Říjen
5. 10. se žáci VI. A, I. a III. PrŠ zúčastnili prohlídky reprezentačních prostor
Pražského hradu.
Viděli jsme různé salónky. Salón Hudební, Krbový, Společenský a Španělský. Také
jsme se dozvěděli, že ve Španělském sále se konají hostiny, hosté tam mají
připravené příbory, nádobí i talíře.
Eliška, I. PrŠ
Ze všeho nejvíc se mi líbil Španělský sál. Byl nádherný, průvodkyně říkala, že je vše
pozlaceno. V salóncích byly vázy s mnoha květinami, které stály na velikých
stolech.
Lucie, I. PrŠ
Na Hradě v sálech byly velké mramorové sloupy, ty se mi líbily ze všeho nejvíc.
Navštívili jsme Španělský sál, kde jsme se dozvěděli, že se tam konají různé
společenské návštěvy s prezidenty mnoha zemí. V místnostech byly na zdech
koberce a na stropech veliké lustry. Lustry byly křišťálové, vyrobené v Kamenickém
Šenově.
Marek, I. PrŠ
15. 10. v podvečer zkoušel pěvecký sbor na koncert na Ortenově náměstí pro
Světlušku.
16. 10. navštívili žáci MŠ, I. až IV. A představení Malá mořská víla v knihovně na
Pohořelci.
16. 10. jsme byli na pohádce Malá mořská víla. Byly tam třídy: I. A, I. B, II. A, III. A a
IV. A. Představení bylo v Městské knihovně na Pohořelci a hrály tam dvě šikovné
paní, které měly několik loutek. Bylo to moc hezké!!!
Nela, 5. ročník
Příběh malé mořské víly
Byla jednou jedna malá holčička, a ta měla pět sester. Ta holčička si moc přála
podívat se na lidský svět a jenom co mohla tak vyplula na mořskou hladinu, aby se
podívala na ten lidský svět. Když vyplula, tak uviděla krásného prince. Zachránila ho
před nebezpečnou bouří. Když se vrátila domů, tak zjistila, že se do něj zamilovala.
Její sestry to viděly, a tak se jí zeptaly, co se jí stalo. Tak jim to všechno vyprávěla.
Ony to všechno pochopily. Malá mořská víla šla za zlou čarodějnicí, aby jí
přičarovala nohy. Čarodějka jí je přičarovala, jen za to chtěla její krásný hlas. Víla
souhlasila. Vypila lektvar a vyplula na schody, tam ji našel princ. Princ si ji chtěl vzít
za ženu, jenže potkal jinou krásnou dívku. Víle puklo srdce a proměnila se v pěnu a
byla z ní dcera větru.
Kamila, 5. ročník

16. 10. – 20. 10. se konala Soutěž v sebeobsluze v Levoči. Zúčastnili se jí žáci:
Marika Balunová, Matvej Lavrjuk a Nela Mudrová. Marika obsadila v soutěžích 6.
místo, Matvej 7. a Nela 11. místo.
Já, pár spolužáků a paní učitelka Hrušková jsme jeli na Slovensko. Konala se zde
soutěž v samoobsluze. Soutěžili jsme v přípravě jídla, v přípravě pití, v poznávání
mincí, v šití a v třídění předmětů denní potřeby. Na to jsme měli čtyři krabičky a
jednu velkou, v níž byly ty předměty. Vzali jsme si předmět a museli jsme ho zařadit
do správné krabičky-místnosti. Odpoledne jsme chodili na výlety. Nejhorší bylo,
když jsme se jednou málem ztratili. Šli jsme do velkého kopce a paní učitelka
myslela, že jdeme dobře. Potom se šla někoho zeptat. Uviděla pána, který jí řekl, že
jsme šli celou dobu špatně. Byla jsem dost naštvaná. A teď šokující zážitek. Jednou
dopoledne se mi udělalo zle. Musela jsem si jít odpočinout. Prospala jsem se a pak
to bylo zase dobré. Soutěž jsem si mooooc užila, ale medaili jsem bohužel
nevyhrála.
Marika, 8. ročník

18. 10. a 25. 10. od 10 hodin proběhla pro žáky I. B a MŠ canisterapie „ Psi pro
život“.
19. 10. od 14 hodin pěvecký sbor zkoušel na Koncert pro Světlušku.
19. – 21. 10. se žáci J. Singer, D. Váša, J. Šubrová, N. Horváthová a D.
Chodúrová zúčastnili v Opavě Celostátního soustředění a plaveckých závodů
žáků ze speciálních škol.

Výsledky:
Trojboj chlapci 25 m:
Damián Váša obsadil 5. místo – celkový čas: 75,28s (kraul – 23,9s, prsa – 25,55s,
znak – 25,83s)
Volný způsob 3x25m:
Jan Singer 3. místo – celkový čas: 71,49s ( 22,92s, 22,85s, 25,72s)
Volný způsob na šířku bazénu:
Natálie Horváthová 3. místo – čas: 19,70s
Chodurová Denisa 4. místo – čas: 21,95s
Jessika Šubrová 8. místo – čas: 27,73s

20. 10. pěvecký sbor vystoupil v přímém přenosu v televizi na Koncertě pro
Světlušku.

