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

 

Druhé pololetí tohoto školního 
roku je už téměř za námi a všichni 
Človíčci by se s vámi rádi podělili 
o zážitky, které v těchto pěti 
měsících zažili. 

Od začátku února nás čekala opět 
velmi široká a pestrá nabídka 
kroužků. O některých z nich se 
dočtete právě v těchto novinách. 

Čtenářský klub 

Čtenářský klub vede bezvadná 
paní učitelka Alena Víšková. Paní 
učitelka nám připravuje různé 
pracovní listy na dané téma. První 
a druhá třída má čtenářský klub od 
14:00 do 14:30. Probírají knížky, 
jakou jsou: Bára a Flíček, Karkulín 
ze střechy a podobně. Do této 
skupinky chodí například Max 
Smolka a Nikolka Dubcová. Třetí 
a čtvrtá třída má čtenářský klub od 
14:30 do 15:00. Tyto třídy 
probírají Harryho Pottera. A do 
této skupiny chodí Anna Marie 
Pašková, Markéta Laurence Fauré 
a Klára Vojtová. Abychom 
neseděli jenom v lavicích, sedíme i 
na koberci. Někdo se na tento 
kroužek přihlašuje proto, že se 
chce zlepšit ve čtení. Je úplně 
jasné, že paní učitelka nemůže číst 
věčně, takže žáci čtou 
pochopitelné také. Na čtenářský 
klub potřebujeme penál a knížky. 
Vždy první hodinu si povídáme o 
autorech. A já si myslím, že bych 
mohla za všechny říci, že nás to 
baví ☺. Paní učitelce bych tímto 
chtěla poděkovat, že si na nás 
udělala čas.    (Klárka Vojtová, 4. třída) 

Fotbal 

Fotbal je můj oblíbený kroužek. 
Trénuje nás pan učitel. Fotbal 
chodíme hrát do stanu. Tam je na 
to dobrý tartanový povrch. Vždy se 
musíme převléct. Nejprve je 
potřeba se rozcvičit. Potom se 
rozdělíme na dvě družstva. 
Hrajeme proti sobě zápasy. Často 
vyhraje moje družstvo. Někdy 
bývám v brance. Snažím se 
vychytat co nejvíce gólů. Fotbal 
mě moc baví. Mám tam spoustu 
kamarádů. Všem ho doporučuji. Je 
super!            (Vavřa Pospíšil, 4. třída) 

Věda nás baví 

Na začátku kroužku si vyluštíme, o 
čem si budeme povídat. Už jsme si 
povídali o atomu, o molekule vody 
atd. Paní učitelka nám řekne, co to 
je a co to umí. Vysvětlí nám také, 
kde to je. Po té se rozdělíme do 
skupin. A začneme vyrábět. Paní 
učitelka nám řekne postup a rozdá 
nám pomůcky. Občas má každý 
svoje a někdy je máme do 
skupinky. Když to něco umí, tak si 
to vyzkoušíme. Buď do toho 
lijeme vodu, nebo do toho 
foukáme. Také se musíme ve 
skupině dohodnout, kdo si to 
vezme domů. Na konci si ještě vše 
zopakujeme. V pololetí jsme ve 
skupinkách měli opakovací otázky. 
Otázky byly na interaktivní tabuli. 
Dostali jsme osvědčení za první 
pololetí 2016/2017. Tento kroužek 
je zábava.     (Markétka Fauré, 4. třída)  

 

(Monča Blažková, 1. třída) 

 

(Kája Vlková, 1. třída) 

Šachy 

Každé úterý se scházíme v učebně 
výtvarné výchovy. Vybalíme 
šachovnice a figurky. Někdo má 
rád bílé, někdo chce radši černé. Já 
mám rád obě barvy. Pan učitel 
nám ukáže něco nového. Rozestaví 
figurky na velkou šachovnici. 
Potom nám dává otázky například: 
na kolik skoků kůň zneškodní 
všechny pěšáky? Na tuto úlohu 
potřebujete vědět, jak skáče kůň. 
Potom už hrajeme ve dvojicích. Na 
konci hodiny ještě hrajeme 
pěšákovou bitvu. Co je to šach? 
Šach je, když je napadený král. Co 
je to mat? Když král nikam 
nemůže a je ohrožený. Co je to 
pat? Pat je, když král nikam 
nemůže a je ohrožený a nemůže se 
hýbat ani s jinými figurkami. 

