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Den otevřených dveří a výstava 
hlavolamů z IQ parku 

2. září se poprvé otevřely dveře 
naší nové základní a mateřské 
školy nejen všem Človíčkům 
školáčkům a školkáčkům, ale 
i jejich rodičům a prarodičům. Po 
napjatém sledování, jak budova 
školy o prázdninách roste, se 
konečně všichni mohli podívat i na 
všechna překvapení, která paní 
ředitelka společně s rodinou, 
budoucími paními učitelkami, 
kamarády a známými nachystala 
uvnitř. První den si všichni báječně 
užili, děti ve školce se 
rozkoukávaly, některé poprvé bez 
rodičů zpočátku nedůvěřivě, ty 
ostřílenější pak zamířily rovnou 
k hračkám a atletickému nářadí, 
které mají ve svých třídách. Asi 
největší den to byl pro nové 
prvňáčky, kteří poprvé zasedli do 
svých lavic. Milá paní učitelka je 
přivítala v nové třídě, vysvětlila jim, 
co nového je čeká, a všichni si 
společně prohlédli školu. 

Nejen na školáčky čekala v jedné 
z tříd spousta zábavných 
hlavolamů zapůjčených 
z libereckého IQ parku. Výstava 
hlavolamů stále ještě pokračuje a 
zatím není stanoven termín 
ukončení, takže se cestou 
ze školky mohou rodiče se svými 
dítky zajít pobavit. 

Na všechny Človíčky čeká v nové 
školce a škole nejen každodenní 
pracovní a výukový program, ale 

také bohatá nabídka kroužků jako 
je plavání, tanečky, hra na flétnu, 
výtvarka, dramaťáček, florbal, 
tenis, angličtina, pokusy, kuchtík a 
v neposlední řadě atletika. 
Podrobnosti o všech kroužcích 
najdete na našich internetových 
stránkách a na atletiku zveme i 
celou širokou veřejnost, a to nejen 
děti, ale i dospělé! Přestože je 
o všechny kroužky poměrně velký 
zájem, stále zjišťujeme, které další 
aktivity by malé Človíčky bavily, a 
pokud by byl zájem, rádi otevřeme 
i další.  

Jablíčkové dny 

Na konci září vymyslela paní 
učitelka pro školáky jablíčkové 
dny, během kterých se učili různé 
zajímavosti – jak vypadá jabloň, 
jak se pozná, co je možné s jablky 
upéct nebo vytvořit.  

Prvňáčci při jablíčkovém dni nejen 
z jablíček pekli, ale také dělali 
jednoduché pokusy. Jablíčka 
uložili např. do tmy, do vody sladké 
i slané, do igelitu a do mrazáku. Po 
týdnu hodnotili výsledky.  

Na jídlo by si nejraději vzali 
jablíčko, které leželo ve tmě nebo 
ve třídě. Naopak jablíčko z igelitu 
nebo hodně otlučené (otloukali ho 
při hodině tělocviku) už bylo hodně 
nahnilé. Jablíčko z mrazáku se 
snažili narušit, stejně jako jablíčko, 
které "čekalo" v místnosti.  

Největší překvapení bylo poznání, 

že jablíčko namočené v hodně 
slané vodě se po umytí dalo 
s chutí jíst. Jablíčko ve sladké 
vodě kleslo níže než ve vodě slané 
a tak malí výzkumníci odhalili bez 
dalších hlubších znalostí rozdíl 
v hustotě slané a sladké vody. 

Nakonec zkoušeli, co se stane, 
když budou jablka pouštět z různé 
výšky na zem. Na památku si také 
za pomoci jablíčkových razítek 
vyrobili originální trička. S pomocí 
paní učitelky si děti z jablek 
napekly několik druhů zákusků, 
které si nakonec slavnostně snědly 
při společné snídani. Všichni 
školáci totiž poprvé s paní 
učitelkou přespali ve škole. Všem 
se to moc líbilo a paní učitelka jim 
přislíbila, že si to zase někdy 
zopakují.  

Pro vzpomínku na první jablíčkové 
dny potom na zahradě školy 
zasadili společně jabloň. Ještě asi 
chvíli potrvá, než se dočkají 
vypěstovaných jablíček. 

