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Patronát zahájen

Již tradičně jsme zahájili 
patronát mezi našimi nej-
menš ími a nejstarš ími 
žáky, který má naš im 
novým dě tem pomoci 
překonat obavy z nového 
prostředí. Více se o této 
akci dozvíte na straně 3.  

Drakiáda

První akce díky patronátu 
j iž p roběh la . Jak se 
povedlo deváťákům a 
prňáčkům puštět draky? 
Founkal vůbec vítr? Více 
se dočtete na straně 5.  

Rozhovory

Když je to dvojčíslo, tak 
m á m e p ro t e b e d v a 
rozhovory. Jeden s paní 
u č i t e l k o u P o k o r n o u 
a  druhý s paní učitelkou 
Holanovou. Přečíst si je 
můžete na šesté a sedmé 
straně. 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Ze života školy
�

Prvňáčci
Vítáme všechny prvňáčky na naší škole a přejeme jim, aby se jim u nás líbilo. 
Jejich třídní učitelkou je paní učitelka Zicháčková.
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Ze života školy
�

Patronát
Jako každý školní rok probíhá spolupráce mezi nejmladšími a nejstaršími 
žáky. Každý prvňáček dostal od „svého deváťáka“ dáreček na uvítanou. Žáci 
si spolu popovídali, prohlédli si školu a třídu.

Anglie
V neděli 17. 9. 2017 odjelo 40 žáků a 3 učitelé naší školy na zájezd do Anglie, 
který byl letos poprvé obohacen o 3 dopolední výuky ve škole nedaleko 
Torquay. Více informací se dočtete na webových stránkách školy. 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Ze života školy
�

Kutná Hora
Dne 13. října se žáci ze 7. a 9. tříd vydali autobusem na výlet do Kutné Hory. 
Cesta trvala přibližně dvě hodiny. Když jsme dorazili na místo, došli jsme se 
podívat na nedaleký Vlašský dvůr, kde se dříve razily mince. Poté jsme měli 
přestávku na oběd, po kterém jsme se šli podívat do místní kostnice, kde se 
nachází pozůstatky 40 000 lidí. Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny. První 
skupina se šla podívat do stříbrných dolů a druhá šla ke chrámu sv. Barbory. 
Následně se skupiny vyměnily. Počasí nám přálo, a proto jsme si výlet velice 
užili. Doporučujeme všem navštívit Kutnou Horu.  

Kristýna Sedláková, 7. B a Eliška Pavlová, 9. A

Educa
Dvanáctého října vyrazila 9. A na akci, která se koná v Home Credit Aréně a 
nese název Educa. Na Educe je možnost podívat se a upřesnit si výběr své 
vysněné školy. Mohli jsme se na cokoliv zeptat, jelikož u každého stánku byli 
reprezentanti té dané školy, kteří byli ochotni odpovědět na vaše otázky.

Ondřej Růžička, 9. A 

�
�4



Ze života školy
�

Drakiáda
20. 10. 2017 se celá první třída společně s deváťáky vydala na akci jménem 
Drakiáda. Po druhé vyučovací hodině se obě třídy sešly a vydaly se s do-
provodem pana učitele Kaňkovského a paní učitelky Zicháčkové na hřiště 
k ZŠ Broumovská.

Na místě si každý prvňáček vybral draka a šel ke svému patronovi z deváté 
třídy. Solečnými silami sestavili draka. Teď přišla ta těžší část pro každého 
žáka deváté třídy – dostat draka do vzduchu. Jelikož většina deváťáků draka 
pouštěla naposledy už docela dávno, tak to pro ně byl nadlidský úkol. Ještě 
k  tomu jim zcela nepřálo počasí, protože po malém dešti bylo všude mokro, 
nefoukal vítr a byla poměrně zima.

Po nějakém čase se ale všem deváťákům podařilo draka rozletět a následně 
to učili i svoje prvňáčky. Na konci byli všichni unavení a uběhaní a vydali se 
zpět do školy, kde se rozloučili. Až na špatné počasí byla Drakiáda moc krás-
ná akce a obě třídy si to náramně užily.

Nela Jilemnická, 9. A
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Rozhovor
�

Zeptali jsme se paní učitelky Pokorné na pár otázek. Tady máte rozhovor.
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Rozhovor
�

Na stejné otázky jsme se zeptali i paní učitelky Holanové…
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Webové stránky
�

I v letošním školním roce si můžete číst příspěvky on-line na webových 
stránkách. Příspěvky se budou objevovat na webu průběžně, takže nemusíte 
čekat na konec měsíce, než vyjde další číslo PIKNIKu.

oblacna.cz/piknik/

Co je to ten QR kód? Abyste nemuseli přepisovat adresu do we-
bového prohlížeče, stačí pomocí mobilní aplikace (např. QR Code 
Reader) naskenovat daný kód a stránka se vám zobrazí ihned bez 
žádného opisování adresy. Stačí mít mobilní telefon s operačním 
systémem Android, iOS nebo Windows.
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Soutěž
�

I letos jsme si pro vás připravili soutěž. Poběží od příštího (listopadového) 
čísla. V loňském školním roce se odpovídalo na otázky týkající se naší školy. 
Nejvíce bodů získala Aneta Pechová získala digitální předplatné časopisu 
CHIP na celý školní rok. Časopis CHIP se zaměřuje na hardware, software a 
internet. Všechna čísla časopisu za poslední tři roky jsou k nahlédnutí ve 
školní knihovně. Anetě gratulujeme!
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