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Projekt 72 hodin
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Ámosův list                                       Projekty

Stejně jako v předchozích letech jsme se i letos
rozhodli připojit se k projektu 72 hodin. Jedná
se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které
se v ČR konaly letos již po páté. Kdykoliv bě-
hem těchto 72 hodin (13. – 16. října 2016) a zá-
roveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém
Česku pustili do aktivit, které pomohly druhým,
přírodě či jejich okolí. 
Naše  škola  letos  zaregistrovala  projekty

jednotlivých tříd  s  názvem Krmítka.  A jak již
název  napovídá,  během  pátečního  dopoledne
vznikaly ve školní dílně a třídách pod rukama
žáků různá krmítka a ptačí budky ze dřeva, kar-
tonů od džusů, prázdných PET lahví apod. Ně-
která krmítka zůstala ve škole,  některá si  žáci
odnesli  domů,  a  tak  se  letošní  zimu  nemusí
zdejší ptačí obyvatelé bát o obživu - míst s kr-
mením bude dost.

Věřím, že i letošní projekt přinesl žákům i uči-
telům naší školy radost z dobře odvedené práce.

 
Michal Špirit

Zahrajte si na meteorology

V tomto čísle Vám, milé čtenářky a milí čtenáři, přinášíme plakátek, v němž si můžete zazna-
menávat  průběh  počasí  během  týdne.  Tabulka  je  vyvedená  v angličtině  stejně  jako  popisky
k jednotlivým symbolům počasí.  Ke každému dni můžete dokreslit  symbol – podle toho, jaké
bude počasí – a také se počasí naučit popsat anglicky. 
Na začátku listopadu Vám budeme přinášet pravidelné zpravodajství o počasí ve školním rozhla-

se a na informační nástěnce v mezipodlaží, tak můžete srovnávat své a naše předpovědi.
Doufáme, že se pobavíte, a přejeme Vám, aby počasí bylo pestré!

Za V. třídu Terezie Vařeková

 



Prvňáčci začínají
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Ámosův list                              Naši nejmenší

Ahoj,  tak  máme  prvního  září.  Dnes  je  náš
velký den. Jsme poprvé ve škole, je nás 15. Šest
kluků a devět holek.  První školní den jsme si
moc užili. Nejvíce se nám líbilo, jak nás devá-
ťáci dovedli do třídy. Už se moc těšíme, co vše
se ve škole naučíme. 
8. 9. proběhlo v naší třídě focení prvňáčků. 
V září jsme byli fandit našim starším klukům,

kteří nás reprezentovali v turnaji v minikopané –
okrskové kolo. 
Po měsíci ve škole už umíme číst písmenka S,

L, M, P, umíme napsat číslice 1 – 5. Zatím se
nám ve škole moc líbí. Nejvíce nás baví mate-
matika a tělocvik. 
Dne 15. 10. proběhl ve škole projekt 72 hodin.

Tento  den jsme spolupracovali  se  žáky 8.  tří-
dy. Společně  jsme  natřeli  krmítka,  která  žáci
osmé třídy s panem učitelem Kvardou vyrobili.
 

text a foto: A. Adamcová 

Hádáme s druháky

Pod vedením třídní učitelky Hany Frišové zapsali: Sabina Skorusová, Michaela Kuzevičová, Lukáš 
Dozbaba, Eva Ryšavá, Jindřiška Rýparová, II. třída
Zdroj:Písanka 1 pro 2. ročník
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Ámosův list                          Literární a dějepisný koutek

Co mě napadá?
Dominik Fic
 
Jestli je zdravý, tak je to dobrá zpráva,
že kosi na nebi létají
a být na nich a lítat s nima
a rifle mít na sobě
a sedět ve škole, jako bych visel na šibenici.
Výt jako vlk a být hubený jako bidlo.
Musíme být opatrní, ať nesníme síru.
Zdraví mě každý den, a mně to nevadí.
Tyhle věty jsou zamotané jak postavené bidlo 
pro ptáčky,
až se mi z toho chce brečet.
Básník, poeta či malíř,
nic víc než malovat nechci.
Chtěl bych letět, na sedlech sedět, 
když lítám v oblacích.
Když tohle někdo čte,
zamotá mu to hlavu,
ale zároveň i uklidňuje, a o to tu jde.
Set, let, vět či něco jiného? Nevadí!
Sedí na stromě a čeká, čeká, až přijde.

1. světová válka

Na začátku roku se letošní deváťáci v dějepi-
se dostali konečně k 1. světové válce. Své po-
znatky měli  za úkol  přetavit  do plakátu.  Po-
suďte sami, jak se jim práce pod vedením Míši
Kafoňkové podařila. 

Žáci IX. třídy pod vedením paní učitelky Dany 
Kadlčíkové

Čtvrťáci a jejich domácí mazlíčci

Valerie Minářová, IV. třída Julie Ficová, IV. třída



5

Ámosův list                                      Ukázky sešitů

Takto  zajímavě  si  dokážou
sešity vyzdobit sedmáci Mar-
tin Novotný a Dominik Fic a
deváťáci  Míša  Kafoňková,
Míša  Žmolová  a  Vladimír
Šmíd.



