
 



 

Úvodník  

Ahojte všichni, úvodník mám na starosti já - Natka s Kájou. Budeme 

vás v úvodu informovat o tom, co se děje ve škole, o tom co pro vás 

tady v časopise budeme připravovat. Některé z vás požádáme o 

rozhovor, připravíme hádanky, hry, informace letem světem (školou) 

atd.. Taky uspořádáme různé soutěže, ve kterých můžete získat drobné 

ceny, o tom bude ještě víc psáno. Do konce roku vyjdou přibližně 3 

čísla časopisů, ve kterých budou pokaždé jiné informace, o soutěžích, 

jiné vtipy, hádanky, a vždy nějaké zajímavé téma. Doufám, že se vám 

náš časopis líbí, a že ho budete číst rádi a s úsměvem na tváři. 

Natka 

Parlament 

 První velká akce, kterou školní parlament připravoval, byla 

Drakiáda. Bohužel nám nepřálo počasí a akce se nakonec 

neuskutečnila.   

 Druhou akcí, kterou jsme zorganizovali, byla naše škola 

strašidelnou. V úterý 25.10.2016 od 18:00 h. Náš školní 

parlament pořádal akci s názvem STRAŠIDELNÁ ŠKOLA. 

Zúčastnilo se dost dětí z 1. ale i z 2. stupně. Akce probíhala 

velice dobře. Jak menší tak i velcí byli docela dost vystrašení. 

 A velkou otázkou našeho školního PARLAMENTU je: 

Jak naložíme s penězi z Adventního Jarmarku, které se snad 

podaří vydělat?. Kdybyste měli nějaký nápad, uvítali bychom 

ho na naší emailové adrese: casaknas@seznam.cz.  
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Letem světem (školou) 

Ve škole se děje spousta věcí.  Je nemožné o všem přinášet reportáže na celou 

stránku, proto jsme si vymysleli tuto rubriku, kde budeme shrnovat to, co se 

ve škole událo.  

Určitě se něco zajímavého děje i u vás ve třídě a k nám se to nedoneslo. 

Využijte naši mailovou adresu a informujte nás o tom, co se u vás děje. 

Pošlete nám jakýkoliv komentář a připomínku k časopisu. My se na ni 

pokusíme reagovat. casaknas@seznam.cz 

Během konzultačního dne zavzpomínali na školu v přírodě 

prvňáčci a deváťáci. 

25.10. proběhlo Podzimní 

tvoření pořádané Sdružením 

rodičů. 

Tradičně jsme se prošli 

Poodřím s panem 

Škrobánkem. 

Naše školní knihovna má svůj 

„anglický koutek“. Dílny čtení 

Tě čekají i AJ, klidně si můžeš 

knihu půjčit i domů.  
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Představujeme redakční radu 

Natálie Natlafus/Fousek Holíková 

Mé oblíbené předměty jsou: Matematika, výtvarka a tělocvik... 

V čem jsem nejlepší? Paní učitelka Figalová mi řekla, že jsem           

„dobrá“ , nejlepší v masáží zad... 

Co mi nejde? Nejde mi angličtina.... 

Moje koníčky a zájmy: Ráda chodím ven a hraju Národní házenou... 

Bez čeho bych nepřežila? Bez 

mobilu, no spíš bez Wi-Fi... 

Čím se v časopise zabývám? Píši 

úvodník  a informuji  vás o tom, co 

se děje v parlamentu.... 

Karolína Kajčaa/Karlos 

Holubová  

Mé oblíbené předměty jsou: Matematika, chemie a tělocvik. 

V čem jsem nejlepší? V uklizení, určitě se nejlíp starám o své 

mazlíčky a taky pomůžu, kde můžu.                                                    

Co mi nejde? Angličtina 

Mé koníčky a zájmy: Už 10 let tančím, ráda posiluju a občas si zajdu 

do fitka nebo zaběhat, taky ráda jezdím na kole dlouhé trasy. 

Bez čeho bych nepřežila?  Bez přátel a rodiny.. 

Čím se v časopise zabývám? Píšu úvodník, a informuju vás o tom, co 

se děje v parlamentu.. 



Petr Demlik Demel  

Mé oblíbené předměty jsou: Žádné neexistují  

V čem jsem nejlepší? Hraní Counter Strike: Global Offensive 

Co mi nejde? Všechno 

Mé koníčky a zájmy: Hraní her 

na počítači 

Bez jaké věci bych nepřežil? 

