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Okénko do školní družiny..
Březen nám již začal a jaro se
nám pomalu blíží. Všichni se už
určitě těšíme na slunné dny
a pořádné vycházky. Avšak ani
únor nebyl k zahození a u nás
v družince určitě ne. Na konci
února, jak bývá všude zvykem,
probíhají masopusty a karnevaly.
Tato tradice, kdy se lidé
převlékají do masek a veselí se,
je velice oblíbená a zajímavá.
My s dětmi jsme také nezaháleli
a takový karnevalový rej masek
jsme si také společně udělali.
Poslední únorový týden jsme

s dětmi vyráběli masky, jaké Vás
jen mohou napadnout. Děti si
mohly vyrobit robota, rytíře,
jednorožce nebo dokonce
i mořskou vílu. Každý co ho
napadlo. V pátek 25.2. jsme se
všichni sešli na chodbě
a společně jsme měli
karnevalový průvod masek
po škole. Průvod jsme zakončili
v tančírně, kde jsme si všichni
pořádně zatrsali. Děti
samozřejmě neodcházely
s prázdnou a za jejich krásné
masky dostaly sladkou odměnu.

Všichni jsme si to moc společně
užili a celá akce se parádně
vydařila.

Jaro už je za dveřmi..
V naší družince rádi vyrábíme,
a tak s přicházejícím jarem jsme
společně vdechli jarní náladu
i naší škole. Až tedy půjdete
po chodbě, pokochejte se jarní
výzdobou a nechte se naladit
na pozitivní atmosféru jara.
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Okénko do školního 
poradenského 
pracoviště
 
 
 
Školní psycholožka poskytuje
psychologickou podporu
žákům, rodičům a pedagogům
– individuálně, i v rámci práce
s třídními kolektivy, podílí se
na vytváření pozitivního
klimatu tříd i školy.
 
 
 
 
-     &nbs
p; individuální psychologické
konzultace a psychologické
poradenství pro žáky, rodiče
a učitele
-     &nbs
p; krizová intervence
-     &nbs
p; realizace preventivních
programů pro třídy
zaměřených na prevenci
sociálně patologických jevů,
tmelení kolektivů a podporu
kamarádských vztahů,
psychohygienu, efektivní učení
a programů na zakázku
třídních učitelů
-     &nbs
p; podpora zdravého klimatu
tříd a školy
-     &nbs
p; spolupráce na diagnostice
klimatu tříd (dotazníková
šetření, pozorování klimatu
tříd,…)
-     &nbs
p; spolupráce na IVP s dalšími
členy ŠPP
-     &nbs
p; podpora efektivního učení
žáků a prevence neúspěchu
-     &nbs
p; spolupráce na adaptačních
programech pro žáky
-     &nbs
p; profesní orientace
pro zájemce z 8. a 9. tříd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Na naše otázky
odpovídala Monika
Skutková.  
 
 
 

 
1.Jak vzpomínáte
na základní školu?  
Na základní školu mám moc
hezké vzpomínky, pocházím
z Ostravy, takže tam jsem
navštěvovala dva roky
klasickou základní školu.
Vzpomínám si, že nás učila
laskavá paní učitelka a měla
jsem ji moc ráda. Potom jsem
od 3. třídy přešla na Základní
jazykovou školu. Jazyky mě
moc bavily a dostala jsem tam
velmi dobré základy. Od 6.
třídy jsem přešla na víceleté
gymnázium.
 
 
 
 

 
2.Co Vás nasměrovalo
k profesi školní
psycholožky?  
Už od brzkého dospívání jsem
se zajímala o témata, jako
například smysl života
a životní poslání.
Na gymnázium mě nejvíce
bavily humanitní předměty
a zvláště základy
společenských věd. Chtěla
jsem pro sebe najít povolání,
které by mi dávalo pocit
životního naplnění.
Psychologie se proto pro mě
postupně stala jasnou volbou.
Rok jsem se připravovala
systematicky na přijímací
zkoušky, protože psychologie
je na vysoké škole poměrně
žádaný obor. Během studia
psychologie na filozofické
fakultě Masarykovy univerzity
jsem pracovala jako
dobrovolník na různých
pracovištích, například
ve sdružení Ratolest Brno
nebo jsem chystala program
pro děti z dětských domovů,
vedla příměstské tábory.
Nabrala jsem tedy více

zkušeností s prací s dětmi,
proto psychologická práce
s dětmi pro mě byla později
přirozenou volbou.
 
