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UČÍM, UČÍŠ, UČÍME SE... OPĚT
Z DOMOVA
zajímavé práce nejen z online výuky
ČTĚTE NA STRANĚ 1,2

Škola doma

foto: www.google.com

Milí žáci a učitelé,  
v říjnu jsme se opět ocitli
před nelehkým úkolem, tedy
vypořádat se s další distanční
výukou. Učitelé i žáci
u počítačů a kamer, se
zapnutými, či vypnutými
mikrofony. Proto právě
v tomto čísle našeho Ústavníku
chceme představit zajímavé
práce z domácí výuky 

Fotoknihy ze 
4.C

foto: Lucie Balátová, 4.C

 

 
Výsledek je velmi
povedený.   
 

foto: Lucie Balátová, 4.C

 
Určitě všichni litujeme,
že si celou fotoknihu
nemůžeme prohlédnout
a přečíst. Snad někdy
příště.  

foto: Lucie Balátová, 4.C

 
Ve třídě 4. C se žáci
věnovali tvorbě
zajímavých příběhů
ve formě fotoknihy.  

Český jazyk a 
literatura na 2. 
stupni

ilustrace: Bianka Barozzi, 7.C

Žáci ze 7. ročníku vytvořili
v hodinách slohu zajímavé
komiksy, podle zadaných
citoslovcí nakreslili krátký
komiksový příběh. Další
napsali fiktivní dopis
z budoucnosti. ilustrace: Vojtěch Malý, 7.C

ilustrace: Bianka Barozzi, 7.C
foto: Pavla Hanzlovičová při výuce

2.11.2020

BETY, 
badatelsko-ekologický tým 
na naší škole

rozdělení žáků do skupin podle
nabízených receptů na dýňové
a cuketové pokrmy, d) příprava
pokrmů z dýní a cuket podle
vybraných receptů, e)
konzumace vyrobených pokrmů.
Většina surovin, kterou jsme
k přípravě pokrmů použili, byly
BIO surovinami. Aktivitu jsme
si báječně užili, jak na zahrádce
při sklizni, tak především
ve školní kuchyňce. V kuchyňce
při horečných, hlasitých, ale
báječných přípravách různých
pokrmů ze sklizených plodin
jsme všichni společně vyrobili
dobroty, o kterých se vám ani
nezdá. Co jsme vyrobili, to jsme
snědli, a věřte, chutnalo VŠEM.

foto: Jaroslava Stehnová

Nejoblíbenější recept žáků,
dáváme k vyzkoušení i vám:
  OMELETA Z CUKET se šalvějí
a sýrem:  
Na rozehřátou pánev dáme lžíci
olivového oleje. Na rozpálený
olej pak přidáme jemně
nakrájenou cibuli a nakrájenou

cuketu, další zeleninu
nakrájenou na kousky
a posypeme nasekanou šalvějí.
Necháme změknout při mírné
teplotě, mícháme. V míse
pečlivě rozšleháme vajíčka,
přidáme nastrouhaný tvrdý sýr,
okořeníme, osolíme. Dobře
rozšlehanou hmotu pečlivě
nalijeme na celou plochu
orestované směsi na pánvi.
NEMÍCHÁME!! Necháme
zpevnit spodní část omelety, 3-5
minut. Potom vložíme celou
pánev na pět minut do vyhřáté
trouby. Konzumujeme
s celozrnným chlebem
a čerstvou zeleninou.
 
