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Co nás ještě čeká v zimě?
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Koukněte, co se u nás dělo...
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Rolnička – 20 let
Děvčata a chlapci z pěveckého souboru Rolnička pod vedením
Milady Simandlové oslavili 20 let existence sboru 20. prosince
vánočním koncertem Vánoce s Rolničkou 2017 ve velkém sále
v Besedě. Děkujeme paní učitelce Simandlové za trpělivost,
vynalézavost a vytrvalost při práci s dětmi a za působivou
reprezentaci školy na veřejnosti.
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PRÁCE

N A Š I CH

ŽÁKŮ

ŠD: Tvořivá dílna
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V letošním školním roce jsme chtěli navázat na loňské tvoření a
posunout se o něco dál. Tedy s těmi, co už dílnu navštěvovali. První
a druhý ročník začal vytvářet podzimní náměty, a tak se můžeme
pochlubit bohatě zdobenými ježky, kteří jsou pokryti různými
semínky a listy.

Práce žáků z 1. a 2. ročníku

K podzimnímu času patří i počasí, které si s námi často hraje a
dopřeje nám velké množství vody. V té se naše malé děti vyřádí, ale
potřebují k tomu jednu důležitou věc a tou jsou holínky. I my jsme si
jedny takové dekorovali.

 pokračování

Práce žáků z 3. až 5. ročníku
Větší děti se inspirovaly čtením různých knih a vytvořily si svého vlastního,
sedícího čtenáře.

PRÁCE
Vyzkoušeli si také, jak může vypadat dílo, které vychází z jejich duše, jejich
momentálního rozpoložení. Vy se teď na některé výtvory můžete podívat.

N A Š I CH

Jako každý rok, tak i tento jsme nevynechali tvorbu adventních věnců. Všem se
velmi povedly a já doufám, že na svátečním stole udělaly radost.

ŽÁKŮ

Příspěvek dodala Martina Svobodová.
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6.AB:

Brno - exkurze

Ráno probíhalo jako vždy. Pak jsem šla na autobusové
nádraží, cesta probíhala normálně, vystoupila jsem. Čím víc jsem se
přibližovala ke škole, tím víc jsem pociťovala strach a obavy.
Zničehonic jsem se ocitla u školy.
Netrvalo dlouho a autobus přijel. Nasedli jsme a cesta
proběhla hladce a rychle. Učitelé nás rozdělili do dvou skupin na A,
B. Jeli s námi někteří ze sedmé a osmé třídy. Já jsem byla ve skupině
A, se kterou jsme byli nejprve v Anthroposu.
Nejdříve jsme šli po parku. Před sebou jsme viděli velikou
budovu a vešli jsme dovnitř. Do šatny jsme uložili bundy, chviličku
jsme čekali na předem domluvenou prohlídku. Zatím jsme svačili.
Netrvalo dlouho a prohlídka začala. Bylo to velice zajímavé a
poučné. Například tam byl mamut v životní velikosti a ještě kostra
mamuta, dokonce tam měli Věstonickou Venuši. Po prohlídce jsme
si prohlédli muzeum.
Potom pro nás přijel autobus, vyměnili jsme se s druhou
skupinou a jeli do Technického muzea. Nejprve jsme šli po cestě,
která vedla do muzea. Chvilku jsme v budově čekali na průvodce,
který nám vyprávěl, jak se žilo v Brně kolem 1. až 2. světové války.
Prohlídka byla zdlouhavá, pán byl zapomnětlivý, skoro ani ne
uprostřed prohlídky jsme se o všechno opírali a seděli. Naštěstí na
konci byly lavičky a pro kluky stoly a židle. Nakonec jsme byli v
technické herně.
Po prohlídce jsme nastoupili do autobusu, kde čekala i druhá
skupina. Nasedli jsme a vyrazili do školy. U školy na nás čekali
rodiče. Já jsem při zpáteční cestě zjistila, že jsem se zbytečně bála, byl
to úžasný výlet.
autor: Nikola Duchoňová

PRÁCE

N A Š I CH

ŽÁKŮ

Příspěvky dodala Eva Nesibová.

ilustrace:
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Nela Hobzová

Příspěvek dodala Aneta Ferdanová.

N A Š I CH

Vánoce
Nemusíme do školy,

čtyři svíčky zapálil.

nepíšeme úkoly.

Popadneme boby, lyže,

Vánoce jsou svátky klidu,

a to rychle, bez tíže.

pohody a také míru.

přinesou nám štěstí v roce.

