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Ahoj, všichni!
Je u opět další vydání
našich Školních novin.
I toto číslo vám přináší
nejen řadu postřehů z dění
ve škole za posledních pár
měsíců, ale na několika
stranách vám znovu přiblíží
atmosféru z letošního
projektového dne.
Všem deváťákům
a šesťákům, co už prošli
přijímacími zkouškami,
přejeme mnoho zdaru
a štěstí v dalším životě.
Je, ale i nás ostatní,
nicméně čeká závěrečný
finiš školního roku
i přípravy školních
akademií.
Ať tedy vše proběhne
v co nejlepší pohodě.
Vaše redakce

JAK SE OZNAČUJÍ VÝBĚROVÉ STROMY
A je tu jaro! Všechno kvete. Víte, který strom má nejměkčí dřevo? A jaký
listnatý strom má největší zastoupení v našich lesích?
Nevíte? Naši žáci, kteří se v úterý 9. dubna 2019 zúčastnili regionálního kola
lesnické soutěže YPEF, už to vědí. V Trutnově na Lesnické akademii je také
potrápila nezvyklá poznávačka: no řekněte, poznali byste housenku
drvopleně obecného, parohy jelence běloocasého nebo podhoubí václavky?
V konkurenci družstev mladších žáků (žáci 2. stupně ZŠ a příslušných ročníků
gymnázií) se naše družstvo Nela Pražáková (VIII. D), Nela Bořková a Martin
Voborník (oba ze VII. D) umístilo na skvělém 2. místě, družstvo deváťáků
ve složení Barbora Reslová, Karolína Lepšová a Tereza Ťokanová bylo šesté.
Gratulujeme!
Text a foto: RNDr. Ivana Šimurdová

TIRÁŽ: ŠKOLNÍ NOVINY 3/2018-19 vyšly 13. 5. 2019, časopis ZŠ Náchod, Komenského 425. Určeno pro vnitřní potřebu školy.
Redakce pracuje pod vedením Mgr. Pavly Schwingerové. Jazyková úprava: Mgr. Blanka Majerová. Fotografie: Vladislava
Domáňová a autoři. Příspěvky lze zasílat přes edookit či mailem na: schwingerova@na-zskom.cz. Za obsah takových
42 příspěvků se neručí. Redakce má právo výběru a úpravy zaslaných materiálů.
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SBĚR PLASTOVÝCH VÍČEK
Rodina Filípka, pro kterého jsme
doposud sbírali víčka, se kvůli odbytu
rozhodla ukončit sběr plastových
víček. Proto jsme hledali jinou rodinu, která by měla o víčka zájem. Víčka od nás nyní bere rodina Járy Křepelky z Velkého Poříčí. Jára je po vážném úrazu mozku již 2,5 roku v komatu (vigilní koma). Ve sběru víček
budeme v tomto školním roce pokračovat až do 14. června.
Mgr. Jana Voborníková
Třídíme HLINÍK

