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Milí čtenáři,
připravili jsme si pro Vás opět řadu zajímavých článků ze života naší školy a školky. Můžete s námi také
oslavit velký úspěch našich žáků ze čtvrté třídy. Ještě to nevíte? Čtěte, dočtete se ;)
Vaše redakce
Helpíkův pohár
V březnu k nám do školy
dorazil pan Tomáš, aby nám něco
pověděl o první pomoci. Povídali
jsme si o spáleninách, šoku
a protišokové poloze, o zlomeninách, epileptickém záchvatu
a také o stabilizační poloze,
kterou jsme si všichni vyzkoušeli.
Také jsme se dozvěděli, co máme
dělat, když na někoho spadne
větev, nebo když se zamotá
do kola. Nechyběl ani nácvik
resuscitace.
Součástí této přednášky je také
soutěž o Helpíkův pohár. Naši
školu reprezentovali v krajském
kole žáci čtvrté třídy, jednu
posádku tvořili Tomáš Lipavský
a Kristýna Štyksová a druhou
Honza
Horák
a
Nikola
Wágnerová.
Jak
se
nám
v krajském kole vedlo, napsal
Honzík Horák.
Týnka Štyksová
Škola v přírodě s Angry Birds
Tento rok jsme na školu
v přírodě jeli už v dubnu. Cesta
autobusem byla sice dlouhá, ale
stálo to za to. Celý týden nás
provázeli Red, Chuck a Matilda.
Plnili jsme hromadu úkolů.
Hledali jsme ptáčky, lezli
po stěně, stříleli z praku, šplhali
po výškách, běhali štafetu,
houpali se na laně přes lávu, lezli
v Lanáčku, putovali ke studánce

Krajské kolo Helpíkova poháru
Ve čtvrtek 4. května jsme se
vydali na naší velkou výpravu
do Obory Hvězda v Praze, kde se
konalo krajské kolo soutěže.
Museli jsme si poradit s první
pomocí při ošetření pádu z kola
a ze
stromu,
s popáleninou,
otevřenou ranou a také se
srdečním infarktem.
Vyhlašování
bylo
velmi
napínavé a výsledky? Těm jsem
nemohl uvěřit. Ze třiceti posádek
z celého Středočeského kraje se
Tomík Lipavský a Týnka
Štyksová umístili na třetím místě
a já s Nikčou Wágnerovou
na místě prvním! Skutečně.
Dostali jsme překrásné poháry
a medaile a postoupili jsme
do celostátního kola, které se
bude konat v květnu. Děkujeme
paní učitelce Bártové za perfektní
přípravu. A držte nám palce!
Honzík Horák
moudrosti, stavěli jsme si v lese
hnízdo.
Také jsme plnili noční bojovku,
zachraňovali Bombase, vařili
lektvary
a
bojovali
proti
prasatům. Nakonec jsme prasata
porazili a vejce vybojovali.
Tato škola v přírodě byla
nejlepší!
děti se školní družiny

O porouchaném robotovi
26. ledna k nám do školy přijelo
divadlo a zahráli nám příběh
“O porouchaném robotovi”.
Bylo
to
o
chlapečkovi
Honzíkovi, který byl strašně líný.
Rozhodl se, že si objedná robota,
který všechno udělá za něj. A tak
zavolal na číslo 123 456 789
a robota objednal. Když mu
robota dovezli, Honzík ho
pojmenoval Láďa a hned mu dal
první úkol, aby za něj udělal
domácí úkol. Pak mu řekl, ať
zalije kytky a uklidí mu
pokojíček. Najednou se robot
rozbil.
Honzík zavolal na stejné číslo
a brzo přijel pán, který robota
vyrobil a zjistil, že Honzík
robotovi ani jednou nepoděkoval.
Když to Honzík napravil, začal
Láďa zase fungovat a všechno
dobře dopadlo.
Eliška Liďáková
a Pavla Wágnerová
Den šílených účesů
Ve čtvrtek 16. března přišli
všichni do školy s krásnými
účesy. Matyáš s Vojtou a Verčou
měli paruky, Tomáš, Honza
a Kuba
nasprejované
vlasy,
Týnka měla dokonce na hlavě
muffiny. Nikče visely z hlavy
špejle, na kterých byli motýlci,
Páťa měla samé culíky. Filip byl
sice nemocný, ale přišel ukázat ve
vlasech vystřihaného netopýra.
Celý den jsme se běžně učili,
ale o velké přestávce byla módní
přehlídka a pak krátká diskotéka,
kde jsme se všichni pořádně
vyblbli.
Matyáš Sinecký a Tomík Lipavský

