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Z hodin prvouky ve 2.ročníku 
 

Můj domácí mazlíček 
Mám doma zakrslého králíka jménem Bobeš. Má šedivý koţíšek a bílé tlapky. Nejraději 

chroupe mrkev. Ráda se o něj starám, protoţe je heboučký a čiperný. Vendula Nováková, 2.B 

Můj zakrslý králík se jmenuje Bobík. Má hnědo-bílý koţíšek. Jeho uši visí dolů. Rád mlsá 

mrkvičku, salát, kukuřici a tvrdý chléb. Chodí za mnou jako ocásek. Je roztomilý a mám ho 

ráda. Tereza Chromá, 2.B 

Králík je zajímavý tím, ţe má dlouhé uši, kterými dobře slyší. Správný chovatel by měl 

jednou za měsíc ostříhat králíkovi drápky.Dávat mu do pítka vodu, dávat mu králičí granule 

nebo zeleninu a suché pečivo. Pavel Novák, 2.A 

Čumáček je zakrslý králík.Má bílo-černou srst. Tělo zakončuje ocásek a čtyři tlapky s drápky. 

Je to náš mazlíček. Jára, 2.A 

Moje želvička Ţofinka. Jsou jí asi 4 roky a nevím, 

jestli je to holka nebo kluk. Ráda se vyhřívá v teple a 

jí nejraději čínské zelí, ledový salát, nastrouhanou 

mrkev, okurku a mandarinku. Ráda a často spí. 

Často se schovává pod sedačku a máme ji všichni 

moc rádi. Barbora Radníková, 2.B 

Moje ţelva se jmenuje Julča. Je jí 30 let a je moc 

hodná. Celou zimu spí v bedýnce ve špajzu. Od jara 

do podzimu je venku na zahradě. Jí trávu a ovoce – 

jablka, jahody, třešně a meruňky. Mám jí moc ráda. Eliška Pavlíková, 2.B 

Máme kočičku jménem Ţofinka. Její potrava jsou granule a maso.Pije vodu a mlíčko. Má 

moc ráda, kdyţ jí drbu na zádech a kdyţ jí házím kuličku. Má krásný hebký černo-hnědo-bílý 

koţíšek. Oči jsou zelené. Veronika Pokorná, 2.B 
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Perská kočka je jedním z nejstarších známých plemen čistokrevných koček.Jejich domovem 

je Anglie. Kočičku má babička, protoţe si ji moc přála. Kaţdý den jí dělá společnost. Babička 

jí dává granule a mlíčko. Také jí musí kartáčovat srst. Pavlína Hejduková, 2.A 

Babička má kocourka Míšu. Má bílou srst s bílými flíčky a 

ocas má černý. Babička ho krmí granulemi a masem 

z konzervy. Bydlí na zahrádce v kůlničce. Kocourek se bojí 

cizích lidí, před kaţdým uteče. 2.B 

S Kimynkou se ráda mazlím. Hladím ji a poslouchám, jak 

přede. Líbí se mi její oči, které jsou pokaţdé jinak velké. 

Tatínek mi vysvětlil, ţe podle mnoţství světlaje kočce oči 

otvírají (v noci) nebo zavírají. 

Na Kimyně je nejlepší, jak pokaţdé přiběhne, kdyţ přijdeme 

domů a hlasitě zamňouká, abychom jí dali jídlo nebo ji 

pohladili. Kdyţ něco děláme, přijde nebo vyskočí na stůl a 

kouká, co děláme. Potom se většinou rozvalí na sedačce a spí. 

