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Hodina pečení a hodina TV v Lužáneckém parku, 2. B 

Sněhu jsme si vážně užili. 

 

 

 

Tohle zbylo ze 4 

bábovek, které jsme 

pekli 31. ledna. 

 

 

 

Netradiční Výtvarka 

Studentky si pro nás 

připravily netradiční 

výtvarku. Šli jsme do 

Tyršova sadu tvořit Land 

Art. Každý si připravil něco 

jiného. Použily jsme různé 

přírodniny: šišky, klacky ,listy ,kameny a stromy. Vytvořily jsme umělecká díla. 

Někdy se to rozbilo, ale nějak jsme to zvládly. Bylo to moc krásná hodina. 
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Vidíte rozdíl, co s tím udělala příroda za 5,7 a 14 dní?       Žáci 3.A 

Verze 1: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Verze 2: 
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Verze 3: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

 

 

O mlynáři Zbyňkovi a myslivci Přemyslovi, 3.B 

Bystrý obyvatel Bydžova Zbyněk byl chudý mlynář, proto si hbitě pěstoval 

hodně bylinek, mezi nimi i pelyněk. Ve mlýně i ve mlýnici měl hodně myší a 

hmyzu na čepici. Máma myš se ochomýtala usilovně kolem sýra, aby zbylo i na 

myšátka. Jednoho dne se nad mlýnem silně blýskalo a tak se mlynář rychle 

prosmýkl a zmizel v Litomyšli. Na mýtině u Litomyšle se pásla kobyla, která 

měla svůj příbytek vedle výběhu nezbytného dobytka. Kobyla slyšela statného 

býka, polekala se, splašila a do lesa pelášila. V lese v myslivně bydlel bystrý 

myslivec Přemysl, který si usilovně rozdmýchával v kamnech výheň, aby mu 

nebylo zima. Neplýtvej! Pálí tě dobré bydlo? Přemysl smýkl lýko do smyčky a 

milou kobylu hlemýždím tempem ubytoval v novém příbytku. Pozor! Hlemýžď 

není hmyz! Přemysl si mydlinami v umyvadle umyl ruce, aby byl vymydlený. 

Podle obyčeje si myslel, že být vymydlený je dobrý zvyk.   
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NAŠE TŘÍDA A VESMÍR, 5.B 

Dne 9.ledna jsme si vyšli se třídou do hvězdárny na Kraví Hoře. Představení bylo krásné a dozvěděli 

jsme se jak o vesmíru, planetách a galaxiích tak o hvězdách a souhvězdí. Tato exkurze vesmíru  

a samotné zatmění měsíce nás inspirovalo ke skvělému nápadu utvořit si ve skupinkách po dvou 

z oreo sušenek fáze měsíce, které jsme následně snědli. Vesmír teď už všichni pozorujeme s chutí. 

 

 

Bruslení v DRFG aréně 

Každý týden chodí 1. stupeň v úterý bruslit. My jsme byli 

v DRFG aréně (to je tam, kde hraje Kometa hokej). Docela to 

tam bylo hezký. Měli jsme vlastního trenéra, který byl hodně 

přísnej.  Když jsme se otočily zády tak nám nadával sprostě. 

Pak tam přišli mladí chlapci (hokejoví junioři), kteří měli asi  

17. let a pomáhali tomu trenérovi. Byla tam s nimi strašná 

zábava a sranda. Hráli jsme si tam s míčky na tenis a ta hra byla 

o tom, že jsme měli vybíjet ty kluky. Na kluzišti jsme byli asi 

2hodiny, pak jsme se převlékli a šli jsme zpět do školy. 
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Bruslení u Jošta  

Každé úterý chodí žáci I. stupně bruslit na Moravské náměstí k Joštovi. Vždy na 2 hodiny. Je to tam 

docela hezký. Když jsme bruslili, tak tam byl pán, který jednou za čas zapískal na píšťalku, a to 

znamenalo, že byla změna směru. Pak po bruslení, jsme si mohli koupit hranolky nebo čaj. Kdo měl 

samozřej

mě peníze.  

 

 

 

 

 

 

 

4. B a sportovní veletrh 
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Vánoční hra 

V betlémě je přeplněno 

Naše třída 5.C si před Vánoci připravila vánoční představení 

pro rodiče.  

Vánoční hra na téma příběhu narození Ježíše se hrála  

19. 12. 2018 v půl páté. Role jsme si vybírali sami podle 

scénáře od paní učitelky - andělé, hospodští, pastýři, tři 

králové a samozřejmě Josef s Marií. Kulisy, rekvizity a 

kostýmy 

byly 

připravovány 

následovně: 

nejdřív jsme 

sepsali 

seznam, poté jsme se hlásili, kdo co má a 

zapsalo se jméno toho, kdo to má. Zbytek se 

vyráběl ve škole. Šikovní muzikanti z našich 
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řad se postarali o klavírní doprovod. 

