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TŘÍDA 1.C
Prvňáčci jsou již čtenáři. Vzhledem k epidemiologické situaci
proběhlo slavnostní předávání Slabikářů dne 20. listopadu 2020 ve třídě.
Vytvořili jsme si příjemnou atmosféru přednesem básniček
a zpíváním oblíbených písniček. S novým Slabikářem si každý žáček odnesl
i malou pozornost od paní učitelky.
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TŘÍDA 1.D

Během listopadu jsme se spolu s žáky a jejich rodiči naučili spoustu
zkušeností. Distanční výuka nebyla jednoduchá, ale i tak musíme říct, že to byla
celkem legrace. Úkoly jsme plnili podle videa a volání si bylo také zábavné.
Začátkem prosince nás hned čekala návštěva čerta, Mikuláše a anděla. Štěstím je, že na návštěvu
jsme byli připraveni a uměli básničku. Jako odměnu za statečnost jsme dostali balíček se sladkostmi, ale také
pozdrav z pekel v podobě metličky a hříšného dopisu.
Závěr tohoto měsíce jsme si vážně užili. Zkoukli jsme pár pohádek, zkusili si některé vánoční zvyky
a tradice, hodovali si teplým kakaem, cukrovím a také si rozdali dárečky. Bylo to prima!
Po návratu z vánočních prázdnin jsme si připomněli příchod Tří králů. Potěšil nás i napadnutý sníh,
kterého užíváme, co to jen jde. A co nás bude čekat dál? Nevíme, ale už se na to moc těšíme!
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TŘÍDA 2.C

Druháci se navzdory okolnostem nevzdávají
Tento školní rok, a dá se říci i celý předchozí rok 2020, byl pro nás všechny jednou velkou nejistotou.
Navzdory tomu, že jsme prožívali období, během kterého jsme se báli o své zdraví a zdraví svých blízkých,
potýkali jsme se všichni s novými situacemi, které budou mít do budoucna pravděpodobně své následky.
Ty se prozatím projevují ve formě špatných návyků při psaní a mnohdy i v nedostatečně osvojeném učivu.
Na druhou stranu, musíme konstatovat, že většina žáčků druhé třídy se s dosavadní situací vypořádala
celkem dobře a jen tak se nedala. Velkou zásluhu na tom však mají nejen oni sami, ale i jejich rodiče či další
rodinní příslušníci. Díky tomu se všichni druháčci mohli mnohem snáze vrátit k dosavadní výuce, aniž by toho
tolik zameškali.
Nyní je tedy před námi všemi ještě jedna velká výzva, na které musíme teď společně zapracovat,
aby bylo zase vše tak, jak by to mělo být. My se ale nebojíme a do všeho jdeme stále naplno!
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TŘÍDA 3.C

Ve zdravém těle – zdravý duch,
s touto myšlenkou jsme s paní učitelkou vyrazili mezi sněhové vločky, které jsme už několik let ani
neviděli. Sníh nás příjemně studil, padající sněhové vločky nás lehce šimraly na tvářích. Zkoušeli jsme různé
aktivity ve sněhu a také postavit sněhuláka. Vzduch byl příjemně chladný a zpět jsme se vracely příjemně
osvěženi. Bylo to prostě skvělé.

5

TŘÍDA 3.D
Hodiny tělesné výchovy trávíme venku. Tentokrát jsme se moc těšili, protože mám napadl sníh.
Moc nás mrzelo, že jsme byli ve škole pouze dva (Matěj a Jakub), ostatní spolužáci byli v karanténě a mohli
se doma na sníh dívat jen z okna.
Vydali jsme se na školní hřiště, kde již žáci jiných ročníků vytvořili velké sněhové koule. Dalo jim to
jistě hodně práce, ale postavit z nich sněhuláka nezvládli, protože sníh byl mokrý a těžký.
My jsme si užili koulovačku a jen nás mrzelo, že hodina tak rychle utekla.
Matěj a Jakub
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TŘÍDA 4.C

7

TŘÍDA 4.D
CO MÁME RÁDI
„Co má člověk rád, to má uloženo navždy ve svém srdci a nikdo mu to nemůže vzít.“

