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Blíží se konec školního roku a my se všichni těšíme na
prázdniny. Letošní školní rok jsme si užili, ale také nás
hodně potrápil. Hlavně pololetní a závěrečné písemné
práce a testy jsou úmorné a těžké. S koncem školního
roku jsou spojené ale i různé výlety, exkurze a sportovní
soutěže. Byli jsme letos hodně nedočkaví, zda se budou
konat krajské soutěže v kopané a ve vybíjené. Neustále
jsme „bombardovali“ naše učitele, jestli už ví, kdy
pojedeme. No a nakonec jsme se dočkali. Dva měsíce
jsme usilovně trénovali, dívky hrály vybíjenou proti
chlapcům, aby získali potřebné dovednosti a rychlost.
Naše úsilí se vyplatilo. Nastal očekávaný den „D“ –
13. 6. 2017. Sestavili jsme mužstva a vydali se do
Karlových Varů vybojovat nějaké pěkné umístění.
Bojovali jsme jako lvi a lvice a nakonec přivezli 3 poháry.

Léto již významně klepe na dveře a spolu s ním i konec
školního roku 2016/17. Kolektivně jsme si užili
krásných 10 měsíců, ke kterým se váže nejedna
premiéra. Mezi zdmi v září čerstvě zrekonstruované
učebny jsme toho stihli opravdu hodně. Naučili jsme se
mnoho nových činností a zlepšovali se v nich. Přibyla
nám spousta zajímavých pomůcek, včetně naší
momentálně nejvyužívanější, kterou je zbrusu nová
černá skrýš. Skrýš je díky světelným aplikacím
oblíbenou destinací i během přestávek, kdy si děti
lelkování zpříjemňují pouštěním umělých blesků z
koule, sledováním vodního sloupu s bublinkami
měnícími barvy, kaleidoskopu či lampy z optických
vláken. V rámci výuky naše skrýš zastává roli
užitečného pomocníka při účelovém procvičování
smyslů. Na světelném panelu plníme různé úkoly, kdy
kontrast světla a tmy napomáhá zvyšovat udržení
pozornosti. Zájem dětí o činnosti spojené se světelnou
aplikací je opravdu nepřehlédnutelný.
Nedávnou radostnou událostí byl návrat Verunky do
našeho kolektivu.
Nyní nás čekají dva měsíce
zasloužených prázdnin, protože jsme všichni bez
výjimky byli pilní jako včeličky. Všem přejeme co
nejkrásnější léto a doufáme, že se nám bude dařit i
napřesrok a že se v září sejdeme v kompletní sestavě!

Starší žáci získali 1. místo v malé kopané, mladší krásné
2. místo stejně jako děvčata ve vybíjené.
Všem žákům, kteří vzorně reprezentovali naší školu, patří
velká pochvala, ale nesmíme zapomenout ani na ty žáky,
kteří pomáhali a dělali sparingpartnery při tréninku.
A teď už nás bude čekat zasloužené vysvědčení a HURÁ
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zpřístupněna u příležitosti „Noci kostelů“. Cesta nahoru
do věže byla dlouhá a strašidelná. Vyšlapali jsme stovku
točitých schodů a dostali se k otevřenému oknu kostelní
věže, ze kterého byl nádherný výhled na Staroměstské
náměstí a jeho okolí. Byla to opravdu krása. A hlavně:
„Nikdo z nás ještě tak vysoko nikdy nebyl“. Vaše II. Z