 

 
3.Jaké vzdělání musí
získat psycholog?  
Psychologie se studuje
na filozofických fakultách
univerzit nebo na Fakultě
sociálních studií Masarykovy
univerzity. Je možné si vybrat
jednooborovou psychologii
nebo ji kombinovat s dalším
oborem. Já mám
vystudovanou jednooborovou
psychologii na filozofické
fakultě Masarykovy
univerzity. Kromě toho
psychologové, kteří chtějí
terapeuticky pracovat
s klienty, musí absolvovat
psychoterapeutický výcvik. Já
jsem absolvovala čtyřletý
psychoterapeutický výcvik
zaměřený na klienta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4.Co Vás na Vaší profesi
nejvíc baví?  
Nejvíc mě baví individuální
práce s žáky. Mám radost,
když se nám podaří udělat
pokrok v určitém problému,
třeba naučit se zvládat strach,
najít si ve třídě kamaráda
nebo cítit se ve škole dobře
a podobně. Přála bych si, aby
se děti netrápily a hledaly
řešení svých potíží. V únoru
jsem absolvovala kurz
Terapeutické práce
s pískovištěm a pořídila jsem si
terapeutické pískoviště, se
kterým chci pracovat s žáky
u nás ve škole a na to se teď
hodně těším. Jde o práci
s figurkami a postavičkami,
díky které lze skrze symboly
pracovat se širokým typem
potíží. Pokud byste měli doma
malou plastovou postavičku, se
kterou si už nehrajete a chtěli
ji věnovat, můžete mi ji přinést
do kabinetu ŠPPJ. Na závěr
bych chtěla popřát všem
žákům, aby se cítili u nás
ve škole hezky a nebáli se
zastavit, pokud potřebují
s něčím pomoci.
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Školní parlament informuje

Den matematiky neboli den
Ludolfova čísla (čísla Pí), se
každoročně slaví 14. března.
Datum se totiž v některých
zemích zapisuje 3/14, což
připomíná konstantu pí (3,14).
Tento den má totiž pomoci
popularizovat matematiku.
A proto jsme si takový den
oslavili ve škole dílnami
a společnou spoluprací.
1. Hudebně-matematická dílna
Žaneta Marvanová a Jana
Černohlávková
Žáci se učili, na kolik dob jsou
různé noty. A také se dozvěděli,
co je to kvintakord. Vymysleli
svoji vlastní melodii, kterou
vybubnovali na Boomwhackers.
2. Hazardní hry aneb ďáblovo
inferno
Jaromír Pospíchal a Václav
Káňa, učebna 8. A
V této dílně mohli žáci pochopit,

jak je hazard nebezpečný, jak je
během chvíle možné ztratit vše.
A je jedno, jestli jsi učitel
nebo žák. Vyzkoušet si žáci
mohli právě některé hazardní
hry.
3. Kdo sem vstouπ, neprohlouπ
aneb Logika hrou
Jana Horáková, Vítězslav
Koudelka a Pavel Pellar,
studovna
Logika opravdu není nuda. Kdo
se sem přihlásil, tak to jistě
pochopil. Řešily se nejrůznější
hádanky a sudoku. A mohli jste
se potkat s exprezidentem
Světové hádankářské federace
a zároveň mistrem světa v řešení
logických úloh Vítězslavem
Koudelkou, dále s medailistou
z MS v luštění sudoku Pavlem
Pellarem.
4. Kruhové mandaly
Jitka Pachlová, učebna 6. C
V této dílně se trochu
recyklovalo. Z krabiček od čajů
se skládaly jednoduché origamy
a z nich se poté lepily a skládaly
mandaly.
5. Historické měření
Silvie Rubešová, učebna 9. B
V této dílně se hodně počítalo
a staré jednotky se převáděly