Kaţdé ráno dáme kočce Kimyně čerstvou vodu a k jídlu má v misce nasypané granulke pro 

kočky. Občas jí dáváme masovou kapsičku. Někdy také vitamíny a léky. Pravidelně se také 

musí vybírat a čistit kočičí záchod. Alespoň jednou za měsíc jí vyčesáváme srst. Nikola 

Keltnerová 2.A 

Mám pejska Sisinku. Je to trpasličí pudl. Má meruňkovou barvu. K jídlu jí dávám granule, 

k pití vodu. Hraju si s ní na honěnou a na schovávanou. Kdyţ se umaţe, tak jí koupeme. Musí 

chodit k psímu holiči. Strašně miluje jídlo. I kdyţ máme velkou zahradu, na které můţe běhat, 

je to pes gaučový, a proto je nejraději doma v teple. Viktorie Neradová 2.B 

 

      
David Batelka 2.B 
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Pes je domácí zvíře. Psi jsou výborní plavci. Říká se, ţe jejich předkem je vlk. Jejich zbraní 

jsou zuby. Psi mají výborný čich. Také jsou výborní vytrvalci. Psi vidí černo-bíle. Jsou také 

psi, kteří jsou vycvičení. Pes je nejlepší kamarád a taky se 

vyuţívají na hlídání domů. Mají výtečný sluch. Psí maminka 

je fena, táta je pes a dítě štěně. Dokáţou i naznačit, ţe bude 

zemětřesení. Psi jsou dobří lovci. Lucie Seifertová, 2.A 

Toto je moje fenečka Štěfinka. Kaţdý den jí dáváme jídlo a 

to granule 5 x denně, protoţe je štěňátko před 8 týdny 

narozené.Musí mít pořád čerstvou a čistou vodu.Ještě jí 

musíme kaţdý den česat, aby si na česání zvykla. Aţ bude 

mít za sebou očkování, budu s ní chodit na procházky ven. 

Lukáš Pošík, 2.B 

Můj psí kamarád se jmenuje Máša. Je celá černá. Kaţdý den 

jí dávám granule a čistou vodu. Je ráda, kdyţ si s ní hraju. 

Taky jí češu srst. Ráda plave a sportuje. Všechno ucítí a 

uslyší. Jan Řehák, 2.A 

Fiona je morče. Našla jsem ho venku, asi se někomu 

zatoulala. Morče pochází z Jiţní Ameriky. Má zavalité tělo a 

měří aţ 35 cm. Je to býloţravec a ţije ve stepích. Nekolová, 

2.B 

Pískomil Adéla patří mezi hlodavce a dorůstá do délky 10 – 12 cm. Pískomilové se doţívají 3 

– 5 let. Saša Gamkrelidze, 2.B 

Můj pískomil má v kleci kolo, ve kterém běhá. Misku s pískem – to je jeho záchod. Piliny, do 

kterých se zachumlá a spí v nich. Zdeněk Vítek, 2.A 

Chameleón Jemenský – Ája. Samička Chameleona Jemenského se doţívá 2,5 – 3 roky. Má 

dlouhý vystřelovací jazyk, kterým chytá hmyz. Někdy také jí okurku, salát, banán nebo 

jablko. Ocáskem se chytala za větvičky, aby nespadla. Očima umí pohybovat na jakoukoliv 

stranu a na hlavičce má malý růţek. Chameleón nemá uši – neslyší. Nejvíce se mi líbí, jak 

mění barvu. Kdyţ byla v zelených listech, tak se celá zabarvila dozelena a nebyla vidět. Lucie 

Poklopová 2.A 

Doma máme pouze jeden druh zvířete. Jsou to ryby v akváriu.Celkem jich máme sedm a 

ţádná jména jsme jim nedali. Ţiví se vločkovitým krmivem. Často jim maminka nebo tatínek 

čistí filtr na vodu. 

V budoucnu bych chtěl andulku, ale musím nejprve rodičům dokázat, ţe jsem zodpovědný 

kluk a budu se o ni pravidelně starat. Kryštof Bučánek 2.A 

Závojnatka Leontýnka. Rybičky jsem si pořídil, protoţe jsem na peří a chlupy alergický a 

protoţe jsou pestrobarevné. Rybičky se dělí na mořské a sladkovodní. Mořské i sladkovodní 

mají jiná akvária. Rybičky se musí krmit, kontrolovat nemoce a čistit akvárium. Beneš 2.A 

 

Český jazyk – sloh ve 3.A  
 

Můj drak 

Můj dráček se jmenuje Usměváček. Rád se proletuje. Na podzim, kdyţ je 

vítr, vyjdu ven a poštím si svého draka na poli. Z výšky se na mě usmívá 

jako sluníčko a cení na mě ty svoje zubiska. Jeho oči jsou modré, září a 

třpytí se jako kapky rosy. Pusinku má červenou a krásně usměvavou. 

