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Ve dnech 22. 11. 2022 a 23. 11. 2022 se žáci 9. tříd zúčastnili mineralogické
exkurze. Tato exkurze se konala v Muzeu Českého ráje v Turnově, kde se
nachází bohatá mineralogická expozice. V muzeu byl pro žáky připravený
program. Pod vedením tamního mineraloga byli žáci seznámeni s
mineralogickou expozicí a geologickou historií naší planety. Po odborné
přednášce se žáci přesunuli do dílny Kamenářského domu, který je součástí
areálu muzea. V tomto domě na ně čekal praktický úkol. Každý žák byl
obdarován minerálem mastkem a pomocí ručních nástrojů ho opracovali a
zhotovili si vlastní výrobek. Ať to byl přívěšek na krk nebo různě opracovaný
nerost, všechny výrobky se žákům povedly. 

Mineralogická exkurze

Netradiční hry 
Každý známe mnoho zajímavých her, ovšem většina pohybových aktivit
následně končí vybíjenou či fotbalem a tak jsme se to rozhodli změnit. O
hodinách tělesné výchovy zkoušíme a hrajeme spoustu netradičních her. Na
fotkách můžete vidět skupinovou soutěž v předávání si kuželu pomocí
dřevěných tyčí. Žáci byli velice zapáleni do této činnosti. Během soutěže
panovala velmi příjemná, soutěživá a radostná atmosféra, která hezky utužuje
vztahy ve třídě. Žáci rádi zkouší nové činnosti a hry. 

9. listopadu se naše třída 5.C rozhodla, že si na jeden den
vyzkoušíme, jak to vypadalo ve škole před sto lety.
Vyučování se nevyhlo změnám. Zkoušeli jsme psát perem
s kalamářem nebo sedět v oslí lavici. Také oblečení jsme
přizpůsobili dané době. Žádné mikiny, legíny nebo tepláky. 
Na závěr jsme dostali vysvědčení za naše mravy, pilnost a
prospěch. 

Škola před 100 lety
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Žáci ze čtvrtých tříd zkusili vlastnoručně vyrobit draky. Rozdělili se do několika
skupin. Každá skupina měla k dispozici úzká latičky, špejle, papír, provázek a
izolepu. Společnými silami se pokusili vyrobit draka, u kterého byla následně
ozkoušena jeho schopnost letu. Po několika hodinách se dětem zdárně povedlo
dokončit draky, a tak jsme je šli zkusit pustit na naše venkovní hřiště. V prvních
chvílích se povedlo všem skupinám dostat draka do vzduchu, ovšem po prvních
pádech se draci trochu potrhali a jejich let byl poté už trochu pokřivený. 
Žáci si během těchto chvil užili spoustu legrace a utužili tak vztahy ve skupině a ve
třídě. 

Divadelní představení

Pouštění vlastnoručně vyrobených draků

Žáci 8. a 9. tříd navštívili 3. listopadu divadelní představení
Like Shakespeare společnosti StageArtCz a Divadla Bolka
Polívky v Městském divadle v Mnichově Hradišti.  
V divadelní hře se ponořili do doby alžbětinského divadla
renesanční Anglie. Hlavní postavou celé hry byl jeden z
nejvýznamnějších dramatiků světového divadla William
Shakespeare. Žáci se dozvěděli mnohé o jeho soukromém
životě, o pozadí vzniku jeho nejslavnějších divadelních her, ale
i o životě v době renesanční Anglie. Ve hře se objevila i
Shakespearova herecká skupina, jejímž prostřednictvím byl
předveden průřez Shakespearovým dílem. Setkali jsme se tak
například s Richardem III., s Hamletem, s Kateřinou ze
Zkrocení zlé ženy a s mnoha dalšími divadelními postavami
tohoto světového dramatika. 

https://stageart.cz/repertoar/like-shakespeare/

Po nekonečných hodinách sezení v lavici a psaní zápisů, jsme
se rozhodli se vzdělávat trochu kreativněji. Žáci byli rozřazeni
do dvojic, které si následně vylosovali jeden kraj. Jejich úkolem
bylo zpracovat informativní plakát o daném kraji a pak jej
odprezentovat. Společně si přinesli mnoho zajímavých
materiálů pro zpracovaní a tvoření. Každá dvojice měla
originální plakát, který nyní tvoří výzdobu na chodbě a také
především podpůrný materiál k učení se nových informací. 

