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Ekocentrum
Huslík

V první polovině dubna se žáci
z 1. stupně zúčastnili výukových
programů v ekocentru Huslík
u Poděbrad, které je umístěno
v rozlehlém stavení bývalé
hájovny. Zde od roku 2015 sídlí
záchranná stanice
pro handicapované živočichy.
Během programu jsme využili
volný čas k prohlídce voliér
a výběhů se zvířaty. Nejvíce asi
všechny zaujal mluvící krkavec,
vydra v rybníčku, krásná sovice
sněžná a nosál pobíhající
neustále ve své voliéře sem
a tam.
Také jsme si zblízka prohlédli
skupinu dvou černých a jednoho
bílého čápa, orla mořského,
který měl po úraze v drátech
elektrického vedení jen jedno
křídlo a skupinu koz domácích,
které jsme si mohli i pohladit.
Na fotografii můžete vidět
neposedného kozlíka Matěje.

V IQ LANDII
IQ LANDIE je v Liberci. Je to
hala, kde se dají dělat všechny
možné pokusy. Uprostřed je
fontána. Budova má pět pater
včetně přízemí. V každém patře
se nachází zábavné a vzdělávací
atrakce. IQ LANDIE je hlavně
pro děti, protože děti si mohou
vyzkoušet, jak nějaké věci
fungují. Nejzajímavější věc v IQ
LANDII je klec, ve které je
elektrika, která vyrábí zajímavé
zvuky a fontána, která stříká
vodu podle hudby. Já jsem tam
viděl atrakce jako život potmě,
jak fungují magnety, sexmise
a jak funguje voda. Moc se nám
tam líbilo.
Václav Homola, 5. ročník

VÍTÁME JARO
Vynášení Morany

TAJEMNÁ NOC S ANDERSENEM
Jak vzniká knížka?

ČTĚTE NA STRANĚ 2

ČTĚTE NA STRANĚ 1

9. ročník Noci s Andersenem

Letos už podeváté zorganizovala
Mgr. Slávka Tomášková
ve spolupráci s některými
kolegyněmi, obecním úřadem,
mnoha rodiči a přáteli školy
populární akci Noc
s Andersenem. Akce se
v hojném počtu zúčastnili jak
žáci základní školy, tak i děti
z MŠ.
Tato akce je součástí
celorepublikového projektu,
který má za úkol přiblížit dětem
kouzelný svět knih a podpořit
zájem o dětskou četbu.
První Noc s Andersenem
proběhla již v roce 2000
v uherskohradišťské knihovně,

kde na dvacet malých čtenářů
čekalo noční dobrodružství
v podobě čtení pohádek, soutěží
a her.
Pro letošní rok bylo vybráno
téma Jak vzniká kniha.
Pořadatelé se na pár chvil
proměnili v zaměstnance
různých knižních vydavatelství
a v průběhu akce procházeli se
svými skupinkami
po jednotlivých stanovištích, kde
si děti zkoušely různé techniky
využívané při výrobě knih.
Program na stanovištích byl
pestrý, a tak se postupně
seznámily např. s technikou
knihařského tisku, psaním
neviditelným písmem, vázáním
knihy, ilustrací nebo v
papírenské manufaktuře s ruční
výrobou listu papíru.

Obohacena o spoustu nových
zážitků včetně malé stezky
odvahy a posilněna dobrotami
přichystanými rodiči ve školní
jídelně se většina dětí těšila , až
zhasnou světla a nastane čas
na spaní.
Pro některé z nich to sice byla
první noc strávená ve škole
a bez rodičů, ale i ony brzy
usnuly spokojeným spánkem.
Tak zase za rok!

DEN, KDY SE MLČELO

Dne 6.3.2019 se žáci 8. a 9.
ročníku zúčastnili workshopu
s tajemným názvem ,,DEN,
KDY SE MLČELO“.
Workshop byl velice zajímavý
a poučný.

