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oncem kalendářního roku jsme naši

školu  přihlásili  do  projektu  „Průša

pro školy“. Firma Jozefa Průši, která

dnes patří ke světové špičce v oblasti výroby 3D

tiskáren,  se  tímto  projektem  snaží  přiblížit  a

dostat tuto novou technologii do škol, domů dětí

a mládeže nebo knihoven. 3D tisk zábavnou for-

mou zároveň rozvíjí  kreativitu i  technické myš-

lení.  V  moderním  školství  je  jednou  z  nejpo-

pulárnějších nových technologií.  Do projektu se

zapojilo již více než 1500 různých institucí, kte-

rým firma na čtvrt roku zapůjčí 3D tiskárnu. Při

splnění  podmínek projektu pak tiskárna zůstane

organizaci jako dar.

K „Naše“  3D tiskárna  dorazila  v polovině  února.

Po jejím složení a zprovoznění jsme již vytiskli

několik modelů, někteří z vyučujících prošli ško-

lením,  ve  kterém  se  dozvěděli  vše  potřebné

k provozování  tiskárny  a  k  tvorbě  modelů.

V rámci hodin informatiky teď čeká starší  žáky

výuka softwaru, ve kterém budou modelovat 3D

objekty.  Ty následně na tiskárně vytisknou. Po-

vinným výstupem je  vytvoření  originálního  3D

projektu samotnými žáky, který by nějakým způ-

sobem obohatil nebo zkvalitnil výuku nebo život

ve škole.

Na  3D  tvorbu  našich  žáků  se  moc  těšíme  a

v příštích číslech  Ámosova listu se určitě  jejich

výtvory pochlubíme.

3D tisk na naší škole

áci  školní  družiny  3.  oddělení  se  zapojili  v letošním

školním roce 2021/2022 do projektu „MAS“ zaměřeného

na polytechniku. Prostřednictvím projektu se mohly děti

seznámit  a  vyzkoušet  si  princip fungování  této  zajímavé tech-

niky. Polytechnika je nejenom moderní, ale především kreativní

forma  interaktivní  výuky,  která  pomáhá  rozvíjet  technické

dovednosti a manuální zručnost. Za pomocí balsy a drobného ná-

řadí si lze vymyslet a vyrobit poměrně jednoduché výrobky, pro-

tože balza je lehké a měkké dřevo a práce s ní není příliš náročná.

Inspirací na výrobky bylo přicházející jaro, které nabízí nepře-

berné množství nápadů. Dětem se práce s tímto zajímavým mate-

riálem velice líbila.

Ž
„MAS“ v ŠD

B
ohda na Liš ková

M
icha l Špiri t
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Tandemová výuka 

e  školní  družině  se po zimní  pauze

opět rozjíždí tandemová výuka s Re-

zekvítkem a Zorkou Rýparovou. Za-

pojila se do ní dvě oddělení a naším tématem se

staly SMYSLY. 

V
Přiletěl  za  námi  robot  Robík  z  planety  Anti-

senzopronumerikon.  Byli  jsme  překvapeni,  že

svět kolem sebe vnímá jen pomocí čísel, matema-

tických a fyzikálních výpočtů,  geometrie a che-

mického složení. Proto jsme se rozhodli, že Ro-

bíka  provedeme  světem  barev,  zvuků,  chutí  a

vůní. On nám na oplátku ukáže, jak a čím lze lid-

ské smysly snadno oklamat. 

Na Robíkově planetě neznají písmena, ale doro-

zumívají se pomocí čísel a geometrických obraz-

ců. Název své planety nám Robík zaznamenal do

tajné  znakové zprávy. My jsme ale bystré děti a

název planety jsme zvládly dekódovat.  Na oplát-

ku jsme pomohly Robíkovi přiřadit fotografie očí

k živočichům z naší přírody. Líbily se nám Robí-

kovy obrázky optických klamů, čímž nám Robík

dokázal, že věci, které vidíme, nám může mozek

přeložit úplně jinak, a oklamat tak naše vnímání

světa.  Robík  byl  nadšený  z  naší  pátračky  po

můrách, které ke svému maskování využily mi-

mikry.  Nakonec  jsme  Robíkovi  zadali  domácí

úkol. Vytvořit kytici z barevných květů. Za splně-

ný úkol od nás Robík dostal krásné modré oči. 

