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Ámosův list                          Na návštěvě v první třídě

Kdy začíná jaro

Kdy oficiálně začíná jaro? 
Někdo se učil  20.  března,  jiný 21. března.  A

oba můžou mít pravdu. Záleží na tom, který rok
se zrovna píše.
Astronomické jaro začíná v okamžiku, kdy se

střed  slunečního  kotouče  ocitne  přesně  nad
rovníkem a Slunce vstoupí do znamení Berana.
K tomu každý rok dojde o necelých šest hodin
později, v přestupném roce o více než 18 hodin
dříve.  
Mohou za  to  přestupné roky.  Kalendářní  rok

trvá 365 nebo 366 dní, ale Země oběhne kolem
Slunce za 365 dní, pět hodin a 49 minut. Proto
se okamžik jarní rovnodennosti opožďuje každý
následující rok o přebývajících pět hodin a 49
minut.  
První  jarní  den  označujeme  jako  jarní

rovnodennost, protože noc a den jsou přibližně
stejně dlouhé. Od tohoto dne se noc zkracuje a
den prodlužuje, což trvá až do letního slunovra-
tu, kdy je den dvakrát delší než noc. 
V roce 2017 začalo jaro v České republice 20.

března  v  11:28  a  letošní  začátek  jara  byl 20.
března  v  17:15.  Do  roku  2047  bude  začátek
jara připadat na 20.  březen. Za třicet  let,  tedy
roku 2048, se začátek jara  posune na 19. bře-
zen.  
Na 21. březen se první jarní den vrátí až v roce

2102.

Marie Kondlerová, Nela Sedláčková, I. třída

báseň přepsala: Adriana Piknová, I. třída

Kateřina Vlachová, Nela Sedláčková, I. třída
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Ámosův list                            Zprávičky ze dvojky

Ukázky naší práce

Začínáme pranostikou.                                      

Kamila Fialková, II. třída

Pokračujeme básničkou.                              

přepsali: Štěpán Mička, Denis Mlčák, Kamila
Fialková, Nikola Adamcová, II. třída
ilustrovaly:  Tereza  Lovecká a  Helena  Dostá-

lová, II. třída

Končíme příběhem.                                           
Ve slohu měly děti  zadaná slova: les,  perník,

sladký, chaloupka. Jejich úkolem bylo vymyslet
a napsat krátký příběh, kde by se tato slova ob-
jevila.

text: Ivan Kácal, II. třída
přepsala a ilustrovala Kamila Fialková, II. tří-
da
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Ámosův list                            Okénko do třetí třídy

Čtenářské dílny                                

Některé  hodiny  čtení  (to  si  vždy  se  třeťáky
domluvíme předem, které to budou) pořádáme
ČTENÁŘSKÉ  DÍLNY.  A  co  to  vlastně  ta
čtenářská  dílna  je?  Jsou  to  speciální  hodiny
čtení, do kterých si žáci většinou donesou svou
vlastní  rozečtenou knihu. Nejprve si  vždy vy-
právíme na nějaké téma, potom si čteme asi tak
20 až 25 minut  (čte  i  učitel).  K tomu ale  po-
třebujeme  dodržovat  některá  pravidla,  jako
např. po celou dobu čteme, nikoho nevyrušuje-
me, neděláme přestávky na toaletu ani pití, sedí-
me  tam,  kde  je  nám  to  nejpříjemnější.  Když
uplyne čas vyhrazený pro čtení, tak si vypráví-
me  opět  k tématu  a  každý  přidá  nej  zážitky
z právě přečtených stránek. Na závěr si vyplní-
me pracovní list, který je pro každou čtenářskou
dílnu jiný. Teď na konci dubna už máme za se-
bou třetí a myslím, že většina třídy se již těší na
další a já samozřejmě také.

Pavlína Jouklová
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Ámosův list                            Okénko do třetí třídyÁmosův list                            Okénko do třetí třídy

Zábavné učení – jarní pětilístek 

Tomáš Rosenbach, III. třída Nátálie Látalová, III. třída Sabina Skorusová, III. třída

Zábavné učení – vyjmenovaná slova v obrázcích

Laura Hasilík, Kateřina N. Klementová Sabina Skorusová, Nela Šrámková
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Ámosův list                                           Páťáci na exkurzi

