
 



Ve čtvrtek 30. 3. 2017 se na naší škole konal projektový den s tématem Asie. Děti mohly navštívit 
hodně dílen nebo besed, které si pro ně připravili učitelé, osmáci a dobrovolníci. Nejvíce pochval 
od dětí získala dílna paní učitelky Zuzany Schmidtové – s názvem „čajovna“.  Děti ochutnávaly 
čaje černé, zelené, povídaly si o jejich blahodárných účincích… relaxovaly u dobré hudby, 
pohlceni do indických vůní. Líbili se ale i bojové sporty v tělocvičně, jóga, dělání lampionů, 
masáže, horoskopy, kaligramy, magické čtverce, beseda Prales dětem nebo přednáška o Sibiři,...  
Já osobně jsem přispěla svojí prezentací na téma Základní informace Asie. Tak schválně – co 
všechno o Asii nevíte?  Viktória Lesayová, 8. ročník 

Asie - Rozloha: 44 603 853 km 

Počet obyvatel: asi 4 140 336 501 

Počet států: 48 

Nejvyšší hora: Mount Everest (Nepál, Čína) 

Nejnižší bod: hladina Mrtvého moře 

Nejdelší řeka: Chang Jiang (6379km, Čína)   

Největší jezero: Kaspické moře (371 000 km, největší jezero světa)  



  

„Moje pocity byly různé. Měl jsem smutek, 

ale radost, trému, ale sebevědomí, strach, ale 
i odvahu. V tu chvíli jsem nevěděl co dělat. 
Když jsem přišel na řadu po těch báječných 
prezentací mých kamarádů, bylo to divné. Ty 
všechny oči těch lidí se na mě koukaly a já 
měl otevřít pusu a říct jen pár slov. Moje téma 
o Asijských autech se jim moc líbilo, ale mě 
přišlo, že to ještě nebylo ono. Při 

prezentování těch pár řádků jsem nevěděl jak se chovat. „Mám se smát?“, ptal jsem se 
sám sebe, a tak jsem tam jen seděl a četl ty černé klikyháky, které padaly do víru značek 
a fotek aut. Když jsem dočetl poslední kus mé prezentace, tak se mi dostalo potlesku od 
těch všech mladých lidí, které si přišli poslechnout naše zajímavé prezentace. Děkuji 

všem za tu krásnou zkušenost.“  Bank Dominik 



„Ve čtvrtek, 30. 3. nastal projektový den Asie. My, žáci z mediální výchovy, jsme si 
připravili prezentace na různá témata – Zajímavosti Asii, Náboženství, Vynálezy, Tibet, 
Auta, Jídlo, Rýže, Anime,… Prezentace jsme připravovali skoro 3 týdny, v PowerPointu. 
Moje pocity z prezentování byly smíšené. Měla jsem strach, ale zároveň jsem se i těšila. 
Když jsme „odprezentovali“ všechny 4 hodiny, tak se mi hrozně ulevilo. Nakonec jsem si 

ten projektový den, i přes ten velký stres, moc užila.“ Kamila Boušková 

Navštívila jsem na naší škole v rámci 

projektového dne „ASIE“ dílnu s lampiony.  

Když jsem přišla do třídy, tak tam byly 

připravené nastříhané papíry, razítka a 

provázky. Paní učitelka nám ukazovala, jak 

budeme takový lampion vyrábět…. Vzaly jsme 

si provázky, razítka, papíry.  Po orazítkování 

jsme začaly spojovat papíry pomocí provázků. Moc mi ty provázky nešly svázat a 

potřebovala jsem od paní učitelky pomoct. Hodina nám utekla rychle, a proto jsem si 

musela lampion dodělat doma, protože jsem to nestihla. Ta práce s razítky mě hodně 

bavila, musím říct, že to paní učitelky vymyslely dobře.   Autor: Natalia Hamáčková, 8. třída 

Děti ze 4. B byly prezentovat své projekty o Asii ve 4. C a v 6. A. Paní učitelka 
Vajglová je na své žáky právem hrdá – dětem se prezentace moc povedly.   



Minnie znalá v anatomii, Šebestová 

odborník nejenom na češtinu, Man in 

Black přednášející fyziku, Hermiona 

dějepis. Lépe si to ty naše krásné 

filmové osobnosti a hvězdy učitelského 

nebe ani nemohli rozdělit! A děti? Jako 

vždy v úžasných kostýmech – prostě 

„kdo si hraje, nezlobí!“ 

Filmový den na škole – fotoreportáž:  

 

 

 

 

 



Několik málo indicií, písmen - i to 
zpřeházených… Tajný výlet paní 
zástupkyně, který zorganizovala pro 
7. B byl skutečně tajný do poslední 
chvíle. Děti museli nejdříve 
dešifrované názvy naplánovaných 
míst rozpoznat, poté si vytyčit trasu. 
Poznáte, kde je jejich paní učitelka 

češtiny všude zavedla? 