2. pololetí 
2016/2017 
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Přijďte si s námi zahrát, rádi vás 
uvidíme.           (Radim Blažek, 4. třída) 

 

(Max Kadziolka, 2. třída) 

 

(Kuba Snítilý, 2. třída) 

Atletika 

Atletiku Človíček vede pan 
Přemek Dušek a Lukáš Bláža. 
Atletika je v naší škole 
nejdůležitější sportovní aktivita. I 
přestože je povinná, tak nás 
všechny baví. Naše hodina atletiky 
vypadá takhle: Začínáme 
rozcvičkou, potom běháme, 
hrajeme různé hry, a když zbude 
čas, můžeme si hru vybrat. 
Pravidelně nás navštěvují slavní 
atleti. Poslední byla Eva Berná. 
Eva Berná vrhá koulí. Na 
paralympiádě v Riu v roce 2016 
vyhrála bronzovou medaili. O 
letních prázdninách můžete vyrazit 
s atletikou na letní soustředění, tak 
se těšte!       (Kuba Vopálenský, 4. třída) 

 

(Terezka Janoušková, 1. třída) 

Programování 

Každou středu odpoledne mohou 
žáci navštěvovat kroužek 
programování. Vede ho pan 
Skalický. Před každým kroužkem 
programování si žáci vezmou svůj 
notebook a jdou do třídy, kde 
kroužek probíhá. Zapnou si 
notebooky a přihlásí se na svůj 
školní e-mail. Tam najdou stránku 
a k ní pokyny. Začátečníci pracují 
na stránce www.code.org. Ti 
pokročilejší a starší, co to už umí, 
pracují na www.codecombat.com. 
Na stránkách žáci řeší různé 
zajímavé úkoly. Úkoly provázejí 
populární postavičky, které jsou 
Angry birds, plants vs. zombies, 
malíř a včeličky. Mohou tam 
dokonce tvořit vlastní příběh. 
Dokonce tvoří vlastní hry jako je 
Flappy a Ping-pong. V play-lab se 
potkají i se Star Wars, 
Minecraftem, Dobou ledovou a 
dalšími. Začátečníci přetahují 
různé bloky. Pokročilí musí už 
napsat sami celé příkazy. Pokud si 
někdo z žáků neví rady, tak mu 
pan Skalický přispěchá na pomoc a 
poradí mu. Doporučuji se tam 
přihlásit, je to skvělý učitel a super 
kroužek.       (Terezka Skalická, 4. třída) 

 

(Anička Davidová, 1. třída) 

Youtuber 

Na youtuberovi si říkáme 
jazykolamy například: před 
potokem pět kop konopí, za 
potokem pět kop konopí. 
Jazykolamy si říkáme proto, 
abychom se ve videích nepřeřekli. 
Před natáčením videa si řekneme 
téma například: ulomíme si 
hlavičku od sirky a dřívko si dáme 
mezi přední zuby a musíte říct 
zvíře a jakou má nemoc. Třeba, já 
jsem tygr a mám rýmu a pak to 
musí ostatní uhodnout. Pak se 
rozdělíme do týmů a máme pár 
minut na natrénování, a pak to 
natočíme. V pololetí k nám přišla 
youtuberka Bára Votíková. 
Díváme se na její videa a pak se 
zeptáme na to, co nás zajímá ve 
videu a taky nám poradila nové 
věci, které skoro nikdo nevěděl. 
Domlouvali jsme se na téma. Já 
jsem navrhovala výzvu psaní slov 
poslepu, pozpátku a na čas.   
(Anička Pašková, 4. třída) 
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Sbor 

(Maruška Ďurkechová, 2. třída)  

(Vráťa Blažek, 2. třída) 

Dramatický kroužek 

(Tom Matějček, 1. třída)  

Basketbal 

(Kája Dziegielewska, 1. třída) 

 

 

 

Angličtina 

(Terezka Spilková, 1. třída)   

Tenis 

(Dan Martinský, 1. třída)  

Florbal  

(Adam Vlachynský, 1. třída) 

 

 

 

 

Míčovky 

(Nikolka Dubcová, 1. třída)  

Gymnastika 

(Sam Chovanec, 2. třída)  

(Kája Pašiaková, 2. třída)  

Netradiční sporty 

 

(Mariannka Ulmanová, 2. třída) 
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Eva Berná 