Obrázkový průvodce podzimem ve II. oddělení ŠD

Laura Hasilík, II. třída

text a foto: Iveta Schimmerová
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Ámosův list                             Střípky ze ŠD

Malujeme rodinu v podobě zvířátek

Vyrábíme z korálků
a přírodnin.

Mezi nejoblíbenější hračky patří 
kostky, stavebnice, hrad a playmobil.

 Rádi pracujeme s interaktivní tabulí.

Chystáme si zdravou svačinku 
a chodíme do přírody.
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Ámosův list                                       Seriály

Vysílá studio Brno
Televizní studio Brno letos slaví 55. narozeni-

ny.  U  příležitosti  půlkulatin  probíhá  na  Špil-
berku od 23. června do 31. prosince interaktivní
výstava pod názvem „Vysílá studio Brno“. Roz-
hodně byste si ji neměli nechat ujít.
Kromě historických fotografií a dokumentů si

můžete prohlédnout historickou televizní tech-
niku a připomenout si některé úspěšné pořady
AZ kvíz, Četnické humoresky,…

Menší  děti  jistě  ocení  kouzlo  maskérny  a
kostymérny, které si mohou vyzkoušet na vlast-
ní kůži.
Zážitkem  je  možnost  vyzkoušet  si  dabování

slavného  komika  Luis  de  Funese.  Skláním se
před uměním pana Františka Filipovského, kte-
rý  francouzského  herce  fenomenálně  daboval.
Sami se také můžete přesvědčit,  že ani mode-
rování zpráv není jednoduchá záležitost. Musíte
se tvářit přirozeně, stíhat čtecí zařízení, správně
vyslovovat, nehuhlat a pracovat s intonací a za-
barvením hlasu.
Na výstavě se rozhodně nebudete nudit!

text a foto: Iveta Schimmerová

Na tomto místě bych ráda poprosila čtenáře
Ámosova listu, aby přispěli do naší kulturní
rubriky nějakým dobrým tipem.

Zábavná dílna

Letos pojmeme naši vyráběcí rubriku tak troš-
ku jinak – vědecky.
Víte, co je to kaleidoskop? Ano, myslím tu dět-

skou hračku, která vytváří neopakovatelné ob-
razce při pohledu proti světlu. I doma lze vyro-
bit zcela jednoduchý kaleidoskop.
Pomůcky: tvrdý  papír  A4  nebo  tvrdý  karton

velikosti  15x15  cm,  zrcadlovou  fólii,  izolepu,
nůžky,  drobné barevné korálky,  malý  uzavíra-
telný sáček.

Postup: Karton rozděl na 3 pruhy (4,7x15 cm),
ohni jej, zůstane kousek jako přesah na slepení.
Vznikne  tvar  hranolu  s  trojúhelníkovou  zá-
kladnou.  Před  slepením  hranolu  nalep  na
vnitřek zrcadlovou folii.  Drobné různobarevné
korálky nasyp do uzavíratelného sáčku a sáček
přilep z jedné strany kaleidoskopu, z druhé stra-
ny přilep trojúhelník z kartonu s dírkou upro-
střed.

text a foto: Iveta Schimmerová
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Ámosův list                                  Zábavníček

Křížovka

1. Plyn, který vyrábí zelené rostliny při fotosyn-
téze.
2. Barva kontejneru na papír.
3.  Rostlina,  jejíž  černá  semínka  se  používají
jako náplň do buchet.
4. Jablko, třešeň, meruňka patří mezi ……
5. Jehličnatý strom, který je citlivý na změny
teplot a ovzduší.

Tajenka: _____________________________

1.

2.

3.

4.

5.

Doplňovačka
Vyber slovo, které se nejlépe hodí do věty.

Na podzim k nám přilétají………..
čápi – havrani – kachny

Pozdnímu létu se také říká……….
dědovo – babské – babí

Šípkový čaj si uvaříme z ……….růže šípkové.
plodu – listu – květu 

Na podzim se dny ……………
zkracují – prodlužují - natahují

Plodem jírovce je …………….
žalud – ořech – kaštan 

………. se slaví svátek zesnulých – Dušičky.
2. září – 2. října – 2. listopadu

Najdi 8 rozdílů 
Prohlédni  si  obě poloviny obrázku a hledej
rozdíly. Obrázek si vybarvi.

Souřadnička
Tajenka:

Iveta Schimmerová

K1 I5 C3 N4 B1 E6 F4 J2 A5 H3 L6

D5 J4 M3 E2 B2 G6 I1 N5 H3

W Š A R I K W V E A S N Ý B 1

C O Z S L E O A Í E K M P G 2

H É R L N J R N Š V A O L P 3

X M B N A D A M Č A E S Z A 4

L O U H N I D E T Z K N A E 5

M U Š K I Z W U E N O Ý L H 6

A B C D E F G H I J K L M N
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