Exkurze do České televize aneb Jak jsme se stali slavnými

Jednoho velmi chladného dne jsme se vydali
na  exkurzi  do  České  televize.  O tom,  jak
mrazivý to byl den, svědčí i to, že si Julča do
šály zabalila i oči. Prý aby jí nezmrzly! Takže 

není divu, že jsme byli opravdu rádi, když jsme
nakonec dorazili do vyhřátého cíle. Svlékli jsme
miliony vrstev, které jsme měli na sobě, naplnili
si bříška svačinami a pak už jsme se vydali pro-
zkoumat televizní zákulisí.
Prvním cílem byla maskérna, kde bývají líčeni

moderátoři, a kostymérna plná šatů a jejich do-
plňků. 
„Nalíčeni a oblečeni“, teda vlastně připraveni a

natěšeni, jsme vyrazili do studia Dobrého rána.
Na první pohled většinu z nás upoutaly desítky
různých  světel.  Dozvěděli  jsme  se,  že  jich  je
v tomto studiu přesně sto čtyřicet devět! Když
jsme se z toho počtu vzpamatovali, ukázalo se,
že někteří z nás měli asi malou svačinu, protože
začali  zvědavě obhlížet kuchařský prostor stu-
dia.  Než  jsme  ale  stihli  prozkoumat,  co  bylo
dnes  k snídani,  zavalila  nás  naše  průvodkyně
horou informací o tom, jak se ráno Dobré ráno
probouzí. Čas tohoto probuzení nás fakt vydě-
sil!  No  řekněte  sami!  Chtěli  byste  chodit  do
školy na čtvrtou ranní?!
Raději jsme toto studio opustili a vydali se do

menšího  studia,  kde  se  natáčel  AZ  kvíz,  Hý-
bánky a podobné pořady. A odtud už to bylo jen
kousek do řídicího centra veškerého televizního
dění, a to do režisérských prostorů, jejichž sou-
částí je i obrazová režie. To je místo, kde najde-

te  spoustu  malých  obrazovek,  které  slouží
k dolaďování barev a zvuku příslušného přeno-
su. 
A potom se Kubovi Čejkovi ztratilo tělo! Naše

další kroky totiž vedly před „green screen“, tedy
před  zelené  plátno,  které  se  využívá  k  tvorbě
počasí. Neboť měl Kuba na sobě zelenou miki-
nu, zkrátka splynul s okolím. Hotový chamele-
on! Dozvěděli jsme se, že nejmenší zastoupení
v našem těle má zelená barva, a tak toto plátno
zajišťuje dostatečnou ostrost vysílaného obrazu.
V tuto chvíli se už naše exkurze blížila ke své-
mu závěru, našli jsme Kubu, prohlédli si model
budovy  České  televize  a  vyrazili  jsme
k domovu.
Byla  to  úžasná  exkurze,  a  tak  není  divu,  že

jsme  ještě  další  den  plni  dojmů  namalovali
spoustu obrázků, které se panu učiteli líbily tak,
že je vyfotil a poslal do televize. Odměnou za
naši  tvorbu  nám byly  nejen  odznáčky Déčka,
ale i nehynoucí sláva. Alespoň na internetových
stránkách České televize.

Vaši páťáci
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Ámosův list                                                   Naše úspěchy

Superstar školních družin – obvodní kolo

21. února se tři děvčata Elen Španělová, Marie
Kondlerová a Jindřiška Rýparová zúčastnila ob-
vodního kola pěvecké soutěže na ZŠ Svážná.

Konkurence  z  ostatních  škol  byla  velká,  do
městského  kola  postupoval  z  každé  kategorie
pouze vítěz.  Každý zpěvák si připravil českou
píseň, kterou musel zazpívat bez hudebního do-
provodu. Prvňačky celou soutěž zahajovaly a za
to jim patří můj velký obdiv. S trémou si poradi-

ly výborně a neudělaly zásadní chybu. Elenka si
na  soutěž  připravila  píseň  Když  se  zamiluje
kůň, protože miluje koně a část svého času tráví
v koňském sedle. Elenka si v I. kategorii děvčat
1.-2. třída vyzpívala krásné 3. místo. Maruška
soutěžila  s  lidovou  písní  Andulko  šafářova  a
i její  vystoupení  patřilo  mezi  obzvlášť  pove-
dené. Ve II. kategorii děvčat 3.-4. třída naši ško-
lu reprezentovala Jindřiška.  Vybrala si lidovou
píseň  Chovej  mě  má  matičko.  Konkurence
v této  kategorii  byla  největší,  o  čemž  svědčí
i dvě první místa. Výherkyně jsou již teď maji-
telkami  neuvěřitelného  hlasu.  Jindřiška  směle
konkurovala těmto zpěvačkám a podařilo se jí
urvat 3. místo. Holky, moc vám gratuluji!!!
Na závěr  bych ráda ocenila práci  Mgr.  Ilony

Hofmanové, která u nás ve škole pracuje na po-
zici školního asistenta. Paní Hofmanová miluje
hudbu a díky svému vzdělání a zkušenostem je
naprosto ideálním učitelem zpěvu.  Děvčata na
soutěž svědomitě připravovala a i díky ní může-
me slavit dvě 3. místa.

