měli zaznačit do mapy
jazyky. Po té jsme
na velký papír
zapisovali věci, co jsme
si zapsali do té mapky“. 
 
 
 
 
 

Práce se nám dařila
různě, výsledkem se stal
plakát, na kterém byly
různé mapky
s informacemi, které
jsme buď věděli,
nebo jsme si je vyhledali
pomocí tabletu. 

9.A se 
zúčastnila 
Expedice Mont 
Blanc

dílny bylo vystoupit na Mont
Blanc, dosáhnout jeho vrcholu
a jako výstup vytvářejí 3D
model této nejvyšší hory Alp.
Žáci byli rozděleni do skupinek
podle zemí v Evropě (Velká
Británie), Belgie, Itálie,
Slovensko, Francie, Chorvatsko
a Bosna a Hercegovina),
soutěžili v kvízech a za získané
body v úkolech získávali metry
pro výstup na Mont Blanc.

ANKETA:
 
Co děláte?
Valérie: Děláme pracovní list,
máme různé soutěže, hádáme
jazyky, poznáváme evropské
vlajky, máme kvíz na různá
fakta, potom budeme vyrábět Mt
Blanc.
Martin: Měli jsme donést jídlo
na určitou zemi, kterou jsme si
vybrali, děláme kvízy

na evropské země.
Anna: Máme tu různá jídla,
například těstovinový salát,
pizzu, croissanty, vepřový jazyk,
těstoviny carbonara,
chobotnicový salát.
 
Co jste se dozvěděli?
Valérie: Na světě je asi 6 až 7
tisíc jazyků.
Anna: V Rusku se mluví nejvíce
jazyky a v Londýně asi 300.
 
Co se vám líbí na Evropě,
případně evropských
jazycích?
Valérie: Líbí se mi, že se dokáže
postarat o uprchlíky z jiných
částí světa. Každý stát má
vlastní tradice, historii.

Žáci 9.A měli pro EDJ
připravenou dílnu s názvem
Expedice Mont Blanc. Cílem

V 9.B 
rezonoval 
jazykový kvíz

příjemná a obohacující
zkušenost se mezi děti podívat
a změřit s nimi síly
v jazykovém kvízu. Ráda si to
v budoucnu zopakuji u svých
mladších synů!
 
Daniela Takeda 
 
 
 
 
 

 
Líbil se nám nápad programu,
tak nás napadlo jestli, by se
rodiče nechtěli zúčastnit
tohoto jazykového kvízu. Den
se nám moc líbil, protože kvíz
byl zajímavý a zábavný. Líbilo
se nám soutěžit proti rodičům.
 
Matias Takeda, Kryštof
Dohnal 
 
 

 
Rozhovory se žáky: 
     
; Jak vás bavilo vyučováni?
Moc, záživný, zábavné, hodně
zážitků,
     
;  Co by jste změnili?
Častěji mít tyto tipy
hodin/vyučování.
     
; Co jste během hodin dělali?
Hospodářský kvíz.
 
Rozhovory učitelé:
 
     
; Co jste dělali?
Soutěžní kvíz.
     
; Jak vás hodiny bavily hodiny? 
Moc dobré.
     
; Myslíte si ,že žáky hodiny
bavily? Dobře, zaujalo to.

 
Nápad zapojit i rodiče
do dopoledního programu
v rámci Evropského dne
jazyků vznikl zcela spontánně
a trochu nečekaně.
Každopádně to byla velmi
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Vacation in Slovenia

I've also decided to talk
about my summer
holidays because I have
nothing else to talk
about. 

My summer holidays
were fun, I visited 3
places but I will talk
about the one I enjoyed
the most, Slovenia. 

In the early August, me
and parents planned to
visit my friend from
Ljubljana, the capital
city of Slovenia. 

While there, I've slept at
the friends place and my
parents were in a hotel

away from Ljubljana. 

It if wouldn't be for the
friend, a vacation in
Slovenia would never
cross my mind, but
I think the 5 days of
speaking english only
was a fun way to
improve my speaking
skills. 

Helena Pajdičová, 9. B 

Ich heiße Miriam

 
Ich heiße Miriam, bin 19
Jahre alt und komme aus
Deutschland.
In Deutschland wohne ich in
der Kleinstadt Witzenhausen,
welche im Bundesland Hessen
liegt. Ich wohne dort mit
meinen Eltern, meiner älteren
Schwester und meiner Katze.
In diesem Sommer habe ich
meinen Schulabschluss
gemacht und mich für einen
Freiwilligendienst im Ausland
beworben.
Die Organisation kulturweit
hat mich für ein Jahr hierher
entsendet, damit ich den
Deutschunterricht an dieser
Schule unterstütze. Ich teile
mir in Brno mit einem
anderen Mädchen, das
ebenfalls Freiwillige an einer
Schule ist, eine Wohnung. Es
gefällt mir sehr gut in der
Stadt und ich konnte schon

viele spannende und schöne
Erfahrungen sammeln. Ich
freue mich sehr darauf, in
meiner Zeit hier die Stadt und
ihre Umgebung besser
kennenzulernen.
In meiner Freizeit lese ich viel
und bin gerne in der Natur.
Meine Lieblingsfarbe ist grün
und meine Lieblingstiere sind
Igel und Elefanten.
Miriam

Skvělé prázdniny

Le mie vacanze di
questo anno sono volate
di nuova. Ho trascorso
luglio in Italia. Siamo
andati al mare della
costa ligure,ci andiamo
ogniamo. Alla fine di
agosto sano andata a un
campo di
addestramento. Quando
i miei genitori sono
venuti prendermi, mi
hano detto una sorpresa.
Giornno dopo partiamo
in Turchia. A parte
angina sono stati due
mesi fantastici. 
 