Bez počítač s internetovým 

připojením 

Čím se v časopise zabývám? 

Přináším novinky o 

počítačových hrách  

                           Daniel Tomajda Tomášek 

Mé oblíbené předměty jsou: Nejsou 

V čem jsem nejlepší? Hraní fotbalu 

Co mi nejde? Zpívání, kreslení 

Mé koníčky a zájmy: Fotbal, házená 

Bez jaké věci bych nepřežil? Bez internetu 

Čím se v časopise zabývám?  Netradičními sporty 

 



Dominika Hybnerová 

 

Mé oblíbené předměty jsou: 

Matematika 

V čem jsem nejlepší? V ničem 

Co mi nejde ? Učení 

Mé koníčky a zájmy: Plavání, 

badminton 

Čím se v časopise zabývám? 

Přináším ekotipy 

 

 

Lukáš John (Johny) 

Mé oblíbené předměty jsou? 

Fyzika, dějepis 

V čem jsem nejlepší? Hraní na 

PC 

Co mi nejde? Učení jazyků 

Mé koníčky a zájmy? Jízda na 

kole, hraní na PC 

Bez čeho bych nepřežil? Bez 

internetu 

Čím se v časopise zabývám? 

Novinkami v počítačových 

hrách.. 

 



Tomáš Holaň 

Mé oblíbené předměty jsou?  Výtvarka, 

tělocvik, matematika, fyzika. 

V čem jsem nejlepší?  Ve všem jsem 

stejně dobrý. 

Co mi nejde?  Nejde mi angličtina, 

čeština a trochu matika. 

Mé koníčky a zájmy: Rybaření, 

horolezectví 

Bez čeho bych nepřežil?  Bez mobilu, 

televize, rodiny 

Čím se v časopise zabývám? Zábava a 

hry.. 

Tomáš Nešpor 

 

Mé oblíbené předměty? Matika, 

výtvarka, hudebka 

V čem jsem nejlepší? Na počítači 

Co mi nejde? Škola 

Mé koníčky a zájmy: hraní PC 

her, surfování na internetu 

Bez čeho bych nepřežil? Bez 

ničeho 

Čím se v časopise zabývám? 

Tvořím hry pro zábavu 

 



Valerie Fričková 

 

Mé oblíbené předměty: Fyzika 

V čem jsem nejlepší? Hraní 

basketu. 

Co mi nejde? Nejdou mi cizí 

jazyky. 

Mé koníčky a zájmy: Basketball 

 

Čím se v časopise zabývám? 

Zajímavostmi ze života (víte že, 

…?) 

 

 

Lukáš Třetina (Třeťoš, Messi) 

 

Můj oblíbený předmět: Tělesná 

výchova 

V čem jsi nejlepší: V LoLku 

Co mi nejde: Matematika 

Mé koníčky a zájmy: Kolo, brusle…. 

Bez čeho bych nepřežil: Bez sportu, 

PC 

 

 



Daniel Žeml Demel 

Mé oblíbené předměty jsou? Matika a výtvarka 

V čem jsem nejlepší? V survival hrách 

Co mi nejde? Učit se 

Mé koníčky a zájmy jsou: Házená a hraní na počítači 

Bez čeho bych nepřežil? Bez Wi-Fi, 

kamarádů 

Čím se v časopise zabývám? Filmy, 

společně s Martinem Schillerem 

 

Jakub Kouba Falhar 

Mé oblíbené předměty jsou: Zeměpis, 

tělocvik 

V čem jsem nejlepší? Nejlepší brankář 

v házené 

Co mi nejde? Učit se 

Mé koníčky a zájmy: Házená, kolo, běh, rybaření 

Bez čeho bych nepřežil? Kamarádi, internet 

Čím se v časopise zabývám? Sportem společně s Dankem Tomáškem 

 

 



Martin Marťas Schiller 

Mé oblíbené předměty jsou: Dějepis, 

matika 

V čem jsem nejlepší? V hraní World of 

Tanks 

Co mi nejde? Učit se 

Mé koníčky a zájmy: Házená, hraní na 

notebooku 

Bez čeho bych nepřežil? Kamarádi, WiFi 

Čím se v časopise zabývám? Filmy 

společně s Danielem Demlem 

 

Michal Chytroš (Kory) 

 

Můj oblíbený předmět: Žádný takový jsem 

zatím nepoznal. 

