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Těšíme se do školy

,,Ve školce se mi moc líbí.
Můžeme si hrát, co
chceme, mám tu
kámošky a vyrábíme. Do
školy se těším, protože se
tam naučím hodně věcí.“
– Natálka

,,Mně se ve školce líbí
úplně všechno. Mám ráda
procházky, výlety a
závody. Do školky se
nejvíc těším na tělocvik.“ –
Martinka

Sportovně – dopravní den
Dne 5. 6. 2018 uspořádali žáci 9. ročníku sportovně-dopravní
den pro 1. až 8. třídu. Program měl dvě části. V první z nich
hledaly děti indicie ukryté na různých místech naší obce. Po
zdárném vyluštění hádanek byly vpuštěny do lesa k plnění
úkolů. Tamní stanoviště je prověřila ze znalosti dopravních
značek, křižovatek, hodu na cíl, hledání věcí, paměti a sluchu.
Vítězem mladších se stala 1. třída a mezi staršími zvítězila 7.
třída.
Sportovní den se velmi vydařil, zabavil děti i učitele. 9. třída
měla program dobře připravený a zásluhou na tom má i
jejich třídní učitelka Iva Hebelková :)

Poznávací zájezd – ZÁMEK ČASTOLOVICE

Výlet Brno – 9. ročník

Dne 6. 6. 2018 se žáci 1., 4. a 5. ročníku zúčastnili školního
poznávacího zájezdu do Častolovic. Mohli jsme si prohlídnout
expozice soukromého renesančního zámku, kde se dětem nejvíce
líbil rytířský sál, tajné dveře, renesanční ložnice a dětský
pokojíček. Dále jsme si mohli prohlédnout zámecký zvěřinec, ve
kterém jsme se mohli nejen podívat, ale i pohladit a zkusit
nakrmit různé druhy domácích i cizokrajných zvířat. Závěr výletu
nám ještě zpestřila procházka kolem obory s bílými daňky. Počasí
nám přálo a odvezli jsme si spoustu krásných zážitků i nových
vědomostí.

V pátek 22.6. se deváťáci vydali na celodení výlet do Brna
společně s paní učitelkou Markovou, paní ředitelkou a panem
učitelem Markem. Tento výlet byl opravdu povedený. První
historka se stala už ve vlaku, kde jsme zjistili, že náš spolužák
nemá tenisky a jede v pantoflích. Takže první aktivita, hned po
vystoupení z vlaku, byla hledání obchodu s botami. Po neúspěšné
snaze nás tlačil čas a utíkali jsme na kosmo výstavu, kde byly
různé exponáty od ponožek kosmonauta až po průchozí model
orbitální stanice MIR. Teď už nás ale čekalo dobrodružství.
Oblíkáme si celotělový úvazek, nasazujeme helmy, rukavice a
vyrážíme kupředu. Jedna karabina, druhá karabina, kladka a šup
přes řeku. Adrenalinová cesta v Jungle parku mezi stromy nás
stála mnoho sil a jen ti nejlepší ji došli až do konce. Jako třešničku
na dortu si někteří zkusili krok do prázdna ve výšce 13m. Unavení
jsme se ale nevzdávali a ještě jsme se vydali na nákupy do
nákupního centra Vaňkovky. Tímto celý náš výlet skončil a chtěli
bychom celé své třídě a dozorcům poděkovat za
nezapomenutelný zážitek.

T – mobile běh

Výlet do Šiklova mlýna

Dne 20.6. se naše škola zúčastnila běžecké akce zvané ,,T-mobile
běh“. Kilometrovou trasu si uběhli dokonce i ti nejmenší, ale vítězi
se stali na prvním stupni:

Ve středu 13. 6. 2018 2., 3., 6., 7. a 8. ročník vyrazil na výlet
do Šiklova mlýna. Naše první zastávka byla v Dolní Rožínce,
kde jsme navštívili strašidelný zámek Draxmoor. Další
zastávka byla přímo v Šiklově mlýně. Měli jsme připravený
program, nejdříve vědomostní kvíz a prohlídka
westernového městečka, poté následoval oběd v místní
restauraci. Dále měly čas děti samy pro sebe, mohly využít
následujících atrakcí: vláček Union Pacific, lukostřelba,
zrdcadlový labyrint, skákací hrad a další.....

1. Vojtěch Havlát
2. Samuel Oblouk
3. Marie Kučerová
Na druhém stupni:
1. Ondřej Hoch
2. Aneta Broulíková
3. Jozef Lakatos

Na závěr výletu měli žáci možnost vidět westernovou show v
zábavné i poučné formě. I přes nepřízeň počasí jsme si to všichni
moc užili a výlet se nám vydařil.