Dopoledne jsme měli generálku před paní speciální pedagožkou Budínovou a paní zástupkyní 

Kořístkovou, kde jsme to ještě trošku pletli. Na odpoledne jsme připravili občerstvení a 

uvařili punč. Když jsme měli hrát před rodiči tak jsme se báli! 

Nakonec to dopadlo dobře. 

Cyril Široký a žáci 5.C 

 

 

 

Hraví vyučující v 6.A 

Vánoce jsou za námi, je polovina ledna, venku mrzne, 

píšeme jenom písemky, učení je hodně a vysvědčení se 

nezadržitelně blíží. 

A protože je dobré se na něco těšit, tak přemýšlíme, co nás hezkého čeká…. 

JARNÍ PRÁZDNINY!!! 

Napadlo nás zeptat se vyučujících 6.A, jak budou trávit jarní prázdniny a 

poprosili je, ať se v myšlenkách přenesou do volných dní a svoje představy 

namalují. 

Byli jsme mile překvapeni, že nás neodmítli (i když mají práce nad hlavu) a skoro 

všichni obrázky namalovali.  

Zde vidíte výsledky jejich snažení. 
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Autoři: Pavla Borkovcová, Jarmila Brnická, Helena Janková, Václav Káňa, Jitka 

Pachlová, Jaromír Pospíchal, Monika Prokopová Štachová, Silvie Rubešová, Jiřina 

Sáňková, Kateřina Svobodová, Romana Svobodová, Libor Tománek, Eliška Žilinská. 

Poznáte, kdo je autorem jednotlivých obrázků?  

 

HASÍK v 6.B 

   Je pátek 23. listopadu. Sedíme v lavicích a čekáme na vyučující. Do třídy vstupuje paní učitelka a má 

doprovod – 2 hasiče. Čeká nás výukový program – HASÍK. 

    Hasiči nám vysvětlují, co se skrývá pod názvem Integrovaný záchranný systém. Dozvídáme se, jak 

pracuje, na jaká telefonní čísla v případě nehody nebo požáru voláme. Zavolali jsme na tísňovou 

linku, abychom nahlásili dopravní nehodu. Vše zvládáme, protože nám operátorka pomáhá svými 

dotazy. Zahráli jsme si hru na zlý a dobrý oheň. Náš spolužák Henri se vžívá do role figuranta a obléká 

si hasičské kalhoty, bundu, na hlavu si nasazuje helmu i se svítilnou, na záda mu hasič nakládá 

kyslíkovou bombu. Henri na nás mluví a my mu 

nerozumíme. 

Víte proč?  
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6. B NA NÁŠTĚVĚ ČESKÉ TELEVIZE 

   V pondělí 17. prosince 2018 jsme jeli na exkurzi do České televize Brno, která sídlí od října 2016 
v nové moderní budově v Líšni.  

    Když jsme dorazili do budovy, po chvíli k nám došla zaměstnankyně ČT, která se nám představila a 
něco málo nám pověděla o historii České televize Brno. Potom nás provedla maskérnou a 
kostymérnou, ve které bylo hodně oblečení na různé pořady a pro různé moderátory.  

   Na co jsme se nejvíce těšili, bylo zhlédnutí studia, odkud se ráno vysílá pořad Dobré ráno. Mohli 
jsme si sednout do křesel, ve kterých sedávají hosté ranního vysílání. Také jsme nakoukli do místností 
technického zázemí, někteří si vyzkoušeli židli a čtecí zařízení v hlasatelně Událostí v regionech. Viděli 
jsme i studio připravené na natáčení nového pořadu Koptashow.  Všude nás zaujalo velké množství 
kamer a světel. 

     

 

 

 

 

 

Návštěva v ČT se nám velmi líbila a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí. 

 

Zimní škola v přírodě 

V neděli jsme vyjeli autobusem směr Hraběšice. Rodiče se určitě moc těšili na to, že nás konečně mají 
z krku a my taky. Cesta byla celkem v pohodě, protože se nikdo nepoblinkal. Trvala cca 2 hodiny, 
proto většina osazenstva autobusu měla mobily. Uběhlo to celkem rychle. První samozřejmě přišlo 
vybalování lyží a všech ostatních kufrů. Pak se rozdělovaly pokoje. Všichni byli celkem spokojení, až 
na pár dětí. Ten první den jsme nelyžovali. Jen večer jsme si vysvětlovali různé informace ohledně 

zítřejšího lyžování. 
V pondělí jsme už 
lyžovali a někteří na 
lyžích stáli poprvé, 
ale celkem si myslím, 
že jim to šlo. 
Odpolední klid byl 
vždycky  
1 hodinu a večerka 
byla vždycky v 21 
hodin, kromě 

karnevalu, ten byl do půl 10. To byla asi nejlepší noc celého zájezdu. Cestou zpět jsme měli 
nabručeného řidiče. Cestou tam i zpátky jsme měli jednu pauzu na benzince. Jak jsme se vraceli ke 
škole, rodiče tam na nás už celí natěšení čekali. Myslím si, že jim muselo 5 dnů stačit.  
          Štěpán Jahoda 4.A 