Vlastní tvoření plakátů
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Po příchodu do muzea jsme se rozdělili do 4 skupin a každá skupina
plnila úkoly postupně na všech stanovištích. Nejprve jsme se
seznámili s adventem a vánočními zvyky. Prohlédli jsme si výstavku
betlémů. Pak jsme si zdobili svíčky různými technikami a vyrobili si
ozdobnou taštičku. Velmi nás zaujalo pečení vánočního cukroví.
Někdo cukroví hned snědl. Moc se nám to líbilo a doma jsme rodičům
všechno vyprávěli.

Malý architekt
Žáci 1., 2. a 3. ročníků se zúčastnili projektových dnů ve výuce, kde jim byly uděleny
tituly Stavitel města a Malý architekt. Během výuky pracovali ve skupinách, kde
budovali nejen města dle obrázkového návodu, ale také zakreslovali jednotlivé
budovy do plánku města a seznámili se i s novými pojmy. Žáci pracovali s nadšením a
velmi se jim líbila celá realizace projektu.

Vánoční ladění v Muzeu

Programování
5.B letos zahájila informatiku výukou programování.
Momentálně se bavíme hraním hry Scottie Go. Učíme
se programovat malého Scottieho, aby plnil různé
úkoly. Když se program nezdaří, hra nás nepustí dál, a
tak musíme hledat své chyby a nacházet lepší řešení.
Kromě základních kroků už se učíme používat i funkci
opakování.

Drátkování vánočních ozdob
Dne 25. 11. jsme se společně s dětmi pustily do
drátkování vánoční ozdoby pod vedením paní
Martiny. Po dvouhodinové snaze a úsilí z mnoha
drátků a korálků vznikly velmi pěkné ozdoby. Žáci
rozvíjeli svou fantazii a kreativitu. Vánoční ozdobu si
odnesli jako dárek pro radost pro své nejbližší. 
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Příprava pokrmu za studena
V rámci pracovních činností je důležité se naučit několik praktických tipů do života, tím je i příprava pomazánek
na oslavu či společné posezení. Obě čtvrté třídy se pustily do výroby pomazánek, kterému předcházelo
rozdělení žáků do skupin, rozdělení si surovin na zvolenou pomazánku. Volba druhu pomazánky byla vždy na
dané skupině. Někteří se díky této činnosti učili i finanční gramotnosti, kdy šli společně na nákup potravin a
následnou cenu si rozdělili mezi sebou. 
Příprava pomazánek se proměnila na soutěž Masterchef, kdy měly skupiny na přípravu a zdobení 20 minut.
Žákům bylo poskytnuto nádobí, sami si přinesli suroviny a už bylo na nich, jak si práci ve skupině rozdělí. Každá
skupina měla originální nápady, děti spolupracovaly a byly zapáleny do práce. Po dvaceti minutách byla soutěž
ukončena a na jedné lavici se shromáždily všechny ochutnávky pomazánek ve formě jednohubek. Po ochutnání
pomazánek paní učitelkou a celkovém zhodnocení, si žáci mohli zbytek jednohubek ochutnat také. Všechny
pomazánky měli své vlastní kouzlo, každá by se hodila na jinou příležitost. 
Z přípravy pokrmu byli žáci nadšeni. Všichni doufají, že se nám podaří tuto činnost zařadit do pracovních
činností ještě jednou. 

