
Říjen 

5. 10. v 15 hodin vystoupil pěvecký sbor v MŠ Ministerstva zahraničních věcí. 

7. 10. proběhla 2. část sportovního dne s Leontinkou – turnaj v goalballu 

v tělocvičně Gymnázia Jana Keplera. 

 

 

7. 10. navštívili vybraní internátní žáci Muzeum Lega. 

7. 10. 2021 jsme navštívili Muzeum Lega v Praze.  Jel tam pan Hanzlík s jeho skoro 

celou skupinou z internátu, kterou má na starosti. Viděli jsme zde řadu věcí a postav 

i budov postavených z kostek Lega. Zaujala mě stavba Karlova mostu a Národního 

divadla. Moc jsme si to všichni užili. Veliké díky patří panu Hanzlíkovi, který tento výlet 

s námi uskutečnil.                                                                                         Adam, 8. r. 

 

7. – 8. 10. jel pěvecký sbor do Brna na Tmavomodrý festival. 

 

8. 10. byla I. PrŠ v marmeládovně na akci Marmeláda s příběhem. 

Návštěva marmeládovny  

V pátek 15. října jsme šli se třídou paní Fišerové do marmeládovny. Byla tam s námi 

i paní Zajícová. Šli jsme pěšky přes Hradčanské náměstí, kolem Královského 

Letohrádku a nakonec jsme prošli Letenskou plání. Při cestě jsme spatřili takovou 

malou trampolínu, na které jsem si chvíli zaskákal. Když jsem vyšel z trampolíny ven, 

měl jsem pocit, jako by se se mnou všechno houpalo. Ale to se dalo jakžtakž rozchodit 



a bylo to v pohodě. Marmeládovna se nacházela na Letenském náměstí. Když jsme 

tam přišli, přivítali nás tam moc ochotní lidé. Jeden z nich se jmenoval Marek. Když 

paní prodavačka nebo někdo jiný řekl „Marku“, nevěděl jsem, na kterého Marka volá. 

Proto jsem se vždycky ozýval jako první. Paní nám vysvětlovala rozdíly mezi 

marmeládou a jamem. Dozvěděl jsem se, že jam je jídlo, které není vyrobeno 

z citrusových plodů. Dost mě to překvapilo. Když jsem to dřív nevěděl, myslel jsem si, 

že jím jahodovou marmeládu, ale to nebyla marmeláda. To byl jahodový jam. Zato 

marmeláda je vyrobena z citrusových plodů. Takže může být např. citrónová nebo 

pomerančová marmeláda. Nejvíc jsem si pochutnal na jahodovém jamu. Také jsem 

se dozvěděl, že se marmeláda může míchat s různými druhy koření, např. s chilli 

papričkami, anebo s různými sladidly, např. s cukrem nebo medem. Byla tam 

dokonce i marmeláda s čokoládou. V kuchyni jsem si vyzkoušel míchání marmelády, 

které mi šlo výborně. Dokonce i paní Zajícová mě za to pochválila. Jeden z těch lidí 

nám také povídal o tom, že se do marmelády přidává pektin. Na závěr této krásné 

exkurze nám jeden ze zaměstnanců dal moc hezký dárek. Byla to sklenice s jamem. 

Já jsem si vybral jahodový, protože to je můj nejoblíbenější jam.  

         Marek, I. PrŠ 

             

 

 



12. 10. proběhla canisterapie pro MŠ. 

12. 10. od 15 hodin besedoval s žáky herec Petr Nárožný. 

 

 



15. – 17. 10. odjeli žáci Adam H., B. Jičínská a Ruda K. na goalballový turnaj do 

Brna. 

15. 10. se od 13.30 konala schůze Spolku rodičů v sále školy. 

15. 10. byla II. PrŠ v marmeládovně na akci Marmeláda s příběhem. 

   

19. 10. v 18 hodin pěvecký sbor vystoupil v kostele sv. Františka u Karlova 

mostu v rámci ZUŠ Open „Po stopách Anežky České“. 

 



20. 10. se uskutečnila celostátní soutěž ve čtení Braillova písma Braillský klíč. 

Soutěžili žáci za školu pro žáky se ZP v Brně, za SPC Liberec a SPC Hradec Králové, 

žákyně ze ZŠ Lomnice u Tišnova a žáci ze ZŠ Žehušice u Kutné Hory. Soutěžilo se 

ve třech čtenářských kategoriích a ve čtvrté kategorii v práci s textem na PC. 

Nela Č. vyhrála 1. místo ve II. kategorii a Adam Š. získal 1. místo v kategorii Práce 

s textem na PC.  

 

 



 

 

 



21. a 22. 10. proběhly zkoušky na benefiční koncert pro Světlušku, který se 

konal 23. 10. 

 

 



 

 

 

22. – 31. 10. měli žáci podzimní prázdniny. 


