VŠEM PŘEJI TY NEJÚŽASNĚJŠÍ
PRÁZDNINY
A TĚŠÍM SE NA NAŠE OPĚTOVNÉ SHLEDÁNÍ
VAŠE TŘÍDNÍ UČITELKA

Vodní ráj - 28. 6. 2018
Den před koncem školního roku 2017/18 jsme se rozloučili společným třídním dováděním ve
Vodním ráji.

Sportovní den – 26.6. 2018
Se třídou jsme chodili po stanovištích, kde jsme za určitou disciplínu dostávali body. První
disciplína byla kopaní do míče na branku potom házení granátem do určitého prostoru, házení
šipek, předávání míče a vybíhání s ním schody, proběhnutí dráhy s míčem, dráha s
překážkami, střílení ze vzduchovky, hodina zdravovědy, chůze po slackline a vyvrcholením
byl test o požárech. Den se nám moc líbil.

Učiliště Karolíny Světlé – 25.6. 2018
Byli jsme pozváni na učiliště Karolíny Světlé, kde jsme se rozdělili do čtyř oborů na
kadeřnici, kosmetičku, kuchaře-číšníka, fotografa. Vyzkoušeli jsme si co každý obor obnáší.

Výlet na Smrčnou nad Sázavou – 7.- 8.6. 2018
Den před výletem jsme dostali objednaná třídní trička v červené barvě, a tak jsme byli na
výletě opravdu nepřehlédnutelní.
V 7 h jsme se sešli na Hlavním vlakovém nádraží. Cestou do Vilémovic jsme dvakrát
přestupovali. Šli jsme přes Sluneční zátoku, kde jsme viděli památník Jaroslava Foglara, do 5
kilometrů vzdálené Ledče nad Sázavou. Tady jsme měli objednanou prohlídku hradu, někteří
vystoupali i na věž a poté byl rozchod ve městě. Po rozchodu jsme se vydali do kempu ve
Smrčné nad Sázavou. Večer jsme si opékali špekáčky a v noci jsme hráli hry. Druhý den jsme
šli na Stvořidla, kde jsme se vydováděli. Na oběd jsme se vrátili do kempu, tam jsme už
zůstali, hráli hry a sportovali. Odpoledne jsme si opekli znova špekáčky. Kolem páté jsme se
vydali na vlak. Vrátili jsme se v 19 h. Výlet se nám vydařil.

Spaní ve škole – 25.5. 2018
Velmi vítanou akcí bylo spaní ve škole. Zúčastnilo se ho 17 dětí a naše paní učitelka. Nejdříve
jsme se sešli venku na hřišti a opekli jsme si špekáčky a také jsme si s rodiči zasoutěžili.
Zahráli jsme si s ringo kroužkem. K večeru rodiče odešli a my jsme šli do školy, tam jsme si
povídali a hráli hry. Spali jsme na zemi ve spacích pytlech. Ráno jsme si dali snídani a jeli
jsme domů.

Luka nad Jihlavou (Kolnička) – 18.5. 2018
Ve škole jsme se domluvili, že bychom se mohli projet na kolech do Kolničky. V 16 hodin
jsme vyjeli na kole na výlet do Luk nad Jihlavou. Jelo nás 14 z toho 10 dětí a 4 dospělí. Bylo
hezké počasí. V Kolničce jsme si dali hranolky a limču. Cestou jsme si povídali a blbli jsme.

Den země – 10.5. 2018
Měli jsme možnost si vybrat ze čtyř akcí jízdu na kole, ZOO nebo procházky. Na kole se jelo
do Bítovčic a zpátky. Procházka byla buď k prameni řeky Dyje a nebo podél řeky Jihlávky.
Všichni jsme si den užili.

Běh Světluška – 3.5. 2018
Sešlo se nás 5 i s paní učitelkou v 21 hodin u letního kina a běželi jsme 3 km pro nadační fond
Světluška, který pomáhá slepým lidem.

Čistá Vysočina – 17.4. 2018
Dnes jsme pomáhali přírodě. Šli jsme podél řeky Jihlavy a čistili jsme město od odpadků.