Drţím ho za šňůrku a on mi poletuje ned hlavou. Šňůrku musím drţet 

pevně, aby neodletěl za vlaštovkami do teplých krajin. 

Mám ho moc ráda a ráda ho půjčím také bráškovi nebo ostatním dětem na poli, aby se 

s ním potěšily při jeho radostném tetelení ve větru. 
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Jsem ráda, ţe mi ho rodiče koupili. Barbora Sejkorová 3.A 

S bráchou jsem si vyrobila velkého papírového draka. Má velké modré oči a baňatý nos. Jeho 

zuby se na mě cení. Ocas je dlouhý a ozdobený barevnými mašličkami. Na konci ocasu 

vyrobil brácha z papíru dlouhé třásně. Kdyţ jsem ho pouštěla, hned se na mě z výšky usmál a 

zamával mi třásněmi. Byl to nejkrásnější drak, jakého jsem mohla mít. Vanda Raková 3.A 

 

Školní veršování 
 

Škola není ţádná věda, Ve škole se nenudíme,  

to ví plus i abeceda. při učení se pobavíme. 

 

Milá paní, milý pane, Legrace i hlouposti,  

chcete vědět, co se stane?. to jsou naše znalosti. 

Vţdy, kdyţ mají dveře svátek, Čeština je formou hry, 

ponořím se do pohádek. paní učitelka se vţdy pobaví, 

Uţiji si radosti sranda je tu s námi všemi. 

i se šunkou od kosti. 

 

Vánoční projekt na 1.stupni – Vánoce s Míšou Kuličkou 
 

Za celou skupinu jsme zjistili mnoho zajímavostí. Zjistili jsme 

něco víc o vánočních zvycích. Spolupracovali jsme skvěle, se 

všemi dětmi ve skupině jsme se podíleli na práci. Celá skupina 

jsme se shodli, ţe se nám celý den líbil. Běla Kubištová, Nikola 

Suchá, Amálie Dvořáková, Nicola Ţiţková, Ondřej Tichý 

Naučili jsme se různé věci, jako ba například balení dárků. 

Dohodli jsme se, ţe o Vánocích kaţdý vyzkoušíme alespoň 

jeden zvyk. Doufáme, ţe to dodrţíme. Všem se nám to moc 

líbilo a rádi se tu takhle sejdeme i příští rok. Tereza Zachová, Karolína Sedláčková, Denisa 

Ptáčková, Nikola Blehová, David Jandus  

Moc se nám celý den líbil. Našli jsme nové kamarády. Dozvěděli jsme se i o jiných vánočních 

zvycích. Velmi se mi líbilo zdobení stromečku. Bavilo mě balení dárků.  

Dokončení příběhu o Míšovi Kuličkovi se nám povedlo. Skupiny  ve třídě 5.B 

Na projektovém dni se mi líbilo vše - čtení  a domýšlení příběhu o Míšovi Kuličkovi,vyrábění 

stromečku i balení dárků a všechny vánoční zvyky. Mě se líbilo, jak jsme pracovali ve 

skupinkách.Poznala jsem nové kamarády.Podařilo se nám nalepit tapety na stromeček a byl 

moc hezký. Skupiny ve třídě 2.B                 

Nejvíce se mi líbilo balení dárků. Také jsme si povídali o různých vánočních zvycích, třeba 

krájení jablka. Vyráběli jsme vánoční stromeček a vymýšleli jsme ve skupině společný dárek. 

