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Druhý ročník se opět povedl
Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné!
Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní
odpoledne, na jehož konci byl předán
nádherný putovní pohár za netradiční
několikaboj se jedním slovem povedl.
Nezklamalo ani tentokrát počasí. Na
jednoltivých stanovištích jsme připravili
zajímavé disciplíny. U všech jsme se
všichni dobře bavili. A nejen děti všech
věkových katagorií, ale velice dobře
se pobavili rovněž rodiče i prarodiče,
kteří se do soutěžních bojů s náramnou
chutí
zapojili.
Bylo
to
super
atmosféra!Stejně tak jako vloni i letos jsem
pro vítěze přichystali krásné a hlavně
hodnotné ceny. Například mikrovlnnou
troubu, stany, spacáky, míč, sportovní
potřeby a sladkosti. Nechybělo ani dobré
občerstvení a skákací hrad. Byla to zkrátka
příjemná akce, spojená s oslavou svátku
dětí. Při loučení jsme nabyli přesvědčení,
že příští rok se nemusíme bát, že by při
třetím ročníku areál školy zel prázdnotou.
Už dnes se těšíme na shledání s příznivci
školy a dalšími, kteří zatím chyběli.

Letos vyhráli ´´Klepíci´´

Ozdravný pobyt
Jaroměř u Kaplice
Na ozdravný pobyt
vyjeli žáci z 2.A,
2.B, 3.B a z 5. třídy. Užili
si bohatý program
zaměřený
především
sportovně:
pádlování
na
raftech,
lezení na lanovém
centru,
lukostřelba
a
střelba
ze
vzduchovky.Vyjeli také na
výlet do Českého
Krumlova, prohlédli si
historické památky,
navštívili zámecká nádvoří
a zahrady a viděli i
otáčivé hlediště.Po celý
týden
se
v odpoledních
hodinách
hrála etapová hra
„na indiány“. Děti soutěžily ve třech věkově smíšených družstvech (kmenech), vedených
instruktorem (náčelníkem), jmenovaly se: Vlci, Orli a Bizoni. Cílem bylo najít nejsilnější
kmen.Každý večer pak byla prima zábava – diskotéka, společenské hry, táborák se zpíváním
nebo stezka odvahy.Po celou dobu ozdravného pobytu nikdo neonemocněl ani se nepřihodil
vážný úraz, ačkoli počasí bylo téměř celou dobu deštivé a poměrně chladné. Žáci výjezd
ohodnotili převážně pozitivně, rádi by si obdobnou zábavu zopakovali.
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Třída 7.B absolvovala celodenní výlet v pátek 22. května. Cílem byla Kutná Hora. Zúčastnilo se 10
dětí. V programu byla návštěva katedrály sv. Barbory, památky, zapsané do UNESCO, dále do muzea
stříbra, kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci a Kostince tamtéž.

V průběhu dne se žáci seznámili s historickým významem navštívených míst v dějinách českých zemí.
Výklad průvodců i pedagoga navazoval na učivo ZŠ, zdůraznil události tak, aby si je přijatelně žáci
zafixovali a pochopili, ale i toho, co se během dne dozvěděli. Během výletu chlapci a děvčata
vyplňovali i pracovní listry, v nichž odpovídali na otázky, týkající se učiva, i toho, co se v Kutné Hoře
dozvěděli. Výlet byl také vhodnou příležitostí k dalšímu stmelení kolektivu mimo školu.
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Jak se také učíme...
Jedna z hodin zeměpisu ve třídě 7.A probíhala zcela netradičně! Jako součást referátu o Ukrajině si žákyně Kristýna
Smolíková a Dita Dudová připravily klasické ukrajinské jídlo - pirohy s tvarohem. Tak mohli ostatní při sledování
prezentace pomlaskávat nad touto dobrůtkou. A co za to holky dostaly? Samolitr JEDNIČKU !!!

Intercamp 2015
Intercamp je mezinárodní setkání skautů a skautek ve věku 11–17 let. Účastní se jej 2000 –
2500 skautů a skautek z členských států NATO a dalších pozvaných zemí. Letošní IC se koná
v Polském městě Nysa. Účelem celé akce je seznámení se s bratry a sestrami z ostatních
států. Je o spolupráci a znalosti anglického jazyka.Z ČR vyjíždíme autobusem. Po příjezdu
navštěvujeme zajímavé památky města. Večer se ubytujeme v našem subcampu. Další den
se koná zahájení IC a slavnostní vyvěšení vlajek všech zúčastněných států. Rozdělíme se do
skupin s ostatními bratry a sestrami. Ve skupinách pak hrajeme hry, které jsou oblíbené
v zúčastněných státech.Poslední den IC vyrazíme se svým subcampem do okolní přírody kde
plníme úkoly.
Domů přijíždíme v ranních hodinách opět autobusem.
Zuzka Krejčíková 7.A
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Tiráž: Časopis vydává ZŠ Ústí nad Labem 787/38, šéfredaktor-Lukáš Brož (Lukas.Broz@zsnestemicka.cz)
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