na dnešní jednotky. Žáci tam
zjistili, co je to např. lán, sáh,
loket, sud nebo píď, a převedli
tyto jednotky na dnešní.
6. Matematické zebry
Helena Janková, učebna 9. A
Zebra je úkol, název je odvozen
od úlohy, která v polovině
minulého století okouzlila celý
svět. Na internetu ji najdete
pod názvem Einsteinova úloha.
Zebra procvičuje logické
myšlení. Žáci si hráli, trochu
kreslili a přemýšleli.
7. Matematické pojmy a slovní
úlohy v němčině
Hana Kühnelt a Eva
Vondráková, jazyková učebna
Koho baví němčina, mohl řešit
matematické a logické slovní
úlohy v němčině. Výstupem
společného snažení byl plakát.
Žáci si rozšířili německou slovní
zásobu o matematické pojmy.
8. Interesting numbers in history
of the USA – making a comics
Zajímavá čísla v historii USA –
tvorba komiksu
Monika Prokopová Štachová,
učebna PC
Začínají dějiny USA příjezdem
Kryštofa Kolumba roku 1492?
Kolik států má USA? A kolik

prezidentů USA měla ve své
historii? To se zde žáci mohli
dozvědět a ke každému datu
sestavili komiksový obrázek.
9. Rekordy v rostlinné
a živočišné říši 6. - 9. ročník
Jiřina Sáňková, učebna 8. B
Nejprve formou kvízu a tipování
žáci vyzkoušeli, jaký mají
odhad. Potom žáci srovnávali
např. různé hmotnosti či délky
života aj. Ze získaných
informací udělali přehledné
tabulky a z nich potom Trimino.
10. Pečení koláče
Jana Hanzlíková, kuchyňka.
Žáci si nejdříve nakoupili
suroviny, potom upekli koláč
a muffiny. Některé žáci rozdali,
ale i sami ochutnali.
11. Ďábel alkohol 8. – 9. ročník
Jiřina Sáňková, učebna 8. B
Na dílně se alkohol
neochutnával, jak by si třeba
někdo mohl myslet. Pouze se
srovnával obsah alkoholu
v běžných alkoholických
nápojích, také se vypočítávaly
hodnoty promile alkoholu v krvi.
12. Reportéři v akci – Toník
Ostrozrak má zaostřeno na Den
s matematikou
Lenka Nazarčuková, 7. A

Poděkování žáků 
3.B za Matematický 
den

 
 

My žáci 3.B jsme chtěli
poděkovat všem
páťákům, kteří pro nás
připravili „Matematický
den“. Bylo to bezva.
Sami jsme mohli chodit
po všech třídách ve 2.
patře, kde byly různé
aktivity zábavné
matematiky. Nejvíce se
nám líbila bažina,
domino, kostkolamy,

poznávání
geometrických tvarů,
šifry a hry
na procvičování paměti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme, páťáci, 

za žáky 3.B Anna
Haplová. 
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Den s matematikou

Generální konference
UNESCO vyhlásila
na 14. 3. Mezinárodní
den matematiky.
Připomíná důležitost
matematiky a její
potřebnost
v každodenním životě.
Matematika je všude
kolem nás, matematická

tvrzení zůstávají vždy
v platnosti, nepodléhají
politickým ani
společenským tlakům.
V pondělí 14. 3. se
na naší škole uskutečnily
dílny, které žáky naší
školy provedly
fascinujícím světem
matematiky. 
 
 
 
 
 

 
Rozhovor se školním
rekordmanem Matějem
Crhou ze 7. B:  

 

 
1.Co jsi měl za úkol?  

Chtěl jsem se naučit co
nejvíce desetinných míst
čísla „Pí“. 

 
2.Jak jsi postupoval,
jakou jsi měl taktiku?  

Každý den jsem si
na internetu našel číslo
„Pí“, pět jsem se jich
naučil. 

 
3.Kolik čísel je tedy tvůj
rekord?  

Můj rekord je 102

desetinných míst. 

 
4.K čemu svoje znalosti
využiješ, jaké máš plány
do budoucna?  

Určitě v hodinách
matematiky, dobře jsem
si potrénoval paměť. 

Uvažuji, že
po dokončení základní
školy bych chtěl
studovat informační
technologie, přemýšlím
o vysoké škole. 

 
Německo v číslech

Formou soutěží a her se
pomocí čísel a jednoduchých
matematických operací se žáci
dozvěděli velké množství
informací o Německu - jeho
krajině, životě obyvatel,
hospodářství, vzdělávání,
kultuře apod. Zajímavé bylo
i číselné srovnávání ČR versus
Německo.
 
 
 
 

V projektu jsme
nezapomněli ani
na Einsteina, jehož
osobnost jsme

spojili jak s čísly, tak
s Německem.
 