Hledání jara – 7.4. 2018
V sobotu jsme hledali v Jihlavě a v jejím okolí znaky charakterizující jaro ( lezoucí plže, lidi v
krátkých rukávech, kvetoucí dymnivku). Šli jsme na Zaječí skok. Byla to hezká procházka.

Výchovný koncert - 27.3. 2018
Přijeli k nám hudebníci, kteří zpívali písničky od Suchého a Šlitra z divadla Semafor.
Dozvěděli jsme se o divadlu zajímavé věci. Koncert se uskutečnil v naší tělocvičně.

Lyžařský výcvikový kurz - 19.-23. 3. 2018
Ráno jsme se sešli u školy a společnými silami jsme všechna zavazadla dali do autobusu,
kterým jsme jeli do Větrného Jeníkova, kde k nám do autobusu přistoupili další účastníci
zájezdu. Po 3 hodinách jsme dojeli do hotelu Siréna v Janských lázních. Skoro každý den
jsme lyžovali až na třetí den kdy jsme odpočívali a šli jsme na procházku do centra Janských
Lázní. Předposlední den jsme měli závody. V pátek k večeru jsme se vrátili. Všichni se
naučili lyžovat a kurz se nám líbil.

Planeta 3000 Myanmar - 14.3. 2018
Byli jsme v DKO v rámci projektu Planeta 3000 na dokumentu o Myanmaru (Barma) ležícím
v jihovýchodní Asii.

Vrakbar - 6.3. 2018
Téma dnešního programu byl Virtuální svět. Pracovali jsme jednotlivě i ve skupinkách. Plnili
jsme různé úkoly např. zakládání svého účtu na sociální síti, který jsme vypracovávali na
čtvrtce. Na zpáteční cestě jsme se koulovali.

Beseda o mořských želvách - 22.2. 2018
Beseda o ochraně mořských želv trvala asi 2 hodiny. Byl na ní celý 2. stupeň. Ukazovali jsem
si obrázky různých druhů želv, videa a říkali jsme si, jak můžeme pomoct k ochraně
mořských želv.

Projektový den rozumíme penězům - 21.2.
2018
V našich třídních rodinách jsme si tento den vyzkoušeli zpracovat návrh na dovolenou,
nejdříve vysněnou a pak i reálnou. Také jsme prezentovali naše dovolené před tabulí. Vysvětlovali
jsme si, jestli je dobré si na dovolenou půjčit nebo ne. Den jsme si užili.

Zimní sportovní den – 1.2. 2018
Na výběr jsme měli lyžování na Šacberku nebo bruslení na Zimáčku. Někteří zůstali ve škole.
Na lyže jsme šli 4 (Vašek, Denda, Terka a Kačka). Bruslení se nikdo nezúčastnil. Lyžování se
nám moc líbilo.

Kufrování - 28.12. 2017
V 10.00 jsme měli sraz s paní učitelkou u DDM. Přišel tam Kája, Adam G., Vojta, Simča,
Marek a Denda. Cestou jsme podle mapy hledali kontroly a do kontrolní tabulky jsme
zapisovali písmena z jednotlivých stanovišť. Vybrali jsme si střední trasu vedoucí Heulosem.
V cíli jsme za odměnu dostali vstupenku na bazén Rošického.

DOPIS JEŽÍŠKOVI
Ježíšku, prosím Tě, přečti si mé psaní. Je krátké.
Mám k Tobě jen jedno přání:
Ať jsou všichni v celém roce takoví jak na Vánoce.
Ať jsou milí, míň se mračí...
Děkuji Ti. To mi stačí.

Krásné Vánoce plné radosti i milých překvapení
a nový rok 2018 jako z pohádky, hodně sil i zdraví
přeje svým milovaným dětem i jejich rodičům
tř. učitelka Iva Doláková

Vánoční besídka – 22.12. 2017

Ve třídě jsme si ozdobili stromeček. Navzájem jsme si vyměnili dárky. Na stole jsme měli
dané cukroví. Hráli jsme společně s paní učitelkou různé hry. Před obědem do třídy přišla

porota a hodnotila cukroví, stromeček a výzdobu v rámci Vánoční soutěže. Na 2.
stupni jsme obsadili 2. místo. Příjemnou vánoční atmosféru jsme si moc užili.

