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Preventivní programy s divadlem Ve Tři
V listopadu navštívili naši ZŠ Sídliště ve Vlašimi herci z divadla Ve Tři, Michaela Marková a Šimon Pečenka. Zábavnou a nenásilnou formou naučili naše
žáky II. - IX. ročníků přemýšlet o různých nástrahách a nebezpečích, se kterými se mohou setkat. Ať již jde o kouření, násilí nebo sprejerství. Děti se formou
zábavných modelových situací učí, jak se zachovat v dané situaci. Všem se představení líbilo. Těšíme se na další pokračování!
-JM-

Prvňáčci na Vorlině
Bruslení

Exkurze na letišti

Žáci prvního ročníku se nejen pilně zapojili do školních
povinností, ale zjistili, že ke škole nepatří jen psaní, čtení,
počítání a malování. Poznali i spoustu nových kamarádů. Při
výuce tělesné výchovy si vyzkoušeli i zimní sporty. Užili si
radost z pohybu během bruslení na zimním stadionu a
poznávali, jak ovládnout nohy na bruslích. Bolavé pády je
neodradily. Všichni se moc snažili a mnozí pokračují ve
zdokonalování bruslení i s rodiči.

22.10. 2009 naši prvňáčci navštívili letiště Ruzyně. Využili jsme nabídku prohlídky všech
částí letiště. Nejprve jsme všichni prošli bezpečnostní zónou, prohlédli si cestu až do letadla.
Odtud nás autobus provezl po letištní ploše. Žáci s nadšením pozorovali starty a přílety
letadel z blízka. Z malé vzdálenosti jsme si prohlédli letadlo pana prezidenta, viděli jsme
činnost mnoha lidí, kteří se starají o chod a bezpečnost provozu.
Děti se na svou první školní exkurzi moc těšily a domů se vracely nejen spokojené, ale
vezly si s sebou i spoustu nových zážitků.
1. st ZŠ Vorlina

Výlet do Prahy
Jednoho krásného podzimního rána jsem nedočkavostí nemohla dospat,
protože ten den jsme se třídou jeli na výlet do Prahy. U školy jsem byla brzo a
v 8 hodin jsme všechny tři „pětky“ vyrazily.
V Praze jsme nejdříve šli na Hrad, kde jsme viděli střídání hradní stráže.
Také jsme došli ke chrámu sv. Víta, který mě opravdu ohromil, a zjistili jsme,
že je vysoký přibližně 100 metrů. Od Hradu jsme měli krásný výhled na celou
Prahu. Moc se mi líbil pohled na Národní divadlo. Potom jsme procházeli
Nerudovou ulicí, kde jsem viděla dům U dvou slunců a další zajímavé domy.
Po cestě jsme se občerstvili u Mc Donald´s. Pak jsme odešli na Karlův most,
kde stála spousta malířů s krásnými portréty. Další zastávka bylo
Staroměstské náměstí. Byli jsme tam za 5 minut dvanáct, takže jsme si
chvilinku počkali, než jsme viděli 12 apoštolů na orloji. Potom jsme nasedli
do autobusu, který nás dovezl k planetáriu. Půlhodina do začátku programu
rychle utekla a my jsme si nejdříve prohlédli různé modely planet a měsíčních
vozítek, což se mi moc líbilo, ale ještě víc se mi líbil program. V místnosti nás
usadili do měkkých křesílek a na obrovském stropě nám promítali různé
zajímavosti, třeba jak dlouho trvá jeden rok na ostatních planetách. To
všechno mě moc zaujalo. Paní učitelka nás potom pochválila, že jsme byli
moc hodní.
Cestou nazpátek jsem zase seděla s mojí nejlepší kamarádkou Míšou.
Doma jsem všechno převyprávěla taťkovi a mamce. Výlet se mi moc líbil.
Leonka Skleničková, 5.B ZŠ Vorlina

Zprávy ze ZŠ Březinská
„Jak se čerti ženili“
Pohádka plná humoru, písniček a překvapení zaujala všechny přítomné malé i velké návštěvníky Horáckého divadla v Jihlavě. Představení se konalo
26. října, zanechalo v nás nezapomenutelné zážitky a příjemně přispělo k předvánoční atmosféře.

Vánoční čas začíná adventem
Žáci ZŠ Březinská zahájili adventní čas předpremiérou Štědrého večera. Uznali, že vyzdobit
si slavnostně školu za bílého dne není tak záživné, jako zdobení za svitu svící, lahodně
znějících koled a linoucí se vůně vánočního cukroví. Vzali tedy spacáky a rozhodli se
přenocovat ve škole.
„Nejdříve jsme si vše připravili, nazdobili, upekli a uvařili. Poté jsme pouštěli lodičky ze
skořápek, krájeli jablíčka a věštili budoucnost. Následovala štědrovečerní večeře a pak nás
čekalo rozdávání dárečků, které se mezi tím objevily pod vánočním stromkem. Při rozdávání
dárečků nám přišla milá návštěva s košíčkem plným dobrot a kytarou. Zpívali jsme a tančili,
vyprávěli příběhy. Byl to prima večer. Završili jsme ho večerní procházkou spojenou
s bobříkem odvahy. Půlnoční vánoční pohádka nás odnesla do říše snů a nyní se můžeme jen
těšit na 24. prosince, Štědrý den, v milujícím kruhu rodinném.“
Přejeme všem ŠŤASTNÉ A VESELÉ PROŽÍTÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ.
Žáci ZŠ Březinská