V čem jsi nejlepší: Stolní tenis  

Co mi nejde: Matematika, český Jazyk 

Mé koníčky a zájmy: Fotbal, stolní tenis 

Bez čeho bych nepřežil: Bez internetu 

Čím se v časopise zabývám? Zákoutí  

Studénky. 

 

 



První školní den 

Den, kterého 

jsme se báli 

celé 

prázdniny, 

nastal dříve, 

než jsme 

čekali. Někteří 

se na něj těšili, 

ale někteří o 

něm nechtěli 

ani slyšet. 

Sešli jsme se 

netradičně 

v 8:00 na betonovém place před jídelnou. V letošním roce se projevu 

zúčastnila i paní ředitelka ze školky. Po projevu pana ředitele se 

všichni odebrali do 

tříd, kromě žáků 9. 

třídy, kteří odešli 

do jídelny, aby 

uvítali prvňáčky. 

V 9:00 začali 

přicházet prvňáci 

se svými rodiči, 

aby začali nový 

školní rok. Každý 

prvňáček dostal 

malý dárek od 

svého patrona a věci do začátku od své třídní učitelky. Mezitím co 

probíhalo uvítání prvňáčků, ostatní žáci byli ve svých třídách a 

povídali si se svou třídní učitelkou. Po skončení uvítání se uklidila 

jídelna a žáci 2. stupně se odebrali na oběd.                                                  

Valerie Fričková, Dominika Hybnerová RR 

 



Zážitkové odpoledne osmáků 

Těsně po nástupu do školy jsme se rozhodli vybrat si svou odměnu za 

vítězství v barevných dnech v loňském školním roku. Volný den jsme 

si užili u Slezskoostravského hradu. Vyzkoušeli jsme si základy 

vodáctví na řece 

Ostravici a zdolání 

horolezecké stěny, 

obojí pod vedením 

instruktorů. Navštívili 

jsme také samotný 

hrad s řadou expozic. 

Všechny skupiny se 

postupně vystřídaly u 

všech aktivit a plní 

zážitků a dojmů jsme 

se rozloučili 

vodáckým „ahoj“.  



Přespolní běh 

Přespolní běh se koná 

každý rok ve Frenštátě 

pod Radhoštěm. 

Vybraní žáci musí 

zdolat trať o délce 1,5 

km nebo 2,5 km podle 

kategorie. V běhu se 

hodnotí týmový i 

osobní čas. Naše škola 

se zúčastnila ve všech čtyřech 

kategoriích, které byly – mladší 

děvčata, starší děvčata, mladší 

chlapci a starší chlapci. Nejlépe se 

od nás umístila starší děvčata na 

krásném 7. místě.  

Nejlepší běžec naší školy je 

běžkyně Petra Jančarová, která ve 

své kategorii (starší děvčata) 

uběhla celých 1,5 km a doběhla na vynikajícím 1. místě. Petra bojovala 

proti starším děvčatům, ale všechny je předběhla a doběhla s velkým 

náskokem PRVNÍ. 

Rozhovor s Petrou 

Petra nám o sobě řekla, že běhá od 

konce letošního ledna. Petra trénuje 

3x týdně a nejvíce prý uběhla 

přibližně 5km. Petra je nejvíce pyšná 

na svůj úspěch v letošním 

přespolním běhu. Doufáme, že se 

Petra zúčastní dalšího přespolního běhu, kde se umístí na co 

nejlepším místě. Děkujeme Petře za výborný výsledek v tomto roce a 

přejeme jí úspěchy i v dalších soutěžích.                                        RR 



6. třída v Planetáriu 

Dne 16. září se šestá třída vydala do planetária v Ostravě. V 

planetáriu byl program týkající se obecně celého vesmíru a jeho 

zajímavostí jako jsou například hvězdy, souhvězdí, planety zblízka, 

meteority a mnoho dalších zajímavých věcí. 

 

Co se nám líbilo? 
- Polární zář, cesta na planety a souhvězdí, vznik tsunami a promítání 

hvězdné oblohy 

 

Co nás hodně překvapilo? 

- Jeskyně na Marsu, spadlý železný meteorit, vzhled planet Sluneční 

soustavy. 

 

Co bychom si chtěli zopakovat? 
- Prohlídku planetária, promítání, zrcadlové bludiště, polární zář. 

 

Celkové hodnocení: 
- V planetáriu se nám líbily hlavně efekty a vůbec celý program. 

- Spousta by se vrátila zpátky. 