My máme rádi…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

naše vzájemné kamarádství, „kočkování“ o přestávce a společné oslavy narozenin
práci ve škole i s domácími úkoly, protože je to lepší než distanční výuka
pana vychovatele Lukáše Munzara v družině a tvoření projektů s tematikou např. město, farma
a častý pobyt venku
úspěch v soutěžích, jsme rádi za 2. místo v soutěži „Miss rostlinka“
pobyt v přírodě za každého počasí a ročního období – od stavění sněhuláků po pozorování včel, rašení
pupenů až po odlet ptáků
akce školy a třídy – nejvíc Vánoční besídku s dárky a cukrovím
tělocvik s panem učitelem Skořepou a všechny super hry a hledačky a schovávačky
ovoce, zeleninu a mléčné výrobky z projektu „Ovoce do škol“- do nich se vždy pustíme s chutí
rádi posloucháme lidové písničky, české interprety populární hudby a máme rádi i vážnou hudbu –
třeba Bedřicha Smetanu
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TŘÍDA 5.C
Představuje se vám pátá třída!
Co nám přinese rok 2021 ve škole (zamyšlení školáků)?
•

Školáci budou chodit normálně do školy.

•

Zúčastníme se sportovního turnaje a ten vyhrajeme.

•

Ve školní jídelně budou vařit i tzv. nezdravá jídla – hamburgery, hranolky a pizzy.

•

Pojedeme na školní výlet do Paříže.

•

Podnikneme výpravu za pokladem.

•

Prožijeme dobrodružnou noc ve škole.

•

O prázdninách nebude pršet a bude hezké léto.

Co nám přinese rok 2021 mimo školu (zamyšlení školáků)?
•

Snad se podaří vyhrát boj s koronavirem a vědci vynaleznou účinný lék.

•

Lidé zlepší postoj k životnímu prostředí a budou se k přírodě chovat slušně.

•

Navštíví nás mimozemšťané.

•

V televizi budou dávat naše oblíbené pořady – o zvířatech, záhadách a superhrdinech.

•

Zvířata budou velcí ochránci lidí a jejich majetku.

•

Splní se nám naše cestovatelské sny a budeme moci jet do zahraničí.

•

Lidé se k sobě budou hezky chovat, přát si jen to dobré a těšit se z úspěchů ostatních.

Faktem zůstává, že jakkoliv jsou naše představy idealistické, přejeme si, aby se alespoň některé z nich
splnily. Společně bychom byli rádi, aby rok 2021 byl pro nás rokem radosti a dobrých zážitků.

Kluci a holky z 5. C třídy.
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TŘÍDA 5.D
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KROUŽEK 3D TISKU
Od ledna 2021 se skupinka žáků devátých ročníků účastní kroužku 3D tisku, ve kterém se učí
pracovat s 3D tiskárnou, a to včetně grafických aplikací určených pro vytváření vlastních trojrozměrných
modelů. Cílem kroužku je seznámit žáky se základními principy 3D tisku z pohledu teoretického
i praktického.

V úvodních hodinách kroužku se žáci seznámili s teoretickými základy 3D tisku, včetně jeho historie
a budoucího využití, například ve zdravotnictví či potravinovém průmyslu. V následujících týdnech se žáci
věnují samotnému tisku různých modelů, a to včetně těch, které si sami vymodelují – píšťalka
nebo jednoduchý model domu.
V kroužku se pracuje s tiskárnou českého výrobce Prusa i3 MK3S+ a grafickým programem
Tinkercad, který je dostupný zdarma a žáci k němu mají neomezený přístup. Zároveň se jedná o program
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s jednoduchým rozhraním vhodným pro začátečníky. Každý žák je tedy schopen vyzkoušet tvorbu svých
vlastních modelů bez nutnosti jakýchkoli znalostí práce v grafických aplikacích.