SBĚR HLINÍKU
„Děkuji všem za zapojení se do sběru
hliníku, kterého se nám již podařilo
nasbírat za cca 6 tisíc korun,“ děkuje
všem, kdo přispěli, paní učitelka Jana
Voborníková. Výtěžek škola věnovala
rodině nemocného Jirky Petráska.
„Je důležité, aby byl hliník čistý, tedy
aby byly plechovky vypláchnuté,
stejně tak i umytá víčka od jogurtu,
rovněž plechovky od nápojů mají být
sešlapané. Někteří nosí obaly od sušenek a léků - ty nesbíráme!“ dodává
výše zmíněná vyučující, která za sbírání hliníku i víček koordinuje. A máte-li hliníkové obaly od svačiny, můžete je dávat do krabice na hliník,
která je umístěna v hlavní budově
hned vedle vrátnice. (red)
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SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Tradiční jarní sběr starého
papíru se uskutečnil v týdnu
od 8. do 14. dubna 2019.
Přistavený kontejner se nacházel na dvoře před hlavním vchodem do školy.
Finanční prostředky získané
sběrem půjdou na konto
SRPDŠ naší školy.
„Věřím, že tato akce bude
opět úspěšná. Připomínám,
že po stejné akci na podzim,
přibylo na konto SRPDŠ
8.008 korun,“ uvedl před začátkem této akce František
Majer, ředitel školy. Po jejím
skončení dodal:
„Opět bych chtěl i touto cestou poděkovat všem žákům
a rodičům, kteří se aktivně
zapojili do dubnového sběru
starého papíru. Díky jejich
aktivitě přibyla na konto
SRPDŠ částka 7.008,- Kč. Ještě jednou moc děkuji.“
(red)
HUMANITÁRNÍ BAZAR
Naše škola se opětovně
zapojila do organizace každoročního jarního humanitárního bazaru. Letos proběhl v budově sboru Církve
bratrské v Purkyňově ulici
(vedle hotelu Hron). Veškerý
výdělek z této akce poputuje
na dobročinné účely.
„Díky tomu byly z tohoto
projektu podpořeny i některé děti naší školy,“ informuje
ředitel školy František Majer.
(red)
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BŘEZNOVÁ ŠIPKOVANÁ V MONTACI
Víte, jak se připravujeme na soutěž Zlatý
list? Třeba i v sobotu. Zrovna tuhle, co bylo
tak krásné počasí, jsme vyrazili do přírody.
Aby to moc nepřipomínalo školu,
zopakovali jsme si své znalosti pomocí
šipkované. Starší žáci chystali otázky těm
mladším a všichni se u toho dobře bavili.
A že měli ti mladší někdy problém lístek
s úkolem najít! Doufejme, že budeme při
samotné soutěži stejně úspěšní jako při
zodpovídání otázek při šipkované. Ta první
nás čeká hned v sobotu 6. dubna v Jaroměři. Držte nám palce!
RNDr. Ivana Šimurdová
Jak jim to 6. 4. v Jaroměři dopadlo,
se dočteš na str. 12

VODA, SAMÁ VODA
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Na dvou místech hlavní budovy školy se
nedávno objevily tyto názorné
pomůcky
spojené s výukou týkající se
chemické sloučeniny
H2O,
tedy vody.
(red)
MARTIN VOBORNÍK V ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDĚ
Dne 20. března se v Hradci Králové konalo krajské kolo
zeměpisné olympiády. V něm zastupoval naši školu Martin
Voborník ze VII. D. Tuto možnost si Martin zajistil 2. místem
v okresním kole, které proběhlo 20. února v Náchodě.
V krajském kole porovnával své znalosti s patnácti žáky
z gymnázií a základních škol celého kraje. V těžké konkurenci
si vedl opravdu výborně a v konečném pořadí obsadil
vynikající 4. místo. V součtu tří částí soutěže (práce
s atlasem, praktická práce a test geografických znalostí)
získal 86,5 bodů ze sta možných. Martinovi gratulujeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. David Bubák
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NAŠE ŠIKOVNÉ RUCE

TRADIČNÍ POZNÁVÁNÍ JARNÍ PRAHY

Již se stalo tradicí, že v polovině dubna vyrážejí zájemci ze 4. až 8. tříd naší
školy navštívit jarní Prahu.
Naším cílem byla tentokrát návštěva muzea Karla Zemana, kde jsme
vlastnoručně vyráběli vlastní vzducholoď. Potom jsme vypluli na hodinovou
projížďku lodí po Vltavě, při které jsme se kochali pohledem na památky
Prahy a poslouchali poutavý výklad kapitána lodi. Nejvíc jsme se všichni
těšili do Muzea čokolády, především tedy na nekonečné ochutnávání pravé
belgické čokolády. Když už jsme se jí dokonale nabažili, vyrobili jsme si
i vlastní čokoládu, abychom mohli potěšit třeba své nejbližší.
Nakonec jsme navštívili zcela nové moderní Muzeum voskových figurín.
Tam si každý dělal na památku selfíčka u exponátů znázorňující různé
osobnosti nejen naší, ale i světové historie a současnosti.
Výlet se nám moc líbil a už se těšíme na příští rok.
Mgr. Renata Macháňová