Eva Berná je česká atletka. 
K atletice ji přivedla kamarádka. 
Věnuje se vrhu koulí, diskem a 
hodu oštěpem. Eva není obyčejná 
atletka. V mládí prodělala 
mozkovou obrnu. Eva byla už na 
pěti paralympiádách. Poprvé to 
bylo v roce 2000 v Sydney, to bylo 
Evě 14 let. V Sydney byla na 
zkušenou. Další navštívená 
paralympiáda byla v Aténách. Tam 
získala bronz. Stejně tomu bylo 
v roce 2008 v Pekingu, v roce 
2012 v Londýně a v roce 2016 
v Riu. Přehodily ji Číňanka a 
Němka. Eva hodila 11,23 metrů. 
V hodu oštěpem získala 6. místo. 
Ještě nastoupila v hodu diskem. 
Výkonem 28,3 metrů obsadila také 
6. místo. Na paralympiádě ráda 
porovnává ceremoniály. Na 
londýnském potkala královnu, ale 
v porovnání s jinými byl 
průměrný. Eva díky sportu 
procestovala celý svět. Už se těší 
do Tokya.    (Kryštof Brandejs, 3. třída) 

 

(Denis Fingerhútt, 1. třída) 

 

Výchovný koncert 

Byla středa 8.3. Ten den jsme se 
neučili, protože jsme byli na 
přednášce. Přednáška byla 
v Národním domě na Vinohradech. 
Přednáška byla o Janu Amosu 
Komenském. Přednášeli nám to 
pánové. Ti pánové byli starší. 
Jeden z těch pánů se jmenoval 
Rak. Druhý se jmenoval Strýček. 
Pan Rak hraje na kytaru. Je to 
nejlepší kytarista České republiky. 
Pan Strýček mluví hodně jazyky. 
Ty jazyky jsou: italský, španělský, 
ruský, německý, japonský a 
anglický. Paní učitelka nám 
koupila fornety. Fornety byly 
dobré a od paní učitelky to bylo 
hezké. Mně se přednáška moc 
nelíbila.             (Marek Pešír, 4. třída)   

 

(Terezka Skalická, 4. třída) 

Lyžák 

Na lyžáku se mi líbilo. Když jsme 
přijeli, tak jsme vyjeli lanovkou. 
Lyžovali jsme každý den. Také se 
mi líbil karneval. Na karnevalu se 
soutěžilo o nejhezčí masku. Každý 
den byl odpolední klid. Na snídani, 
oběd a večeři jsme docházeli. 
Odpoledne jsme si mohli vybrat, 
jestli chceme lyžovat nebo 
sáňkovat. Na lyžování jsme byli 
rozděleni do skupin. Sáňkovali 
jsme před chatou. Také se bodovali 
pokoje. Dvakrát bylo promítání. 

Promítání bylo ve společenské 
místnosti. V pátek jsme šli do 
města. Ve městě jsme si v obchodě 
něco koupili. V sobotu jsme měli 
závody. Vyhlášení bylo na 
přestávce před autobusem. 
V sobotu po obědě jsme odjížděli. 
V autobuse nám pustili dva filmy. 
Přijeli jsme v jednu hodinu ráno. 
(Markétka Fauré, 4. třída) 

 

(Anička Davidová, 1. třída) 

 

(Nikolka Dubcová, 1. třída) 
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Josef Hušbauer 

Fotbalista Josef Hušbauer nás 
navštívil 9. 3. 2017. Vyzkoušeli 
jsme si 2 na 2 na jeden vítězný gól. 
Ptali jsme se na různé otázky a 
zajímavosti. Josef Hušbauer dal 
každému kartičku, a kdo chtěl, 
dostal lístky. Budou hrát 12. 3. 
2017 v neděli. Slavie proti 
Teplicím. Je záložník, pouštěl nám 
záznamy svých střel. Nejradši má 
číslo 22, ale ve Slavii už nebylo 
volné. Slavie měla na zápase 
spoustu hlučných fanoušků. Nejvíc 
se mi líbil gól, před kterým byl 
postaven slalom. Párkrát brankář 
při útoku stál jako tvrdé „Y“. Hraje 
s číslem 10, ale radši by měl svoje 
číslo 22. Číslo 21 dalo ve 24. 
minutě jeden gól. Hušbauer byl 
v neděli při zápase komentován. 
Ve 29. minutě srovnalo číslo 7. 
Hušbauer ve 33. minutě udělal 
faul.                   (Martin Vojta, 3. třída) 

 

(Sebík Mašek, 2. třída) 

Aero Vodochody 

Ve středu jsme jeli na výlet do 
Aero Vodochody. Je to továrna 

letadel, kde se vyrábí součástky 
letadel a také se tu letadla 
sestavují. Dnes hlavně dělají 
vojenská letadla a vrtulníky. Líbila 
se mi prohlídka u hasičů, kteří mají 
stanici v areálu. Kdyby hořelo, tak 
mohou zasáhnout co nejdříve. 
(Vavřa Pospíšil, 4. třída) 

