KOMEŇÁČEK
Co se událo ve škole
PRAHA
Naše paní učitelky naplánovaly výlet do Prahy. Odjížděli
jsme autobusem z Komenského náměstí ve středu 4.5.
v 8.00 h. Naším cílem byla výstava „Poklady Velké Moravy“
a
pak
prohlídka
historické
Prahy.
A už jsme v Praze. Autobus nás vysadil v centru- na
Václavském náměstí. Rovnou jsme šli do Národního muzea.
Tam jsme se rozdělili na dvě skupiny. První skupina šla
vyplňovat zajímavé kvízy a dozvídat se různé zajímavosti o
pravěku. Druhá skupina si šla vyzkoušet život minulých
století. Oblékali jsme si různá brnění, mučící nástroje, snažili
jsme se podepsat husím brkem nebo zlatým písmem. Mleli
jsme ručně mouku a vrtali díru do kamene. To byla ale
námaha!
Z muzea jsme šli na Staroměstské náměstí, kde jsme si
prohlédli pohybující se orloj a poslechli fanfáru. Pak
následoval výstup na věž, byl tam nádherný rozhled. Výlet
jsme
zakončili
procházkou
po
Karlově
mostě.
Výlet se nám moc líbil, těšíme se na další!
Jitka Kosáčková, 4. A

Koncert Základní umělecké školy
Ve čtvrtek jsme šli se školou na hudebni koncert, kde vystupovaly děti ZUŠ v Semilech. Mohli jsme slyšet mladé muzikanty hrát
na různé hudební nástroje, např. na klavír, flétnu, akordeon, bicí nástroje, trubku a klarinet. Poslechli jsme si i mladý houslový
orchestr. Hudební vystoupení střídala recitace. Mně se líbil přednes o střele. Pěkné bylo také vystoupení tanečníků. Koncert byl
pestrý a pěkný.

Erik Tomáš, 4. A
SLAVNOST SLABIKÁŘE

Exkurze do čističky odpadních vod
v Semilech
Ve čtvrtek 19. května jsme byli se třídou na exkurzi
v čističce odpadních vod v Bítouchově. Areál se skládá
z několika budov a asi dvou cisteren. Nejprve jsme
vešli do budovy, kde česla, která vypadají jako jezdící
schody, čistila vodu od hrubých nečistot. Potom jsme
šli ven, kde byl velký trychtýř, který zbavoval vodu od
písku. Venku byly ještě nádrže, kde vodu pomocí
bakterií zbavovali různých saponátů. Když je voda
čistá, vypouští se do Jizery. Myslíme si, že čističky
jsou důležité a jsme rádi, že ji Semily mají.
Káťa Sokhanová a Luky Kousal, 3. A

Na úterý 7. června jsme se těšili, ale zároveň jsme šli ráno
do školy plni zvědavosti, očekávání i obav. Tento den jsme
totiž byli pozváni do městské knihovny, kde jsme měli být
slavnostně pasováni na čtenáře. A jak to probíhalo?
V knihovně se nás ujala Písmenková víla, která měla pro
každého nachystané ukázky z pohádek. My jsme je museli
na dřevěném trůnu nahlas přečíst a poznat, o jakou
pohádku se jedná. Víla každému napsala známku duhovou
tužkou. Všichni jsme úkoly zvládli, některé děti dokonce na
jedničku třikrát podtrženou! Potom probíhalo pasování na
čtenáře, při kterém jsme obdrželi průkazku do knihovny a
medaili s nápisem „Už jsem čtenář!“. Knihovnu jsme během
školního roku navštívili několikrát a vždy se nám tam moc
líbilo. Už nyní se těšíme na další setkání.
Žáci 1. tříd

Divadlo
V pondělí 23.5. jsme byli se
třídou v aule na divadelním
představení. Hlavní roli hrál můj
strýc Michal Guliáš. Stále si musel
převlékat kostýmy. Jednou byl za
sádlo, poté za cukrovinku
s kytarou nebo jako černokněžník
Cholesterol. Snažil se nám
vysvětlit, jak důležité je jíst
zeleninu a ovoce. Zato sladkosti a
cukrovinky máme mlsat jen
někdy. Představení bylo zábavné
a moc se mi líbilo.
Jakub Matouš, 2. A

O Zdravíčkově
Bylo nebylo. Za řekou, ve které
teklo jenom mléko, za
čokoládovou horou a za
sušenkovými doly, bylo město

Zdravíčko. Tady žily jenom zdravé
děti, které sportovaly a jedly
ovoce a zeleninu. Jednoho dne
tam přišel zlý čaroděj
Cholesterol. Ten chtěl děti
nalákat do svého světa, kde by se
z nich staly nezdravé tlusté koule,
které by nechtěly sportovat a
jedly by samé nezdravé dobroty.
Do boje s ním se daly ovoce a
zelenina, které zlého čaroděje
přemohly, a tak děti zachránily.
Lukáš David, 2.A

