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ŠKOLA ŘEMESEL
ČTĚTE NA STRANĚ 2

CAMBRIDGE EXAMS IN
ENGLISH
ČTĚTE NA STRANĚ 3

EKOLOGIE NA NAŠÍ ŠKOLE

foto: Jaroslava Stehnová

PROJEKT
EKOABECEDA
„VODA“

Naše škola se v tomto
školním roce zapojila
do projektu
EKOABECEDA, který
se skládá ze 3 kapitol.
 
První se zaměřuje na pochopení
hlavních jevů, jako jsou klima,
změna klimatu, globální
oteplování a dopad na životní
prostředí a populaci na naší
planetě.
Druhá představuje uhlíkovou,
ekologickou a vodní stopu
a doporučení, jak každý z nás,
včetně dětí, můžeme své stopy
ovlivnit a tím zpomalovat
průběh a mírnit důsledky
klimatických změn.
Třetí kapitola se zabývá tím, jak
změna klimatu ovlivňuje
prostředí, ve kterém žijeme, tedy
naši českou krajinu, zemědělství
a život ve městech.

foto: www.google.com

NAŠE ŠKOLA SE
ZAMĚŘILA
NA DRUHÉ TÉMA:
„VODA“.

Řešit otázky tohoto
tématu se rozhodli
někteří ze žáků 9.C.
A jakou problematiku k tématu
voda si vybrali?
První skupina se zamýšlí
nad otázkou  Jak šetřit vodou
a proč? Co je to vodní stopa
a vše o ní. Jak může šetřit
vodou každý z nás? Co to je
koloběh vody a proč je
důležitý?  Druhá skupina se
rozhodla probádat problematiku
na téma  Co do kanalizace
nepatří? Jak je to s oleji
a jejich likvidací v naší školní
jídelně? Jak likvidovat oleje
v domácnosti?   Třetí skupina se
zaměřuje na  šetření pitnou
vodou v naší škole  a hledá
možnosti, jak spotřebu vody
snížit, například pomocí
perlátorů.
V prvních listopadových dnech
skupinu našich badatelů
navštívila koordinátorka

foto: Jaroslava Stehnová

projektu EKOABECEDA, která
nás, kteří se účastníme aktivit
v tomto projektu, seznámila
s podrobnostmi k řešení úloh
a podtémat. V průběhu jednoho
odpoledne jsme se nejen
dozvěděli další zajímavosti
k tématu voda, ale proběhla
i velmi zajímavá diskuse
k otázkám, proč a jak šetřit
vodou, jaká je vodní stopa
výrobků atd.

Koncem listopadu jsme
vytvořené prezentace
odeslali a v prosinci
budou práce vítězného
projektu
odprezentovány
realizačním týmem žáků
na společenské akci, kde
bude předána cena
za nejlepší projekt
na škole.
 
napsala Jaroslava Stehnová

Krása 
podzimu

foto: www.google.com

Letošní podzimní dny se
nám opravdu vydařily.
Barevné listy
ve slunečních paprscích
lákaly k dlouhým
procházkám. A pokud
ráno padla mlha, o to
víc jsme se určitě těšili
do tepla školy, či
domova.

Příští, 
jarní 
číslo
 si opět vezmou na starosti
kolegyně z 1. stupně. Moc se
již těšíme na zajímavé články,
fotografie a obrázky!!! 