 
 
 
 
 
 

V této dílně jsme se
zeptali dvou žákyň
na následující otázky: 
 

1. Proč jsi si vybrala
tuhle dílnu? 

2. Co jste v této dílně
dělali? 

3. Bavila tě tahle dílna? 
 

1. Protože jsem přišla
pozdě do školy a nikde
už nebylo volno.

2. Dělali jsme poslech,
poté spojovačku a taky
otázky ano/ne.

3. Ano, je to tu fajn a je
tu sranda.
 

Melanie 7.B 

1. Nezbyly další dílny
a mluvím německy.

2. Rozdělili jsme se
do skupin a dělali jsme
různé úkoly.

3. Většinou ano, někdy
mi to přišlo nudné ale
jinak to bylo dobré.
 

Sára 7.B 
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Ďáblovo inferno

Život je hra, při které
riskujeme, abychom
získali vše. Často
přicházíme o všechno.
Někdy hledáme pomoc,
jindy křičíme, že život
není fér. A přesto
hrajeme dál… Nakoukli
jsme do tajemného
a temného podsvětí
hazardu, kde den splývá
s nocí, hrdina i padouch
sedí u jednoho stolu, kde
se chudák stává
boháčem a boháč
chudákem, a přesto se
čeká na poskakující
kuličku rulety, správnou

kartu, či součet puntíků
na kostkách. 

 
Rozhovor:  

 
Tonda 6.A  

1. Proč sis vybral tohle
téma? 

2. Jaký jsou tvoje
pocity? 

3. Co ses v tomhle
centru naučil? 

4. Co bylo pro tebe

nejtěžší? 
 

1. Protože jsem si chtěl
zkusit vyhrát a prohrát. 

2. Mám radost že se mě
podařilo získat hodně
papírků. 

3. Naučil jsem se to že
mám sázet na jistotu
abych nepřišel o všechny
peníze. 

4. Pracoval jsem sám
za sebe a nejtěžší bylo

vsadit tu správnou
částku. 

Zajímavost: 
 

Do kasina chodí 85%
můžu zbytek ženy,
každý hazarder vsadí
40-50 000 Kč 

Měsíčně je to kolem 40
000 000 000 Kč. 

Matematické pojmy 
a slovní úlohy v 
němčině 

 
 

V jazykové učebně jsme
objevili skupinku žáků,
kteří procvičovali různé
slovní úlohy, sudoku.
Ve druhé části své práce
měli za úkol vytvořit
plakát, do kterého
barevně umísťovali nové
pojmy, slovní úlohy
v německém jazyce.
Zapamatovali si nová
slovíčka jako die Breite

(šířka), der Quader
(kvádr), das Dreieck
(trojúhelník). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rozhovor:  

1.Proč sis vybral tuto
dílnu? 

Vzhledem k tomu, že
jsem dva měsíce chyběl,
jsem byl do této dílny
přiřazen.

2.Jaké jsou tvoje pocity? 

Jsem rád za to, že jsem
se opět potkal
s kamarády.

3.Co ses v této dílně

naučil? 

Rozšířil jsem si
německou slovní zásobu.

4.Co bylo pro tebe
nejtěžší? 

Napsat velké Q.
 

Pepa 8. A



STRANA 7 / 14

BŘEZNOVÉ ČÍSLO



STRANA 8 / 14

BŘEZNOVÉ ČÍSLO

Matematické zebry

Milí žáci, pojďme řešit
zajímavé úkoly Zebra. 

A proč vůbec Zebra –
název je odvozen podle
úlohy, která v polovině
minulého století
okouzlila celý svět
a končila otázkou: „Kdo
chová zebru?“
Na internetu najdete
tuto úlohu pod názvem
Einsteinova úloha. 

Zebra procvičuje logické
myšlení. Jedná se
o hříčky, které trénují
logické uvažování,

přináší radost
z úspěšného vyřešení
a hlavně se v nich
nevyskytují žádná čísla. 