Výlet prvňáčků
Kam? Samozřejmě do Bozkovských jeskyní
Dobře jsme se na výlet připravovali a povídali si, co nás v Bozkově čeká. Mnozí ještě v jeskyních nikdy nebyli. Těšili jsme se, co
tam uvidíme. Paní učitelky nám na lísteček napsaly, co si máme vzít s sebou do batohu. „Drobné kapesné“ si vyložil každý po
svém. Někomu stačilo 20 korun, další stihl utratit i 200 Kč.
Sešli jsme se ráno ve třídě, protože autobus jel až v 9 hodin, naštěstí od naší školy. V autobuse bylo málo spolucestujících, všichni
jsme si pohodlně sedli. Před jeskyněmi jsme si střihli, která třída půjde na prohlídku první. Vyhrála 1.B. Za chviličku šla i 1.A. Naše
průvodkyně byly šikovné a trpělivé. My jsme byli hodní, protože se nám v jeskyních moc líbilo. Prostory byly krásně osvětleny,
všude kapala krasová voda, některé krápníky se leskly, jiné už byly mrtvé. Nejkrásnější bylo jezero. Nebáli jsme se ani pravé
jeskynní tmy.
U stánků měli mnoho všelijakého zboží a hodně dobrot. Každý si něco koupil.
Vydali jsme se na zpáteční cestu. V Bozkově ve vsi jsme se ještě stavěli v informačním centru. Tam pracuje děda Andulky
Markové. Koupili jsme si tu pohledy a dostali hodně informačních letáků a různých obrázků Bozkova. Škoda, že nás už bolely
nohy a nestihli jsme vylézt na věž kostela. Cesta do Semil pak byla dlouhá a namáhavá. Často jsme odpočívali a dojídali svačinky,
co nám daly maminky. Milovníci masa měli i tři řízky.
Ke škole jsme dorazili podle plánu skoro ve 14 hodin. Na zahradě nás čekala družina, ale většinou jsme šli odpočívat domů. Byl to

Žáci 1.A a 1.B

krásný den a počasí nám moc přálo.

Atletický trojboj
Na jaře se žáci 1. stupně naší školy
připravují na tradiční atletický
trojboj. Okrskového kola, které se
letos konalo 3. června na hřišti GIO,
se zúčastnili z každého ročníku 3
nejlepší chlapci a 3 dívky.

Do okresního kola v Turnově 8.
června se probojovali z 1. tříd Ondra
Zajpt, Jurda Ožohanyč a Karolínka
Jakubů, za 2. třídu Lukáš Hradecký a
Eliška
Štěpánková,
3.
třídy
reprezentoval
pouze
Kryštof
Skořepa, 4. třídu Erik Tomáš a 5.
třídy Filip Jech. V okresním kole byl
úspěšný Kryštof Skořepa a z druhého
místa postupuje do krajského kola.
To se koná opět v Turnově ve čtvrtek
16. června.
Přejeme Kryštofovi rychlé nohy,
dobrý odraz a pořádný švih v ruce.
Kryštof není na těchto závodech
žádný nováček, i vloni byl velmi
úspěšný.

Projekt „KONTINENTY“ 20. – 24. 6. 2011
Projekt proběhne na konci školního roku. Zúčastní se každý den všechny třídy a budeme „soutěžit“ v níže uvedených
oblastech. Každý žák bude mít v určený den na sobě něco v barvě kontinentu dne. Hodnocení proběhne denně
v tělocvičně školy a budeme mít tři porotce: ředitelství školy, zástupce školní družiny a školní jídelny.
Témata:
- kultura, umění a sport
Po – Afrika – černá
- flora (rostliny)
Út – Amerika – červená
- fauna (zvířata)
St – Asie – žlutá
- geografie, podnebí
Čt – Austrálie – zelená
- obyvatelstvo
Pá – Evropa – modrá
- jídlo (gastronomie

Kultura Flora Fauna Geogr. Obyv. Gastr.
Afrika
Amerika
Asie
Austrálie
Evropa

2.A

3.B

3.A

1.A

4.A

1.B

3.B

1.B

1.A

2.A

3.A

4.A

4.A

2.A

3.B

1.B

1.A

3.A

3.A

1.B

4.A

3.B

2.A

1.A

1.A

3.A

1.B

4.A

3.B

2.A

Předem děkujeme rodičům za podporu.