Mikuláš  ve škole

foto: Ludmila Bartáková

foto: Ludmila Bartáková

Projects in English

foto: Jana Kolková

Projekt 3. B MY COUNTING
BOOK

foto: Jana Kolková

 
Projekt 5. ročníku MY
FAVOURITE ANIMAL
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BETTY

foto: Jaroslava Stehnová

V říjnu jsme se zaměřili
na stromy.
Rozpoznávali jsme borky (kůry)
různých druhů stromů, sledovali
jsme, porovnávali i pozorovali
pod lupou a mikroskopem, jak
vypadají „zblízka“. Hledali jsme
a opět pod mikroskopem
pozorovali různé složky přírody,
jak neživé – písečná zrna, tak
i živé – především různé části
různých rostlin – listy, kořeny,
plody, semena atd.

foto: Jaroslava Stehnová

V tomto školním roce se
badatelsko-ekologický tým
BETTY proměnil nejen
z hlediska členů, ale i činnostmi,
které realizuje. Novými
členkami našeho týmu BETTY
jsou žákyně z 1. stupně. Schůzky
máme pravidelně každé sudé
pondělí od 14:00 do 16:00
hodin, abychom stihli většinu
naplánovaných aktivit. A co
jsme již zrealizovali a zažili?

BETTY

foto: Jaroslava Stehnová

z mléka a citronu. Povedl se
všem báječně a určitě i skvěle
chutnal, někteří z nás si pak
doma upekli koláč.
V polovině listopadu jsme
vyráběli krmítka z kaštanů
pro malé ptáčky, pletli jsme
z pedigu různé výrobky
a vytvořili jsme listopadovou
dekoraci ve vestibulu školy.
 
napsala Jaroslava Stehnová

foto: Jaroslava Stehnová

Kromě pozorování borky jsme
zjišťovali stáří stromů tzv. ruční
metodou, bez speciálních
přístrojů. Zjistili jsme, že
v našem školním areálu je hodně
stromů ve věku „puberťák“
a „dospělák“, máme zde
i několik „stařečků“. A při další
schůzce jsme si vytvořili
„růžové“ květy z javorového
listí a podzimní dekoraci
do vestibulu školy. Na konci
října jsme vyráběli tvaroh

Škola řemesel

foto: Zdeňka Kamarádová

a Gebauerovou
navštívila SOU
gastronomie U Krbu

foto: Zdeňka Kamarádová

v Praze 10. Malešicích.
Tam si žáci uvařili oběd
a připravili zákusky. 

foto: Zdeňka Kamarádová
foto: Zdeňka Kamarádová

Třída 7. B spolu s paní
učitelkou Kamarádovou

Spolupráce s 
Akademií 
řemesel - 
podpora 
technického 
vzdělávání foto: Zdeňka Kamarádová

 

Ve spolupráci
s Akademií řemesel jsme
získali domečky, tedy
malé dílničky pro první
stupeň, kde si budou
moci děti osvojovat
základy truhlářských
dovedností. 

foto: Zdeňka Kamarádová

foto: Zdeňka Kamarádová

Žáci (zejména 8. a 9.
tříd) mohli během dne,
ve čtvrtek 3. listopadu,
sledovat stavbu
a seznámit se s prací
tesařů a truhlářů nejen
jako námět pro volbu

foto: Zdeňka Kamarádová

povolání, ale i pro
seznámení se s touto
zajímavou profesí.
 
napsala Zdeňka Kamarádová
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Cambridge Exams in English

foto: Pavla Dobrovolná

Last school year was
extraordinary for some
of our students as they
accepted the challenge
and took part in
international exams in
English. Fourth graders
passed a test called
Starters, which is the
first of the whole set of
exams. We managed to
prepare for them during
our lessons, it was fun
and they spoke English
a lot! Ninth graders
surprised us all as they
passed First for School -
it is a really high level,
you can say that their
English now is better

foto: Pavla Dobrovolná

than the level students
have to prove during
Maturita exams! Do you
want to know why they
did it? It is because they
want to do English not
only at school - for them
English is not only
a school subject but
something they know
they will need all their
lives. They want to be
able to use English
without any constraint,
they don't want to be
limited while searching
for something on the
Internet. They want to
watch films without

foto: Pavla Dobrovolná

subtitles and understand
the music they listen to. 