 

(Vráťa Blažek, 2. třída) 

Vím, co jím 

Dnes k nám přišla lektorka a 
probírali jsme s ní, co máme jíst a 
co ne. Hráli jsme různé hry. První 
hra byla, že jsme měli seřadit 
různá jídla, do čeho patří. Druhá 
hra byla, že jsme měli různá jídla 
na obrázku a měli jsme zvedat nad 
hlavu dětské porce. Třetí hra byla, 
že jsme měli přiřadit k jídlům, co 
k nim patří. Ale to nebylo vše, pak 
jsme měli zvednout jídlo na 
snídani a tak dále. A čtvrtá hra 
byla podle mě nejlepší. Protože to 
bylo hodně zábavné. Čtvrtá hra 
tedy byla, že lektorka nám řekla, 
co si kdy dala a my jsme měli 
zvednout smajlíky. Protože jsme 
měli zvednout buď zeleného 
smajlíka, který znamenal, že si 
lektorka dala zdravé jídlo, anebo 
červeného smajlíka a ten 
znamenal, že paní lektorka si dala 
nezdravé jídlo. A dobré bylo, že 
jsme byli ve skupinách. A pak byly 
výsledky. Třetí a čtvrtá skupina 
vyhrála. A pak jsme dostali ceny. 

A pak jsme se s paní lektorkou 
rozloučili.    (Oliver Landsman, 3. třída) 

 Skipping Boys 

Ve čtvrtek u nás byla skupina 
Skipping Boys. Ukázali nám pár 
triků přes 2,5 metrů dlouhé 
švihadlo. Zkusili nás něco naučit. 
Někteří z nás se to naučili. Někteří 
si to zkouší na chodbě a někteří to 
už umí. Například skákání na jedné 
noze přes švihadlo. Chcete vidět 
jejich vystoupení? Tak se podívejte 
na www.skippingboys.cz. Nebo 
leťte na Floridu za dva měsíce. 
Když nevíte, kde je Florida, tak je 
v Americe. Neváhejte a hledejte si 
vystoupení Skipping Boys. Bylo to 
prima. Ti, co tam nebyli, tak se 
koukněte na youtube. Snad tam 
budete příště. Ahoj, loučí se s vámi 
Človíček.         (Patrik Sochor, 3. třída) 

Mořský svět 

1. 6. 2017 jsme celá škola vyrazili 
do Mořského světa v Holešovicích. 
Už v 7 hodin jsme odcházeli od 
školy a pak jeli tramvají. Když 
jsme tam dorazili, vzal si nás na 
starosti průvodce. Jako první jsme 
se šli podívat na největší akvárium, 
které tam mají. Viděli jsme plno 
zvláštních a divných ryb a tvorů. 
Potom nám pan průvodce pustil 
film o žralocích. Ty jsme si pak 
mohli prohlédnout v posledním 
akváriu. Porovnávali jsme velikosti 
žraločích tlam a sáhli jsme si i na 
žraločí zuby. Ještě jednou jsme si 
akvária prohlédli, koupili jsme si 
suvenýr a dostali jsme dárek! Paní 
učitelka dala všem na památku 
mušli. Výlet byl bezva. Těšíme se 
na další.      (Kuba Vopálenský, 4. třída) 
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(Maruška Ďurkechová, 3. třída) 

Mažoretky 

14. 6. 2017 ve středu k nám 
zavítala trenérka Lucie Mádrová. 
Řekla nám, že je mažoretka a že 
objeli hodně soutěží. Ukázala nám 
několik záznamů ze svého týmu. 
S námi jako se školou by nám to 
nacvičit trvalo hodně dlouho. 
Ukázala nám kostýmy 
z vystoupení a pompony. Zeptali 
jsme se na různé otázky a šli jsme 
do stanu. Tam se s námi Lucka 
vyfotila. Když jsme byli vyfoceni, 
tak nám Lucka ukázala několik 
triků s hůlkou a s pompony. Začala 
od nejlehčích po nejtěžší. A pak, 
jako každý sportovec, se nám 
Lucka podepsala na ruku nebo na 
papír. Rozloučili jsme se a šli jsme 
se učit.          (Anička Pašková, 4. třída) 

V posledních pár dnech tohoto 
školního roku nás čeká školní 
výlet, úklid tříd, rozdání 
vysvědčení a hlavně 
PRÁZDNINY!!! 

Děkujeme za vaši pozornost a 
v příštím školním roce se budeme 
opět těšit. Ahóóóóój ☺ 


