
Časopis 1. stupně ZŠ EDUCAnet Praha        Leden + Únor 2020



Co nás čeká v následujících měsících - 

17.3.2020 - Hudební divadlo Karlín - Královna Kapeska - 2.+4. třída
20.3.2020 - Kurz vaření v Alcronu pro rodiče dětí - akce KR
27.3.2020 - Velikonoční tvořivé dílničky
  3.4.2020 - Výroba velikonočních dekorací s profesionální floristkou pro rodiče a děti
  8.4.2020 - Divadlo Kampa - Heidy, děvčátko z hor - 3. třída
  9.4. - 12.4. 2020 - Velikonoční prázdniny

Dobrý den, milí rodiče,

už se těšíte na nové fotografie svých dětí? Tak to jste tady správně :-). 
Opět se Vám do rukou dostává časopis plný fotografií našich - vašich dětí, které toho v
lednu a únoru zase stihly opravdu hodně! Sportovaly o sto šest - na lyžařském výcviku i
bruslily v hale, zúčastnily se fotbalového poháru Jihoměstských škol, navštívily sportovní
výstavu "Síň slávy českého hokeje", vyráběly masky na masopust a dokonce ho i v
družině oslavily. V rámci celoškolní akce "Barevný týden" si vyzkoušely každodenní
oblékání do pestrobarevného oblečení a vysoutěžily si za to dort. Navštívily letiště i
Černínský palác a mnoho dalšího... A hlavně - měly se báječně ve škole... :-). Chcete se
přesvědčit na vlastní oči? Tak listujte dál...
 
Přeji hezké počtení a doufám, že tam Vaše ratolesti najdete minimálně jednou... :-)
 
Petra Paulusová 

 



Prvňáčci si užívají výuky

Máme tady druhé pololetí a z malých prvňáčků se nám mezi tím stali ostřílení žáčci. Naučili se toho za to první
pololetí opravdu hodně! Nejen trošku číst a psát, ale hlavně krásně spolupracovat, společně tvořit i sportovat 
a hlavně se z nich stal pevný kolektiv, kde se mohou jeden na druhého spolehnout.
Podívejte se sami, jak si výuku za podpory paní učitelky a paní asistentky užívají a s jakou vervou pilně studují...  





Pravého sportovního ducha ukázali naši druháčci tentokrát na fotbalovém turnaji, který pro první a druhé ročníky
pořádá Český fotbalový svaz. Turnaj vyšel zrovna do období chřipkové epidemie, kdy mnoho dětí leželo doma 
s teplotou. I tak ale dokázalo naše minidružstvo nadšených sportovců  statečně bojovat  a za podpory kamarádů
ze třídy si odnést spoustu radosti ze hry a krásný pocit ze společného fotbalového  zážitku.

Druháčci se zúčastnili fotbalového turnaje



Před Vánoci jsme si s kamarády ve třídě udělali prima vánoční den. Po zabalení dárečků pro naše rodiče
byla na řadě společná vánoční svačinka s přípitkem a přáním krásných Vánoc, recitování i zpívání u stromečku a
nakonec přišlo to, na co se všichni celý týden těšili nejvíc. Rozdávání dárečků, které jsme si vzájemně připravili.
Byl to moc prima den.

Poohlédnutí za Vánoci



Ve druhé třídě se zase slavilo ve velkém. Neslavíme často, o to víc si ale máme šanci v celém dni užít společně se
svými kamarády. Zimní oslava byla tentokrát ve znamení vzájemného zápolení mezi holčičkami a kluky. Po přání
oslavencům a posilňující svačince (Děkujeme, maminky, za tu nádheru a dobrotu!) jsme soutěžili v nejrůznějších
disciplínách a měřili svou rychlost, přesnost i trpělivost. Vyhráli všichni ti, kdo skončili s úsměvem ve tváři! Vždyť
šlo hlavně o legraci a radost z toho být spolu. Všem oslavencům ještě jednou VŠECHNO NEJLEPŠÍ!

Velká zimní narozeninová oslava v ZŠ 2



Po únorové hodině tělocviku už víme, že se naše oblíbená hra nemusí hrát jenom na stole. “Člověče, nezlob se!”
jsme si zahráli uprostřed tělocvičny a zároveň si při ní pořádně protáhli naše těla. Cíl, kdy se máme dostat co
nejrychleji figurkou ze startu do domečku, pro nás nebyl ničím novým. Že ale každý tah bude znamenat i splnění
nějakého úkolu, nás na začátku trochu překvapilo, ale rozhodně nezastrašilo. Skákali jsme po jedné i snožmo,
běhali, plazili se, trénovali přesnost při strefování kuželek i obratnost při kotoulech a jak je i z obrázků vidět,
společné sportování jsme si zase pořádně užili.

Druháčci a trochu jiné "Člověče, nezlob se"



První polovina roku a s ní i pololetní vysvědčení jsou za námi. Poslední hodina byla určená pro rozdaní
vysvědčení. Pro mnohé byl tento den plný očekávání a pozitivního hodnocení.., pro ty ostatní i doporučení, v čem
by se mohli nadále zlepšovat. Tento den jsme si velmi užili a nakonec snědli sladkou tečku v podobě dortu, kterou
jsme dostali za 3. místo školního "Barevného týdne".