And above all, who
doesn't want to prove
themselves that he or
she is simply good at
something? If you want
to prove your language
skills, do something for
your self-confidence and
get life experience, you
can also try this school
year :)) 
 
 napsala Pavla Dobrovolná 

Příběhy našich 
sousedů

foto: Miloš Korejs

V letošním školním roce se
do projektu  PŘÍBĚHY
NAŠICH SOUSEDŮ , který
organizuje společnost Post
Bellum, zapojila třída 9.B. Žáci
vytvořili dva pracovní týmy
a nahráli rozhovor se dvěma
pamětníky. První pamětnicí je
naše bývalá paní kolegyně
Eliška Pokorná, která mnoho let
učila na naší škole přírodopis
a pracovní činnosti. Žáky
zajímaly její učitelské začátky
na naší škole, její prožitky
významných událostí naší
nedávné minulosti. Druhým
pamětníkem byl pan Petr Svatoš,
úspěšný sportovec a sportovní
rybář.
 
napsaly Ludmila Bartáková
a Pavla Hanzlovičová

Halloween
Tohle byl náš třetí Halloween
tady ve škole! Studenti mi letos
pomohli s výzdobou a za
odměnu jsme šli na pizzu.
Také jsme vyzdobili hlavní
vchod velkým pavoukem
a pokryli ho pavučinou,
na chodbách jsme instalovali
slovní hru v angličtině, která
žáky velmi zaujala. 
 
 napsal Martin Timothy Veteska 
 foto: Martin Timothy Veteska foto: Martin Timothy Veteska foto: Martin Timothy Veteska

Netradiční třídnická hodina 7.B 
zaměřená na spolupráci

foto: Zdeňka Kamarádová

Leonardův most ze špachtlí

foto: Zdeňka Kamarádová

Stavba kelímkové pyramidy foto: Zdeňka Kamarádová
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VÝTVARNÉ 
PRÁCE 
NAŠICH 
ŽÁKŮ

foto: Jaroslava Šmídová

Jedovatý palouček
a Sklizeň brambor. 
 napsala Jaroslava Šmídová 

foto: Jaroslava Šmídová

foto: Jaroslava Šmídová

Naši nejmenší, tedy žáci
1. ročníku, se při své
skupinové práci
inspirovali svátkem
Dušiček a podzimními
pracemi na polích. Svá
díla pak nazvali

Pravěcí umělci 
ze 6. ročníku

foto: Lenka Vindušková

 
Žáci ze 6. A, B, C se proměnili
v pravěké umělce, když na
stěnu jeskyně (pro nás to byla
čtvrtka) kreslili pravěká
zvířata a jejich lovce.

foto: Lenka Vindušková

Krásnými obrazy by si jistě
zajistili úspěšný lov! 
 

foto: Lenka Vindušková

Technika: malba temperami,
kresba hnědou rudkou 
 napsala Lenka Vindušková  foto: Lenka Vindušková

Skvělá díla ze 
7. ročníku

foto: Lenka Vindušková

hlubin oceánů, aby tam
hledali tvory skutečné
i fantastické. Světlo
světa tak spatřili tvorové
elegantní i děsuplní. foto: Lenka Vindušková

foto: Lenka Vindušková

Technika: kresba zmizíkem
do mokrého inkoustu, barevné
lepenky, vodovky
 
napsala Lenka Vindušková

foto: Lenka Vindušková

Žáci 7. A, B, C se
ponořili do modravých

PIKTOGRAMY 
V 8. TŘÍDÁCH

foto: Lenka Vindušková

foto: Lenka Vindušková

Žáci z 8. A a 8.B se
zaměřili na piktogramy,
tedy všem známé
smajlíky, které nám
svými univerzálními

výrazy zpestřují psanou
komunikaci.  

Z papíru také vytvořili
zajímavé sousoší
Apollóna a Dafné, která
se podle pověsti
proměnila ve vavřínový
strom. Inspirací jim byla
slavná socha barokního
sochaře Lorenza
Berniniho. 

Technika: papír, lepenka 
 
napsala Lenka Vindušková 

foto: Lenka Vindušková