Iveta Schimmerová

Matematický klokan 2018

Cvrček (max. 90 bodů)
Jindřiška Rýparová     III.              68
Jáchym Hofman          III.              61
Sára Gregorová           II.                60
Marek Novotný           II.                60
Denis Mlčák                II.                58
 
Klokánek (max. 120 bodů)
Valerie Minářová         V.               109
Adam Hron                  V.               95
Jindřich Horký             V.               88
Julián Polášek              IV.              78
Tomáš Holfeuer           IV.              77
Lenka Kubíková           IV.              77

Benjamín (max. 120 bodů)
Štěpánka Rýparová     VII.             105
Ondřej Havránek         VII.             77
Daniel Burda                VI.              74
Simon Bargel               VII.             72
Viktorie Skorusová      VII.             72     
 
Kadet (max. 120 bodů)
Zdeněk Svoboda         IX.               82
Nikol Havlátová          IX.              75
Vladislav Šulevka       VIII.            75
Daniel Peška                IX.              74
Michal Přerovský        IX.               68

Michal Špirit
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Ámosův list                                Střípky ze školní družiny

Karneval 2018

V pátek 23. února se v naší škole konal karne-
val.  Pořádal  se  v tělocvičně a  účastnily se  ho
děti z celé školní družiny. K vidění bylo mnoho
krásných  masek:  anděl,  pytlík  čaje,  zombík  a
taky  siamská  dvojčata.  Tancovali  jsme,  hráli
jsme  vyřazovací  hru  s  kolečky a  míčky mezi
čely.  Soutěžili jsme v družstvech a plnili jsme
různé úkoly. Celkem bylo 9 stanovišť:
1. zapichování párátek do polystyrénu
2. kuželky
3. házení míčku do klaunské pusy
4. ubongo
5. házení žetonů na terč na zemi
6.  kutálení  skleněnek  do  kartonové  krabice

s otvory
7. kroužek na konci udice provázku jsme mu-

seli navléci na hrdlo láhve
8. slalom mezi kužely s pálkou a míčkem
9. museli jsme si zapamatovat věci na žíněnce,

pak je zakryli a my je vypsali na papír.
Nakonec  byla  vyhlášena  vítězná  družstva  a

nejlepší masky, vylosovali jsme si tombolu.

Rozhovor:                                                         
1) Jak se vám líbil karneval?
Jasmínka: Moc!
Vojta: Bylo to dobrý!
Ríša: Super!
2) Co bylo nejlepší?
Jasmínka: Tombola.
Vojta: Tombola.
Ríša: Vše.

Matyáš Mokrý, IV. třída
foto: Iveta Schimmerová

Muzikoterapie                                      

15. února mohly děti z 1. a 2. třídy relaxovat
u  interaktivní  hudební  pohádky  o  Indiánech.
Děti se seznámily s netradičními etnickými hu-
debními nástroji, zahrály si na bizony a orly, se
šamanem přivolávaly déšť,  naučily se indián-
ský tanec i pokřik.

Iveta Schimmerová

Kouzelník                                           

Letos  nás  navštívilo  mezi  dětmi  oblíbené
duo  Valdini.  Pan  kouzelník  předvedl  triky
s míčky,  šátky,  mincemi,  kartami.  Děti  byly
zapojeny do většiny triků, a mohly si tak vy-
zkoušet kouzlení na vlastní kůži. Nejvíce se
dětem líbila zvířátka, která doprovázela pana
kouzelníka – holubice a králíček, kterého si
mohly děti po představení pohladit.

Iveta Schimmerová
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Ámosův list                                Střípky ze školní družiny

Můj domácí mazlíček
V dubnu jsme si ve školní družině povídali o našich domácích mazlíčcích. Jak se jmenují, co se

jim líbí, co rádi mlsají. Protože už prvňáčci umí hezky číst i psát, zvládli krásně vyplnit pracovní
list a s chutí přidali i obrázek svého domácího mazlíčka.

Iveta Schimmerová

Roman Nerud, I. třída

Jasmína Dohnalová, I. třída

Adriana Piknová, I. třída
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Ámosův list                                                             Seriály

Díl třetí – člověk na Měsíci

V dnešním  díle  učiníme  nejdelší  krok,  který
kdy člověk ve vesmíru učinil – krok na Měsíc.
Po prvním člověku ve vesmíru se stal novým cí-
lem souboje mezi Spojenými státy americkými
a tehdejším Sovětským svazem Měsíc - přiro-
zená družice Země vzdálená přibližně 384 000
km. 
První člověkem vyrobené těleso, které dosáhlo

Měsíce, byla v roce 1957 sovětská sonda Luna
2, první snímky odvrácené strany Měsíce získa-
la v roce 1959 sonda Luna 3, první měkké při-
stání a následný přenos obrazu provedla v roce
1966 sonda Luna 9. 
Program  Apollo,  probíhající  v  letech  1961–