- Celkově celé planetárium bylo super. 

 

 



Ohlédnutí za prázdninami s devátou třídou 

 Každý z žáků devátého ročníku prožil prázdniny jinak. 

Adam H. - Byl jsem venku s kamarády. 

Lukáš V. - Byl jsem na táboře.  

Karolína H. - Byla jsem s kamarády na táboře a byla tam sranda.  

Daniel T. - Mám černého 

kamaráda z Itálie.  

Alexandr K. - Spadla mi 

zmrzlina z kornoutu.  

Daniel D. - Byl jsem doma u 

počítače a venku s kamarády. 

Tomáš N. - Byl jsem 

v aquaparku.  

Lukáš J. - Málem jsem se utopil v moři. 

Natálie H. -  Byla jsem týden v 

Německu.  

Martin S. - Byl jsem venku s 

kámošema a dělali jsme „bordel“ 

u Vény. 

 

  



Filmy 

Suicide Squad – Vláda sestaví tým nejnebezpečnějších super zločinců 

na celém světě, kteří si právě kroutí svůj doživotní trest za mřížemi. 

Vyzbrojí je nejlepším arzenálem a pošlou je porazit neznámou 

nepřemožitelnou entitu.            (Film už vyšel) 

 

Piráti z Karibiku 5: Mrtví muži mnoho nepoví – V 5. pokračování 

úspěšné série Piráti z Karibiku, se k nám vrací jako hlavní hrdinové 

Jack Sparrow (Johnny Depp) a Will Turner (Orlando Bloom). 

Společně budou čelit novému nepříteli pirátu Salazarovi (Javier 

Bardem), který dokázal uprchnout z Bermudského trojúhelníku a nyní 

chce zabít všechny piráty. Jediná naděje Jacka je získat Poseidonův 

trojzubec, který ovládá mořské vlny. (25. května 2017 v kinech) 

 

 



Víte, že ? 

V této rubrice se dozvíte zajímavosti, na které jsem přišla během 

svého života nebo se dočetla na internetu. 

Víte, že vyčištění bot zubní pastou je 

účinnější než klasickým krémem na 

boty? 

Víte, že žvýkání žvýkaček 

při krájení cibule by vás 

mělo chránit před slzením? 

 

Víte, že člověk si nemůže políbit svůj loket?  (A 

víte, že 96% lidi to zkusí, když to čte) 

 

Víte, že hroznové víno v mikrovlnce exploduje? 

Víte, že mrkev obsahuje 0% tuku? 

Víte, že jeden litr vyjetého oleje vylitý do přírody 

znečistí přibližně 10 tisíc m3 vody?  

Víte, že v porovnání s běžným 

kastrolem zkrátí tlakový hrnec dobu vaření až o 

70%? 

 

 

Valérie Fričková, RR 



 

Ekotipy 

V této rubrice se budete pravidelně dovídat jak 

chránit životní prostředí a přitom se moc 

nenadřít.  

Igelitové tašky se můžou použít vícekrát. Díky 

této metodě se podařilo snížit prodej igelitových 

tašek o 2 miliardy za rok. 

 

Obyčejný papír má dvě strany, nemusí se popsat jen jedna strana. Je 

lepší používat recyklovaný papír, protože na 1 tunu obyčejného papíru 

je potřeba zhruba 17 vzrostlých stromů, ale na výrobu1 tuny 

recyklovaného papíru je potřeba 1,3 tuny obyčejného papíru a může 

být recyklován až osmkrát. 

 

Za chvíli budou Vánoce a každá rodina vyhodí po rozbalení dárku až 

5 kg balicího papíru. Některé chytré hlavičky ho používají jako obal 

na sešity. Proč to taky nezkusit? 

 

Dominika Hybnerová RR 

 

 

 

 



Sport 

Přetahování lanem – je sport, při kterém se dva týmy snaží tahat 

za lano opačnými směry a překonat  silou  soupeřící tým. 

Historie – praktikovalo se již 

ve starověkém Egyptě, 

Řecku, Indii a Číně. Bylo 

také využito jako fyzický 

trénink. O nárůst popularity 

se zasloužila francouzská a 

anglická šlechta v 16. -17. 

století. A také bylo součástí 

olympijských her v letech 

1900 – 1920. V této době už je to neolympijský sport. 

