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Prvňáčkům
Otevře se bílá kniha,

z ní sálá ta dětská něha.
Popsané řádky s obrázky,

klást a řešit otázky.
Příběhy se linou v barvách slunce,

uvidíš tam kamaráda sumce.
Otoč list a usmívej se s veverkou,

nakreslíš ji pastelkou. 
V zelených barvičkách,
notují si v písničkách.

Je to ptačí rodinka,
sladce se pak vyspinká.

Rozjasní se do žluta,
medvídkova šlápota.
A rozverné povídání,

medvídě už nemá stání.
Tancuje v barvách oříšku,

to je hnědá, kámošku.
Medvídek se sklouzne, protáhne,

celý svět hned užasne.
Barvičky z celé zeměkoule, 

kam zamíří - do postele. 
Listy z knížky půjdou spát,

každý si o nich nechá sladce zdát.

Mgr. A Hejlová
Prázdniny
Naši redaktoři Dan a Vítek se zeptali spolužačky Mirky, kde byla o 
prázdninách : 
Mirča byla v Ústí nad Labem. Navštívila obchodní dům Fórum, 
v obchodním domě navštívila kino, ve kterém byla na filmu  „ Jako 
kočky a psi. „ 
A chcete vědět, o čem tento film je ? Dozvíte se to v příštím čísle 
našeho časopisu.

Naše třída se ve dnech 9. a 10.9.  zúčastnila  adaptačního pobytu ve Sloupu pod vedením p.uč. 
Eichlerové a naší třídní p.uč. Šormové. Na začátku školního roku k nám do třídy začalo chodit 8. 
nových žáků. P.uč. Eichlerová připravila pro oba dny pestrý program,ve kterém jsme se vzájemně 
poznávali.To se nám podařilo. Velmi se nám líbilo stavení obydlí a ekologické hry. Zajímavé pro nás 
bylo vaření polévky, na kterou jsme si donesli potraviny a uvařili jsme si ji sami   (i kluci =D). Pobyt 
se nám moc líbil a rádi bychom si ho zopakovali. Ve třídě si vystavíme práci z tohoto pobytu.   
                                                             
Třída 6.B.



Adaptační kurz 6. A

Naše třída  se zúčastnila adaptačního kurzu, který se konal ve Sloupu v Čechách.
Ráno v 8:00 jsme se sešli před školou  a vyrazili na zastávku Sever. Autobus nás odvezl do 
Sloupu, odkud jsme šli kousek pěšky k chatě , která se jmenovala Chata Sloup. Když jsme se 
ubytovali v pokojích, tak jsme se sešli v jídelně , kde to bylo moc pěkné. Paní učitelky nám řekly 
všechny potřebné informace – například,  jak se máme chovat nebo že budeme hrát. Po 
půlhodinové přestávce jsme začali hrát hry. Plnili jsme různé hry a úkoly  - například 
s vajíčkama.

K večeři jsme měli  většinou řízky, kterými nás 
vybavily maminky, ale našly se i výjimky. Po 
večeři jsme měli volný program .
Ráno po probuzení jsme se sešli na snídani. Když 
se trochu umoudřilo počasí , tak  jsme se vydali 
ven ke koupališti na pláž. Tam jsme hráli hru 
cirkusové představení. Pak se rozpršelo a museli 
jsme jít do chaty, kde jsme se naobědvali. Poté 

jsme hráli  spoustu her a navečer  jsme si zabalili a vydali se domů.
Všem  dva společné dny rychle utekly, protože byly nabyté spoustou zajímavých činností a her.
Poděkování patří paní učitelce Eichlerová, která pro nás všechny aktivit připravila.
 Více fotek najdete na : www.zsslovanka.cz

Článek připravily Bára a Anička ze 6.A.