A jak takový 3D tisk probíhá?
Kromě vlastního zařízení 3D tiskárny je zapotřebí pouze základní
počítač. Žádné drahé grafické karty a procesory nejsou vůbec nutné.
Aplikace Tinkercad je zdarma a není ji třeba ani stahovat. Jediné, co je
nezbytné, je bezplatná registrace, která ovšem zabere jen několik málo
minut. Poté je možné vytvářet vlastní jednoduché i složitější modely
přímo v internetovém prohlížeči. Po jejich dokončení je nutné modely
upravit na příslušný formát čitelný pro 3D tiskárnu, a to v bezplatném
programu PrusaSlicer. Nakonec se výsledný model přenese do tiskárny
pomocí USB kabelu nebo SD karty a tisk může začít. Celková délka tisku se odvíjí od velikosti a složitosti
tisknutého modelu. Může zabrat jen pár minut nebo celý den.
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VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA
Na výuku cizího jazyka klademe na naší škole veliký důraz. Žáci jsou vedeni vhodnými učebními
metodami a formami práce ke kvalitnímu osvojení anglického jazyka. Vyučující vytváří dětem ve svých
hodinách pestré a zábavné činnosti k osvojení slovní zásoby a pravidel gramatiky i konverzace.
Užíváním tradičních učebních pomůcek a moderních lingvodidaktických metod vedou učitelé své žáky
k rozvíjení komunikativních kompetencí. Pedagogové upřednostňují jednotné postupy ve výuce, které
unifikují všechny vyučující anglického jazyka. Z řečových dovedností je nejvíce pozornosti věnováno
dovednosti mluvení, jelikož se jedná z hlediska funkčnosti o nejdůležitější dovednost. Důraz je kladen hlavně
na úspěšné dorozumění v jisté situaci, kde je možné používat i fragmenty namísto celých vět. V psaném
projevu tolerujeme fonetický přepis slov, pokud nedochází k vážné záměně významu.
Během vyučování preferujeme především názornost a systematičnost. V hodinách využíváme
informační technologie, prezentace a obrazové materiály. Gramatiku osvojujeme na bázi pravidelného
opakování. V souvislosti s osvojováním slovní zásoby zdůrazňujeme nová slovíčka v kontextu a vytváříme
asociativní spojení, které usnadní zapamatování učiva.

Žáci oceňují činnostní výuku, která se jeví

jako výrazně účinný způsob anglické mluvnice. Ve velkém rozsahu využíváme online cvičení, interaktivní
pracovní listy a jiné zábavné formy učení, které naše žáky velmi baví, což je pro nás velmi důležité.
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RECEPT
Jarní tip na dobrou svačinku nebo večeři na 4 porce.

Domácí müsli s jogurtem a ovocem
•

120 g směsi nesolených oříšků a semínek

•

100 g ovesných vloček

•

2 větší kelímky jogurtu

•

2 lžíce medu

•

1 lžíce skořice

•

4 banány

•

4 lžíce borůvek

•

1 lžíce oleje

1

Troubu předehřejeme na 190 °C. Oříšky, vločky, dýňová i slunečnicová semínka přesypeme do mísy
a pořádně promícháme. Přidáme olej a skořici a rozprostřeme na plech vyložený pečicím papírem. Vršek
pokapeme medem a pečeme 10–12minut dozlatova. Necháme zchladnout a rozdrobíme.
Do každé misky dáme kolečka z jednoho banánu, jogurt a zasypeme müsli a borůvkami. Ovoce
můžeme dle chuti obměňovat.
Dobrou chuť!
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1

Kaufland Česká republika v.o.s. 2014. Kokosové müsli s borůvkami a jogurtem. [online]. [cit. 2. 3. 2021]. Dostupné z:
https://www.kaufland.cz/recepty/vyhledat-recept/recept.kokosove-muesli-boruvkami-jogurtem.r_id=CZ_1126.html

PROCVIČUJEME DOMA
2
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2

SVOBODA, Pavel. 2011. Zábavná cvičení pro rozvoj čtení: Oční pohyby, rozlišování znaků a písmen. 1. vydání. Praha: Portál. ISBN
978-80-7367-905-7; ŠUP, Rudolf. 2001. Učíme se číst s porozuměním. Praha: Rudolf Šup, ISBN 80-238-8070-5.
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TŘÍDA 6.C

1. Co potřebujeme na geometrii?

7. Jaké je kolo od auta?

2. Jaký název má naše škola?

8. Název předmětu, kde se učíme 4 x 5 = 20

3. Co narýsujeme kružítkem?

9. Co potřebujeme k matematice?

4. Kdo nás učí?

10. Co potřebujeme k rýsování?

5. Co musíme dělat s rukama, když je COVID-19?

11. Co musíme nosit na puse, když je COVID -19?

6. (mezera mezi slovy v tajence)

12. Slovo “sysel“ je ve vyjmenovaných slovech po
souhlásce…

Autorem křížovky je Dominik Prokeš.
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TŘÍDA 6.D

•

V hodině dějepisu jsme si zkoušeli psát klínové písmo. Tímto písmem se psalo v Mezopotámii v éře
starověku.