1972, byl americký program pilotovaných kos-
mických letů realizovaný Národním úřadem pro
letectví  a  kosmonautiku  (NASA).  Jeho  cílem
bylo přistání  lidí  na Měsíci  a  jejich návrat  na
Zemi. Tohoto cíle bylo poprvé dosaženo v roce
1969. 
Členové posádky Apolla 8, Frank Borman, Ja-

mes Lovell  a William Anders,  se 24.  prosince
1968 stali prvními lidmi, kteří na vlastní oči vi-
děli odvrácenou stranu Měsíce. Úkol přistát na
Měsíci splnil let Apolla 11, když astronauti Neil
Armstrong  a  Buzz  Aldrin  20.  července  1969
v lunárním modulu své lodi přistáli na Měsíci a
21. července vystoupili na jeho povrch, zatímco
Michael Collins na ně čekal ve velitelském mo-
dulu na oběžné dráze Měsíce. Všichni tři bez-
pečně  přistáli  v  Tichém  oceánu  24.  července
1969.
Na Měsíci přistálo pět dalších misí programu

Apollo, poslední v prosinci 1972. V těchto šesti
vesmírných letech se celkem dvanáct astronautů
prošlo po Měsíci, a stali se tak jedinými lidmi,
kteří navštívili jiné vesmírné těleso. Posledním
člověkem,  který  stál  na  Měsíci,  byl  Eugene
Cernan, který v rámci mise Apollo 17 kráčel po

Měsíci v prosinci 1972.
Program Apollo byl úspěšný navzdory dvěma

velkým nehodám. Při první ( roku 1967) během
předstartovních zkoušek shořela loď Apollo 1 i
se třemi astronauty na palubě. Při druhé ( roku
1970) během letu Apolla 13 k Měsíci vybuchla
jedna  z  nádrží  s  kyslíkem  a  vážně  poškodila
loď. S použitím zdrojů lunárního modulu se ast-
ronautům podařilo po obletu Měsíce bezpečně
přistát na Zemi.
Měsíční mise získaly cenná vědecká data a 382

kilogramů měsíčních vzorků. Prováděné pokusy
a pozorování zkoumaly mechaniku hornin, me-
teoroidy,  šíření  seismických  vln,  šíření  tepla,
měřily vzdálenost Měsíce od Země, magnetická
pole a sluneční vítr. Zanechané měřicí aparatury
pracovaly do září 1977, pasivní kotoučové od-
ražeče je možno pro měření vzdálenosti Měsíce
používat dodnes.

Michal Špirit

Astronaut  Buzz  Aldrin,  expedice  Apollo  11
(volné dílo)
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Ámosův list                                                             Seriály

Knihovnička našich žáků
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Ámosův list                                          Komiksový koktejl

Komiks                           

Komiks  je dílo, ve  kterém
jsou  za  sebou  chronologicky
uspořádány kresby nebo  jiná
zobrazení  s  případným  do-
provodným  textem.  Dohro-
mady  tedy  vytvářejí  celek,
příběh.  
V  Česku  jsou  nejpo-

pulárnější  Rychlé  šípy  Jaro-
slava Foglara,  dětský komik-
sový příběh Čtyřlístek.  Oblí-
bené jsou i komiksy z Refle-
xu:  Zelený  Raoul,  Hana  a
Hana. V USA odstartoval zla-
tý věk komiksu příběh Super-
man, následoval X-Men, Spi-
der-Man atd.
Deváťáci se ve výtvarné vý-

chově vrhli na výrobu komik-
su. Jak se jim to povedlo, po-
suďte sami.
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Ámosův list                                                      Zábavníček

Luštíme s Jindřiškou

Křížovka č. 1

1.

2.

3.

4.

Křížovka č. 2

1.

2.

3.

4.

1.  Věc,  kterou  má  pes  na
krku.
2.  Věc,  kterou  používáme
v zimě na ruce.
3. Pohádkové zvíře s rohem.
4. Rajská ………

1. Šnečí domeček.
2. Mastička na ruce.
3. 10x10
4. Skládačky z papíru.

Jindřiška Rýparová, III. třída

Osmisměrka                                                                  

Tajenka: _______________ je noční shromáždění čarodějnic.

MYŠ, KLOBOUK, LEKTVAR, KOUZLA, DRÁPY, KOŠTĚ,
PAVOUK, HAD, HŮLKA

Iveta Schimmerová

K U O B O L K

O U Y P Á R D

Š K O U Z L A

T S A V H B A

Ě M Y Š A A T

A K L Ů H P D

L E K T V A R

Hle, co naši absolventi
dokážou                         

Růži  vyrobil  v  praxích  náš
bývalý  žák  Šimon  Rýpar.
Uhádneš, z čeho je růže vy-
robena?
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