Divadlo Tajemství staré skříně
Sešli jsme se v tělocvičně
a začalo divadlo. Bylo to
o pánovi, který se jmenoval
Alfons, zapnul si televizi
a sledoval pohádku. V tom pokoji
byla také kouzelná stará skříň, ze
které vylezla dívka Lili, společně
si hráli. Alfons se chtěl ale pořád
dívat na televizi, až přišel drak
Vysavač, který mu Lili unesl na
svůj hrad. Alfons naštěstí vzal
svého koně a Lili zachránil.
Kubík Horák a Vojtík Putna

Návštěvy kina s družinou
Jednou za měsíc jezdíme se
školní
družinou
do
kina
v Neratovicích.
Naposledy jsme byli na filmech
Šmoulové a Lego Batman. Když
jsme přijeli do kina, koupili jsme
si popcorn. Museli jsme si také
nasadit speciální brýle, protože
filmy byly ve 3D.
Po cestě domů jsme si
vyprávěli, jak se nám to líbilo.
Verča Lipavská
a Románek Veklynec
Návštěva knihovny
V pátek jsme se sešli ve škole
a jeli autobusem do knihovny
v Neratovicích.
Když
jsme
dorazili, zjistili jsme, že v přízemí
je výstava obrazů Rosti Osičky
ze Stardance. S paní knihovnicí
jsme si povídali o Velikonocích.
Dozvěděli jsme se třeba, že
pomlázky se
musí
uplést
z mladého proutí a ta síla, která
v nich je, se přenáší na děvčata,
která pomlázkou dostanou.
Honzík Horák

Výstava Zemědělec
S družinou jsme jeli vlakem
do Lysé nad Labem podívat se na
výstavu Zemědělec. Viděli jsme
spoustu hospodářských zvířat
a spoustu traktorů. Když jsme si
všechno prohlédli, dovolila nám
paní učitelka koupit si za kapesné
nějaké hračky a dárečky pro
rodiče. Pak jsme jeli vlakem
zpátky do Ovčár, kde na nás už
čekali rodiče, kterým jsme
vyprávěli, jak se nám to líbilo
a co jsme všechno zažili.
Terka Pecharová a Matěj Šitina
Masopustní průvod
Ráno jsme se ve škole převlékli
do masek, vyšli před školu a paní
učitelka nám rozdala hudební
nástroje. V průvodu šla cikánka,
indiáni,
kuchaři,
kostlivci,
námořníci, kovbojové a různá
zvířata. Prošli jsme Nedomice
a Ovčáry a po cestě jsme dostali
bonbony a lízátka. Vrátili jsme se
do školy a šli jsme na oběd, paní
kuchařky
nám
přichystaly
masopustní koblížky. Mňam!
Niky Wágnerová a Páťa Lípová
Záchranáři ve škole
Do školy za námi přijeli
záchranáři a vyprávěli nám o tom,
jak se máme chovat u vody, že
nesmíme bez dospělého k vodě
a co máme udělat, když uvidíme,
že se někdo topí. Máme mu hodit
něco, čeho se může chytit, jako
třeba lehátko, nebo kýbl. Také
jsme si říkali, jak se resuscituje.
Nakonec jsme soutěžili a hledali
na figuríně různé části těla. Byla
to zábava a dostali jsme odměny.
Nika Boyko