1.A

CANISTERAPIE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Do naší školní družiny přijala na jaře pozvání paní Renata Špuláková, která se
zabývá canisterapií. S sebou si přivedla i své dvě čtyřnohé pomocnice:
fenky Báru a Ejmy.
Paní Špuláková
dětem vysvětlovala, co je to
canisterapie a co
je jejím cílem,
pak i předvedla
spoustu názorných ukázek.
Moc jim děkujeme za návštěvu.
Lucie
Vomáčková,
vychovatelka ŠD
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LYŽAŘSKÝ KURZ 7. D
Lyžařský kurz jsme si moc užili. Skoro celou dobu pobytu nám
přálo slunečné počasí. Naše třídní učitelka Blanka Majerová
se za námi přijela dvakrát podívat. V neděli s námi strávila
i celý den. Když přijela ve středu, nestačila se divit, jaký pokrok
jsme udělali jak na sjezdovkách, ale hlavně na běžkách.
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NAŠE ŠIKOVNÉ RUCE

Taky jsme skládali básničky.
Tato promlouvá za všechny:
LYŽÁK
Běžky, lyže, hůlky, v sjezdovce jsou důlky.
Na lyžáku máme družstev pět, hlavní úkol - sjezdovku sjet.
Bedřichovka - chata naše, k večeři byla bramborová kaše.
Žluté vesty nosíme, po sjezdovce drandíme.
Ten, kdo neuklízí, šlape nahoru, jen by rád viděl podporu.
Sjezdovka upravená musí být, jenom potom nesmí lít.
Elias tu jezdí s náma, skokánky moc dobře dává.
Když si v roubence něco dobrého dáme,
také vám pak s ježděním radost uděláme.
Na běžkách se vysekáme, modřiny pak velké máme.
Po večerech ve spoldě PRŠÍ hrajeme, v deset na pokoje rychle ženeme.
DĚKUJEME VÁM ZA VŠECHNO, ŠKODA, ŽE TO TAK RYCHLE UTEKLO!
Vaše letošní VII. D
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BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
Během první poloviny dubna
se konala okresní kola biologické olympiády pro kategorie mladších (6. a 7. třída)
a starších (8. a 9. třída) žáků.
V obou kategoriích postoupili naši žáci do krajského kola: za ty mladší Martin Voborník (VII. D) ze 3. místa,
za starší Barbora Reslová,
(IX. D), která se umístila
na skvělém 2. místě. Velkou
pochvalu si zaslouží i 4. místo Nely Pražákové (VIII. D).
Všem, kdo se zúčastnili, moc
děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupujícím
přejeme hodně štěstí v krajském kole!
RNDr. Ivana Šimurdová
Další výsledky :
mladší:
12. Johana Lepšová (VI. D)
13. Nikola Kylarová (VI. D)
starší:
11. Karolína Lepšová (IX. D)
MC DONALDS CUP
V dubnu se již tradičně koná fotbalový turnaj Mc Donalds Cup. Letos se do bojů
zapojila dvě družstva fotbalistů z naší školy. Mladší
žáci a žákyně z 1. - 3. ročníků a také zkušení čtvrťáci
a páťáci. „Všichni bojovali
od začátku až do konce,
přičemž velkou podporu
poskytli našim borcům fotbaloví trenéři, pánové Šedivý a Vlček. Radili, fandili
a pomáhali, jak se dalo.“
Oba týmy se ve svých kategoriích umístili na 2. místě.
Vítězství a postup do okresního kola jim uniklo o vlásek. Snad budeme mít více
štěstí v příštím ročníku.
8 Mgr. Dagmar Hemelíková