    
Adaptační pobyt – Sloup v Čechách – 18. - 19. 9. 2010

Počasí o víkendu 18. - 19. 9.2010 4. C opravdu přálo. 
Za hezkého počasí si nejen děti,  ale i jejich rodiče, 
sourozenci  a  učitelé  užívali  krásné přírody v okolí 
Sloupu. Při různých aktivitách se tak měli možnost 
více poznat,  nejen mezi  sebou,  ale  i  např.  s třídní 
učitelkou Pancovou, p. uč. Eichlerovou, 
p. uč. Letákovou a p. uč. Pytlounovou.

http://www.zsslovanka.cz/


ZLATÝ ÁMOS PO OSMNÁCTÉ

Přihlaste sou oblíbenou učitelku nebo svého oblíbeného 
učitele

V sobotu 11. září 2010 byl na Mezinárodním dětském 
folklorním festivalu  Písní a tancem v Luhačovicích slavnostně zahájen již 18. ročník 
ankety 
o nejoblíbenější učitelku a nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos.  „Slavíme 
plnoletost,“ říká ředitel ankety Slávek Hrzal a dodává: „Jako správní rodiče máme pro 
oslavence přichystán i pěkný dárek.“ Dárek dostane v pořadí již osmnáctý  Zlatý Ámos 
a děti, které ho do ankety přihlásí. Je to zdarma výlet do Legolandu. 

Pravidla 18. ročníku ankety Zlatý Ámos jsou stejná jako při jejím narození. Přihlašovat 
své oblíbené učitelky a učitele mohou pouze děti - žáci a žákyně základních a středních 
škol. Do přihlášky je nutné napsat stručnou charakteristiku navrhovaného pedagoga, 
popsat jednu společnou příhodu a připojit podpisy sta osob, které s nominací souhlasí. 
Čas na odeslání přihlášky je do 31. prosince 2010.

V lednu a únoru 2011 budou navrhovatelé, tedy děti, své učitelky a učitele obhajovat 
na regionálních kolech. Začátkem března se vítězové regionálních kol setkají na 
semifinále a v pátek 25. března 2011 z nich porota na veřejném finále vybere 
osmnáctého Zlatého Ámose a výherce zájezdu do Legolandu.

Pravidla a přihláškou najdou zájemci na www.zlatyamos.cz.

DĚTSKÁ TISKOVÁ AGENTURA – PRO DĚTI, O DĚTECH, ALE PŘEDEVŠÍM S DĚTMI
www.dta.cz, dta@dta.cz, Na Nivách 314, 141 00 Praha 4, tel. 241 484 32, 603 426 422

Návštěva v Praze
7. 9. 2010 jsme se vydali do Prahy za žáky ZŠ ČERVENÝ Vrch, 
kteří minulý rok navštívili  naši školu. 
První den  jsme zavítali do Národního divadla, kde jsme zhlédli 
zkoušku Žebrácké opery.Poté jsme byli v nákupním centru Anděl a 
potom jsme lanovkou vyjeli na Petřín, pomalu jsme se vyškrábali 
na kynklající se rozhlednu a užívali si chvilky odpočinku. A HURÁ 
DO ŠKOLY.  I když jsme byli všichni po tak náročném dni unaveni, šli jsme se večer vykoupat 
do školního venkovského bazénu a zahráli jsme si pár her.
Druhý den jsme vstali časně zrána a vydali jsme se Královskou cestou.
Postupně jsme došli až k Paladiu,kde byl krátký rozchod.Nakonec jsme jeli tramvají do 
Holešovic a vydali jsme se autobusem domů.
Velice se nám tam líbilo a těšíme se na další návštěvu.                  Žáci 9. B a 9.A

18. ZLATÝ ÁMOS 
pojede 

SE SVOU TŘÍDOU 
ZADARMO 

do LEGOLANDU !

Přihláška do ankety Zlatý Ámos musí 
obsahovat:

- stručnou charakteristiku kandidáta
- popis jedné společně prožité příhody
- podpisy 100 osob, které s přihláškou 

souhlasí
více na www.zlatyamos.cz