napsala Jaroslava Stehnová

 
CUKETOVÁ PÁRTY  
Ve dnech, kdy jsme ještě chodili
do školy, jsme s žáky prožili
"cuketovou party". Tuto akci
jsme realizovali v rámci našich
školních environmentálních
aktivit, v ekologických
praktikách. Práce jsme měli
rozděleny na několik velkých
částí: a) sklizeň úrody na školní
zahradě, b) focení úrody, c)
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Dějepis

ilustrace: Albert Muláček, 6.A

Studenti ze 6. A dostali za úkol
do sešitu nakreslit keltské
oppidum. 
pozn. Oppidum (snad
z latinského ob pedes, obydlené
místo, které bylo kvůli hradbám

ilustrace: Natálie Zgabajová, 6.A

nutné obejít) je obecně opevněné
sídliště. 
www.google.com

Kaštanová ZOO v 5.C

foto: Veronika Šimková, 5.C foto: Daniel Chorošenko, 5.C

Fyzika

foto: žáci 6.C

Nadšení žáků 6. C a charakter
učiva dovoluje zábavnější

foto: žáci 6.C

pozorování různých fyzikálních
jevů. Tentokrát to byla
krystalizace.

Pracovní pomůcky učitelů v roce 
2020

foto: Melánie Černá
foto: Renata Koubová, třídní učitelka

1.B

Fyzika

foto: žáci, 6.C

foto: žáci 6.C

Děti doma vytvářely krystaly
pomocí vypařování syceného
solného roztoku.

Angličtina

foto: Pavla Dobrovolná

 Skupinová práce žáků 8.C foto: Pavla Dobrovolná

Baroko v 5. ročníku

ilustrace: Veronika Šimková, 5.C

Baroko v Čechách  
Žáci ze třidy 5.C dostali za úkol
namalovat barokní stavbu. Jistě

ilustrace: Richard Korejčík, 5.C

na malbách a kresbách poznáte
Chrám sv. Mikuláše a statek
Vraných.

Baroko v 5. ročníku

ilustrace: Adéla Majerová, 5.C

Některé děti se inspirovaly
Trojským zámkem či zámkem
ve Veltrusích.

ilustrace: Erika Pajerová, 5.C
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Český jazyk a občanská výchova aneb Dívám se kolem sebe?
 
Zamyšlení  
Pomáhat druhým lidem je
důležité. Bohužel je to vlastnost,
kterou nemá každý. Vidíme to
kolem sebe neustále. Hodně lidí
je bezohledných, podrážděných
a nepříjemných.
V současné době, když je kolem
nás strach z coronaviru, se
chování lidí trochu změnilo
k lepšímu. Aspoň mám ten
dojem. Je mezi námi hodně
dobrovolníků, kteří pomáhají,
kde se dá. Například chodí
nakupovat starším lidem, nosí

jim jídlo nebo si s nimi jen
popovídají po telefonu. Je to
záslužná práce.
Já sám taky pomáhám
prarodičům, popovídám si s nimi
nebo se zeptám, jestli něco
nepotřebují. Také se snažím být
ohleduplný. A tak když vidím
v MHD staršího člověka
nebo těhotnou ženu, pustím je
sednout. Tím člověk udělá dobrý
skutek. A dobrých skutků není
nikdy dost. Hlavně se člověk
nesmí stát sobcem.
Petr Sova, 8.C

 
Určitě mi není jedno, když lidé
potřebují pomoct. Někdy stačí
úplná maličkost v běžném
životě. Jsou chvíle, kdy se
člověk ocitne v situaci, kde
nejde o život, a přesto
bez váhání pomůže. Jindy zase
člověk potřebuje pomoc
od druhých a je na ně odkázán.
Někdy stačí pouhé povídání, pár
slov, návštěva kamaráda,
nebo jen zavolání blízkému.
Veřejně se žádá o pomoc
prostřednictvím charity

v médiích. Lidé jsou za své
hrdinské kousky oceněny např.
cenou Michala Velíška.
Pro některé se stala pomoc
druhým zaměstnáním. Jsou to
hasiči, zdravotníci, pečovatelky
a mnoho jiných, bez kterých se
v životě neobejdeme. Tyto
profese jsou často nedoceněné,
a přesto jsou pro náš každodenní
život nezbytné.
Musíme si vážit toho, co máme,
těšit se z toho. Stačí málo a život
se může úplně změnit.
Richard Vojáček, 8.C

