Co nás čeká v měsíci ŘÍJNU?
 Zahájí činnost všechny kroužky.
 2. 10. pojedeme do Doudleb nad Orlicí do Muzea přírodovědy.
 6. 10. žáci 1. a 2. ročníku ve Vamberku navštíví divadelní představení.
 9. 10. přivítáme chovatele, který si s námi bude povídat o zvířátkách.
 Celý měsíc se budeme věnovat třídění odpadu. V týdnu od 5. 10. bude ke
škole přistaven kontejner na starý papír. V týdnu od 12. 10. budeme vybírat
stará elektrozařízení.
 Také nás čeká barevný týden (19. 10. – 23. 10.), připomeneme si Den
stromů.
 27. 10. pojedeme na dotykovou výstavu „Král do boje táhl“.

Co jsme prožili v měsíci ZÁŘÍ?
PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN (Anežka Beranová)
První den ve škole jsme přivítali nové prvňáčky slavobránou z rukou starších
žáků. Poté jsme se přesunuli do I. třídy.
Poprvé jsme se seznámili s novou paní ředitelkou Mgr. Kateřinou Prachařovou a
také novou paní učitelkou Mgr. Světlanou Enderlovou. Prvňáčci dostali dárky, já
jsem zahrála na varhany písničku „Holky z naší školky“.
Bývalá paní ředitelka nám popřála, aby se nám ve škole dařilo.
Prvňáci: Petr Behan, Veronika Cimflová, Denisa Demartini, Anna Dostálová,
Markéta Filipová, Dominik Halamka, Jan Osvald, Benedikt Sedláček, Eva
Viktorinová.
Přejeme všem hodně úspěchů v novém školním roce 2015-2016!

VÝLET ZA
ZASLOUŽENÝM
NANUKEM
(Anna Sára Himlová, Jakub Zavacký)
2. září jsme vyrazili ze školy. Naším
cílem

bylo

přírodovědné

muzeum

v Doudlebách nad Orlicí. Cestou jsme si
povídali o všem možném.
Vycházeli jsme v pláštěnkách, protože drobně pršelo, ale vraceli jsme se
v krátkých tričkách. Svačinu jsme si dali v Záměli u mohutného dubu.
Do cíle jsme došli se značným zpožděním, tak jsme Muzeum už nestihli.
Koupili jsme si alespoň v Doudlebách zasloužené nanuky a vrátili se vlakem zpět.

EXKURZE DO PRAHY

(Kateřina Říčařová)

24. září jeli žáci 3., 4. 5. ročníku do Prahy na prohlídku Království železnic.
Cestovali jsme vlakem celkem šest hodin. Ve vlaku jsme zpívali písničky s
kytarou, hráli hry a samozřejmě svačili.
Do Království železnic jsme se dopravili metrem, z metra jsme jeli po dlouhých
jezdících schodech.
V Království se nám líbila tramvaj, ve které jsme si opravdu vyhráli. Dokonce
někteří nechtěli ani místo řidiče opustit. Na modelech jsme obdivovali jezdící
vlaky i autíčka. Střídal se zde den a noc – osvícené modely byly nejhezčí. Také
jsme mohli zmáčknout různé knoflíky, které spouštěly vlaky, vrtule a panáčky.
Někteří z nás vyplnili dobrovolně pracovní list, který se týkal třídění odpadů. Za
správné vyplnění jsme dostali malé plastové oranžové popelničky.

Po odchodu z Království železnic jsme si ještě prohlédli sochu svatého Václava.
Před odjezdem jsme si ještě mohli něco malého koupit v hračkárně.
Celý výlet byl odměnou za výhru v soutěži „Desatero bezpečnosti na železnici“
vyhlášené časopisem Můj vláček. Děkujeme!

PRO CHYTRÉ HLAVY:

Poznáš, na kterou stranu jede autobus? Proč?

Jedna topinka se smaží deset minut - pět minut z každé strany. Na
pánev se vejdou dva chleby vedle sebe. Za jak dlouho nejrychleji
osmažíte na jedné pánvi tři topinky?

Správné řešení vložte do označené obálky a odevzdejte Kátě Říčařové z 5. ročníku.
Výherce oznámíme v dalším čísle našeho časopisu.

KVÍZ „Znáte dobře svatého Václava?“
1. Svatý Václav byl:
a, bulharský král
b, český kníže
c, český kazatel

čes k

2. Jeho nejznámější sochu na koni najdeme:
a, na Václavském náměstí v Praze
b, na Václavském náměstí v Brně
c, na Staroměstském náměstí v Praze
3. Svatý Václav zemřel:
a, byl zavražděn svým bratrem Boleslavem
b, byl upálen v Kostnici
c, byl zabit svým strýcem Božidarem
4. Na jeho počest slavíme Den státnosti:
a, 28. října
b, 6. prosince
c, 28. září
5. Maminka svatého Václava se jmenovala:
a, Ludmila
b, Drahomíra
c, Anežka
Správné řešení vložte do označené obálky a odevzdejte Kátě Říčařové z 5. ročníku.
Výherce oznámíme v dalším čísle našeho časopisu.