•

Psaní bylo pro nás velmi zajímavé a poučné. Původně se klíny vyrývaly do hliněných destiček. My jsme
pro psaní použili čtvrtku a černou tuš.

•

Při vyučování se těšíme na práci s mobily, tablety nebo školními notebooky. Pro procvičení získaných
vědomostí o pravěku a starověku odpovídáme třeba na kvízové otázky v online prostředí Kahoot.
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Autory textu jsou třídní novináři: Tonička, Honza, Jenda, Patrik a Tomáš.

TŘÍDA 7.C
Paní třídní učitelka se svými žáky zpracovala anketu. Ptali jsme se sebe vzájemně, co komu přinesl
uplynulý kalendářní rok, co se kdo naučil, co se mu podařilo a jak se vyrovnal s distanční výukou.
Zde jsou některé z odpovědí:
Adam
Naučil jsem se dobře ovládat počítač.

Pepa
Chytil jsem největší rybu ve svém životě.

Zdenda
Celý rok jsem sbíral staré mince, platební karty a figurky ze stavebnice Lego. Budu mít radost, když mi nějaké
donesete do 7.C.

Pepča
V minulém roce jsem zjistil, že mi velmi vyhovuje online výuka.
Chtěl bych zde zveřejnit informaci, že sbírám staré mobily – máte-li, doneste do 7.C.

Nela
Zjistila jsem, že mě víc baví výuka ve škole než doma, protože tady máme super partu a ve škole mi učitelé
víc vysvětlí. Při online výuce moc nechápu.

Kristýna
Vyhovovala mi online výuka, protože jsem mohla polehávat v posteli a připravovat se 1 minutu
před vyučováním.
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TŘÍDA 7.D
Mé nejoblíbenější místo (Pavla Vohradníková)

25

TŘÍDA 8.C
Jsme třída veselá a aktivní. Jsme parta, která drží při sobě. Máme rádi hudbu, rádi se smějeme a ani v této
koronavirové době nepodléháme špatné náladě. Jsme rádi, že naše třída není prázdná a že se můžeme učit všichni
společně. Nejvíce nás trápí roušky, neboť jejich nošení je ve vyhřátých prostorách školy značně nepříjemné. Nicméně
si uvědomujeme, že je to nezbytné, a proto nařízení dodržujeme. Abychom podpořili boj se současnou pandemií,
zapojili

jsme

se

do

výtvarné

soutěže

k uctění

těch,

kteří v každodenním

životě

dělají maximum

proto, abychom se všichni zase mohli vrátit k běžnému životu.
Těšíme se na jaro a na lepší časy!
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TŘÍDA 8.D
Je
procházíme
a

sbíráme

nás

7

naším
nové

kluků,
životem

dovednosti

a zkušenosti. Jsme dobrá parta
a vzájemně se podporujeme.
Máme rádi pohyb, jsme přátelští
a ochotně vyjdeme vstříc všem,
kteří nás požádají. Pro letošní
školní rok jsme si zvolili uplatňovat zákon přitažlivosti „Čemu člověk věnuje svou pozornost, to roste.“
Rozhodli jsme se, že se budeme zaměřovat na pozitivní věci a na to, co chceme nebo čeho můžeme
dosáhnout. Respektovat a být respektován je druhé naše heslo. Uplynulo první pololetí a my jsme schopni
reflektovat dosažené pokroky. A máme velkou radost z toho, že se zlepšily nejen naše studijní výsledky,
ale přibyla k nim i větší pohoda a uvolněnost v rámci našich školních vztahů. A to za to přece stojí!
3

OMALOVÁNKY

Supercoloring.com. 2019. Vybarvuj podle čísel. Jarní scéna. [online].
http://www.supercoloring.com/cs/omalovanky/vybarvuj-podle-cisel-jarni-scena

[cit.

3.

3.

2021].