23. 10. dopoledne navštívili žáci I. A, I. a III. PrŠ Zemědělské muzeum.
23.10. Přišel za žáky školy na besedu herec a skvělý dabér Dalimil Klapka.

24. 10. proběhla celostátní soutěž ve čtení Braillova písma. Z našich žáků se jí
zúčastnili: Nela Černohlávková, Pavel Tulej, Matvej Lavrjuk, Evelína Bláhová a
Nela

Franková.

Soutěže

se

zúčastnili

žáci

z brněnské

školy,

žák

z Cyrilometodějského gymnázia, žáci z Královéhradecka a žák z Litvínova. Celkem
soutěžilo 13 žáků ve čtyřech kategoriích, včetně kategorie práce s textem na PC.
V této kategorii byla silná konkurence a Nela Franková vyhrála 2. - 3. místo. Měla
stejně bodů jako vítěz, ale o setinu horší čas. První v této kategorii s počtem bodů
21 a nejlepším časem se umístil žák z Cyrilometodějského gymnázia v Brně, který
byl i na 1. místě ve čtenářské soutěži v kategorii žáků 8. a 9. tříd. Přečetl 185 slov.
V kategorii žáků z 5. ročníků vyhrál žák z brněnské školy, který přečetl 82 slov.
V kategorii žáků 6. a 7. tříd soutěžili jen naši dva žáci, Matvej Lavrjuk a Evelína
Bláhová. Matvej přečet 121 slov a umístil se tak na 1. místě.

25. 10. navštívili žáci I. PrŠ hmatovou výstavu Nikdy nejsi sám, aneb tajemství
symbiózy v Botanické zahradě v Tróji.
Ochutnal jsem lišejníkový čaj, který nám dala paní průvodkyně. Viděli jsme rostliny,
které rostou v Chile a jihovýchodní Asii. Byli jsme také v Japonské zahradě.
Eliška, I. PrŠ
Viděli jsme lišejníky a různé druhy luštěnin. Měli tam také největší semeno světa a
různá malá semínka. Také tam byl model fíku. Ochutnali jsme opravdové fíky. Na
konci výstavy jsme paní průvodkyni nadiktovali, co se nám líbilo. Šli jsme také do
skleníků, kde jsme si prohlédli orchideje. Výlet se mi moc líbil.
Marek, I. PrŠ
26. 10. navštívili žáci V. – VII. A hmatovou výstavu Tajemství symbiózy
v Botanické zahradě v Tróji.
Na této zajímavé výstavě v botanické zahradě jsme si mohli prohlédnout zajímavosti
z přírody. Např. jak vypadá rostlina podzemnice olejné, známého buráku, či jak
vypadá rostlina rýže. Zajímavé je, že fíky tvoří květy v uzavřené měkké tobolce, do
které vede jen velmi malý vletový otvor. Do něj pak přilétne malá vosička zvaná

fíkovnice, kterou dovnitř naláká sladký nektar a vůně květů. Vosička už ale otvor
zpět nenajde a ve fíku uhyne. Opylené květy se později stanou plody, které potom
jíme. Zajímavý je též netopýr, který přes den odpočívá v láčce masožravé rostliny
láčkovky. Trus, který vyprodukuje, pak láčkovce slouží za potravu a živiny. Největší
květ světa má rostlina jménem raflézie, jejíž květ barvou a pachem připomíná
zkažené maso. Květ láká mouchy a mrchožravé brouky, aby ji opylili. Dále tam také
byla venkovní výstava dýní. Z dýní byly udělané nejrůznější pohádkové postavy, ke
kterým byly napsány úryvky pohádek. Viděli jsme například čerta z pohádky Čert ví
proč, prasátka z pohádky O třech prasátkách, draka z pohádky Za humny je drak
dále Zlatovlásku a Sněhurku. Nejvíce se mi líbila pohádka Stolečku, prostři se. Byly
k tomu talíře a hrnečky, na kterých byly malé okrasné dýněčky roztodivných tvarů,
barev velikostí a struktur. Tato výstava mě velmi zaujala a těším se na další, které
bude botanická zahrada pořádat.
Evelína, 8. ročník
Symbióza
Dne 26. 10. jsme já, Bára, Matvey, Evelína, Kryštof, Adam, Táďa, Honzík, paní
Výmolová a paní Hrušková byli v botanické zahradě. Vyrazili jsme ve čtvrt na osm
školním autem. Jeli jsme asi půl hodiny. Výstava se jmenovala: Nikdy nejsi sám
aneb tajemství symbiózy. Líbilo se mi tam: netopýr v masožravé rostlině, kameny,
ochutnávka lišejníkového čaje a dál nevím, co se mi líbilo, protože toho bylo tolik, že
si to všechno nepamatuji.
Martin, 6. ročník

29. a 30. 10. proběhly podzimní prázdniny.