Navrhni si svůj vlastní balón

ŽÁCI POMÁHAJÍ PEJSKŮM BEZ DOMOVA

1.A

Koncem loňského kalendářního roku byla na naší škole vyhlášena sbírka
na pomoc opuštěným pejskům. Tato sbírka se uskutečnila nejen pro útulek
v Broumově, kam od nás putovaly převážně deky, polštáře a povlečení, ale také
pro útulky v Rumunsku, kam směřovaly převážně zásoby granulí či konzerv.
„Tato pomoc se odvezla po Vánocích do Broumova a v únoru se pomoc odvezla
do Rumunska, kde jsme vše osobně předali do útulku Timisioaře u Mircea
a Lucia. Zdejší lidé se o nalezené pejsky starají v nejen v útulku, kde jich mají
přibližně šedesát, o další cca polovinu pečují ve svých domácnostech. Krmivo se
odvezlo i do státního útulku, kde je situace velice vážná; je tu na 600 psů průměrně je v jednom kotci zavřeno 6 - 8 pejsků! Moc děkuji všem žákům, kteří
se této sbírky účastnili a jejich rodičům, kteří věci nakoupili a doručili je na školní
pozemek, kde se vše skladovalo. Také bych ráda poděkovala panu učiteli Bornovi,
který si celou akci vzal opět pod svá křídla a zajišťoval přebírání a předávání věcí.
A samozřejmě i panu řediteli Majerovi, který tuto akci povolil,“ děkuje za spolek
Heart for Romanian Dogs Petra Bohušková.
VZPOURA ÚRAZŮM
Všeobecná
zdravotní
pojišťovna
připravila
pro žáky základních škol
zajímavý projekt. Jmenuje se „Vzpoura úrazům“. Jeho ambasadoři
- Pavel Brož a Zbyněk
Švehla - besedovali se
žáky ve 2. ročníku. Oba
jsou po vážných úrazech upoutání na invalidní vozíky. Žáci se dozvěděli, co se jim stalo i
jak se žije lidem s handicapem. Zodpověděli
jim i četné dotazy,
a hlavě jim připomněli,
že zdraví máme jenom
jedno a musíme si ho
chránit.
Mgr. D. Hemelíková
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JARNÍ JARMARK

FIRMA ÚSMĚV
INFORMUJE!

Naše školní firma „Úsměv“, což
jsou žáci a žákyně ze 4. C,
zrealizovala 16. dubna v prostorách náchodské pobočky České
spořitelny na Karlově náměstí
„Jarní jarmark“.
„Celá akce se opravdu moc
povedla. Velký dík patří nejen
těm, kdo tam dorazili a námi
připravenou programovou nabídkou se pobavili či nás dokonce
i koupí zde prezentovaných dětských výrobků nějak podpořili, ale
i těm, kdo se na akci jakkoliv podíleli,“ vzkázala všem bezprostředně
po ukončení této dlouho předem
pečlivě připravované nevšední připomínky příchodu jara za celou
školní „firmu“ Mgr. Iva Prouzová,
třídní učitelka IV. C.

Podařilo se nám vydělat 39 450 Kč!

Jsme moc rádi, že se nám tímto sníží cena školy v přírodě.
Rozhodli jsme se i přispět na chov zvířat na našem školním pozemku.

Jak víte, 16. 4. proběhl
náš JARNÍ JARMARK.
Všichni jsme si ho
opravdu užili a věříme,
že stejné pocity měli
všichni, kteří ho navštívili, něco pěkného
si koupili a zhlédli i náš
skvělý doprovodný
program.
Všechna taneční vystoupení byla opravdu
úžasná a s chutí jsme
si zazpívali hity s MHD.
Dražby olympijského
a reprezentačního
trička se dokonce zúčastnil i sám Pavel
Janeček, se kterým
jsme se samozřejmě
vyfotili (viz foto na
titulní straně).
A nakonec to nejlepší:
díky našemu jarmarku
se nám podařilo vydělat 39 450 Kč!
Jsme moc rádi, že se
nám tímto sníží cena
školy v přírodě a rozhodli jsme se také přispět na chov zvířat
na našem školním
pozemku. Jsme moc
rádi, že jsme se
projektu Abeceda
peněz mohli zúčastnit,
protože nám přinesl
nejen spoustu zajímavé práce, ale i radosti
a neocenitelných
zkušeností.
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MŠ vlastní
Březinova balón
Navrhni si svůj