 



Děti naší školy měly možnost 20. března o 
přestávkách zapnout trošku více mozek než 
obvykle ☺ Konala se totiž akce školního 

parlamentu s názvem Zapni mozek! Žáci, 
pracující v týmech, se snažili vyřešit těžké úkoly. 
Zapojila se 3. B, 3. C, 4. B, 4. C, 5. A, 5. B, 6. B, 8. a 

9. třída. Pochvalu a sladkou odměnu dostali 
všichni, kteří se snažili úkoly vyřešit. Zde jsou 

jejich reakce:  

� bavilo nás to 
� něco jsme ale nevěděli 
� chtěli bychom další 

takovou soutěž 
� potřebovali bychom více 

času 
� líbilo se nám, že jsme si 

mohli vybírat 
� bylo to super, alespoň 

jsme nezlobili 
� bylo dobré, že jsme 

pracovali dohromady 
� něco jsme se díky tomu 

naučili 
� trochu jsme se pohádali 

při řešení 
� nevadilo nám, že je to o 

přestávkách 
Další akce školního parlamentu:  

-  každý první pátek v 
měsíci bude Šeptací den (začínáme 7. dubna!)  

                                                                                                                                               



VELIKONOCE 

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Oslavuje se jimi 

zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Slovanský název svátku, Velikonoce, se vztahuje 

 na „velkou/velikou noc“, během které byl Kristus ukřižován. 

VELIKONOČNÍ SYMBOLY 

BERÁNEK představoval Boží stádo, které vede 
Hospodin. Židé pojídají beránka na 
připomenutí svého osvobození z Egypta. 

KŘÍŽ je nejdůležitějším ze symbolů, kvůli 
odsouzení Krista k smrti ukřižováním. Tento 
trest patřil k nejvíce krutým a ponižujícím. 

VAJÍČKO je symbolem nového života. Už ve 
starověkém Egyptě či Persii se na svátky jara 
barvila červeně vajíčka. Zdobení skořápek vajec sahá až do pravěku.  

KOČIČKY symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma přicházejícího Krista. 
Tradičním křesťanským zvykem je jejich svěcení na Květnou neděli a používání popela z jejich spálení 
o Popeleční středě. 

KŘEN symbolizuje hřebíky či hořkost utrpení Krista. Zvyk pojídat křen o Velikonocích se udržuje 
především v Polsku, Rakousku a Slovinsku. 

VELIKONOČNÍ TRADICE 

V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na 
Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci chodí po 
domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky 
ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. 
Pomlázka je spletena až z dvaceti čtyř proutků a je 
obvykle od půl do dvou metrů dlouhá a ozdobená 
pletenou rukojetí a barevnými stužkami. Podle tradice 
muži při hodování pronášejí koledy. Ačkoli může být 
vyšlehání bolestivé, není cílem způsobovat modřiny a 

boule. Spíše je pomlázka symbolem zájmu mužů o ženy. Nenavštívené dívky se mohou dokonce cítit 
uražené. Vyšupaná žena dává muži barevné vajíčko jako symbol jejích díků a prominutí. Pověst praví, 
že dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si plodnost.  

Ve Spojených státech jsou velikonoční svátky náboženským svátkem, takže mnoho amerických rodin, 
se kromě návštěvy kostela, schází kolem zdobení velikonočních vajíček v sobotu večer. V Anglii 
tradičně ženy přivazují muže k židlím a za propuštění požadují peníze.                                                                                                     

                                                                                                                     Klára Kohoutová, 6. A 



BESEDA- SRÍ LANKA 
Chtěli byste se někdy podívat na Srí Lanku?  
Tak čtěte dále! Místo 3. vyučovací hodiny jsme 
měli druhou středu v měsíci březnu besedu o 
Srí Lance. Přišli dva cestovatelé, kteří nám 
vyprávěli své zážitky a informace, které se na 
Srí Lance dozvěděli. Museli si to tam velmi užít, 
taky bych se tam chtěla někdy podívat, proto o 

tom píši. 

Dozvěděli jsme se, že … 

Na Srí Lance žije kolem 20 milionů obyvatel. 
Mají tam dokonce útulky pro slony. V jednom 
útulku žije až 400 slonů a každý má svého 
mamuta (chovatele). Pěstují čaj a rýži. 
V čajových polích se musí utrhnout tři lístečky 
na špičce. Denně natrhají 20 kg a vydělají tím 

v přepočtu jen 80 Kč. Žijí tam i druhy opic, které napodobují lidské vlastnosti a sedí si 
jako „madam na zámku“. Lidé slaví hinduistické náboženské slavnosti, že se třeba muži 
nechají pověsit na háčky a prosí bohy o milost. Líbily se mi i fotografie cejlonské přírody 
– doufám,že všechny tyhle krásy jednou uvídím na vlastní oči.                              Klára 
Kohoutová 6. A 
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