
ČLOVÍČKOVY NOVINY 
Přátelský občasník pro všechny, kteří chtějí být v obraze. 

 

To to letí… 

Tolik se toho událo od posledního 
vydání Človíčkových novin, že se 
nám to sem snad ani nevejde. Po 
lyžařském výcviku, který se velmi 
vydařil, jsme fandili našim 
olympionikům a zašli i do 
olympijského parku na Letné, 
abychom měli tu správnou 
atmosféru. Také jsme měli divadlo 
o tom, jak mluvit a nemluvit 
s cizími lidmi. Zvládli jsme výlet 
do IQLandie v Liberci a zasadili 
kolem naší školy ovocné stromky a 
keře – snad už to jaro konečně 
začne! 

Klučičí a holčičí odpoledne 

Prvňáčci v Hostivaři si užili klučičí 
a holčičí odpoledne. Kluci si 
vyzkoušeli vlastními nožíky 
vyřezat píšťalku z šeříkových 
větviček. Díky moc hodnému panu 
sousedovi měli pro svou výrobu 
píšťalek nejen krásné prostředí na 
zahradě, ale zároveň prvotřídní 
větvičky z právě kvetoucího 
šeříku. Moc děkujeme panu 
Šimkovi a za odměnu jsme mu 
zapískali. Holčičky prožily své 
holčičí odpoledne také v přírodě a 
učily se plést věnečky. No nejsou 
ti prvňáčci šikovní? 

 

Škola nanečisto 

Současní prvňáčci v Hostivaři 
přivítali ve škole své spolužáky. Ti 
se nejdříve seznámili se svou 
novou paní učitelkou, která si pro 
ně připravila také samostatný 

program a představila jim jejich 
novou žirafí kamarádku Emu, 
která je bude provázet celý školní 
rok. Potom si společně se školáky 
zazpívali a hlavně zasportovali na 
atletickém hřišti. Tak už aby bylo 
září a hurááá do školy. 

 

Atletické závody  

Koncem dubna se naši Človíčkové 
s velkým úspěchem zúčastnili 
závodů, kde se utkali se zástupci 
spousty atletických oddílů. Všichni 
Človíčkové závodili s neskutečnou 
energií a odhodlaností a náš mistr 
Vavřík si ze závodů odnesl hned 3 
zlaté medaile. (To tedy znamená, 
že ve své kategorii zvítězil ve 
všech hodnocených disciplínách!) 

 

Hledání velikonočního pokladu 

O velikonocích vyrazily děti po 
stopách velikonočního zajíčka, 
který je pomocí svých úkolů 
dovedl až k samotnému pokladu 
čokoládových vajíček. Po cestě 
musely plnit otázky jako např. co 
to jsou vůbec velikonoce, jaké jsou 
hlavní symboly, jaké barvy se k 
nim pojí, jaká zvířátka souvisejí s 
velikonocemi a spoustu dalších. 
Dětem se podařilo všechny úkoly 
splnit a získat tak vytoužený 

poklad, se kterým si potom ještě 
zahrály na hod vejcem do dálky. 

 

Povolání našich rodičů ve školce 

Na jaře někteří rodiče přišli dětem 
do školky představit svá povolání. 
Děti tak poznaly, kdo je to pan 
astronom, co dělá sociální 
pracovnice nebo paní produkční, 
jak paní učitelka učí angličtinu 
nebo francouzštinu, co je to 
logistika, co se děje v cestovní 
kanceláři nebo bance. Každý rodič 
si při svém vystoupení připravil 
nejen povídání o tom, jak to v jeho 
„práci“ funguje, ale přinesl dětem i 
něco zajímavého na prohlídnutí 
nebo vyzkoušení, aby děti měly 
představu, o čem to vlastně ti 
dospěláci mluví.  

Zkrátka bylo toho spousta a děti se 
hodně nového dozvěděly. Moc 
všem rodičům děkujeme! 

 

První výlet na kole 

Hostivařský lesopark se přímo 
nabízí k tomu prozkoumat jej 
nejen při procházkách, ale i při 
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rychlejším přesunování. A proto si 
děti naplánovaly s paní učitelkou 
cyklistický výlet. Ti, co ještě 
neovládají šlapání, si vzali 
odrážedla a ti, co už jsou otřelými 
jezdci, vyjeli na kolech. 

 

Na kola vyrazili i školáci, kteří si 
po zimě "oprášili" své cyklistické 
umění. Čas na první fotografie byl 
sice až při společné svačince, ale 
za to potom si to všichni skvěle 
užívali. Nebyla to premiéra jen v 
letošní společné jízdě na kolech, 
ale i premiéra vlastnoručně 
namalovaných školních triček. A 
podívejte se, jak jim to moc sluší! 

 

Človíčci na rodinném maratonu  

Prvňáčci z Hostivaře se zúčastnili 
svého prvního společného 
minimaratonu.  

 

Úsměv na tváři nikomu nechyběl 
ani před závodem, ale ani po 

uběhnutí 3 km. A zasloužené 
medaile všem moc slušely. 

Koloběžkování 

Tentokrát si školkáčci přivezli do 
školky i koloběžky a vyrazili 
s paní učitelkou na koloběžkový 
výlet. Komu koloběžka chyběla, 
mohl si pohrát s míčem a protože 
jsou děti bezva kamarádi, půjčily si 
koloběžky i mezi sebou. 

 

Výlet k hostivařské přehradě 

S příchodem lepšího počasí velčáci 
opět vyráží na pravidelné úterní 
výlety. Maminky připraví dětem 
do batůžku pití a může se vyrazit – 
třeba k Hostivařské přehradě – 
samozřejmě cestou musíme 
zastavit na nějaké ty prolézačky a 
odpočinek – ostatně kde jinde také 
zkontrolovat, jestli v batůžku není 
od maminky nějaká ta mlska  

 

Bruslení na kolečkách 

Protože sport k našim Človíčkům 
prostě patří, je třeba vyzkoušet 
toho co nejvíce. Proto se jedno 
slunečné dopoledne objevily u 
botníčků dětí i brusle, helmy a 
chrániče – a program na dopolední 
venkovní řádění byl jasný. Někteří 
již otrlí, jiní zkoušeli kolečkové 

brusle poprvé, ale všem se 
dopoledne moc líbilo! 

 

Sportovní odpoledne  
v Choceradech  

Za ideálního počasí proběhlo na 
fotbalovém hřišti SK Chocerady 
již 5. sportovní odpoledne pro děti, 
které pořádal 1. AK Chocerady – 
domovský atletický oddíl našich 
Človíčků. Děti závodily 
v atletickém trojboji (běh, skok do 
dálky a hod) a ve smíšených 
duatlonových štafetách (rodič 
s dítětem běželi a házeli na cíl), 
navíc bylo pro všechny na hřišti 
připraveno plno nesoutěžních 
disciplín, v rámci kterých si děti 
mohly vyzkoušet, jak se cvičí 
s opravdovými atletickými 
pomůckami. Účast byla hojná a 
naši Človíčci rozhodně zabodovali. 
Všichni vítězové dostali nádherné 
medaile, diplomy podepsané 
Kačkou Janků a pěkné ceny. 
Gratulujeme vítězům a všem 
dobrovolným pomocníkům moc 
děkujeme!  

 

… a nezapomeňte se podívat i na 
naše stránky na facebooku, je tam 
toho o nás spousta!!!! 
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