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 19. BŘEZNA

1.A

Celý tento den probíhal ve školní budově
v Sokolské ulici ve znamení návštěv veřejnosti, mateřských škol a jejich předškoláčků.
Všichni se chtěli především seznámit se
školním prostředím a výukou v 1. třídách.
Předškolní děti se pak těšily, jak si vyzkoušejí sezení v opravdové školní lavici,
i na to, jak si za splnění jednoduchého úkolu vyslouží jedničku. Prvňáčkové se zas
hrdě zhostili role "mazáků", kteří mohou
předvést, co se již ve škole naučili - přečetli
hádanky, spočítali, kolik zaplatí za nákup,
předvedli psaní do písanky. Ochotně
ukazovali předškoláčkům učebnice, sešity
a pomůcky, které používají při výuce.
Společné fotografie nesměly chybět.
„Paní učitelky a děti z MŠ Kramolna nás
na oplátku pozvaly k nim do školky na pohádku, kterou předškolní děti nacvičí.
Už se těšíme.“
Mgr. Anetta Růžová

MŠ Kramolna

MŠ Vančurova
MŠ
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Navrhni si svůj vlastní balón

1. TŘÍDY - SPOLUPRÁCE S SOŠSZ - EVANGELICKOU AKADEMIÍ
Na poslední únorový den jsme se moc těšili.
Byli jsme pozváni do Střední odborné školy
sociální a zdravotnické Evangelické akademie.
Vyučující a studenti připravili
skvělý program o lidském těle
a poskytování první pomoci.
Na různých modelech jsme se
mohli seznamovat s nejdůležitějšími částmi lidského těla,
viděli jsme praktické ukázky
ošetření různých poranění:
masáž srdce, umělé dýchání,
mohli jsme si i prohlédnout
potřebné ošetřovatelské předměty. Navíc jsme si vyzkoušeli
i to, co umí chytré nemocniční
lůžko na dálkové ovládání.
Za absolvování tohoto programu každý prvňáček obdržel
i diplom.

„Vše jsme také využili v hodinách prvouky při učivu o našem těle a zdraví. Byla to velmi zdařilá akce a za její uspořádání všem zúčastněným studentkám, studentům i vyučujícím děkujeme.“
Mgr. Anetta Růžová

BESEDA SE SPISOVATELKOU

1.A

Dne 8. dubna jsme se třídou VI. D
navštívili náchodskou městskou knihovnu. Byli jsme pozváni na besedu
se spisovatelkou Vendulou Borůvkovou, která napsala knížku „1918
aneb Jak jsem dal gól přes celé
Československo“.
Autorka nás nejprve seznámila s tím,
jak knížku vymyslela, vyprávěla nám
o svém životě i o tom, jak se stala
spisovatelkou. Také nám ukázala
cenu, co získala za 1. místo v literární
soutěži Magnesia Litera. Dojmy
z vítězství byly čerstvé, vyhrála den
před naší besedou. Doporučujeme si
knížku přečíst, stojí to za to .
Honza Majer (VI. D)
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Soutěž se 6. dubna 2019 konala v realizaci ČSOP
Jaroměř – Puštíci, a to na patnácti soutěžních i nesoutěžních stanovištích: práce pro přírodu, louky pastviny, města - vesnice, les, vzduch - ovzduší, hory
- skály, řeky – potoky – rybní-ky, jeskyně propasti, mokřady – baži-ny, půda, zemědělská
krajina, lukostřelba, lakros, kůže a přírodovědná
praktika. Družstva odpovídala na otázky porotců a
dozvěděla se spoustu zajímavostí o přírodě a její
ochraně.
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ZÁKLADNÍ KOLO ZLATÉHO LISTU