Vyzkoušeli jsme si řešit
Zebry ze sportu,
z různých měst, ulic
a povolání. Hráli jsme
si, trochu kreslili
a přemýšleli. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ROZHOVOR: 
1.Proč sis vybral právě tuto
dílnu? 
Zkráceně řečeno, protože jsem
tam mohl lépe využít
schopnost udržet krátkodobě
informace v hlavě a nějak
s nimi pracovat, například
vyřešit nějakou úlohu, což je
běžně k ničemu, protože to prý
zdržuje a protože tam byla
příjemná atmosféra a žádný
tlak na rychlost.
2.Co bylo výstupem této dílny? 
Výstupem byl prezentační A3
plakát o nějaké z (vy)řešených
úloh, který jsme potom
představovali některým
ostatním dílnám.
3.Co tě bavilo nejvíc? 
Bavilo mě všechno,

kromě vytváření toho
prezentačního plakátu. Ale
úplně nejvíce jsem si užil asi
řešení jedné opravdu těžké
zebry, u které jsem potom
s kamarádem přišel k názoru,
že kvůli překlepu, který paní
učitelka při přepisu udělala,
nejde vyřešit.
4.Kde všude využiješ nové
zkušenosti? 
U řešení dalších zeber, což
stejně jako matematika. Zebry
se dají najít všude, takže
i v praktickém životě je budu
moct využít.
5.Jaké máš plány po základní
škole? 
Samozřejmě jít na střední
technickou školu.
Matyáš Kundrata, 8. B

Rekordy v rostlinné 
a živočišné říši

Rekordy .. - nejprve formou
kvízu a typování jsme si
vyzkoušeli náš odhad, pak
jsme ve skupinách vyhledali
na internetu a srovnali
maximální rychlosti pohybu
živočichů, srovnali rostliny
i živočichy podle délky života,
hmotnosti .. . Vytvořili jsme
přehledné tabulky a na závěr
jsme získali data, která jsme
použili na výrobu skládačky
(Trimino) pro spolužáky.
 
Ďábel alkohol - srovnali jsme
obsah alkoholu v běžných
alkoholických nápojích,
vypočítali jsme hodnoty
promile alkoholu v krvi (není
to náročné) a zpracovali

do tabulky podle hmotnosti
a pohlaví. Co je riziková
dávka? BEZ OCHUTNÁVKY
!!!
 

Děti si zkusily převody
jednotek rychlosti,
následně je seřadily
od nejrychlejší
po nejpomalejší.
seřazení, přitom si užily
mnoho zábavy. Až vše
seřadily a převedly, byl
čas na přípravu
prezentace. Každý
ze dvou týmu si udělal
vlastní prezentaci,
kterou poté druhé
skupině předvedl. Tvrdá
dřina se vyplatila a vše
proběhlo tak, jak mělo.
Děti si program užily
a odešly s úsměvem
na tváři. Teodor si
program užil taky

a zodpověděl nám
připravené otázky.
Podívejte se sami... 
 

 
Teodor, 6. třída  
 

1. Proč sis vybral toto
stanoviště? 

Vybral jsem si ho tak
trochu náhodou, měl
jsem ho vytipované
a všechna ostatní byla
plná.

2. Baví tě matematika?

Pokud ano proč a co
přesně?

Baví mě geometrie
a jednoduché počty.

3. Jak se ti líbí
prostředí? 

Líbí se mi tu, máme
samostatnou práci takže
i větší volnost.

4. Co ode dneška
očekáváš? 

Očekávám, že se dozvím
něco zajímavého.
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Kruhové mandaly

Mandala v naší kultuře označuje
různé kruhové obrazce
využívané pro relaxaci.
Mandaly lze tvořit dvoj
i trojrozměrně. Můžeme je
sypat, kreslit, skládat
z přírodních materiálů. My jsme
mandaly skládali z obalů
z čajových sáčků. Zpracovali
jsme tedy odpadový materiál
k maximálně smysluplné
recyklaci. Využívali jsme
osovou souměrnost, různé
geometrické tvary, které jsme
stříhali a lepili k sobě. Coby
šablonu jsme použili soustředné
kružnice. Také jsme si hráli
s barevností čajových sáčků….
Na závěr jsme spočítali obvody
a obsahy vzniklých obrazců…
Kromě matematických výpočtů
a hry s čísly, tvořením mandal,

jsme zklidnili také svoji mysl,
zrelaxovali jsme. Mandaly jsou
totiž symbol něčeho, co nás
přesahuje…
 
V tomhle centru se počítají
sáčky čajů a poté skládají
kruhové mandaly. Musí tady
přesně lepit papírové
trojúhelníčky, ze kterých dělají
mandaly. Tohoto centra se
zúčastnilo 15 dětí a děti se tedy
rozdělily do 4 skupin.
 
