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2. 11. si udělala I. A Pyžamový den. 

 

3. 11. proběhl ve škole návštěvní den. 

8. 11. navštívili žáci 10. ročníku a někteří žáci PrŠ Malou pevnost v Terezíně, 

kde bylo za 2. sv. války zřízeno vězení pražského gestapa. 

V pevnosti Terezín jsme se dozvěděli, že to byl koncentrační tábor pro židy. Byli jsme 

na prohlídce cel a povídali nám, že tam ti vězni měli špatné podmínky pro život. Paní 

průvodkyně nám povídala, že když tam měl někdo někoho známého, tak mu poslal 

balíček, ale  ti dozorci mu ho prohledali a vyndali mu z toho to, co se jim líbilo. Po 

prohlídce nám pustili film a ten byl moc smutný. Moc se mi líbilo, že pevnost byla 

zachovalá.                                                 Jirka, I. PrŠ 

V Terezíně na mě zapůsobily věznice, ve kterých Němci věznili Židy, také na mě 

zapůsobilo vězeňské oblečení, které jsme viděli v muzeu. Zajímavá byla i procházka 

dlouhou chodbou a kanceláře německých dozorců. Celý výlet byl velmi poučný. 

                                         Adam II. PrŠ 

V Terezíně na mě nejvíc zapůsobily hroby křesťanů i židů, samotky, cely, popraviště 

se šibenicí a muzeum s uniformami Waffen SS. 

                                        Damián, II. PrŠ 



Za 1. sv. války bylo v Terezíně vězení, kde byl vězněn srbský nacionalista. Hlídala 

tam stráž. Věznice byla rozdělena na mužskou a ženskou část. V celách byli i židé. 

Byla tam koupelna, věci se dávaly do prádelny, pak si je vězni brali z hromady. Byla 

tam i marodka. V Terezíně řádil skvrnitý tyfus, měly tam štěnice a vši. Jen několika 

vězňům se podařilo uprchnout. Bylo to moc zajímavé.     

                                       Agáta, I. PrŠ 

 

 



9. 11. dopoledne proběhla canisterapie v MŠ a I.B. 

9. 11. od 15 hodin žáci besedovali s hudebníkem Karlem Vágnerem. A ten samý 

čas zasedala v ředitelně Školská rada. 

 

11. 11. žáci absolvovali preventivní zubní prohlídku. 

11. 11. odpoledne v rámci akce Laskavec navštívili vybraní žáci ZŠ a PrŠ domov 

pro seniory Palatu. 

Návštěva domova pro seniory na Palatě 

11. 11. 2021 jsme jeli na Palatu, kde je domov pro seniory. S naší třídou jsme napekli 

pár sladkých dobrot. Patřila mezi ně bábovka, drobenkový koláč a perník.  Akce 

spočívá v tom, že si povídáme s babičkami a dědečky o různých tématech a ke konci 

se zpívají písně. Já jsem si povídal s jednou babičkou, která tam je teprve 5 měsíců 

a zatím se jí tam líbí. Řekl jsem jí plány do budoucnosti a i nějaké zážitky. Ona mi zas 

řekla něco ze svého života a taky mi dala pár rad. Ke konci jsme zpívali písně, kde 

hrál Martin Zita a jeden bývalý žák ze Školy Jaroslava Ježka, který hrál na akordeon. 

Zpívali jsme písně: Okolo Hradce, Život je jen náhoda, Srdce nehasnou a Severní 

vítr.                                                                                                         Honza, II. PrŠ 

Minulý týden jsme s paní Výmolovou a paní Kazimírovou navštívili domov pro seniory 

Palata. Povídala jsem si s paní Klausovou, která dřív učila v naší škole. Říkala mi, že 

učila všechny předměty a byla třídní třetího ročníku. Potom jsem si povídala se 

sociální pracovnicí Bárou, která mi řekla, že vyřizuje příjem seniorů. Asi po půl hodině 

začal hrát pan Synák, který chodil do naší školy, na harmoniku a Martin Zita ho 



doprovázel na kytaru. Překvapilo mě, že hráli také písničku Tam okolo Levoči. Protože 

mám kamarádku ze Slovenska, tak jsem jí kousek písničky nahrála na messenger do 

hlasovky. Akce Laskavec se mi líbila, hlavně kvůli tomu, že jsem mohla potěšit seniory 

napečenými sladkostmi.                                                                           Marika, II. PrŠ

                                                                                 

 

 



 

 



16. 11. od 9 hodin proběhla v sále školy pedagogická rada vychovatelů a od 13 

hodin učitelů. 

19. 11. navštívili žáci I. a III. A přírodovědeckou stanici v Praze 5. 

  

 

23. 11. dopoledne proběhla canisterapie v MŠ a I.B. 

25. 11. si pro naše žáky II. stupně ZŠ a PrŠ připravila paní Miláčková besedu o 

Karlu Jaromíru Erbenovi. 

Přednáška o K. J. Erbenovi se mi moc líbila. Byla hodně zajímavá. Narodil se 

v Miletíně a od dětství trpěl tuberkulózou. Líbily se mi úryvky z Vodníka a Svatební 

košile. Také jsem se dozvěděl, že Erben byl právník a spisovatel a že uměl sedm 

jazyků. Takže byl i překladatel.                                                           Adam, II. Prš 

Karel Jaromír Erben se narodil z dvojčat, ale stalo se to, že přežil jenom on. Když byl 

starší, chtěl jít na herectví, ale protože koktal, tak ho tam nevzali. Zato měl hodně 

povolání - byl právník, archivář, sběratel (sbíral lidové písničky) a sbíral a upravoval 

pohádky. Také napsal Kytici. Na přednášce jsme poslouchali kousek balady Svatební 

košile. Ta je o ženě, která čeká na svého milého a začne šít košile, on si pro ni potom 

přijde a chce, aby šla s ním. Nakonec jde s ním a cestou všechno, co má, zahodí a 

dostanou se na hřbitov. Musí se před ním schovat a začne se modlit k bohu. Nakonec 

to dobře dopadne.                   Derek, 10. ročník 

K. J. Erben měl sedm sourozenců, a jenom dva přežili. Psal pohádky, básně a také 



sbíral lidové písničky. Napsal například pohádku O Zlatovlásce. Přednášela nám to 

herečka Eva Miláčková. Napsal básně jako třeba: Vodník a Kytice. Erben také vytvořil 

postup soudního procesu. Přednáška se mi hodně líbila.                      Damián, II. Prš

                                    

Beseda byla zahájena lidovou písničkou od Terky Lukšíkové, kterou měl Erben rád. 

Karel Jaromír Erben se narodil v Miletíně, jeho bratr Jan zemřel po narození. 

Povoláním byl Karel právník a spisovatel. Kvůli koktání se nedostal na herce. Po 

Erbenově životopisu nám paní Miláčková četla pár balad a pohádek, které napsal. 

Patří k nim Kytice, ve které je několik balad, například Svatební košile, Zlatý Kolovrat, 

Vodník, Polednice nebo Poklad. Závěr besedy byl opět zakončen písničkou, kterou 

zpívala Terka. Beseda byla sice o spisovateli z 19. století, povídka Poklad se mi ale 

docela líbila, jen mi vadilo, že tam byla zmínka o katolicismu. 

                                     Marika, II. PrŠ 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