Český jazyk - dokončení příběhů v 9.B Promluvilo nejstarší z dětí :,,Ve
stejný den zemřela i jiná dívka
se stejným jménem, museli se
splést.” Když mu děti ukázaly
všechny materiály a potvrzení,
tak vyskočil na nohy a začal se
smát a brečet radostí. Už brzy to
věděla celá vesnice a k
dědečkovi se nastěhovala ta
mladá slečna. Oba byli rádi, že
už konečně nejsou sami. A lidé
zjistili, že i tenhle ještě nedávno
zamračený děda není takový
morous, že se umí i smát.
Magdaléna Bláhová, 9.B

V jedné vesnici daleko ode
všeho, kde se každý znal
s každým a všichni věděli
o všech všechno, žil jeden starý
a věčně mrzutý děda. Nikdo ho
nikdy neviděl se smát a nikdo
o něm nic nevěděl. Byl záhadou
téhle malé vesničky. Šířily se
o něm různé fámy, ale nikdo
nevěděl pravdu. Jediné, co se
vědělo, bylo to, že za ním kdysi
jezdily dvě ženy různého věku
a pak z neznámého důvodu
přestaly. Lidé si domysleli, že to
byly jeho milenky ...

Ve městě žila ještě parta dětí,
která se rozhodla zjistit, proč se
ten děda neusmívá. Děti dědu
sledovaly na každém kroku, až
dokud nezjistily, že každý den
chodí na hřbitov ke třem
hrobům. Další den se šly podívat
na hřbitov, komu ty hroby patří.
První patřil jedné starší dámě,
o které věděly, že tu kdysi žila.
Ve druhém odpočívala mladá
paní a v posledním byla uložena
malá holčička. Všechny měly
společné příjmení a všechny
zemřely při autonehodě. Děti

ještě pátraly několik dní, až pak
se rozhodly jít za tím pánem
a říci mu vše, na co přišly.
Zaklepaly na dveře a po
dlouhém přemlouvání je ten
mrzout pustil dál. Vysvětlily mu,
že autonehoda byla smrtelná jen
pro dvě ze tří žen a že nejmladší
stále žije ve městě nedaleko
odtud v dětském domově. Starý
muž chvíli mlčel a pak konečně
promluvil :,,To není možné.”
Na chvíli se odmlčel, pak
pokračoval: „Kdyby žila, tak by
mě někdo musel kontaktovat.”

Dějepis v 6. ročníku aneb Jeden den v pravěku
Před mnoha a mnoha lety žila
na jednom vrchu v lesnaté
krajině mezi dnešní Prahou
a Plzní, které se říká Brdy,
pravěká tlupa pralidí. Jednoho
podzimního dne se ona tlupa
rozhodla vyrazit na lov. V osadě
žil asi dvanáctiletý chlapec,
kterému všichni říkali Malý
medvěd podle jeho otce Velkého
medvěda. Přišel za lovci
a žadonil: ,,Vezměte mě
s sebou.“ Po ne zrovna velkém
nadšení dospělých z tohoto
návrhu dodal: ,,Mohl bych vám

být užitečný.“ Na to mu
odpověděl nejstarší člen tlupy:
,,Nejlépe bude, když zůstaneš
zde a budeš hlídat ženy a děti.“
S tím byl Malý medvěd
srozuměn. Byl rád, že konečně
dostal nějaký úkol, konečně ho
budou ostatní považovat
za velkého! Když lovci odešli,
Malý medvěd si vzal kyj a počal
s hlídáním. Po chvíli za ním
přiběhl jeho přítel - a prý, že mu
s hlídáním pomůže. Jmenoval se
Chloupek. Najednou se
z druhého konce osady ozval