Korfbal - kolektivní míčový sport původem z Holandska, kterého se 

zároveň účastní muži i ženy. Korfbal se 

hraje na hřišti s rozměry 20 x 40 metrů, 

které je rozděleno na dvě poloviny a 

v každé polovině hřiště se nachází 

jeden koš. Pravidla hry jsou podobná 

klasické 

košíkové.  

 
 

 

 

 

 



Zákoutí Studénky 

Většina určitě Studénku zná dobře – Každý den jejími ulicemi 

chodíme. Poznat pro nás její zákoutí je tedy hračka. Poznejte tyto 

obrázky a odpovědi nám zasílejte na náš e-mail: casaknas@seznam.cz. 

Ti nejrychlejší od nás dostanou sladkou odměnu. 

 Obr.č. 1           Obr. č. 2                                                  

                                                  

Obr. č. 3     Obr. č. 4 
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Strašidelná škola  

Strašidelná škola se konala 25.10.2016 v 17:30. Tuto akci pořádal 

školní parlament. Akci jsme připravovali měsíc předem a také i ten 

den. S holkami jsme pekly prsty z lineckého těsta. Ostatní nosili 

strašidelné dekorace a skleničky na svíčky. 

Parlament měl sraz v 16:30, namalovali 

jsme se a převlékli do kostýmů. Potom 

jsme šli nachystat stezku a rozsvítit 

svíčky. 

Všichni jsme vběhli do jídelny, kde se 

konalo podzimní tvoření, abychom 

pozvali lidi a odstartovali stezku. 

Všichni se šli nachystat na svá místa a 

strašidelná škola začala. Lidé se 

shromáždili do řady a my je pouštěli po 

třech. Děti po cestě plnily 3 úkoly a na 

konci si mohli dát prst. Všechny děti si 

stezku 

prošly 

samy 

nebo s 

rodiči. Potom jsme vše schovali a 

uklidili. 

Celá akce se parlamentu hodně 

povedla a celý parlament se do této 

akce zapojil. Děkujeme všem 

zúčastněným a těšíme se příští rok. 

:)  

     Osmačky 



Opět jsme vyrazili na divadelní představení 

v angličtině 

Všichni žáci od 4. třídy se během podzimu utkali se svou angličtinou 

při divadelních představeních hraných pouze v angličtině.  

Studenti Gymnázia 

Olgy Havlové tentokrát 

nastudovali pro žáky   

7.-9. ročníku divadelní 

představení SWEET 

SIXTIES, díky kterém 

jsme mohli nahlédnout 

do života teenagerů 

v 60. letech minulého 

století – takže, jak by 

trávili tuto etapu života 

naše babičky a dědové.  

A jak jsme byli spokojeni? 

Dneska to bylo celkem dost krátké, trvalo to, myslím, jenom hodinu, 

ale bylo to super!! Dlouho jsem se tak nepobavila u divadla. Ty 

herce, co tam byli, mám strašně ráda. Hráli nám i minulý rok, ale tento 

rok to bylo ještě lepší. Líbila se mi hudba a tanec, hlavně rock n roll. 

Bylo to boží. Výslovnost pěkná, krásně jsem rozuměla.:-)                                                                                                                                          

.                                                                                               Míša, 8. tř.  

Divadlo bylo super. Obdivuji herce, jak si to mohli zapamatovat. 

Někteří měli pěknou angličtinu. Rozuměla jsem většině textu. Bylo to 

zábavné, naučné a poslech byl taky super. Hlavně ti herci, někteří byli 

hrozně pěkní!!!                                                                 Anonym 8. tř. 

Představení se mi líbilo. Skoro všemu jsem rozuměla. Nebylo tam nic 

složitého. Bylo dobré, že mluvili srozumitelně. Určitě bych chtěla jet 

zase na něco takového.                                        Anežka Pechová, 8. tř. 



Anglické divadlo se mi moc líbilo, ale mnoho by být delší. Některým 

slovům jsem nerozuměla, ale věty podle výrazu a hlasitosti jsem si to 

domyslela =). Příště by to třeba mohlo být brutálnější, nebo tak něco. 

Ale jinak fajn.                                                                  Anonym 7. tř. 

Rozuměla jsem 

všemu, představení 

mi přišlo krátké, 

protože trvalo ani 

dvě hodiny. Jenom 

ke konci jsem tomu 

nerozuměla a 

nevěděla, o co tam 

jde. Ano jela bych 

tam příště.                                 

.         Anonym 7. tř. 

