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Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ
Blahopřejeme naší žákyni Lucii Abíkové ze 3. třídy k velkým 
úspěchům, kterých dosáhla v bojovém umění KARATE. 
Dne 8. 10. 2022 se zúčastnila Mistrovství České republiky 
v tradičním KARATE, kde obsadila 2. místo v Katě a 2. místo 
v Kumitě.

Srdečně gratulujeme!

Lucie se začala karate věnovat před 3 lety. Zpočátku tím 
jen zaplňovala volný čas, nyní chodí na tréninky 2x týdně 
a je nadšená. V roce 2021 se poprvé zúčastnila závodů, kde 
hned získala 3. místo v  Katě. V  současné době má zelený 
pásek (6. kyu). Tento sport ji velmi baví a chce se mu 
i nadále věnovat.

                       Přejeme Lucii mnoho dalších úspěchů!

Milí čtenáři,
máme za sebou několik prvních týdnů nového 
školního roku, ve kterém nás již netrápí nepří-
jemná proticovidová opatření. Společně jezdí-
me na výlety, exkurze a  do divadel, tančíme, 
tvoříme, zpíváme a pořádáme zajímavé školní 
akce.
Moc rádi bychom Vás všechny pozvali na před-
vánoční malý školní Jarmark, který se bude ko-
nat v  úterý 13. prosince 2022 od 17,00 hodin 
na sále místního Hostince pod modřínem. Naši 
žáci si pro Vás připravují nejen zajímavé výrob-
ky, ale také hudební vystoupení, které příjem-
ně doplní předvánoční pohodovou atmosféru.

Všichni jste srdečně zváni!

ŠKOLNÍ DRUŽINA



3. třída

DÝNĚJÁDA - společná akce dětí a rodičů

VZHŮRU NA HRAD

POVÍDÁNÍ O VČELÁCH A VČELAŘENÍ 
VE 3. TŘÍDĚ

ŠKOLNÍ AKCE

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 jela naše třída na výlet. Navští-
vili jsme Pražský hrad. Paní průvodkyně nám vyprávěla 
mnoho zajímavého o jeho historii i výstavbě.

Prohlédli jsme si baziliku sv. Jiří s kaplí sv. Ludmily, ve kte-
ré se nacházejí její ostatky. Ohromila nás stavba katedrály  
sv. Víta, překvapila nás svojí velikostí i výškou. Zde jsme 
nahlédli do kaple sv. Václava s jeho ostatky a viděli vstup-
ní dveře do Korunní komory, ve které se nacházejí koru-
novační klenoty. Na závěr jsme se prošli Zlatou uličkou 
s  malými domky, ve kterých bydleli hradní střelci nebo 
zlatníci. Jeden domek zlatníka jsme si mohli prohlédnout.

Návštěva Prahy se nám moc líbila a velmi nás potěšila 
pochvala paní průvodkyně, kterou jsme překvapili svými 
znalostmi o svatém Václavovi.

Do Prahy se určitě vrátíme. Už teď se těšíme zase příště!



DIVADÉLKO KOLOBĚŽKA

PRAHA- VLASTIVĚDNÁ PROCHÁZKA
Dne 20. října jsme se vydali na celé dopoledne do Prahy. Procházka začala na Praž-
ském hradě, odkud jsme pokračovali na Malou Stranu. Přes Karlův most a obě mos-
tecké věže jsme došli na Staroměstské náměstí, kde jsme si připomněli Mistra Jana 
Husa a popravu 27 českých pánů. Procházku jsme zakončili u Novoměstské radnice 
a největšího evropského náměstí, které je pojmenované po králi a císaři Karlu IV.

1. Jaký je celý název katedrály sv. Víta?

2. Kolik zámků je na dveřích vedoucích 
     do Korunní komory?

3. Kdy se slaví Den české státnosti - svátek sv. Václava?

Správné odpovědi najdete na poslední stránce ŠKOLNÍCH NOVIN.

5. třídaPROHLÍDKA 
POLABSKÉ GEOSTEZKY 
Na Polabské geostezce jsme si prohlédli 
různé druhy hornin, podle stáří a způsobu 
vzniku. Některé horniny byly ozdobně vy-
broušeny. Našli jsme i zkamenělé dřevo. 
Doporučujeme všem na výlet!

KVÍZ OD DRUHÁKŮ

Dne 3. 11. 2022 nás navštívilo Divadélko Koloběžka 
s krásným představením "Houbařská pohádka". Před-
stavení se zúčastnily děti z  mateřské školky a  děti  
z 1. třídy. Veselý, roztomilý a výchovně-ekologický pří-
běh o houbovém světě, o čerstvě vyklubaném Hříb- 
kovi, nafoukané Hraběnce Muchomůrkové a  zlobi-
vém  Honzovi Palečkovi, který se neumí chovat v lese 
a napraví ho až spravedlivý taťka všech hub Čaroděj 
Fousoděj, děti doslova vtáhl do děje. Děti se během 
představení nejen upřímně zasmály, ale také si za-
tancovaly, naučily se rozpoznávat houby a  z  celého 
příběhu se také poučily. Písničky byly skvělé, dětem 
se představení moc líbilo. Děkujeme, Divadélko Kolo-
běžko,  a těšíme se moc na další pohádku!

Za 1. třídu Marcela Krištofová a Lenka Štětinová 



Na školních novinách se podíleli: 
žáci z první třídy (obrázky divadélko Koloběžka), text o Dýnějádě: Honzík Petržílka a Kačka Vorlová ( 2. třída), 
Nela Zavřelová a Klárka Onderková (4. třída), text o včelách (3. třída), dále se podílely děti z mateřské školy
Zaštiťuje: Lenka Petrová

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V září nastoupilo do mateřské školky 12 holčiček a 13 kluků. Z toho přišlo 8 zcela 
nových dětiček. Chodí k nám i nová paní učitelka Kateřina Daňková a nová paní 
kuchařka Michaela Kolárovec. Hned první den jsme si užili oslavu tří narozenin 
současně. Během podzimu se děti seznámily s novým prostředím jak ve školce, 
tak i na zahradě i v blízkém okolí. Například jsme pozorovali práci na poli. Poté 
jsme společně ztvárnili pohádku O veliké řepě a také si povídali s husičkou.

KVÍZ - SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:
1. katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, 2. sedm zámků, 3. 28. září

ŠKOLNÍ DRUŽINA