Dílničky v 1.C
Dne 23.listopadu se ve třídě 1.C konaly první dílničky s rodiči. Pod vedením
jedné maminky, si děti i rodiče pomocí ubrouskové techniky vyrobili
vánoční svícny a dřevěné ozdoby. Akce se velmi vydařila a všichni si to
moc užili.
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Kluci a holky z 1. stupně se 23.11. zúčastnili smíšeného florbalového turnaje v
Mladé Boleslavi. Turnaj byl rozdělen do dvou skupin a náš tým se utkal s
mladoboleslavskými základními školami, 6.ZŠ, 4.ZŠ a 7.ZŠ. První dva zápasy jsme
suverénně vyhráli, nejtěžší zápas jsme ve skupině odehráli se 7.ZŠ, kdy jsme v
úvodu vstřelili první gól, ale nakonec jsme utkání prohráli. Ve skupině jsme se
umístili na druhém místě a postoupili jsme do vyřazovacích zápasů. V prvním
zápase jsme nastoupili proti ZŠ Benátky, na které jsme bohužel nestačili a čekal
nás zápas o 3 místo. Souboj o 3 místo byl velmi vyrovnaný, kluci a holky z
Mnichova Hradiště houževnatě bojovali a vždy jsme byli o krok napřed a soupeř
skóre vždy dotahoval. Nakonec zápas skončil remízou a nás čekali nájezdy
(trestné střílení), po prvních třech nájezdech byl stav nerozhodný a emoce byly na
nejvyšších obrátkách. K poslednímu našemu nájezdu se postavil Dominik, který
ukázal své šikovné ruce a nájezd bez problému proměnil. Při posledním nájezdu
soupeře, byl celý náš tým nervózní, gólman Dima vystihl kličku a maskou vyrazil
balónek mimo bránu a celý náš tým mohl slavit třetí místo na turnaji. Kluci a holky
po celou dobu srdnatě bojovali a zaslouží si velkou pochvalu. 

Florbal 1. stupeň

V minulých týdnech spolu přihlášené děti z prvního a druhého stupně dojížděly do Turnova na zimní stadion,
kde děti z prvního stupně čekal organizovaný kurz bruslení s lektory a druhý stupeň volné bruslení. Děti z
prvního stupně byly následně v kurzu rozděleny do dvou skupin podle výkonnosti, kde se snažily zlepšit své
bruslařské dovednosti formou herních aktivit. Děti z druhého stupně mohly využít volné bruslení taktéž pro
zdokonalení dovedností nebo pro herní aktivity. Celý kurz jsme si užili a děti z prvního stupně obdržely diplom o
absolvování bruslařské školičky.

Bruslení na 1. a 2. stupni
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Dne 15.11. odcestoval výběr chlapců osmých a devátých ročníků do Mladé Boleslavi na florbalový turnaj. Skvěle
naladěný tým čekal v úvodní hře souboj s Gymnáziem Dr. Pekaře, se kterým si kluci hravě poradili, stejně tak s
mladoboleslavskou 2.základní školou. Pořádná prověrka čekala na kluky ve třetím utkání ve skupině proti
našlápnuté 6. ZŠ z Mladé Boleslavi, počátek utkání se vyvíjel velice slibně, kdy jsme první vstřelenou brankou v
utkání šli do vedení, ovšem nakonec jsme na mladoboleslavský tým nestačili a prohráli jsme 3:1. V utkání proti
ZŠ Dolní Bousov jsme zvítězili nejtěsnějším možným výsledkem 1:0. Dalším obávaným soupeřem byla 3. ZŠ.
Soupeř hned po 20 vteřinách vstřelil branku a my se mohli obávat o výsledek, ovšem kluci z Mnichova Hradiště
se nenechali zastrašit a další branky už přidávali pouze oni, tento zápas jsme vyhráli. O našem postupu do
krajského finále měl rozhodnout poslední zápas proti ZŠ Luštěnice. Zápas byl z počátku velmi vyrovnaný, velké
šance měla trojice útočníků Stránský, Reiter, Vaníček, útočnou trojici doplňoval z obrany Dan Stuchlík, ovšem
soupeři jsme byli schopní vstřelit pouze jeden gól a jelikož jsme potřebovali zvítězit, museli jsme soupeře na
útočné polovině přitlačit, obrana pak byla často nezformovaná a velice snadno jsme v protiútoku soupeře
propadali. Nakonec nás kluci ze základní školy Luštěnice porazili. Výsledné skóre bylo 5 výher a 2 prohry, což
stačilo na krásné, ale bohužel nepostupové 3 místo.

Florbal 2. stupeň

Od 22. listopadu jezdí 4.A společně se 4.B na plavecký výcvik do bazénu
v Mladé Boleslavi. Každý týden v pondělí je bude čekat návštěva bazénu.
První den děti čekalo rozřazení do skupin dle plaveckých schopností.
Počáteční blok ukázali, jak umí plavat a dle toho instruktorky vytvořily 4
skupiny. Následně pak žáci měli chvíli na zahřátí se ve vířivce. Po krátké
pauze se žáci učili základní plavecké prvky. Věříme, že žáci po 10 lekcích
budou odcházet jako zkušení plavci. 

Plavání
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