 
 

Moje letošní prázdniny
opět utekly jako voda.
Červenec jsem strávila
v Itálii. Jeli jsme k moři
na Ligurské pobřeží.
Jezdíme tam každý rok.
Na konci srpna jsem jela
na soustředění.
Když pro mě rodiče
přijeli, tak mně oznámili
překvapení, druhý den
jsme odlétali
do Turecka.
Kromě angíny to byly
skvělé prázdniny. 

Giulia, 6.B 

Léto ve Španělsku

En las vacaciones, yo y mi
padre hemos ido a visitar a mi
familia en España. Primero
hemos ido a Talaver de la
Reina a ver a mis primos de la
parte de mi tita Flora. En
Talavera estabamos 2 semanas
y después hemos ido a Galicia.
En Galicia estábamos en una
villa gigante con piscina y una
sauna. En Galicia estábamos
solo 1 semana y después hemos
vuelto a Talavera. Yo y mi
padre hemos ido a visitar mis
primos de parte de mi tito
Julio en Granada. Ahí
estábamos 4 días y después
hemos vuelto a Czechia.

O prázdinách jsem s tátou jela
do Špaňelska za rodinou.
Prvně jsme jeli do Talavery
za mými sestřenicemi
a bratranci ze strany mojí tety
Flóry. V Talaveře jsme byli 2
týdny, pak jsme jeli do Galície.
V Galícii jsme bydleli v krásné
vile s bazénem a saunou.
V Galícii jsme strávili jenom
týden. Potom jsme jeli zpátky
do Talavery. Já a můj táta
jsme jeli do Granady za mými
dalšími sestřenicemi
a bratranci ze strany mého
strýce Julia. Tam jsme pobyli 4
dny. Pak jsme se vrátili zpátky
do Česka. Zuzka, 7. A
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Expedice 
Evropa 6.B

Byli jsme rozděleni na 5
skupin, bylo 5 stanovišť. Jedna
paní nám dala číslo jedna, pak
k nám přišla druhá paní a dala
nám číslo tři, tak jsme byli
číslo tři.
 
První stanoviště spočívalo
v tom, že jsme si dali na čelo
kartičku, kterou nám vybrali
a museli jsme hádat, co „jsme“
s pomocí ostatních ve skupině,
bylo to docela těžké.
 
Druhé stanoviště spočívalo
v tom, že se náš tým rozdělil

na dva a soutěžily ty dva týmy.
Soutěžili jsme v tom, abychom
našli více kartiček se slovy
v daném jazyce než druhá
půlka týmu.
 
Na třetím stanovišti jsme
museli poskládat mapu
Evropy, to bylo jednoduché.
V pátém stanovišti jsme hádali
vlajky států. 
 
 
 
 
 

Na konci programu jsme
dostali nálepku „I Love
Europe a bonbon.
Viktor

Ze školy jsme vyšli místo
matematiky (třetí hodinu)
a byli jsme tam až do šesté
vyučovací hodiny.
 
 
 
Cesta byla dlouhá, cestou jsme
viděli spoustu aut a reklam. Šli
jsme do zahrad Špilberku,
zahrady má moc hezké.

Sportovní 
rubrika

a hned šli na hřiště protože nás
čekal první zápas, ve kterém
jsme bohužel podlehli 0:4.
 
Opařeni a nasvačeni jsme
vstoupili do druhého klání
s aspoň malou nadějí úspěchu.
Avšak ani náš druhý zápas
jsme nedotáhli do vítězného
konce a s papírově nejslabším
soupeřem padli 0:2. 
 

Do třetího utkání jsme nešli už
s žádnou nadějí, jelikož
předešlé prohry nám zajistily
to, že už nemůžeme postoupit
do dalšího kola. A podle toho
se samozřejmě odvíjel
výsledek i našeho třetího
a zároveň posledního utkání
našeho turnaje, ve kterém
jsme prohráli 0:4.
 
 

Smutní, a ne s úplně dobrou
náladou jsme se vrátili
do školy
 
#moresnepotahal
 
Kryštof Kronek, 8.B

Dne 30. září se futsalový tým
v čele s panem učitelem Káňou
vydal na ZŠ Svážnou
ve Starém Lískovci. Sraz jsme
měli v 7:20 a hned vyrazili.
Po příchodu ke škole jsme
obhlédli hřiště, převlékli se

Pravěk ve 4.A

 
 
Naši paní učitelku napadla
myšlenka, že si budeme hrát
na pravěk. Protože máme
tento týden službu, uklízíme,
chystáme pomůcky, mažeme
tabuli, dokonce máme za úkol
udržovat oheň, museli jsme
přijít podle toho oblečeni,
takže máme pravěké kostýmy.
 
 

 
Ve výtvarné výchově budeme
vytvářet další kostýmy,
abychom si přiblížili dobu
kamennou. V pracovních
činnostech zase budeme
modelovat sošky Věstonické
venuše. 
 
 

 
Ještě mě k tomu napadá
například v češtině,
když píšeme diktáty, tak místo
známek dostáváme
„pravěkého mamuta
s brusinkami“,
když neuděláme chybu,
za jednu chybu je „králík
na houbách“. Hra na pravěk
byla super a moc nás bavila.
 
Za pravěké lovce zaznamenali
Míša a Tomáš.
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