Otázky jsme kladli 3 žákům,
tady jsou jejich odpovědi:
Timo Shuvalov- 6.C:
1. Otázka- Proč sis zvolil toto
centrum - Protože mě zaujali
obrázky mandalů.
2. Otázka- Co se v tomhle centru
dělo - Skládají se ze sáčků tvary,

které se poté dávají do kružnice.
3. Otázka- Jak se ti líbí tohle
centrum a s čím to souvisí
s matematikou - Líbí se mi tohle
centrum protože je zajímavé
a uklidňující a s matematikou to
souvisí tak že tady procvičujeme
geometrii
 
 
Žačka z 6.B
1. Zvolila jsem si tohle centrum
protože mě baví tvoření
a navrhování
2. Pracovali jsme
s recyklovaními materiál
a pomocí útvaru origami děláme
mandaly
3. V tomhle centrum se
propojuje výtvarné umění
a geometrie
Lukáš Klíma-6.C
1. Protože mě mandaly přijdou

zajímavé, uklidňující, kreativní
2. Tvoří se mandaly z čajových
sáčků
3. Souvisí to z matematikou tak,
že tady děláme : osovou
souměrnost, výpočet plochy
a obvodu a děláme různé
geometrické tvary
4.libi se mi tohle centrum
protože je uklidňující.
Ptali jsme se také paní učitelky
Pachlové ,co se teda dělo
na jejím centru : Na mém centru
hrála relaxační hudba. Dětí
seděly ve skupinkách
a domluvily se na barevným
obrazci.
V rámci relaxace popíjeli čaj
s buchtou v ruce. Toto centrum
je hodně těžké, protože musíte
lepit, stříhat, popíjet čaj, jist
buchtu atd.. prostě hodně věcí
najednou ;-)

Vojtěch Chládek a Tibor Pospíšil

Pečení koláčů

Mezinárodní den
matematiky byl vybrán
proto, že datum v pořadí 

měsíc – den = 3 – 14
připomíná číslo π.
Výslovnost řeckého
písmene π se v angličtině
podobá výslovnosti slova
pie (koláč), a proto se
v tento den pečou
na oslavu koláčky. 
 
 
 
 
 
 
 
 

V této dílně zvané
kuchyňka se pekly
koláče a muffiny.
Po nakoupení
potřebných surovin,
jsme se dali do pečení.  
 

Než jsme koláče snědli,
a především rozdali ,
spočítali jsme jejich
cenu a porovnali ji
s cenou v obchodě. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
MOC JSME SI VŠICHNI
POCHUTNALI! 
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Historické měření

Vstoupili jsme
do historické dílny
měření a poznali jsme
během dopoledne, zač je
toho loket. Z našich
úkolů jsme neustoupili
ani o píď. Pracovní
skupiny si vyměřily svá
teritoria na sáhy a látra,
poměřily své stopy
a naplnily mázy.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdo sem vstoupil,
neprohloupil,
protože jsme pronikli
do tajů starých českých
měr a vah. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZHOVOR: 

 
1.Proč sis vybral tuto
dílnu?  

Protože mě baví dějepis. 

 
2.Dozvěděl ses něco
nového?  

Naučili jsme se používat
staré míry. 

 

3.Co ti přišlo nejvíce
zajímavé?  

Asi nejvíce samotné
názvy jednotek délky,
objemu a plochy. 

Kryštof Kronek, 7. B 

Komiks 
Interesting numbers 
in British history

Víte, kolik manželek
nechal popravit Jindřich
VIII. a jak dlouho trvala
stoletá válka? Are you
sure? And do you like
comics? Let´s try to
make one. Žáci v této
dílně vybrali a seřadili
zajímavá data/čísla
z britské historie, zvolili
si jednotný výtvarný styl
a ke každému datu
vytvořili komiksové
okénko. Z těchto
uměleckých děl pak

připravili krátkou
procházku britskou
historií, která zkrášlí
chodby naší školy.
LET´S GET STARTED! 

Warning:I have nothing
to offer but blood, toil,
tears and sweat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I zde jsme se zeptali
jedné žákyně na pár
otázek.  
 

1. Proč sis vybrala tuhle
dílnu? 

Protože mě baví
angličtina a zajímá mě
britská historie. 