Co nám škola
Aneb

Po devíti letech odcházíme ze základní školy. Na základní škole jsme
získali kladné i záporné zážitky. Po devíti letech ve stejné třídě jsem
získala spoustu kamarádů, ale i nějakých znalostí. Aby neměla škola jen
samé klady, tak mi vzala spoustu volného času. I když jsme se se třídou i
hádali, tak jsme zažili spoustu výletů a vzdělávacích programů, které
jsme si užili. Budoucím prvňáčkům přeji hodně štěstí po dobu devíti let a
hlavně hodně srandy a dobrých známek.. – A. Doskočilová
Už je to 9 let, co jsme přišli na základní školu. Člověk by neřekl, že tak dlouhá
doba uteče tak rychle. Tím každého napadne, že hlavní věc, co by nám škola
mohla vzít, je čas. Je pravda, že jsem hodněkrát ležela v knížkách místo svého
volného času. Ale žádné této minuty nelituji. Nebýt těchto dní, kdy jsem měla
pocit, že už se nic nenaučim, neměla bych budoucnost. Právě díky základní
škole jsem se dostala dál, na školu střední, a mohu se dál vzdělávat. Přesto
učení není to jediné, co žákům škola dá. Naučila nás nejen správně
komunikovat mezi sebou, ale také vycházet s lidmi, kteří nám nejsou
sympatiční. Na školu i svoji třídu budu vzpomínat v dobrém, protože náš
kolektiv se vydařil a skvělé zážitky stoprocentně převažují všechny špatné
chvíle. – K. Ziková

Už se blíží konec našeho studia na základní škole, a proto bychom se měli zamyslet
nad tím, co nám škola dala a co nám vzala. Za 9 let na základní škole jsme získali
mnoho nových přátel, se kterými jsme si za tu dobu užili spoustu zábavy. I přes to, že
škola zabere hodně času, vědomosti, které jsme zde získali, za to stojí. Na školních
výletech jsme poznali plno zajímavých a pěkných míst. – V. Mráz

dala a vzala
deváťáci odchází…
9 let na základní škole se nám pomalu, ale jistě blíží ke konci, a tak je možná
čas se zamyslet nad tím, co nám škola dala a sebrala. Do první třídy jsme se
všichni těšili a nakonec máme na celý první stupeň jen hezké vzpomínky. Na
druhém stupni jsme se začali nudit, ale stejně jsme věděli, že je důležité do
školy chodit. Potřebujeme základní školu nejen kvůli základnímu vzdělání,
ale také chceme pokračovat ve studiu. Škola samozřejmě není pouze učení..
Ze školy odcházíme se spoustou zážitků, vzpomínek, zkušeností a hlavně
kamarádů. Teď už nám ale nezbývá nic jiného než se těšit na střední školy a
připravit se na povinnosti, které nám přibydou. – V. Zeman

Co mi vlastně škola dala? Je toho hodně. Vzdělání, které potřebuji
k dalšímu studiu na střední a poté na vysoké škole. Rady
zkušených učitelů, co se mi jistě v životě budou hodit. Dala mi také
kamarády, s kterými jsme si užili hodně legrace. Kamarády, na
které se mohu kdykoliv obrátit o pomoc či radu. – S. Šácha

Už zbývá jen pár týdnu do konce naší povinné školní docházky a přišel čas,
kdybychom se mohli zamyslet nad tím, co nám škola dala a co nám vzala.
Podle mě nám dala to nejdůležitější, základní vzdělání. Naučila nás číst, psát a
počítat, co jsou to mocniny a odmocniny, kde se píše měkké a tvrdé y, i když to
mně pořád moc nejde. Zažili jsme v ní spoustu zábavy, ale i věcí, které nás
zklamaly.
Teď se dostávám do chvíle, kdy přemýšlím nad tím, co nám škola vzala. Jediné, co
mě napadá je volný čas, museli jsme se připravovat na různé písemky, čtvrtletní
práce a referáty do různých předmětů. Museli jsme dělat domácí úkoly. Ale když
nad tím tak přemýšlím, že to bylo vlastně dobře, protože kdybychom právě tyto
věci nedělali, tak bychom byli dutí ještě víc, než jsme teď. Na školu, po těch 9
letech, budu vzpomínat v dobrém, protože jsme v ní v podstatě strávili půlku
dětství a někdy nás to i bavilo, tak si přeci nebudeme nalhávat, že to bylo to
nejhorší, co nás mohlo potkat. – D. Mazalová