I přes krásné počasí jsme z Jaroměře odjížděli zklamaní. Díky chabé organizaci soutěžící (a nejen naši)
nestihli obejít všechna stanoviště, což se posléze
projevilo i na jejich výsledku. I přesto se nejmladší
Cvrčci ve složení Michaela Kosařová, Olga Kotlanová,
Sofie Kostyšynová, Vojtěch Majer a Karolína Martincová (všichni ze III. B) umístili na krásném 2. místě,
mladší žáci „Ekolamy“ byli šestí a nejstarší „Zálesáci“
dosáhli na 5. místo. Moc všem děkuji.“
RNDr. Ivana Šimurdová

Školní noviny 3/2018-19
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JARNÍ ATMOSFÉRA Z GVÚ NÁCHOD
Dne 17. dubna navštívila 3. A GVÚ Náchod, kde žáci nasáli jarní
atmosféru na výstavě s názvem „Flóra, flóra, flóra“ a kousek flóry si
i vytvořili a odnesli domů pro radost.
Mgr. Michaela Jiránková
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Navrhni
si
svůj
vlastní
balón
navštívily žáky 7. tříd pracovnice Probační a mediační služby v Náchodě

PŘEDNÁŠKY MEDIAČNÍ A PROBAČNÍ SLUŽBY

Stejně jako vloni i letos
Mgr. Aneta Hejcmanová a Mgr. Miroslava Hvězdová.

Na počátku besedy bylo žákům představeno středisko
Probační a mediační služby v Náchodě a náplň jeho
činnosti. Beseda byla pojata interaktivní formou a žáci
se tak mohli aktivně zapojit do jejího obsahu. Sami se
snažili sestavit osu trestního řízení a pojmenovat, kdo
je pachatel a kdo poškozený, vyjmenovat druhy
alternativních trestů, o nichž jsme si následně povídali
podrobněji.

1.A

Druhá část besedy byla zaměřena na velice aktuální
téma dnešní doby, a to na kyberšikanu a hrozby, které
skýtají sociální sítě. Žáci rovněž zhlédli autentickou
videonahrávku skutečné oběti kyberšikany. Společně
s pracovnicemi výše uvedeného zařízení si povídali
o základních pravidlech bezpečného užívání internetu
a o možnostech, jak se útokům na sociálních sítích
bránit.

Povídání bylo oživeno konkrétními případy z praxe.

„Zvídavé dotazy, živá
diskuse a závěrečný potlesk byl pro nás známkou, že pro žáky bylo toto
téma zajímavé,“ uvedly
pro naše Školní noviny
obě přednášející. Nutno
dodat, že dle následné
reakce sedmáků byly
jejich prezentace byly
opravdu cool a hlavně
– byly opravdu ze života
a moc inspirativní.
(red)

ŠKOLNÍ LIGA HÁZENÉ
Naši házenkářští borci
opět bodovali. Ve školní lize se skvěle umístili, a to na těch nejvyšších stupních, naše
týmy Orli (mladší žáci)
a Samsoni (starší žáci).
Moc jim držíme palce
i v dalším boji!
Mgr. Ivana Adlerová
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Navrhni si svůj vlastní balón

Budoucí žáci 6. tříd se na jarním Dni otevřených dveří naší školy v rámci anglického jazyka seznámili s prací na interaktivní tabuli. Dále si mohli vyzkoušet své
znalosti při plnění jednotlivých úkolů: přiřazování sloves k obrázkům, zopakovali si tvary slovesa „to be“ a „to have got“, přivlastňovací zájmena, zahráli
si anglické pexeso, domino nebo kvarteto a prohlédli si projekty našich žáků.
Největší zájem byl o práci s interaktivní tabulí. Sami si můžete zkusit podle
přiloženého návodu tvořit věty rozstříháním jednotlivých slov. Good luck!

