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Dobrý den, milí rodiče,

do rukou se Vám dostává další číslo časopisu EDA. Najdete v něm opět
plno fotografií, doplněné o krátký popisek, jak se měly Vaše děti a jak se
jim dařilo v minulých třech měsících. Sportovaly, učily se, tvořily i slavily.
Stihly toho opravdu zase mnoho - oslavy Masopustního veselí, Svátek
svatého Patrika, plno zajímavých exkurzí - například do
Schwarzenberského paláce, Planetária, Národního muzea, Anežského
kláštera, naučili se šetřit peníze do prasátka s programem České
Spořitelny "Abeceda peněz" a mnoho dalšího. 

Jste připraveni na pořádnou jízdu?? Tak zavolejte děti a podívejte se
společně s nimi, ať Vám poví, jaké to celé bylo. 

Hezké listování

Petra



Konec února jsme věnovali masopustním oslavám. V pondělí děti z druhé a třetí třídy pekly
masopustní koláče, v úterý jsme si užili společnou masopustní oslavu. Děti se naučily plno
písniček, tanečků a hlavně tradic, které se pojí přímo s Masopustem. Pana ředitele pak děti

pasovaly do pozice starosty, aby celé Masopustní veselí zahájil - poprosily ho touto básničkou:  
Pane řediteli, přišli jsme se ptáti,

zda-li nám klíče od masopustu ráčíte dáti?!...
Masopust držíme, nic se nevadíme, pospolu…

Blázen se vyblázní, až se kapsa vyprázdní!
Masopust přestane, růženec nastane,

jémine, domine masopust pryč!
 

Masopust na prvním stupni





Poslední únorový týden jsme vyjeli na lyžařský výcvik. Počasí nám přálo a tak každý den
po probuzení do krásného slunečného rána jsme se nasnídali a vyrazili na svah.
Společně s instruktory jsme brázdili krásné bílé sjezdovky a večer zase doprovodný
program. Celý týden jsme si náležitě užili a už teď se těšíme na příští rok na další "hory".

Lyžařský výcvik čtvrté až sedmé třídy





Ve čtvrtek 17.3. jsme opět slavili ST. PATRICK’S DAY! Žáky celé školy navštívil slavný irský
Leprikon, se kterým si děti mohly popovídat a prozkoušet si své znalosti o Irsku a o svátku
svatého Patrika. Všem se moc dařilo a od pomocníků Leprikona dostali sladkou odměnu.

Oslava dne svatého Patrika



Pilné učení prvňáčků
I přesto, že prvňáčci mají svoji paní učitelku nemocnou, neklesají na mysli a vesele se vrhli
na další učení a procvičování. Matika, čeština, čtení?? - to už je pro ně brnkačka. Ještě pár
týdnů a budou umět už plně vše.



Druháci společně poznávali a pozorovali stálé ptáky v zimě nejen v bezprostředním okolí školy, ale
součástí projektu bylo také pozorování ptáků v okolí jejich domova. Pozorovali jsme a evidovali
jsme jednotlivé druhy, ale také jejich chování. Druháci se tak zúčastnili celorepublikového projektu
" Ptačí hodinka".  Ve třídě jsme vyrobili dle návodu v učebnici ptačí pochoutky, které jsme zavěsili
ptákům na různá místa v okolí školy, ale i v blízkosti domova.  Děti následně namalovaly vybraného
ptáka, kterého pozorovaly.

Stálí ptáci v zimě



Druháci v březnu společně absolvovali program " Abeceda peněz", který pro nás připravili lektoři
z České spořitelny. Hravou formou přiblížili našim dětem svět financí. Vysvětlili jim základní pojmy
jako jsou například výplata za odvedenou práci, úspory, důležité rodinné výdaje a další. Děti si
prakticky vyzkoušely jak probíhá den dospěláka, a co všechno musí v rámci dne zajistit a zaplatit.
Samy se pak mohly rozhodnout, zda získané peníze utratí nebo ušetří do prasátka.