Hra probíhala v komunistickém
období. Zažili jsme si to, co
zažili naši prarodiče. Mohli jsme
si vyzkoušet být v roli člověka
z této doby.
Byli jsme rozděleni do rodin,
které se jmenovaly: Žáčkovi,
Bajerovi, Jehlíkovi, Vrbovi,
Mastní a rodina Suchých.
Byla nám přiřazena osobnost
člověka, majetek rodiny, ale

ZŠ A MŠ PŘEROV NAD LABEM

rozhodnutí v některých
momentech zůstalo na nás.
V průběhu hry nám pustili
zvukové záznamy, které
doplňovaly celý příběh.
Všichni jsme se shodli na tom,
že se nám workshop líbil,
otevřel nám nové možnosti
poznání a chtěli bychom zažít
další.
Autoři: Pavel Brož, Veronika
Mlchová, Kristián Řihošek
a Šimon Hanžlík
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Výlet na Karlštejn

Je sobota ráno. Mamka mě
odvezla do Čelákovic a tam už
na mě čekal zbytek kamarádů
z turistického kroužku. Vlakem
jsme jeli do zastávky Karlštejn.
Odtamtud z nádraží jsme šlapali
do kopce, abychom došli až
na hrad. Na prohlídce jsem se
dozvěděla hodně věcí.
Na nádvoří hradu si někteří z nás
koupili suvenýry a všichni jsme

se najedli.
Pak jsme šli lesem na Malou
Ameriku. Malá Amerika je lom,
ve kterém je voda. Naše zpáteční
cesta pak mířila přímo k nádraží.
Vlakem jsme se vrátili
do Čelákovice a tam na mě čekal
taťka. Byl to příjemný den.
Gabriela Kocsisová, 3.ročník

Karnevalový
rej
V sobotu jsem zaťukala na moji
kamarádku Terezku a zeptala
jsem se jí, jestli půjde
na karneval. Řekla, že ano.
Domluvily jsme se, že v neděli
na ni zaťukám a půjdeme s mojí
a její mamkou. Přišla jsem
domů, hrála si a večer jsem šla
spát. Pak bylo ráno a měli jsme
k snídani lívance se skořicí.
Potom jsem se chviličku učila
a ve dvě hodiny přijela
na návštěvu babička a moje teta
Bára a strejda Štěpán. Bára mě
učesala a udělala mi pletený cop
a dala mi tam i sponky .
Převlečená jsem zaťukala
na Terezu, ale ta nemohla jít.
Tak jsme šly samy s mamkou.
Tancovala jsem a pak jsme si šly
vzít na talíř řízek a hranolky
a všechno jsme snědly V šest
hodin jsme šly domů.
Anička Albrechtová, 3.ročník

Milovická
laťka

Jarní počasí úplně vybízí
k pohybu, se sportovními
soutěžemi se doslova "roztrhl
pytel" ...V březnu se někteří žáci
naší školy zúčastnili olympiády
ve skoku vysokém v Milovicích
a získali pěkné ceny. Jan Cimr
ze 7.třídy dokonce skočil rekord
soutěže ve své kategorii a tím
vybojoval zlatou medaili a Petr
Veselý a Pepa Janeček přivezli
bronzové medaile. Za pár týdnů
budou chtít obhájit i vítězství
v běhu Emila Zátopka v Lysé
nad Labem. Držíme všem pěsti.

Projekt Týden vody a badatelská hodina s rodiči

V týdnu od 18. do 22.3. 2018
proběhl ve škole projekt Týden
vody, kde jsme se v jednotlivých
předmětech seznamovali
s podobami vody a jejím
významem nejen pro nás, ale
i pro život celé naší planety.

19.3. jsme pro naše žáky a jejich
rodiče připravili na odpoledne
badatelskou hodinu, ve které
jsme zkoumali vlastnosti vody
s použitím různých pomůcek.
Přestože se nezúčastnili všichni
rodiče, i tak byla účast rodičů
dostatečně vysoká a program
našeho bádání jsme splnili.
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20.3. k nám zavítalo divadlo
Pohádka z Prahy se dvěma
pohádkami ze mlýna .
Představení bylo výpravné,
strašidla opravdu strašidelná
a mlynářka ze mlýna byla
po zásluze za svou lakotu
potrestána. K tomu jsme si
poslechli hezké písničky a jak už
to v pohádkách bývá, kuráž
a zdravý rozum opět vyhrály.

22.3. naši prvňáčci vynášeli
společně s dětmi z MŠ Moranu
k Labi. Tady jsme se s ní se
zpěvem a tancem rozloučili
a pustili ji po vodě. Ještě jsme ji
podél břehu vyprovázeli a do
školy jsme se vraceli lesem, kde
jsme pozorovali první jarní
kytičky a kroužící dravce.
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