zoufalý výkřik a řev malých
dětí. Malý medvěd zavolal
na Chloupka: „Běž se tam
podívat!“ Po chvíli se ozvalo:
„Pomoc, Malý medvěde! Je tu
velký medvěd!“ Malý medvěd
chvíli nechápal, proč se
Chloupek bojí jeho otce, pak mu
to ale došlo. Medvěd! Ihned
běžel Chloupkovi na pomoc. To
už ale v osadě nikdo nebyl. Kdo
mohl, utekl, kdo nemohl, ten se
aspoň schoval. V tu chvíli se
medvěd objevil přímo před ním
a začal se na něho sápat. Vtom

se Malý medvěd vzpamatoval
a vší silou bacil medvěda
do hlavy. Když ostatní neslyšeli
medvědův řev, vrátili se
a vylezli ze svých skrýší. To
bylo radování! S večerem se
vrátili muži domů s tučným
úlovkem. Když jim Malý
medvěd vylíčil, co se stalo, lovci
mu slíbili, že ho příště vezmou
na lov s sebou. Od té doby nikdo
vrchu, na kterém žili, neřekl
jinak než Bacín. A tak se
jmenuje dodnes.
Natálie Zgabajová, 6.A

Výtvarná výchova

ilustrace: Veronika Sokolová, 8.A

Ještě před začátkem
distanční výuky se
vydařily mnohé práce
ve výtvarné výchově v 7. ilustrace: Nikola Šohajová, 8.A

ilustrace: Anežka Šulcová, 8.A

a 8. ročníku, inspirované
našima rukama či
světem barevných
bublinek.

ilustrace: Martin Klempíř, 7.A
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Výtvarné práce

ilustrace: Anežka Šulcová, 8.A

A na posledním obrázku jste
všichni určitě poznali věž
na Žižkově. 

ilustrace: Anežka Šulcová, 8.A ilustrace: Matěj Holý, 7.A

 Po zajímavém komiksovém
příběhu nás Anežka Šulcová
z 8.A nechává nahlédnout
do Dne mrtvých (Día de los
Muertos) v dalekém Mexiku.
Mexičané věří, že se na svátek
Dia de Muertos vrací duše
zesnulých ke svým milovaným.  
 
Oproti českým Dušičkám se
proto netruchlí, ale naopak
slaví a vzpomíná na hezké
společné chvíle. 
 
 

Výtvarné práce

ilustrace: Václav Urválek, 6.C

pozn.  Základem této metody je
představa, že mozek má dva
způsoby vnímání a zpracování
reality - jeden verbální
a analytický, druhý vizuální
a percepční. Edwardsova
metoda prosazuje potlačování

ilustrace: Natali Pangui, 6.C

prvního ve prospěch druhého.
Zaměřuje se na ignorování
předpojatých představ o tom, jak
by měl nakreslený objekt
vypadat, a na individuální
„vidění“.
www.google.com

ilustrace: Aneta Hlaváčková, 6.C

 
Další zajímavou kresbou je
bezesporu stínovaný
geometrický útvar. 

ilustrace: Zdeňka Kamarádová, 6.C

Zvířecí říši můžeme navštívit
společně se žáky 6. ročníku,
kdy kreslili pravou mozkovou
hemisférou. 

Výtvarné práce

ilustrace: Dominik Houba, 6.C

výtvarných prací, stejně
jako egyptské výtvarné
umění. 
 

ilustrace: Lukáš Daněk, 6.C

ilustrace: Karolina Paroubková, 6.B

pozn. Hieroglyf je označení
řeckého původu pro znak (glyf)
obrázkového písma, původně
použitý pro egyptské hieroglyfy.
Dnes se používá i pro další
písemné systémy.
www.google.cz

ilustrace: Alžběta Pávišová, 6.B

Starověké hieroglyfy, čili
egyptské obrázkové
písmo bylo dalším
námětem zajímavých

Podzimní 
dekorace ze 3. 
tříd

foto: Bára Malá, 3.C

foto: Vítek Barák, 3.A

foto: Dominika Kovářová, 3.C

Podzimní přírodou se
při domácí výuce
nechali inspirovat naši
třeťáčci. foto: Natálie Šarše, 3.C