V další  lekci  jsme  Robíkovi  pomohli  roztřídit

zvuky, které si zaznamenal při výletech po naší

planetě a ukázali jsme mu,  jak pomocí zvuků vy-

tvořit kapelu. Společně jsme Robíkovi zahráli  a

zazpívali písničku Kočka leze dírou, pes oknem.

Robíkovi  se  muzicírování  tak líbilo,  že si  chtěl

vyrobit vlastní hudební nástroj. K výrobě jedno-

duchého chrastítka jsme použili roličku od toalet-

ního  papíru,  kterou jsme naplnili  čočkou/fazolí.

Venku jsme Robíka  naučili  dorozumívat  se  po-

mocí zvířecí řeči. Nejvíce Robíka zaujala netopý-

ří schopnost navigovat se vlastním sluchem podle

odrazů zvuku jejich  pískotu  od  předmětů  (pře-

devším kořisti).  Společně jsme si zahráli hru na

slepce a navigátory, díky níž jsme zjistili,  že se

jako lidé hodně spoléháme na zrak. Robík se už

nemohl  dočkat  dalšího  domácího  úkolu.  Ten-

tokrát  se  měl  naučit  písničku,  kde  zazní  různé

zvířecí zvuky. Odměnou mu budou krásná ouška!

Díky Zorce a Robíkovi můžeme společně zaží-

vat prima dobrodružství a zároveň pomocí smys-

lů poznávat přírodu kolem nás. 

Iveta Schimmerová

Doleva!Stop!

Najdi můru!

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sluch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvuk
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Recitační soutěž

o dlouhé dvouleté odmlce jsme se opět

mohli sejít při sváteční chvilce s poezií.

Školnímu  kolu,  které  proběhlo  28.

března, předcházela kola třídní. Zájem o účast ve

školním  kole  byl  především  z řad  prvostup-

ňových dětí veliký. Jsem za to moc ráda. Děti si

vyzkouší mluvit do mikrofonu, při veřejném vy-

stoupení  se  naučí  zvládnout  trému,  učením  se

básničky nazpaměť posílí paměť. Samé benefity!

Tradičně se hodnocení  výkonů účastní  nejenom

pedagogové, ale i žáci devátého ročníku. Složení

letošní  poroty  bylo  následující:  Taťána  Hof-

manová, Valerie Minářová,  Barbora Dvořáková,

Dominika Vrbková (žákyně 9. třídy); Jana Cac-

ková,  Hana  Frišová,  Eva  Toušková,  Pavlína

Jouklová (učitelky).

P

Ohodnotit  předvedené  výkony  nebylo  vůbec

jednoduché. Publikum se nasmálo, dojalo, drželo

palce, fandilo a všechny vystupující ocenilo po-

tleskem. Malou dobrotu za svůj výkon si odnesli

všichni. Příčky nejvyšší v jednotlivých kategori-

ích obsadili tito recitátoři:

kategorie A (1. a 2. třída)

1. Damian Loprais – 75 bodů

2. Melisa Gjocaj – 69 bodů

3. Šarlota Vaněčková – 68 bodů

kategorie B (3. -5. třída)

1. Zuzana Havlová – 78 bodů

2. Tereza Novosádová – 76 bodů

3. Lucie Hájková – 73 bodů

kategorie C (6. -8. třída)

1. Šimon Cacek – 71 bodů

2. Helena Dostálová – 69 bodů

3. Miroslav Mašíček – 68 bodů

Soutěž proběhla ve významný den. 28. března si

připomínáme narození J. A. Komenského, „učite-

le národů“. Vystoupení všech dětí byla krásným

dárkem pro jejich učitele. 

Pokud  jste  se  nemohli  zúčastnit  soutěže  jako

diváci, nezoufejte, o nejlepší vystoupení nepřijde-

te.  Vítězové jednotlivých kategorií  zarecitují  na

školní akademii. 