Budoucí zaměstnání dětí z 1.A
V prvouce se učíme o povolání.
Nejprve jsme si povídali o práci
našich rodičů a známých. Zajímali
se o to, co je k výkonu povolání
potřebné, co musíme udělat pro
to, abychom mohli určitou práci
dělat. Psali jsme ze zaměstnání i
prověrku.
Nakonec jsme napsali o tom, co
bychom chtěli dělat, až budeme
dospělí. Nejvíce dětí (Míša,
Móňa, Terka, Prokop, Hugísek a
Kryštof) chce pracovat u policie.
Těší se na to, jak budou chytat
zloděje a pak je vyšetřovat.
Kryštof bude policista archeolog.
Toto povolání je oblíbené asi
proto, že děti mají příbuzné
pracující v tomto oboru. Práci
policisty si ale určitě idealizují.
Áňa a Ema budou zvěrolékařky,
protože mají rády zvířátka a chtějí
jim pomáhat. Přesnou představu
o své práci má Adam. Zdědí po

tátovi kamion a bude řidič. Adámek nakreslil i svoje budoucí auto. Matěj by
si přál být automobilovým závodníkem. Přesně už ví, že bude jen vítězit.
Sára a Leonka jsou budoucí modelky, chystají se pracovat v cizině a
oblékat si krásné šaty. Vojta má dva tipy na svoji budoucnost. Bude rytec
jako jeho taťka, už teď proto chodí na kreslení. Rád by byl i archeolog,
prozkoumával staré hrady a hledal poklady. Ondra bude lesák jako taťka.
Rád je na zdravém vzduchu a hlídá revír. Nakreslil krásného jelena,
kterému bude do krmelce nosit seno. Filip se vidí jako pilot letadla, už v 1.
třídě ví, že je to velká zodpovědnost. Anička, nejlepší čtenářka a písařka
třídy, chce stříhat lidem vlasy. Proč? Protože se jí to líbí! Ája má ráda
zvířata, doma má zatím jen plyšový zvěřinec, bude farmářka. Bude si hrát
se zvířaty. Na práci si asi někoho najme. Pro Andulku je zajímavá práce
učitelky baletu. Ví, že je potřeba, aby děti tancovaly a byly veselé.
Představu všichni prvňáčci mají. Někomu se splní, někdo svůj zájem ještě
mnohokrát změní. Dříve chtěla být velká část holčiček ve třídě paní
učitelkou, nyní …. ani jedna. Prý jsou děti zlobivé a neposlouchají. Snad to
nebude tak zlé …
1. A

Moje oblíbená hračka, žáci 3. A
Můj Felix
Jirka Vavřina
Má nejoblíbenější hračka je můj
pejsek Felix. Dostal jsem ho od
babičky k svátku a jméno mu
vymyslela moje kmotra Iva. Je malý,
protože je ještě štěně. Má chlupaté
tělo z černobílohnědého plyše a
čumáček a oči má z umělé hmoty.
Než jdu do školy, položím ho na
polštář v obýváku a řeknu mu:
„Felixi, hlídej!“ Mám ho rád, protože
se nikdy nemračí a věrně na mě
čeká.

Ještěrka
Vašek Barták
Má nejoblíbenější hračka je jmenuje
Ještěrka. Je to mašinka velká 8-10

cm, je červená, rychlá. Ujede půlku
pokoje za pět vteřin. Skládá se
z železných koleček a plastové
kabiny. Jezdím s ní rád, protože se
nikdy nezasekla, nikdy se
neporouchala a přitom je rychlá a
hbitá … no jako ještěrka.

Robot
Luky Kousal
Můj robot se jmenuje Robo sapiens
V1. Je vysoký asi 25 cm, má
černobílou barvu a postavou se
podobá člověku. Vyrobený je
z plastu a z kovu. Umí chodit,
tancovat, mluvit, cítí bolest a svítí
mu oči. Dostal jsem ho ve druhé
třídě k Vánocům a měl jsem z něho
velikou radost. Rád si s ním hraju,

protože je to moje jediná hračka,
která se hýbe a chodí.
Hračka
Dan Brádler
Moje nejoblíbenější hračka je
červený plechový traktor asi 15 cm
dlouhý. Skládá se z funkční přední
zatáčecí nápravy. Má dokonce i
funkční brzdy a převodovku. Traktor
je na klíček. Lze k němu připojit káru,
valník, obracečku a kopkovačku na
seno. Ještě vlastním „čerta“ na
vyorávání brambor. Mám doma
postavený statek z dřevěných kostek
(těch mám plný šuplík). Na ten
přivážím a odvážím traktorem, co je
potřeba. Oblíbil jsem si tuto hračku
proto, že je funkční jako skutečný
traktor. Zvláštní je, že se vyrábí
v nedaleké Chuchelně.

…… a křížovka na závěr

Tajenka: Naší odměnou za práci ve škole je
………………………………………….
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

odbíjená jinými slovy
jízda na kole
druh bruslařského zimního sportu
zvedání těžkých zátěží nad sebe
disciplína v atletice např. na 100, 200, 400 m
hra raketou a opeřeným míčkem
běhání s mapou a buzolou- dvojslovný název
lezení po skalách
vodní sport odvozen od druhu lodí
ping-pong jinými slovy – dvojslovný název
Jitka Kosáčková, IV.A

Ani jsme se nenadáli, je tu konec školního roku a za pár dní tak dlouho a toužebně očekávané dva měsíce
volna. Přejeme všem dětem i rodičům krásné a pohodové prázdniny.
Kdo si na školu ale vzpomene i o prázdninách, může se podívat a něčím i přispět na náš
„komeňáčkovský“ web :
www.komenacek.webnode.cz.
Kolektiv učitelů z „Komeňáku“