Beneš Patrik, 2.A  

Líbilo se mi zdobení stromečku. Hledali jsme Míšovi Kuličkovi kamarády, dělali lodičky, 

házeli bačkorama přes hlavu a krájeli jablko. Moc se mi to líbilo. Novák Pavel  

Nejvíce se mi líbilo, jak jsme pouštěli lodičky. Nelíbilo se mi, jak celá skupina nepracovala. 

Poklopová Lucie 

Byli jsme ve skupinách. V té skupině jsme se seznámili a pak jsme si navzájem radili. Nejvíce 

se mi líbilo, ţe jsme si na začátku hráli. Zdobili jsme stromeček a taky balili dárky. Pracovala 

jsem v první skupině. Keltnerová Nikola, 2.A 

Byla jsem ve 4.C. Líbilo se mi balení dárků a vyrábění stromečku. Potom jsme ho ozdobili. 

Kdyţ jsme vyráběli, paní učitelka nám četla o medvídkovi Kuličkovi. Bylo to tam moc hezké. 

Seifertová Lucie, 2.A 
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Nejvíce se mi líbilo poznávání zvířat a balení dárků. Také jsme rozkrajovali jablíčko. 

Roztavovali jsme také olovo na lţičce nad svíčkou. Moc se mi to líbilo. Král Petr, 2.A 

Byla jsem v 1.A a pracovali jsme ve skupinách. Nejvíce se mi líbilo balení krabiček a jak 

jsme vyráběli stromeček velký a malý. Paní učitelka nám četla Míšu Kuličku. Hrubá Adriana, 

2.A 

Byla jsem ve třídě 1.A. Vyráběli jsme stromky a balili dárky. Povídali jsme si o Vánocích. Ty 

stromky jsme zdobili alobalem, celofánem, vánočním papírem. Nejvíce se mi líbilo jak  jsme 

si povídali o Míšovi Kuličkovi. Hejduková Pavlína, 2.A 

Byla jsem přidělena do třídy 5.B. Seznamování se skupinou bylo velmi příjemné. Pracovala 

jsem s kamarády Tadeášem, Martinem, Karolínkou a Terkou. Vymýšleli jsme příběh, 

pokračování k povídce  o Míšovi Kuličkovi . Náš příběh byl o snu, který se Míšovi zdál, pak 

se z něho probudil a vrátil se domů. Po příběhu se balili dárky a vyráběl se stromeček. 

Z celofánu jsme vyrobili ozdobičky a ozdobili jsme papírový stromeček. V mé skupině se mi 

pracovalo velmi dobře. Potkala jsem spoustu nových kamarádů a zjistila mnoho poznatků o 

Vánocích a vánočních zvycích. Myslím, ţe jsme pracovali jen na prvňáčka, kterého jsme 

museli přemlouvat. Projektový den se vydařil a byl to jeden z mých nejhezčích. Aneta 

Mertová,5.A 

21.12. se konal projektový den. Byl určen pro děti od první aţ páté třídy. Byl na téma Vánoce, 

a proto jsme si ustrojili stromek a dělali různé zvyky: krájeli jsme jablko nebo házeli botou, 

ale nejlepší byla pantomima na Vánoční zvyky. Dostala jsem se do 2.B, kde je paní učitelka 

Hubáčková. Ve skupině jsem byla se samými hodnými dětmi, s kterými jsem si dobře 

rozuměla. Aţ na pár hádek jsme se shodli. Jsem ráda, ţe jsem poznala nové kamarády. Denisa 

Bejčková, 5.A 

 

Práce dětí naší školy na téma Elektrospotřebič 
Byl to podzimní úkol z Recyklohraní. Zůčastnily se ho děti ze 3., 4.,5. 

třídy za 1.stupeň a ţáci 9.ročníku. 
 

Dědovo první rádio - Michaela Jelínková, 9 let 

Kdyţ bylo dědovi 9 let, pořídili si jeho rodiče rádio značky Talisman 

308U vyrobené firmou Tesla v roce 1953, tzv. „dvoulampovku“.  