Abeceda peněz

https://www.facebook.com/ceskasporitelna/?__cft__[0]=AZWDKXR2NV-AL0IK-qTz8Q-zY3I5EL43cTkzctIZqmzjvN8mQuE6jtyRXlOiyJaiJnISprE6XRdXyecYC6bY__T13_AfYwjwre5szdCoLIWzEUA3euoeNjFv_CK2663syt1UoDSqKw-cPfPPOcwWBLrFspoONxhgkEwJoHqCkvbcpGyaAGPV8P35uuvaJ4X44WY&__tn__=kK-R


Ve třetí třídě jsme se věnovali projektu na téma Evropské státy. Učili se orientovat v mapě i
nastavit správně kompas. Zjišťovali jsme informace a tvořili referáty na téma Evropské státy.
Také jsme nezapomněli prozkoumat živočichy, kteří žijí napříč Evropou i obývají moře a
oceány. Malovali jsme je, četli si o nich v encyklopediích. Také jsme studovali cizí jazyky a
zkoušeli si zapamatovat, jak se třeba lidé zdraví v Německu, v Polsku nebo na Islandu. Zkrátka
prověření našich čtenářských a písemných dovedností bylo velice důkladné. Bavilo nás
přemýšlet v souvislostech a zajímat se o naše sousedy.

Závěr prvního pololetí v ZŠ 3



Jaro dělá pokusy, vystrkuje krokusy.. a také naše děti na sluníčko  Třeťáci a čtvrťáci využili
krásného jarního počasí k outdoorovým aktivitám v rámci tělocviku a po pohybových hrách si
postavili pár domečků pro skřítky v lese a moc si to užili.

Tělocvik v Kunratickém lese



Návštěva Anežského kláštera se našim čtvrťákům určitě vryla do paměti spoustou zážitků. 
V programu “Po stopách svaté Anežky České” se dozvěděli mnoho nového o životě a poslání
významné světice pocházející z Přemyslovského rodu, ale mohli si i zažít, jaké to je, stát a chodit
po místech, která tu existovala již před staletími, cítit energii z míst, na kterých se v historii
mnohdy rozhodovalo o tom, jakým směrem se vývoj na našem území vydá. Anežka byla totiž
nejenom ochránkyní potřebných, ale také významnou rádkyní českých králů své doby.
“Byli jsme zvědaví, jaké to v klášteře bude, napjatě poslouchali zajímavé vyprávění paní
průvodkyně a při plnění úkolů se sami stali bedlivými pozorovateli, kteří se o Anežce a její době
snažili zjistit co nejvíc.

Čtvrťáci v Anežském klášteře



Odpočatí po jarních prázdninách vyrazili naši čtvrťáci zopakovat si a doplnit své znalosti o
horninách a minerálech do Národního muzea. Z cyklu programů Okénka do pravěku
navštívili tentokrát Sál minerálů, kde se mohli přesvědčit o tom, že i “obyčejný kámen”,
kterého by si venku ani nevšimli, může ukrývat velké bohatství v podobě nádherného
nerostu. Mezi asi 4 000 shlédnutými exponáty každý našel nerosty, o kterých se už učil ve
škole a viděl je na obrázcích, ale také objevil mnohé poklady, které by v hlubinách Země
vůbec nečekal. 

Kamenné poklady



Zatímco naši spolužáci sjížděli sjezdovky, my jsme vyrazili do planetária. Než začal samotný
program, dostali jsme od pana učitele pracovní list, na který jsme odpovědi hledali ve vstupní
hale. Dozvěděli jsme se spoustu nových a zajímavých informací. Následně začal program
Voyager. Do děje nás uvedla paní průvodkyně a my poté shlédli krátký dokument.

Čtvrťáci a páťáci v planetáriu



Na začátku března jsme se vypravili do Schwarzenberského paláce. NGP zde vystavuje staré
umění 16. - 18. století. Užili jsme si náramně dílnu “Baroko všemi smysly”. Nejprve jsme si
prohlédli část stálé expozice i s výkladem, hledali jsme v obrazech symboliku našich smyslů,
dozvěděli se, co je šerosvit, portrét i miniatura… Nakonec jsme zkoumali některé repliky
známých soch hmatem a konečně i sami modelovali svůj zážitek z prožitého. Děti byly
nadšené, program se všem líbil.

 

Pátá a čtvrtá třída na výstavě