Beseda s Alenou Velikou - 21.12. 2017
Do naší školy přijela televizní moderátorka Alena Veliká. Vyprávěla nám o začátcích své
kariéry - nejdříve v Jihlavě a poté v Praze. Je známá z pořadu Sama doma. Otázky jí dával
pan Mátl.

Interaktivní hra o Německu - 7.12. 2017
Po tělocvičně byla rozmístěna stanoviště s různými disciplínami. Byli jsme rozděleni do
skupinek po třech. Dozvěděli jsme se zajímavé věci o Německu.

Mikuláš- .12. 2018
Tento den nás navštívil náš školní Mikuláš,čerti i andělé. Každý dostal sladkost.

Projektový den rozumíme penězům - 16.11.
2017
Ve třídě jsme si vylosovali rodiny. Také jsme udělali rozpočet této rodiny. Den nás bavil.

Halloween - 31.10. 2017
Vyzdobili jsme si třídu halloweenskými motivy. Po druhé hodině nás porota přišla ohodnotit.

Němčina s panem Florianem Försterem
- 30.10. 2017
Učili jsme se němčinu s rodilým mluvčím. Naučili jsme se pár nových slovíček. Seznámil nás s
několika německými značkami a také s německými zvyky.

Vrakbar - 19.10. 2017
Téma bylo "Když se vztahům nedaří". Hráli jsme několik her např. papírovou bitvu... Po
přestávce jsme si povídali o vztazích mezi lidmi v příběhu o Harrym Potterovi. Nakonec jsme
se všichni vyfotografovali (bohužel tyto fotky nikdo neuložil).

Muzeum - 16.10. 2017
Bylo to zajímavé a poučné. Dozvěděli jsme se něco o historii Jihlavy - o tzv. zlatém období
(Jihlava zbohatla rozvojem soukenického řemesla).

Anglické divadlo - 10.10. 2017
V DIODU se konalo anglické divadlo. Příběh hráli pražští studenti. Příběh se odehrával na
divokém západě.

Beseda s policií - 15.9. 2017
Dostali jsme test, kde jsme měli určit, zda je to přestupek nebo trestný čin. Ten, kdo to
měl bez chyby dostal reflexní pásek se znakem městské policie.

Výlet Luka nad Jihlavou (Kolnička) - 15.9. 2017
V pátek 15.9.2017 se uskutečnil mimoškolní třídní výlet. V 15:30 byl sraz u školy. Sešlo se
nás 10 (paní učitelka, Vašek, Fanda, Kája, Adam G., Vojta, Julča a tři rodiče). Na posílení si
všichni stejně jako minulý rok dali hranolky. Celkově jsme ujeli 25 km. Návrat byl kolem
19:30. Výlet se nám moc líbil.

ZOO Praha - 18.9. 2017
O půl osmé jsme autobusem jeli do Prahy. Poté jsme měli od 11:00-13:00 hodin rozchod, ve kterém
jsme vyplňovali papír s úkoly a prohlíželi zvířata. Ve 13:00 hodin jsme se sešli u hlavního vchodu, kde začala
prohlídka s výkladem o plazech a obojživelnících, která trvala asi hodinu a půl. Potom jsme se vrátili na parkoviště k
autobusu a jeli domů. Měli jsme se vrátit v 17:00 h, ale vrátili jsme se o hodinu později. Všichni byli spokojeni.
Nejvíce se nám líbili lední medvědi a gaviálové.

Sportovní den - 19.9. 2017
Ráno jsme plnili různé disciplíny (zkr. sedy-lehy, hluboký předklon, postoj čápa, hod
basketbalovým míčem .....). Kolem jedenácté jsme šli na stadion Na Stoupách, kde jsme běhali
60 m a 1000 m. Všichni jsme si navzájem fandili.

