19. května 2017

OHLÉDNUTÍ ZA JAREM

ČARODĚJNICKÝ REJ

Na konci dubna se ve škole děly nevídané věci, paní
učitelky se nám změnily v čarodějnice. V hodinách
„kouzlení“ nás učily vařit elixír mládí, odříkávat různá
čarodějnická zaříkávání, počítat netopýry, pavouky a
kocoury. Mávnutím kouzelným proutkem z nás byly hned
vzorné a hodné děti. Dozvěděli jsme se mnoho
zajímavého ze života Baby Jagy. Někteří si vyzkoušeli i
létání na koštěti. Škoda, že kouzlení trvalo jenom jeden
den.

JARO V PŘÍPRAVCE

Začátek měsíce dubna jsme věnovali přípravě na
Velikonoce. Vyráběli jsme kraslice, z papíru jsme
vystřihávali zajíčky, slepičky a beránky. Po velikonočních
prázdninách se celá naše škola vypravila do kina KASS na
pohádku „Anděl Páně 2.“ Film se všem moc líbil jak
malým, tak velkým. V pátek 21. 4. se konal projektový den
s názvem „Den Země.“ Přidali jsme se k celorepublikové
výzvě „Uklidíme Česko“. S pytlem na odpadky jsme se
vydali sbírat to, co do přírody nepatří. Nevěřili jsme
vlastním očím, co všechno lidé vyhodí. Projektový den
„Pálení čarodějnic“ jsme si užili poslední dubnový den.
Do školy jsme přišli převlečeni za čarodějnice a čaroděje.
První dvě hodiny jsme plnili čarodějnické úkoly a potom
jsme se sešli na společné přehlídce.

DĚTI DĚTEM

Děti ze ZUŠ v Chodově si pro nás připravily koncert.
Byla to vlastně pohádka s hudebním doprovodem, tanečky
a písničkami, které vyprávěly o životě zvířátek žijících u
rybníčku. Líbilo se nám, že si i děti z přípravných tříd
vyzkoušely hru na jednoduché hudební nástroje. Byly
velice šikovné, protože při tanečkách věděly, jaký krok a
kam mají udělat. Už se těšíme na hudební výchovu, až si
zopakujeme, co jsme si zapamatovali my.
Děti z I. S a II. S

Letošní březen nám otevřel bránu k jaru. Jarní
sluníčko mělo velikou sílu a začalo probouzet rostlinky
ze zimního spánku. V zahrádkách jsme pojmenovávali
první jarní kytičky. Pozorovali jsme, jak si ptáčci staví
svá hnízda a radovali se ze slunečních paprsků, které
nás lechtaly do tváří. Ve třídě jsme vykouzlili jarní
atmosféru pomocí obrázků, říkadel a písní.
Duben ukázal aprílové počasí v plné síle. Na největší
jarní svátek jsme se pečlivě připravili. Naučili jsme se
velikonoční koledy, vyzdobili jsme si třídu, zdobili jsme
kraslice a seznámili jsme se s různými tradicemi. A
oslavili jsme Velikonoce se vší parádou. Další
důležitou aktivitou toho to měsíce byla také akce
„Ukliďme Česko“. Všichni jsme si nasadili rukavice a
vydali se na úklid našeho města. Třídili jsme odpadky,
které nepatří do přírody, a vyhodili jsme je do
barevných popelnic podle druhu odpadu. Poslední
činností bylo „Pálení čarodějnic“. Všichni jsme se
převlékli do čarodějnických kostýmů a užili jsme si
čarovné řádění. Na závěr jsme si vykouzlili „lektvar
lásky“.
PřT. B

UŽ VÍME, KOLIK MĚŘÍME

Minulý týden jsme se v hodině matematiky seznámili
s jednotkou délky 1 metr. Celá hodiny byla velmi
zábavná. Nejdříve nám paní učitelka ukázala různé druhy
metrů a povídali jsme si o tom, k jakému měření se
jednotlivé metry používají. Pak se nás paní učitelka
zeptala, jestli víme, kolik kdo měříme. A protože to nikdo
z nás nevěděl, dali jsme se společně do měření. Každý z
nás si stoupl ke stěně a ostatní ho změřili. Nejvyšší z naší
třídy je Štěpán a nejmenší je Niki. Na konci školního roku
měření zopakujeme a už se těšíme na to, jak naše další
měření dopadne.
Vaši prvňáci a druháci.