Dostupné
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TŘÍDA 9.C
Deváťáci…jak zvláštně to zní. Jsme ještě děti, nebo už dospěláci? Těžko říct, asi něco mezi tím.
Je vůbec možné, že to tak uteklo? Zdá se to jen pár chvil, co jsme, trochu zvědaví, trochu vystrašení, šli poprvé
do školy s aktovkou větší než my sami. Jak jsme byli pyšní, když jsme se poprvé dokázali sami podepsat,
když jsme dostali první jedničku. Přišly i chvíle, kdy nám nebylo moc do smíchu, když se nepovedla nějaká
písemka, dostali jsme vynadáno, že jsme provedli nějakou lumpárnu, nebo jsme se pohádali se spolužákem
a měli pocit, že nám nikdo nerozumí. Ale tak už to v životě chodí. Jednou jsi dole, jednou nahoře. A teď jsme
na další křižovatce a přemýšlíme, co dál. Někdo ví přesně, čím chce v životě být, ale většina z nás tak trochu
tápe. Co když mi to nepůjde? Nebo mě to nebude bavit? A co když si nebudu rozumět s novými spolužáky
nebo učiteli? Prostě spousta otázek, ale taky spousta snů a výzev, které čekají, že je zdoláme. Pomalu
si začínáme zvykat na myšlenku, že už nejsme děti a před námi leží celý svět.
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TŘÍDA 9.D
9.C
Kam směřují naše kroky?
První pololetí uplynulo žákům velice rychle a již podali přihlášky na střední školy.
David: „Chci jít na kuchaře, protože mě baví vařit a občas také uklízet. Už od malička, asi od devíti let,
mě maminka učila vařit. Už umím připravit více jídel než moji rodiče, ale ještě se mám co učit.“
Patrik: „Už nějaký čas se zajímám o auta. Hlavně o veterány značky Škoda a o trabanty. Jednoho veterána
teď opravuji. Navíc je práce automechanika i dobře placená. Jednou si otevřu vlastní autoopravnu.“
Filip: „Už jsem dlouho rozhodnutý podat si přihlášku na truhláře. Baví mě pracovat rukama a navíc chci zůstat
v Hradci Králové, kde to mám rád.“
Nikol: „Chtěla bych dělat, co mě baví. Ráda vařím. Chci jít na obor kuchařka. Druhou přihlášku si dám na obor
zahradník, protože ráda pomáhám tátovi na zahradě. Máme dvě zahrady, tak mám možnost se zde
realizovat.“
Jiří: „Chci být truhlářem, protože mě baví tvořit věci ze dřeva.“
Jakub: „Chci být automechanik. Zajímám se o auta. Čtu články o autech v časopisech i na internetu. Sleduji
nejnovější modely a vývojové trendy. Rád bych také zůstal v Hradci Králové.“
Ivo: „Chystám se jít na policejní akademii do Prahy. Láká mě povolání policisty a ruch velkoměsta.“
Veronika: „První přihlášku si podám na SŠ pedagogickou, protože mě baví hrát si s malými dětmi, starat se
o ně, vyrábět s nimi různé věci a vymýšlet pro ně zábavné aktivity. Druhou přihlášku si podám na kadeřnici,
protože mě baví už odmala plést copánky, barvit vlasy a stříhat je. Nejraději pracuji s kudrnatými vlasy.“
Richard: „Chci jít na elektrikáře – silnoproud, protože už odmala mám rád svítící předměty. Po vyučení
bych si chtěl založit menší firmu na elektrikářské práce.“
Adam: „Mám dobré známky, tak bych chtěl něco s maturitou, ale ještě přesně nevím.“
Lucie: „Chtěla bych jít na kadeřnici, protože mě baví hrát si s vlasy a vytvářet nové účesy. Hrozně mě to zajímá
a už teď vím, že mě to bude bavit. Navíc můžu vytvářet účesy celé naší rodině. Druhou přihlášku si dám
na obor cukrář. Vytvářet zajímavé dorty a zákusky a vidět lidi, jak si na nich pochutnávají, by mě bavilo.“

29

Redakční rada: Mgr. Ivana Přívratská, Mgr. Simon Schwab, Mgr. Petra Dvořáčková, Mgr. Tereza Malcová
Přispěvatelé tohoto čísla: třídní učitelé 1. a 2. stupně, žáci 1. – 9. ročníku, členové žákovských redakcí,
Mgr. Tomáš Dostálek, Mgr. Martina Žáčková

Online na webu školy.

30

Šéfredaktor, grafická úprava: Mgr. Simon Schwab

