Druhé pololetí 2012/2013 v základní škole
Karneval v 1. třídě
První třída si uspořádala 25. 2. 2013 karneval. Při této příležitosti navštívila mateřskou školku, kde si
s ostatními dětmi zatancovala a zavzpomínala na dobu, kdy žáci byli také malými předškoláky.
(Barbora Lohrová, 8. třída)

Osmá třída v roli spisovatele
Místo, kam se uchýlím, když chci být „sama“
Když chci být sama, nebo být s lidmi, které mám ráda, jdu k babičce na zahradu.
Je to mé oblíbené místo. Pokud jsem na zahradě sama, slyším hlasy věcí, které na zahradě žijí.
Nejdřív klouzačku, která mi říká: „ Moc ráda tě vidím.“ Malý červený kolotoč pláče, že už ho
dlouho nikdo nezatočil. Houpačka se raduje, že na ní nikdo nesedí, a pískoviště si zpívá různé
písničky. Vždy na zahradu přiběhne i dědečkův pes Denny. Ptá se: „ Jak ses měla ve škole? Co jsi
dělala?“
Pak se rozhlédnu po celé zahradě. Krásná zelená travička! Stromy, které jsou připraveny na
jaro!
Jsem ráda, že si se všemi věcmi můžu popovídat o svých starostech a problémech, když mi je
smutno.
Ony mě vždy rády vyslechnou a já je beru za své kamarády.
(Tereza Starečková, 8. třída)

Návštěva krmelců
Mám rád přírodu, proto se občas vydám na místa, kde jí je plno. Z naší zahrady vyrazím
do lesů, kde stojí několik krmelců.
Vyjdu na kopec, sednu si na pařez a poslouchám. Najednou slyším: „Přesedni si, jsi moc
těžký!“ Rychle seskočím a vydám se polní cestou k potoku. Ten šumí a něco mi chce povědět. Je
podobný malé řece. Přeskočím ho a dostanu se do velkého lesa. Teprve potom mi dojde, že mi hlas
chtěl naznačit, abych šel dál. Nalezl jsem další krmelec, který byl mnohem větší než ty ostatní. Dobře
jsem se podíval okolo sebe a viděl, že bych mohl udělat dobrý skutek. Dát sůl, která je tu vždy
připravena. Ještě jsem se prošel po lese, který je nádherný, a vydal se domů.
Cestou jsem hodně přemýšlel a byl spokojen, protože jsem udělal něco pro zvěř i pro sebe.
(Jakub Šanda, 8. třída)

Plán hlavních akcí ZŠ Čechtice na duben a květen 2013
2. 4. 2013 – Zdravá pětka 1. a 2. třída
3. 4. 2013 – Zdravá pětka 3. a 5. třída
4 4. 2013 – Projektový den pro 2. stupeň, Helpík 5. třída
5. 4. 2013 – Zdravá pětka – 4.A a 4.B
8. 4. 2013 – 10. 4. 2013 Výlet do Ostravy s natáčením pořadu Bludiště
11. 4. 2013 – Třídní schůzky
18. 4. 2013 – Ekologická olympiáda
3. 5. 2013 – Krajské kolo soutěže 5. ročníků ve zdravovědě Helpík
14. 5. 2013 – Projektový den
14. 5. 2013 – Fotografování žáků
27. – 31. 5. 2013 – Národní srovnávání výsledků ve vzdělávání 5. a 9. ročníků
Každý týden probíhá soutěž Najdi Seznam – 9. třída

Práce žáků páté třídy při výtvarné výchově
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