ŽÁKŮ

Advent se nám zahájil,

Chystáme se na Vánoce,

PRÁCE

5.A
Adventní kalendář

autoři: Lukáš Nemeškal, Pavel Nevěčný
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4.A
Básnička
autoři: B. Meschková, P. Bendová, N. Kovářová, J. Holík, B. Dvořáková
Příspěvek dodala Aneta Fedanová.
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8.B:

Výtvarka

Příspěvky dodala Klára Kravcová.

P R Á C E N A Š I CH Ž Á K Ů
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PRÁCE

N A Š I CH

ŽÁKŮ

Jak jsme se snažili... (pokračování 8.B) 
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 Jak jsme se snažili... (pokračování 8.B)

PRÁCE
N A Š I CH
ŽÁKŮ
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9.B Protidrogový vlak
CO
SE
U
NÁS
DĚLO
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Příspěvek dodala Blanka Ryvolová.

CO

SE

U

NÁS

DĚLO

pokračování 9.B 
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Co jste možná nevěděli...
Příspěvek dodal Jiří Grambal.

ZAJÍMAVOSTI

V londýnském metru mají komáry, které
mají DNA odlišnou podle toho, v jaké
stanici se nacházejí. Když se metro
stavělo, taky se tam zabydleli a vědci
dnes dokáží podle rozboru DNA určit, z
jaké stanice metra daný komár pochází.

Pokud byste řvali na šálek kávy 8 let, 7 měsíců a
6 dní, vyprodukovali byste tolik zvukové
energie, že by stačila na ohřátí kávy (za mnoha
předpokladů, jak jistě každý deváťák ví, např. že
se veškerá zvuková energie přemění jen na
energii tepelnou, nic neuniká do okolí apod., ale
zkusit to můžete).

Na každého člověka na světě připadá 62 kosteček lega.

Když se kolibřík vznáší u květu, tak jeho
žaludek vibruje stejnou frekvencí jako křídla,
a tím zůstává těžiště na místě a kolibřík v
klidu srká.

Šváb může žít až 9 dní bez hlavy, než zemře.

Rozpětí křídel Boeingu 747 je větší, než
vzdálenost, kterou poprvé uletěli v letadle
bratři Wrightové.
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 pokračování

Charlie Chaplin se jednou účastnil
soutěže, ve které se lidé snaží
napodobit

Charlieho

Chaplina

a

umístil se na 3. místě.

„Stewardesses“ (letuška) je nejdelší
slovo, které se dá napsat jen jednou
rukou

(levou,

že)

na

klávesnici.

„Lollipop“ je nejdelší slovo, které se
dá napsat jen jednou rukou (tentokrát

Sloní moč voní po lékořici.
Zdroje obrázků : https://commons.wikimedia.org

Zebra – vyřešte hádanku...
Příspěvek dodala Eva Nesibová.
Autoři: Filip Janíček a Vojtěch Neubauer.

Štěně, kotě, křeček a morče mají barvu bílou, flekatou, černou a
žlutou. Jejich věk je 1, 2, 3 a 5 let.
Víme, že morče je žluté a štěněti je 1 rok.
5 leté zvíře je bílé.
Morčeti nejsou 3 roky ani 1 rok.
Štěně není bílé.
Kotě je flekaté.

zvíře

barva

štěně
kotě
křeček
morče

věk

ZAJÍMAVOSTI

pravou) na klávesnici.

Řešení:
štěně – černé – 1 rok
kotě – flekaté – 3 roky
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křeček – bílý – 5 let
morče – žluté – 2 roky

Podzim 2017:
7.AB

Praha – exkurze (Petřín, Národní divadlo)

18.09.

4.A

Dopravní hřiště

26.09.

8.AB

Praha – exkurze (Královská cesta)

25.10.

4.A a PřS 8.AB

31.10.

4. - 6. třídy

01.11.

2.A

CO

11.09.

SE
U
NÁS
DĚLO
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Den stromů Lesonice

Halloween

Lapač snů – dílna s rodiči

1. st.

Mikuláš

17.10.

1. st.

ŠD - čertovské pečení, strom pro zvířata

18.12.

2. st.

Bruslení

19.12.

1.A

MŠ Fišerova - projekt

20.12.

1. st.

Bruslení

DĚLO

05.12.

NÁS

ŠD – plavání

U

1. st.

CO

SE

říjen
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SPORTOVNÍ OKÉNKO
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10.10.

Přespolní běh – školní kolo

01.11.

Sálová kopaná – okrskové kolo

08.11.

Stolní tenis – krajské kolo

16. a 27.11.

Florbal – okresní kolo (3. – 5. tř.; 8. – 9. tř.)

30.11.

Plavání – okresní kolo

Příspěvek dodala Klára Kravcová.

VÁNOČNÍ
VÝZDOBA
19

22.12. Pódiové skladby

PŘEDVÁNOČNÍ
AKCE
20