2. Co jste v této dílně
dělali?

Nejdříve jsme si našli

téma a udělali jsme si
plán, když jsme měli
tohle hotové, vzali jsme
si papír velikosti A3
a udělali jsme komiks. 

3. Bavila tě tahle dílna?

Jo, je to tu super a je tu
dobrá atmosféra. 
 
 

Zuzana 6.A 
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Interesting numbers in history of the USA

Začínají dějiny USA
příjezdem Kolumba
roku 1492? Kdy byla
válka Severu proti jihu
a co na to otroci? Kde se
vzala supervelmoc
jménem USA? Kdy byla
prohibice a byla to
zábava? Kolik mělo
USA prezidentů a kolik
má států? Numbers,
numbers, it's all about
numbers…
 

”Numbers rule the
Universe” (Pythagoras)

 
 
 

Žáci vybrali a seřadili
zajímavá data/čísla
z historie USA, zvolili si
jednotný výtvarný styl
a ke každému datu
vytvořili komiksové
okénko. Z těchto
uměleckých děl pak
připravili krátkou
procházku historií USA,
která zkrášlí chodby
naší školy. LET´S GET
STARTED!
 

 
 
 
 

Ve skupince paní
učitelky Štachové jsme
se zeptali jedné
účastnice na pár otázek.
 

1. Proč jsi vybrala tuhle
dílnu? 

Protože tu jsou moje
kamarádky.  

2. Co v téhle dílně
děláte? 
 

Vyrábíme projekty

o historii USA. 

3. Myslíš si, ze tyto
znalosti někde využiješ? 

Ne 
 
 

Tvoje máma, 7.A

Matematika a hudba

Baví Tě v matice
porovnávání nebo slovní
úlohy? Pak jistě oceníš
hudební příklady! První
doba, druhá doba, třetí
doba… Kolik
osminových not se vejde
do čtyřčtvrťového
taktu? Kolik tónů
obsahuje kvintakord
nebo septakord? Je větší
jedna nota celá nebo tři
čtvrťové? 

Rytmus je Tvé druhé
jméno? Chtěl by sis
vyzkoušet složit vlastní
melodii? A co ji
vybubnovat pomocí
boomwhackers? 

 
 
 
 
 

A nebo si prostě
nemůžeš za nic na světě
zapamatovat poučky
a vzorečky? V rytmu
rapu by to mohlo jít
lépe... 
 
 
 
 
 

Děti si v této dílně
zkusily pracovat
s rytmem a zahrály si
na boomwhackers,
dokonce si na ně zkusily
zahrát různé písničky.
Děti si užily mnoho
zábavy a hry je bavily. 
 
 
 
 
 

 

Anička 8. třída  
 

1. Baví tě matematika?
Pokud ano, co na ní máš
rád/a?  

Není to můj
nejoblíbenější předmět,
ale dnes mě to bavilo. 

 
2. Proč jsi si vybral/a
toto stanoviště?  

Přišlo mi to jako
nejjednodušší volba. 

 
3. Baví tě toto
stanoviště?  

Neumím hudebku, ale
třeba mě to začne bavit 

 
4. Mezi jakými dalšími
stanovišti ses
rozhodoval/a?  

Chtěla jsem jít na pečení
koláče, ale to už bylo
plné. Hudebka se mi
jevila jako jedna z těch
jednodušších. 
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Logika hrou

V této dílně na počest
Mezinárodního dne
matematiky a čísla π
jsme potrápili své
mozkové závity luštěním
logických hádanek
všeho druhu. Pozvání
přijal a pestrý program
si pro nás připravil
exprezident Světové
hádankářské federace
a zároveň mistr světa
v řešení logických úloh
Vítězslav Koudelka
a medailista z MS
v sudoku Pavel Pellar. 

Celé dopoledne jsme si

hráli s čísly i slovy,
luštili, hádali, přemýšleli
i soutěžili, ale hlavně se
dobře pobavili :-)! 
 
 
I zde jsme se ptali na pár
otázek. 
 
1. Proč sis vybrala tohle
stanoviště?
Protože mi přišlo dobré jít
na Den matematiky na něco
logického. Také mám ráda
hádanky. 
2. Co se v téhle dílně dělá?
Děláme matematické úlohy,
sudoku, hádanky a dosazování
čísel do číselných řad. 
 