Človíčci ve školce se rychle 
rozkoukávají 

Uplynulo sotva pár týdnů a ani 
Človíčci ve školce už zdaleka 
nejsou ti vyjukaní mrňouskové, 
kterým ještě nedávno se vším 
pomáhala maminka. Každý už 
přesně ví, kde má svou šatničku a 
jak se ráno převléknout, přivítat 
s paní učitelkou a hurá na hračky, 
ať si stihnou chvilku pohrát, než 
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přijde první ranní rozcvička – a ne 
ledajaká, ale rovnou atletická. Už 
dávno všichni vědí, jak se po ránu 
protáhnout, rozdýchat, co 
znamená stoupnout si do řady, 
nepředbíhat a počkat, až budou 
mít na rozběh či skok dost místa.  

A aby si svoje dovednosti 
ozkoušeli i s ostatními, vyzvali na 
přátelský souboj kamarády 
Človíčky z choceradské školky. 

 

V soutěži nazvané Hostivařský 
žabák se tak utkali ve skoku do 
dálky. Vítězové všech kategorií 
dostali odměnu a i na ty poražené 
zbyla nějaká ta laskomina. 
Důležité bylo, že si všichni 
společně zasportovali, pohráli si a 
nakonec si společně prohlédli a 
vyzkoušeli hlavolamy, které jsou 
v prostorách školy stále ještě 
vystaveny. Příště se budeme těšit 
na odvetu třeba v běhu, hodu nebo 
rovnou trojboji! 

 

Svatba písmenek  

Neuplynulo ani šest týdnů, co 
prvňáčci poprvé zasedli do lavic, a 
už všichni doma hlásí, že umí 
všechna písmenka! Je to tak, 
poslední písmenko, které je 
potřeba nasoukat do hlaviček je 
písmenko CH. A aby v té hlavičce 

zůstalo napořád, vymyslela paní 
učitelka velkolepou parádu. 
Holčičky se promění ve slečny 
Céčkové a kluci v pány Háčky a 
budou mít spolu svatbu, bude 
oslava manželů Cháčkových. 
Všichni se na oslavu důkladně 
připravovali a děti si připravily 
krásné vystoupení, básničky a 
písničky a nakonec i svatební 
pochod. Po slavnostním obřadu 
manželé Cháčkovi zasedli ke 
svatební tabuli s dortem a 
šampaňským, ke které pozvali i 
všechny děti ze školky.  

 

Výstava Vikýře Play  

Celá škola i školka se zúčastnila 
interaktivní výstavy Vikýře Play 
v Malostranské besedě. Dotýkat se 
exponátů je zde povoleno! Človíčci 
školkáčci si vyzkoušeli spoustu 
zajímavých fyzikálních zákonitostí 
hravou formou. 

Prvňáčci pojali výstavu jako 
vyučování "za školou". Od cesty 
tramvají na Malostranské náměstí 
přes svačinku v budově 
Malostranské besedy i samotnou 
výstavu Vikýře. Výstavou ale 
výuka pro žáky nekončila, protože 
využili času a vyrazili vstříc 
dalšímu poznávání a zážitkům 
cestou přes Karlův most, kde 
kromě historických památek 
obdivovali i řadu hudebníků, 
uměleckých předmětů nebo 
turistek z Japonska. Na 
Staroměstském náměstí si před 
Orlojem dokonce sedli a pilně 
pracovali. Všichni žáčci si od paní 
učitelky vysloužili velkou veřejnou 

pochvalu nejen za chování, ale i 
celodenní aktivitu. 

 

Lampionový průvod a uspávání 
broučků  

Ve středu 30. října vyrazili 
Človíčkové do lesoparku uspávat 
broučky. Společně s rodiči nejprve 
hádali hádanku o berušce a pak 
házeli zásobu kaštanů a šišek do 
spižírny broučků. Poté zazpívali 
broučkovi hezkou ukolébavku, aby 
se mu dobře spalo a vrátili se 
s lampióny zpět do školky.  

 

 

   

   Plánované akce: 

19. 11. Zpívánkový kabaret 

20. 11. Den otevřených dveří 
v ZŠ 

27. 11. Den otevřených dveří 
v ZŠ 

27. 11. Škola nanečisto 

5. 12. Mikulášská 

10. 12. Vánoční trhy 

16. 12. Vánoční besídka 
s nadílkou od Ježíška 
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