Rozdávání pololetního vysvědčení v ZŠ 3



Výtvarka v ZŠ 3

I letos se plánujeme zúčastnit výtvarné soutěže a už nyní si připravujeme obrázky na téma: jaro, léto, podzim, zima.
Barvičky, štětce, pastelky, tužky i ruce.. - to vše potřebujeme na výrobu toho nejkrásnějšího obrázku. Konkurence totiž
bude, jako vždy, veliká... Těšíme se..



V úterý 11. 2. 2020  jsme se ZŠ 3 navštívili SÍŇ SLÁVY ČESKÉHO HOKEJE v Galerii Harfa, kde jsme si užili výjimečnou
výstavu „100 let NHL“. Měli jsme možnost vidět unikátní artefakty, které byly zapůjčeny Hokejovou síní slávy
v Torontu i některými hráči. Prohlédli jsme si unikátní sbírku individuálních trofejí Dominika Haška, prsteny
českých vítězů Stanley Cupu, ale i jubilejní puky či dresy, brusle a další součásti výstroje sportovních hvězd
nejuznávanější hokejové soutěže světa. 
Po prohlédnutí této výstavy jsme se ve stálé expozici Síně slávy českého hokeje potěšili historií a slavnými
okamžiky českého hokeje. Návštěvu jsme završili vlastní sportovní aktivitou. Na hokejových trenažérech jsme si
užili mnoho pohybu a radosti, když jsme trénovali vedení puku, střelbu s tečí, přesnost střelby, přesnost
přihrávky, slalom, kličkování, rychlobruslení, či když jsme si vyzkoušeli chytat v brance jako hokejový brankář.
Zároveň jsme spolu na minihřišti odehráli několik velice úspěšných zápasů. 
Byl to krásný den plný sportovních zážitků.

Výstava "100 let NHL" - Síň slávy českého hokeje - ZŠ3





Ve čtvrté třídě jsme si vyzkoušeli napsat pár slov v hlaholici - písmu, které nám přinesli věrozvěstové Cyril 
a Metoděj. Nejen, že nám to moc šlo, ale i nás to bavilo! Také jsme si zahráli stolní hru "vyjmenovaná slova".
Rozřazeni do týmů jsme si zopakovali různé chytáky na vyjmenovaná slova a zjistili jsme, že i hodina českého
jazyka může být velice zábavná. 

Hlaholice a vyjmenovaná slova v ZŠ 4



Na hodině matematiky pracovaly děti ze čtvrté třídy na sestavování rovnostranných a rovnoramenných
trojúhelníků, následně počítaly i obvody. Děti si uměly poradit a práce je moc bavila!

Trojúhelníky v hodině matematiky v ZŠ 4



Nikdo z nás nemusel být z vysvědčení zklamaný ani smutný! Za píli nás paní učitelka pochválila a povzbudila
nepolevit do dalšího pololetí! Také jsme ukončili lednovou korálkovou soutěž! Za aktivitu, práce navíc a píli si
odnesli ti nejpilnější odměnu!

Vysvědčení v ZŠ 4



Páťáci na výstavách

Žáci ZŠ 5 navštívili dvě zajímavé výstavy. První z nich byla výstava Tutanchamon v Národním muzeu. Výstava byla plná
multimediálních prezentací a zajímavých faktů, pravé sarkofágy z dob velkých faraónů žáky přímo uchvátily. Páťáci navštívili
také nově otevřené meduzarium s největší sbírkou mořských medúz v Evropě. Také tato výstava je nadchla.  



Páťáci vzorně reprezentovali naši školu v oblastním kole matematické olympiády, které se konalo na konci ledna 
v ZŠ NOVÝ PORG. Celkem se zúčastnilo 91 žáků pátých tříd ze všech škol na Praze 4. Konkurence byla veliká, ale
naši žáci si s tím skvěle poradili a umístili se na předních příčkám. Gratulujeme..

Páťáci na matematické olympiádě



V lednu se žáci ZŠ5 a ZŠ6 zúčastnili hry Velká rodinná rada. Žáci byli rozděleni do skupinek, které symbolizovaly
rodinu. Každá rodina měla své rodinné příslušníky, kteří měli své potřeby a sny. Formou hry se tak žáci seznámili s
pojmy příjmu, zbytných a nezbytných nákladů. Poznali základní finanční produkty a měli možnost zjistit možná
rizika nezodpovědného chování. Zahráli si tedy na rodiče a stál před nimi nelehký úkol zajistit finanční blaho pro
své nejbližší. Cílem této hry bylo obohatit žáky o nové informace z oblasti finanční gramotnosti.