NÁVŠTĚVA POŽÁRNÍ ZBROJNICE
V dubnu jsme se zúčastnili, spolu s 8. a 9. třídou,
besedy s chodovskými hasiči. Seznámili jsme se
s činností celého městského záchranného systému. Pan
Staněk nás učil jak se zachovat při nečekané složité
situaci, jako jsou třeba úrazy, autonehody nebo požáry.
Vyzkoušeli jsme si umělé dýchání, masáž srdce, naučili
se stabilizovanou polohu. Také jsme se dozvěděli, jak
zjistit, zda člověk dýchá a jak máme zajistit základní
životní funkce. Pak jsme se přesunuli k hasičům.
Vyzkoušeli jsme si, jak těžké oblečení si musí
obléknout a pak s tím utíkat. Bylo pěkně těžké. A co
teprve, když musí běžet do schodů? Prohlédli jsme si
hasicí techniku a také prozkoumali hasičská auta. Na
závěr jsme si vyzkoušeli jak uhasit oheň, i když malý.
Beseda byla velmi užitečná.
Šesťáci

VSTÁVEJ, SEMÍNKO, HOLALA, BUDE Z
TEBE… ŘEŘICHA?
Tak už nám konečně přišlo jaro, a protože všechno začíná
rašit a kvést, zkusili jsme si také sami ve třídě vypěstovat
vlastní zdravou řeřichu setou. Práce to nebyla
jednoduchá. Nejdříve jsme museli vystlat misku vatou,
poté jí navlhčit a nasypat na ni semena řeřichy. Dobře
nám před naší prací poradil Křemílek a Vochomůrka z
pohádky „ Jak zasadili semínko“, kterou jsme si společně
přečetli. Dozvěděli jsme se, jak se o semínka dál starat.
Zopakovali jsme si, co všechno semena potřebují proto,
aby dobře vyrostla - vlhkost, teplo, kyslík a světlo. Každý
den, jsme také našim semínkům zpívali písničku
z Křemílka a Vochomůrky. A protože jsme všechno udělali
správně, vyrostla nám krásná řeřicha, kterou jsme
společně ochutnali na rohlíku s máslem. Jak nám řeřicha
chutnala? To vidíte na fotkách…
Jarní usměvavou náladu přeje II. Z

OVOCNÉ HODY

Jaro si s námi čile hraje na schovávanou. Pár dní téměř
letních teplot zručně „schramstla“ zima, a tak jsme si
typicky aprílové počasí užívali raději za okny učebny.
A aby nám čekání na pravé jaro příjemně ubíhalo,
využili jsme projektu „Ovoce a zelenina do škol“ a v
rámci pracovního vyučování jsme si vlastnoručně
vyrobili jablečný salát. Recept nebyl náročný.
Nastrouhaná jablíčka jsme doplnili osvědčenými
piškoty a dochutili skořicí, a co hlavně, do přípravy
jsme se zapojili naprosto všichni. A o to více nám
výsledná dobrota chutnala. I příděl v této době nutných
vitamínů může být báječnou zábavou!
ZDRAVÁ SVAČINA
V rámci projektu Ovoce do škol jsme se rozhodli, že
svým spolužákům připravíme čerstvou šťávu z jablek.
Docela jsme se zapotili, jablek bylo hodně a měli jsme
co dělat, abychom to do velké přestávky stihli.
Rozdělili jsme si úkoly – krájet, „krmit odšťavňovač“ a
zase krájet. Ale výsledek stál za to, není nad čerstvý
ovocný džus plný vitaminů a sladké chuti jablíček.
Mates, Lukáš a Nikola S., III. Z

SOUTĚŽE
V průběhu dubna ve škole proběhlo okresní a krajské
kolo soutěže „Umíme to s PC“. Naši školu
reprezentovalo družstvo ve složení Tibor Baiger a
Lukáš Štěpánek. Jejich úkolem bylo vyhledat
informace na internetu, upravit tex i obrázky, vytvořit
obrázek podle pokynů v programu malování. Tibor a
Lukáš se velice snažili a pěkně spolupracovali, proto
také dosáhli vynikajícího výsledku a v obou kolech
soutěže zvítězili.
Ve středu 26. 4 2017 se konala soutěž ve florbalu v
Toužimi. Celkem se zúčastnilo 8 družstev z
Karlovarského kraje. Soutěž byla velice náročná a
rozhodčí byli spravedliví. Zajímavostí tento rok bylo i
družstvo smíšené z Karlových Varů, kde statečně hrály
i dívky. Naši chlapci bojovali jako lvi, i když jsme
utržili pouze jednu porážku, skončili jsme na krásném
3. místě. A jaké bylo celkové obsazení? 1. místo
obsadila ZŠ Toužim, 2. místo obsadila ZŠ Karlovy
Vary, a na krásném, 3. místě se umístila naše škola.
Velká gratulace patří chlapcům, kteří nás
reprezentovali, jmenovitě: A. Gazsi, Daniel Jedlička,
Lukáš Kováč, Karel Pástor, Kevin Sivák, Dominik
Križko, Dominik Oračko. Soutěž se nám velice líbila, a
už nyní se těšíme na příští rok.
Žáci osmé a deváté třídy
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