Bylo na něm moţno poslouchat jen pár stanic. Nejlépe byla slyšet stanice Praha, kde vysílali 

skoro kaţdý večer rozhlasovou hru nebo operetu, kterou všichni rádi poslouchali. Děda si 

vzpomíná, ţe také kaţdou neděli ráno hrála hudba z Brna, která patřila k jeho oblíbeným.  

Kdyţ byl větší, sestrojil si podle návodu v dětském časopise tzv. „krystalku“, na které 

poslouchal přes sluchátka a chytal silnější stanice. Mohl tak poslouchat více hudby, ale i 

sportovní přenosy a rozhlasové hry. 
 

Automatická pračka - Jiří Bejček, 15let 

Ţivot v minulém reţimu býval o dost jiný a dá se říct, ţe i těţší neţ teď. Kdyţ se člověk 

zamyslí, který elektrospotřebič lidem v té době nejvíce změnil ţivot, většina určitě odpoví 

jednoznačně - televizor. I kdyţ černobílý, byl to velký zlom asi v kaţdé domácnosti. Naše 

babička ale byla vţdycky jiná (v dobrém slova smyslu), a tak mi na mou otázku odpověděla 

nečekaně – automatická pračka. 

Píše se rok 1978, přesně deset let po začátku okupace armádami Varšavské smlouvy. Je 

takzvané období normalizace. Symbolem naší ČSSR je Gustav Husák, Vladimír Remek jako 

první Čech letí do vesmíru.. Nic zvláštního se neděje. Ale… 

Do jediného kolínského elektra právě přichází jedna, jen jedna automatická pračka. Ten, kdo 

má zájem, nemá prakticky šanci. Tenhle boj vyhraje jenom jeden zájemce. A bez boje. Moji 

prarodiče mají štěstí a hlavně spoustu známých, kteří jím zařídí, aby ten skvost, automatickou 
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pračku Zanussi P33, mohli mít doma. V téhle době není jednoduché něco takového sehnat, a 

tak se na peníze nekouká. Pračka sice stojí 8.200 Kčs (asi pět měsíčních platů!), ale ani to jim 

nebrání v koupi. 

Doma ale přijde nepříjemné zjištění. Návod k obsluze je napsaný jen v němčině. Tu sice 

babička i dědeček měli ve škole povinnou, technické věci si ale nedokáţí přeloţit. Pračku 

pouštějí poprvé aţ pozdě večer, protoţe noční sazba elektrické energie je levnější. Nejsou si 

ale jistí, jestli pračka vypouští, a tak celou noc sedí v koupelně před pračkou a čekají. Aţ po 

několika probdělých nocích zjišťují přesnou obsluhu a ovládání přístroje.  

Automatická pračka znamenala velký zlom, úlevu a pomoc v naší rodině. A ten nákup za to 

opravdu stál. Prarodiče ji totiţ přestali pouţívat teprve před rokem, přesně třicet let po jejím 

nákupu!  
 

Elektrospotřebič  –  Amálie Dvořáková,  4.C 

Kdyţ se moje babička narodila, v domácnostech bylo pouze rádio. Dalším 

elektrospotřebičem, na který si vzpomíná byl lux a ruská lednice SARATOV. 

Největším záţitkem pro celou ves bylo zakoupení televize v jedné rodině. Obrazovka o 

rozměrech x cm byla zabudovaná v rádiu. Kdyţ byl dětský pořad, všechny děti se k nim 

chodily dívat. V 8 letech babičky jí maminka slíbila, ţe si také pořídí televizi. Babička 

očekávala malou televizi v rádiu, ale dárek byl nad její očekávání. Byla to moderní televize 

TEMP s obrazovkou 25x25 cm. Obraz byl černobílý, pouze s jedním programem.   

Na tento den babička nikdy nezapomene. 
 

Příběh magnetofonu RQ309S  -  Nicola Ţiţková, 3.A 

Tento magnetofon byl vyroben roku 1974. V této době ho koupil Péťův tatínek z našetřených 

peněz v Tuzexu. 