Emma, 6. C 

 
1. Jak se jmenujete?
Jmenuji se Pavel Pellar.
2. Jak jste se dostal k sudoku?
Uviděl jsem to v novinách, tak
jsem to zkusil a začalo mě to
bavit.
3. Jak probíhají soutěže?
Trvá to jeden den. Je tam
několik bloků, v každém je 6-7
sudoku. Na každý blok je
jedna hodina, ve které musíte
vyřešit co nejvíce sudoku.
Podle toho se pak počítají
body. 
 
Pavel Pellar  
 
 
 
 

1. Jak Vás napadlo uspořádat
Den s matematikou?
Snažila jsem se ho uspořádat
už před dvěma lety, ale nevyšlo
to kvůli covidu. Chtěla jsem
připravit zajímavý den
pro žáky. Na naší škole jsou
totiž šikovní žáci, které baví
hádanky. Také jsem chtěla
ukázat, že matematika může
být i zábavná.
2. Ve vaší dílně byli vzácní
hosté. Jak se dostali na naši
školu?
Pana Koudelku jsem poznala
díky jeho pořadu v Českém
rozhlase Brno, ve kterém
pro posluchače pravidelně
připravuje zajímavé úkoly
k luštění. Byla jsem moc ráda,
když ochotně souhlasil s tím,
že přichystá podobný program
i pro naše žáky. Pana Pellara si
přivedl jako svého přítele
a kolegu ze soutěží. Oběma
hostům se u nás ve škole moc
líbilo a naše žáky velmi
chválili.
 
Jana Horáková  

Den matematiky na 
1. stupni

 
 

Žáci 5. ročníků si
na oslavu
Mezinárodního dne
matematiky připravili
pro žáky mladších
ročníků stanoviště
s matematickými úkoly.
Jednalo se o tangram,
logické úkoly, šifry,
hlavolamy, poznávání
geometrických útvarů
a těles, různé stavby
z krychlí a lega, početní
domino či pexeso.
Dozvěděli se něco málo
i o historii matematiky.

Všichni si dopoledne
moc užili a páťáci svou
roli zvládli na výbornou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Matematický den byl
super, protože tam byly
úkoly od lega po kovová
tělesa. První až čtvrté
třídy si mohly koupit
v obchodě neboli ve 3.C
sladkosti nebo hračky.
Na stanovištích mohli
dostat 1 penízek a na
každé stanoviště mohli
přijít jednou za hodinu,
takže třikrát. 
 

Většina dětí byla hodná.  
 

Užil jsem si to. 

Mirek 5. A 
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Zprávičky ze 4. B

 
Pololetní projekty 4.B  
 

Celá naše třída
pracovala od září
do prosince
na projektech. Paní
učitelka nám řekla, že si
můžeme vybrat téma,
které nás zajímá.
Témata byla různá –
vesmír, sluneční

soustava, různé
encyklopedie zvířat,
vymyšlené auto,
mravenci, tanečky,
aerobic, Karel IV.,
vlajky zemí, příručka
pro chovatele koní,
medvědi, HC Kometa
Brno, florbal –
Gullivers, zájmy, vlastní
komix, Pokémoni,
vymyšlené mimozemské
organismy, Minecraft,
fantastická zvířata
a minerály. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pravidelně jsme projekty
kontrolovali a radili si, co by
se ještě dalo doplnit a vylepšit.
Práce na projektech byla
zábava. Před Vánoci jsme si
projekty představili ve třídě,
prezentovali jsme je v různých
skupinách, kde jsme si o nich
povídali. Hodně jsme se toho
dozvěděli a někdo měl
k projektu i doplněk – video
nebo třeba přenosné
mraveniště. Po Vánocích jsme
se k projektům vrátili a hledali

jsme a opravovali chyby. Také
jsme si projekty navzájem
hodnotili a přemýšleli jsme, co
by se příště mohlo udělat líp.
Nakonec k nám přišli žáci 1.
a 3.A, kterým jsme projekty
představili. Udělali jsme si
takové stanoviště a oni chodili
a zjišťovali, o čem jsme psali.
Moc se jim to líbilo a nám
také, bylo to vážně super.
Řekněte učitelům, že si také
chcete takové projekty
vyzkoušet!

Fotoreportáž
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Markéta Chrástová