Velká rodinná rada aneb finanční besedárium



V pondělí 7. ledna navštívili žáci ZŠ5 pobočku Městské knihovny v Praze, která se nachází v budově ZŠ Campanus
jen kousek od EDUCAnetu. Během krátké přednášky se seznámili s různými žánry a způsoby jejich značení na
hřbetech knih v knihovně, zjistili, jak funguje vyhledávání v online katalogu nebo meziknihovní výpůjčky. Někteří
přišli na exkurzi již vybaveni vlastními průkazkami, řada dalších žáků si pak vyzvedla registrační formulář. V závěru
exkurze se všichni rozutekli po knihovně a na vlastní pěst zkoumali, jaké knihy lze na regálech najít a co by je
bavilo číst. Hned následující pátek jsme pak zahájili pravidelnou páteční výuku formou čtenářských dílen. Někdo si
donesl knihu z domova, jiní už s nadšením hlásili, že byli v knihovně a půjčili si tam něco úžasného, o čem chtějí
ostatním vyprávět. Ze společné návštěvy Městské knihovny v Praze byli všichni nadšení a už teď se těší na to, až
se do ní vypravíme znovu.

Podporujeme čtenářství v páté třídě



Všichni žáci celé základní i střední školy se aktivně zapojili do školního barevného týdne. Úkol zněl jasně - všichni žáci
chodili do školy každý den dokonale ustrojeni v předem určené barvě - měli jsme modrý, červený, žluto-zelený,
duhový a černo-bílý den. Jak je z fotek vidět, užily si to nejen děti, ale i paní učitelky..
Děti také zpracovávaly v rámci tříd ještě spoustu úkolů, které s jednotlivými barvami souvisely. Výsledek celého
projektu byl tedy vidět nejen na nich, ale i na dveřích tříd. :-)

Barevný týden





Zábavné odpoledne máme nově také v družině. V rámci tematických pondělků jsme si vyzkoušeli pokus s jedlou
sodou a octem. Děti byly natěšené a nadšené. Také v pátek máme novinku - rukodělné práce. Děti si mohly zkusit
přišívat knoflíky, kdo chtěl, začal si vyrábět filcovou květinku. Další skupinka dětí se koukala na dokument o cestě
na Mars. Prostě akční prímové odpoledne...

Zábava v družině



Masopustní zábavné odpoledne v družině se velmi vydařilo. Děti soutěžily, tancovaly, pohrály si, 
ale i i se něco nového dozvěděly. Prostě skvělé odpoledne jak se patří, i s mlsáním...

Masopustní odpoledne v družině



Nádherné slunečné počasí, modro nad hlavou, snížek na sjezdovkách a děti na lyžích... Je tady ještě něco, co chybí?
Ještě rozesmáté obličeje, spokojení lyžaři, plno legrace a prima zážitků - ale ty tam byly samozřejmě také! Dokonce si
děti přes FB posílaly i básničky a pěkně vydařené - „Kontaktujem pana Poura, na lyžáku vládne vzpoura. Do školy
zpět nikdo nechce, lyžováni nám jde lehce. Učení je mučení, říkaj to i zkušení. Tady je to paráda, lehneme si na záda.
Každý jezdi jako drak, na obloze žádný mrak". 

Letošní lyžařský výcvik se opravdu vydařil





Aby toho sportu nebylo málo, rozhodli jsme se znovu vydat do sportovní haly na druhé kolo bruslení 
v Holešovicích. A bylo to opět úžasné, všichni jsme se vyřádili, parádně unavili nohy, a také pěkně vymrzli...
Ale stálo to zato!!! Brusle píšou do ledu: „Koukej, jak to dovedu!“

Bruslení ve sportovní hale





Sobotní odpolední exkurze na Letiště Václava Havla byla velmi zajímavá a poučná. Viděli jsme přistávaní i vzlet
letadel, opravdu zblízka jsme měli možnost si prohlédnout velká letadla Airbus A380 i Boeing 787 - Dreamliner,
supermoderní hasičskou stanici a dozvěděli jsme se plno zajímavých informací. I přesto, že se hodně dětí
odhlásilo kvůli chřipkové epidemii, exkurzi jsme si užili.

Exkurze na Letiště Václava Havla



Skvělou příležitost prohlédnout si reprezentační prostory Černínského paláce měla naše skupinka rodičů a dětí
školy Educanet na začátku února. 
Viděli jsme krásné salónky, dlouhatánské chodby i byt Jana Masaryka, dozvěděli se dlouhou historii tohoto
nádherného barokního paláce a dokonce byli svědkem zahraniční diplomatické návštěvy.
Děti byly nadšené, ale na rodičích byl znát úžas ještě víc. Bylo to opravdu velice zajímavé.

Exkurze do Černínského paláce





Na Valentýnských tvořivých dílničkách jsme si nejen krásně zatvořili, ale i pořádně zamlsali... 
Krásná veliká perníková srdíčka se zdobením, výborné muffiny se šlehačkou, ale i srdíčková zvířátka, svícny,
věnečky a srdíčka z vlny. To bylo ale prima "sladké" odpoledne!!! Na letošní den sv. Valentýna jsme byli opravdu 
 skvěle připraveni!

Valentýnské tvořivé dílničky