 

Rozuměl jsem asi 80%. Myslím, že mohli mít delší dialogy. A méně 

hudebních (tančících) scén. Měli dobré kostýmy. Myslím, že nechali 

na konec otevřený příběh. Myslím si, že by bylo lepší, kdyby dokončili 

dějovou linii, ale jinak to bylo dobré. Jel bych znova.    

Včera, v pondělí 31. října jsme jeli se školou do anglického divadla. 

Vyjeli jsme kolem 8. hodiny. Divadelní představení se mi velmi líbilo. 

Bylo to velmi pěkně zpracované. Obsah hry jsem pochopila naprosto 

v pohodě. Slovní zásoba byla na úrovni mé zásoby, popřípadě jsem to 

pochopila z kontextu hry. Rozuměla jsem naprosto v pohodě. 

Takováto akce je pro mě velmi prospěšná a sama bych se do takovéto 

akce zapojila. Myslím, že by to byla skvělá zkušenost. Skvělé je na 

tom, že jsem si sama otestovala svou angličtinu a pro všechny, co 

rozuměli, to bylo velice zábavné představeni. Určitě motivace do 

budoucnosti. Tyto akce by se měly opakovat každý rok, protože ať už 

ta divadelní hra, nebo otestování své angličtiny je velmi prospěšné.                                                                 

.                                                                     Vaculiková Tereza, 9.tř. 



HERNÍ KOUTEK 

League Of Legends 

Cílem hry je zničit nepřátelskou základnu a zabránit nepřátelskému 

týmu ve zničení té vaší. První tým má barvu modrou a druhý červenou. 

Na liniích se střetávají nejen hrdinové, ale i tzv. minioni (jsou to menší 

slabé jednotky, jež chodí po stejných trasách (česky poskoci), kteří se 

objevují pravidelně ve velkých množstvích. V základně je Nexus (když 

zničí tým nepřátelský Nexus, vyhrává), Inhibitor (když zničí tým 

nepřátelský Inhibitor, vyvolá tzv. super miniony, kteří jsou mnohem 

silnější než obyčejní minioni) a po liniích jsou rozestavěny věže (ve 

hře 5 vs. 5 za spawning poolem, dvě před Nexusem, jedna před 

Inhibitorem a další dvě na linii, ve hře 3 vs. 3 jedna za spawning 

poolem, jedna před Nexusem, jedna před inhibitorem a jedna na linii. 

Co přinese nové upravení ve hře 

Pojďme se podívat, co nám připravil patch 6.20 

Konečně se dočkáme nového junglera Iverna. S jeho novým skinem 

Candy King Ivern 

 Dále nám přinese patch nové vzhledy šampionů, které si musíme 

dokoupit za RP (herní měna) 

Star Guardian Jinx (1820 RP), Poppy (1350 RP), Janna(1350 RP), 

Lulu (1350 RP). 

 



Denas 

V pátek 30.9. 

2016 jsme 

v rámci předmětu 

Člověk a jeho 

svět navštívili 

rybářství Denas. 

Počasí nám 

přálo, sluníčko 

krásně svítilo. 

Ujal se nás pan 

Vrbica, který nás 

provedl 

rybářstvím. 

Velice ochotně 

nám ukázal, jak 

se chytají ryby, 

které druhy jsou 

v jednotlivých 

nádržích. 

Největší úspěch, 

ale získal 

vylovený sumec, 

na kterém mohly 

děti obdivovat 

jeho fousky. Poté 

jsme se šli zeptat kousek dál, skutečných rybářů lovících na „ 

Vražedném pobřeží.“ Byli ochotni s námi komunikovat a dětem 

ochotně ukázali pruty, podběráky a na co loví. Děti byly nadšené a 

zvídavé. Potom jsme se odebrali zpět do školy. Tam jsme vyplnili 

jednoduchý pracovní list, který jsme doplnili obrázkem. Obrázky 

byly velmi zdařilé. Posuďte sami.  

Třídní učitelka  Andrea Mojžíšová 
 



2. třída 

Od začátku školního roku jsme se věnovali třídnímu projektu : 

„ PODZIM ČARUJE“. ….. 

Tento mini projekt se prolínal všemi vyučovacími předměty. Děti 

tvořily myšlenkové mapy, vyplňovaly křížovky, pracovní listy, 

malovaly a modelovaly ovoce i zeleninu. Nejvíce ze všeho se dětem 

líbilo psaní dopisu oblíbenému či neoblíbenému druhu ovoce nebo 

zeleniny.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