VITAMÍNŮ NENÍ NIKDY DOST

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY

Jsme žáci čtvrtého a pátého ročníku. Tento rok jsme zažili
spoustu exkurzí a projektových dnů. Rádi vzpomínáme na
projektový den „Pálení čarodějnic“, na který jsme společně
vyrobili velkou čarodějnici, kterou jsme bohužel nestihli
spálit, zato jsme si stihli opéct buřty. Moc se nám líbila akce
pořádaná ke dni dětí, kdy za námi do školy přijeli vězeňští
psovodi s jejich pejsky. Nejprve nám ukázali, jak hledají
drogy, chytají pachatele a na povel poslouchají svého
psovoda. Nakonec nás nechali všechny pejsky pohladit.
Měli s sebou i malé štěňátko a to bylo moc roztomilé. Hasiči
a městská policie z Chodova, pro nás a další čtvrté a páté
ročníky z jiných škol připravili branný den, kdy jsme se na
celé dopoledne stali součástí detektivního týmu. Za každou
vyřešenou odpověď jsme dostali indicii, a díky nim jsme
nakonec odhalili správného zločince. Chvíli před koncem
školního roku jsme měli týden, který byl naplněn spoustou
zábavných aktivit. V úterý jsme se byli podívat
v minibotanické zahradě, kde se nám velice líbil chodníček
z přírodnin, přes který jsme se všichni prošli naboso. Další
den nás pozvali hasiči a městská policie na svou základnu.
Hasiči nám ukázali svá auta, do kterých jsme se mohli
podívat a zkusili jsme hasit opravdový požár. Policie nás
seznámila se základy bezpečnosti a zkoušeli jsme si přivolat
pomoc k různým nehodám. Další den nás čekal celodenní
výlet do Techmanie v Plzni, který jsme si moc užili. Týden
jsme zakončili na akci „Den pro sociální služby“, kde jsme
si zkusili jízdu na kolečkovém křesle a podívali jsme se na
zajímavá vystoupení. Celý školní rok jsme si moc užili a teď
už se móóóóc těšíme na prázdniny.
Žáci V. třídy

Na závěr školního roku byl pro žáky školy uspořádán
školní výlet do Plzně. Bonusem školního výletu byl
patrový autobus. Mladší žáci zhlédli Dinopark, starší žáci
Zoo a Techmanii. Výlet se nám vydařil.
IX. P

Ke svačině jsme dostali pomeranče, každý dva. Byly
malé, kůra tvrdá a loupat se s nimi nikdo nechtěl. Bylo
rozhodnuto, pomeranče se hodí na výrobu čerstvého
džusu. Tentokrát si ho vyrobí každý sám. Paní učitelka
nám ukázala, jak na to a každý se těšil, až na něj přijde
řada. Práce šla od ruky a odměna byla sladká. Jaký div,
že šťáva chutná stejně jako pomeranč. Dokonce nás to
tak nadchlo, že jsme odšťavnili i dětem z přípravky,
které byly nadšené .

Ani jsme se nenadáli a školní rok nám pomalu končí.
Připadá nám to jako včera, kdy k nám přišli noví spolužáci
Radeček s Danečkem. Naučili jsme se další nová písmenka,
čísla a zlepšili se ve čtení a psaní. Během roku jsme toho
společně hodně zažili. Zúčastnili jsme se akcí ve Stacionáři
Mateřídouška, kde jsme se mimo jiné vídali i s bývalými
spolužáky. Líbily se nám projektové a odpočinkové dny, při
kterých jsme si vyzkoušeli například dlabání dýní nebo
výrobu vánočních ozdob. Dařilo se nám při plnění úkolů ve
finanční a čtenářské gramotnosti. Vzpomínáme i na soutěže
ke „Dni dětí“ v DDM Chodov, které jsme si hezky užili.
Letos jsme byli opět úspěšní a snaživí i ve sběru
druhotných surovin. Teď už nám zbývají poslední dny do
prázdnin, na které se všichni moc těšíme.
I.S a II.S.

Blíží se nám konec školního roku a tak nás čeká spousta příjemných akcí. Máme již za sebou úžasný ŠKOLNÍ VÝLET
v plzeňském Dinoparku. Netušili jsme, že byli dinosauři tak obrovští a mohutní. Dozvěděli jsme se spoustu nových
informací. Bavilo nás tyto údaje vyhledávat na informačních tabulkách, které byli u každého druhu dinosaura a pak je
předávat ostatním dětem. Samozřejmě největší obdiv patřil Tyranosaurusovi Rexovi. V posledním týdnu školního roku nás
ještě čeká noc ve škole, která bude pojata jako „NOC NA HRADĚ“. Budeme si užívat hrátek se strašidly, vyrábět
pergameny a učit se novou báseň o tom, jak to chodí na hradě, kde straší. Nakonec se podíváme na pohádkový příběh „Ať
žijí duchové“ A potom? Hurá na prázdniny……………..
Děti z II. P

VŠEM ČTENÁŘŮM PŘEJEME KRÁSNÉ PROŽITÍ LETNÍCH PRÁZDNIN, HODNĚ ODPOČINKU A SLUNÍČKA!
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