Poslouchal na něm načerno pořízené nahrávky zahraničních hudebních skupin. Magnetofon 

měl také mikrofon, a kdyţ nebyl tatínek doma, Péťa s bráškou si s ním tajně hráli. Přestoţe na 

to tatínek přišel, nebyl ţádný průšvih. A kdyţ byli kluci nemocní, dědeček jim vyprávěl na 

magnetofonu záţitky a dobrodruţství z jeho dětství. 

 Magnetofon z roku 1974 je jiţ nevyuţitý, ale stále funkční. Příště, aţ pojedeme do Karlových 

Varů, nechám si ho ukázat na vlastní oči. 
 

Chladnička CALEX 270R – Anna Koišová, 3.A 

Moje babička s dědou měli chladničku Calex 270R. jednou v létě se vypravili na týden na 

chalupu. Slunce pálilo a nebe bylo bez mráčku. Strávili tam klidný týden. Po návratu domů je 

čekala spoušť. Na zemi v kuchyni byla velká kaluţ vody. Rozbila se jim jejich chladnička. 

Byla menší s malým mrazákem nahoře. Děda ji otevřel a zděsil se. Všechno jídlo v mrazáku 

bylo rozmraţené a díky velkému teplu i odporně páchlo. Děda vyhodil všechno zkaţené jídlo 

do popelnice a babička mezitím uklidila všechen nepořádek. Potom zavolali opraváře, který 

zjistil, ţe chladničku uţ nepůjde spravit. Nedalo se nic dělat. Starou chladničku děda vyvezl 

na sběrné místo a dojeli si do obchodu koupit novou lednici, která byla mnohem hezčí, větší, a 

hlavně neměla tak velkou spotřebu energie. 
 

HI – Fi věţ – Denisa Bejčková, 5.A 

Kdyţ se tatínek v roce 1991 vrátil z vojny, tak jeho touha po věţi, která přehrává CD disky 

byla tak veliká, ţe se pro ni vydal aţ do Německa. 

Výběr tohoto zboţí byl v České republice velmi omezen, a tak se  rozjel za hranice. 

V Německu byla nabídka elektroniky tak velká, ţe si tatínek nemohl opět vybrat. Jezdil celý 

den od města k městu, aţ nastalo pozdní odpoledne a uţ si musel nějakou koupit. Byla to Hi-fi 

věţ AIWA PX-E80, která se mu velice líbila a stála 1 200 marek. 
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Jelikoţ měla tolik důleţitých funkcí a návod nebyl samozřejmě v češtině, strávil dlouhou 

dobu překladem. S věţí si uţíval zábavu spoustu let a i kdyţ uţ dnes vlastní novější a lepší 

model, ta stará dále slouţí mým prarodičům.    
 

Školní zajímavosti – můţeš se zapojit 
 

Mlékokonto – soutěţ se školním mlékem o ceny.  

Jsme zaregistrováni jako Základní škola Masarykova, Kolín na www.laktea.cz   

 

Soutěţ pro mladé fotografy – Svět za okenním sklem – probíhá od 1.ledna do 30.května 

2011 a soutěţí se v kategoriích 6-11 let, 12-16 let, nad 17 let. Fotografie se zasílají na adresu 

ekocentrum@ochranafauny.cz, kde také získáš více informací (nebo u svého třídního učitele). 

 

Literární a výtvarná soutěţ – U nás v Kocourkově – probíhá do konce ledna – práce zasíláme 

na ekocentrum@ochranafauny.cz  a více informací získáš na www.evvoluce.cz.  

 

 

Jiţ druhým rokem se účastníme projektu Recyklohraní. V čem je jeho 

smysl? 

Pomocí průběţně zadávaných úkolů se učíme, jak hospodařit 

s přírodou, chránit ji, jak třídit odpad, popřípadě, jak ho vyuţít jinak. 