1.A

Připravila: Mgr. Dita Pavlová (zdroj: © Angličtina Expres, Milena Kelly. Site design by Phoenix)
ANGLICKÁ OSMISMĚRKA
Vyškrtej v mřížce všechna
níže uvedená slova.

BASKET, BUNNY,
CHICK, BYE,
EASTER, EGGS,
FIND, FLOWERS,
GRASS, HIDE,
LAMB, LILY, NEST,
PALM, PARADE,
RABBIT, SEARCH,
SPRING, SUNDAY,
TULIPS
16

Připravila: Anežka Ševčíková (V. C)
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„Na svátek učitelů 28. března 2019 proběhl
v naší škole projektový den „Světová náboženství“. Tradičně se po celé škole vytvořily dílny, které se zabývaly daným tématem.
V hinduistických dílnách jste se mohli seznámit
s tradičním pozdravem, bohy i vůní. U buddhistů
jste si zkusili meditovat, v muslimských dílnách
jste se seznámili s burkou a jejich pravidly.
V judaistických dílnách jste si zkusili jarmulku
a napsat hebrejské písmo,
u indiánů jejich
zaříkávací
obřad.

V dílnách řeckých bohů jste mohli zdobit posvátnou horu
Olymp a dílně posvátných míst poznat zajímavá místa naší
Země. Křesťanství vás zaujmulo tichem a vůní kadidla
a v tělocvičně jste byli svědky Poslední večeře Páně,
ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Nedílnou součástí
byla ochutnávka tradičních jídel a nápojů jednotlivých
náboženství, která měla velký úspěch. Projekt byl pestrý,
na profesionální úrovni provedený a povedený.“
Mgr. Martina Jungová, koordinátorka projektu

28. 3. 2019
PROJEKTOVÝ DEN:

SVĚTOVÁ
NÁBOŽENSTVÍ
KŘESŤANSTVÍ

ISLÁM

BUDDHISMUS
JUDAISMUS
ŘEČTÍ
BOHOVÉ

HINDUISMUS
KŘESŤANSTVÍ
INDIÁNI
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ŘEČTÍ BOHOVÉ (STAROVĚK)

1.A
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PŘÍRODNÍ VÍRA (INDIÁNI)
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KŘESŤANSTVÍ
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JUDAISMUS (ŽIDÉ)
1.A
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Zeď nářků (výběr z vašich přání):
• chci být slavný fotbalista
• dobrý oběd v jídelně - třeba
obyčejný řízek s bramborem
• dostat se na školu
• přeji si jedničky
• aby se lidi měli rádi
• aby byly prázdniny
• chci být spisovatelem
• přeju si najít pravou lásku,
peníze a štěstí
• ať už je brzy svačina
• abych měl štěně, koně, lego
• nechodit do školy a dělat si,
co chci
• dovolená v Karibiku
• aby byl takový den neustále
• přeji všem štěstí a mír
• nepsat testy a úkoly
• chci 2 roky prázdnin …
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POSVÁTNÁ STRAVA
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ISLÁM (MUSLIMOVÉ)
1.A
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HINDUISMUS
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BUDDHISMUS
1.A
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POSVÁTNÁ MÍSTA
1.A
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POČETNÍ ÚLOHY

ZÁBAVNÉ SPOJOVAČKY
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...A JEŠTĚ PÁR DALŠÍCH POSTŘEHŮ Z PROJEKTOVÉHO DNE + VÝSTAVKA
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A NA POSLEDNÍCH DVOU STRANÁCH NAJDEŠ OPĚT UKÁZKY NAŠICH PRACÍ
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ZÁBAVA PRO TEBE
Najdi v každé větě slovo, co se
týká jara. Správná řešení najdeš
na následující straně.
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