V minulém roce jsme mapovali okolí školy a zakreslovali, kde se 

nachází odpadová místa, jaké kontejnery na tříděný odpad máme 

poblíţ naší školy, co se v vytříděnými odpady děje dál. Také jsme vytvářeli erb města Kolína, 

tato práce nám trvala asi 3 týdny – od sběru, třídění aţ k vlastní realizaci. Jiný úkol spočíval 

ve zjištění úspory místa, pokud jsou lahve řádně sešlápnuté. 

Po celou dobu shromaţďujeme baterie  a elektrozařízení, které odevzdáváme. 

Za všechny řádně splněné úkoly a odevzdané kilogramy baterií získáváme body. Ty si 

můţeme vyměnit za velmi zajímavé pomůcky do výuky. 

Kaţdý, kdo má zájem, můţe se na tomto projektu také podílet. Více najde na : 

www.recyklohrani.cz  Naděţda Tomsová a Školní parlament 

 

Zatmění Slunce 
Dne 4.ledna bylo, nejen v Kolíně, vidět částečné zatmění Slunce.  

Zatmění se stane, kdyţ se Měsíc dostane mezi Slunce a Zemi. Pokud Měsíc zakrývá celé 

Slunce, říká se tomu úplné zatmění, a kdyţ jen část, je to částečné zatmění.  A to bylo vidět i 

u nás v Kolíně. Bylo vidět asi od 8 do 10 hodin ráno. Byli jsme se podívat o druhé vyučovací 

hodině. To bylo vidět kus Slunce dole. Já jsem se potom dívala i o velké přestávce a byl vidět 

uţ velký kus Slunce, tentokrát vpravo. Bylo to velmi zajímavé pozorování. Nikola 

Doubravová 5.C 

 

 

http://www.laktea.cz/
mailto:ekocentrum@ochranafauny.cz
mailto:ekocentrum@ochranafauny.cz
http://www.evvoluce.cz/
http://www.recyklohrani.cz/
http://www.people.cz/gallery/gallery_photo/15461.jpg
http://www.people.cz/gallery/gallery_photo/15461.jpg
http://www.people.cz/gallery/gallery_photo/15463.jpg
http://www.people.cz/gallery/gallery_photo/15463.jpg
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Fotografie jsou z časů 8:35, kdy zatmění začalo, potom pokračovalo 8:48, 8:58, 9:10, 9:18, v 

9:25 bylo zatmění největší a poslední fotografie je z času 9:52, kdy měsíc ustupoval. 

 

Příští projekt na 1.stupni 
 

Bude mít název Co už umíme a kaţdý ţák bude mít moţnost, vybrat si dílnu podle svého 

zájmu. A z čeho budeme vybírat? To se dozvíme poslední lednový týden na školní nástěnce a 

od svých třídních učitelů. Uţ teď se těšíme.  

 

Děti pomáhají dětem 
 

Kaţdoročně se ţáci 

1.stupně školy zapojují do 

akce občanského sdruţení 

Ţivot dětem a přispívají 

zakoupením sbírkových 

předmětů na nákup 

přístrojů pro dětská 

oddělení nemocnic v celé 

České republice. Letos 

kupovali reflexní pásky, 

přívěsky – srdíčka, bločky, 

obrázkové magnetky, klipy 

- a celkem přispěli částkou 

5 600 Kč. Výtěţek 

z prodeje je určen na 

pomoc dětským oddělením 

nemocnic, zařízením, které 

se starají o nemocné, 

handicapované a opuštěné 

děti, sociálně slabým 

rodinám, které pečují o 

postiţené či jinak 

dlouhodobě nemocné děti, 

k pořádání akcí pro děti z 

dětských domovů a další 

projekty a sdruţení. 

Děkujeme touto cestou 

hlavně rodičům našich 

dětí, kteří jim umoţnili 

uvedené předměty 

zakoupit a pomoci. 

http://www.people.cz/gallery/gallery_photo/15465.jpg
http://www.people.cz/gallery/gallery_photo/15465.jpg
http://www.people.cz/gallery/gallery_photo/15467.jpg