Jana Cacková

Rozhovory s vítězi jednotlivých kategorií najdete

na straně 12.
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No Bag Day

 pátek 1. dubna byl ve škole vyhlášen No Bag Day, čili beztaškový den. Šlo o to, že jsme

si věci do školy přinesli ne v taškách, které normálně nosíme, ale v čemkoliv jiném. Ně-

kteří z nás byli opravdu originální. Někdo si přinesl invalidní vozík, jiní zase nákupní vo-

zík nebo autíčka, vanu, hrnec a další šílenosti. Toto aprílové ozvláštnění běžného školního dne s sebou

přineslo osvěžující pobavení.

V
Dominika Vrbková, IX. třída
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Televizní okénko 1. třídy

1 2
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Televizní okénko 1. třídy
pokračování ze strany 6

5 6
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P
avlín a Jou klová
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Dvojka kvete...

Doplň  v  textu  název  rostliny  a

vybarvi k ní správný obrázek.

zapsali: Jan Matuška, Vojtech

 Sopko, Alex Paar, II. třída

Tereza H
ofm

anová, II. tř ída

A
nežka H

ork á, II. třída

Jorika H
orá zná, II. třída

Takhle jsme se vybarvili na žlutou, zelenou a červenou středu. Ještě nás čekají další barvy.
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Plavci ze trojky

d  začátku  února  si  třeťáci  v tomto

školním roce již podruhé užívají kurz

plavání  v aquaparku  v Kohoutovi-

cích. Společně s nimi se jej každé úterý účastní i

druháci. Šikovní lektoři si pro ně pravidelně při-

pravují zajímavé aktivity. Již po prvních lekcích

se  stali  z  našich  dětí  plavci.  Mají  za  sebou

plavecké  závody  a  nezadržitelně  se  blíží  závě-

rečná lekce, na které si budou moci užít jízdu na

tobogánu.

O

Kateřina Obrová

C
hanel le  M

a t os  d a  S il va , II I.  tř íd a

Třeťáci si vyzkoušeli prostorovou geometrii

 při práci s kostičkami. Moc je to bavilo,

 prý to byla nejlepší hodina geometrie.

Jaro ve verších

Jaro ve výtvarné

výchově
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Maškarní dětský ples ve II. a III. oddělení

d poloviny února panovala v družině

příprava na maškarní  karneval.  Děti

se na maškarní karneval chystaly ve-

lice pečlivě. Vyráběly masky, škrabošky, společně

tvořily pohádkové postavičky a klauny na výzdo-

bu školní tělocvičny. Vše vypuklo poslední pátek

v únoru. Všichni jsme se přemístili do tělocvičny,

která se během chvilky proměnila ve zvířecí a po-

hádkový svět.  Nejprve se všechny masky před-

O stavily porotě, aby mohly být vybrány tři nejhez-

čí. Po představení masek následovalo jejich vy-

hodnocení  -  1.  místo:  Sirka  (Beátka  Magdalí-

ková),  2.  místo:

Královna  vody

(Barunka  Babá-

ková),  3.  místo:

Harry Potter (To-

níček  Sklenka).

Po vyhlášení ma-

sek byly pro děti

připraveny  různé

pohybové  a

taneční  soutěže  (Jede  jede  mašinka,  tanec

s balonky,  tanec  na  novinách,…).  Děti  si  užily

odpoledne plné zábavy, tance i soutěžních úkolů.

Na závěr nechyběla ani sladká odměna a velmi

oblíbená tombola. 

Bohdana Lišková

foto: Barbora Hradilíková
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řezen je měsícem knihy. Prvňáčci se

v rámci  družiny  seznámili  se  školní

knihovnou, kterou nás zábavnou for-

mou provedla paní učitelka Vařeková. Vysvětlila

dětem, jaké druhy knih v knihovně najdou, jak se

v ní zorientovat a v neposlední řadě jak si knihu

půjčit.  Na  konci  programu  si  všechny  děti

nadšeně odnášely svou první zapůjčenou knihu.

Do družiny si děti následující den přinesly svoji

oblíbenou knihu, kterou představily kamarádům.

V družině jsme poté zřídili rychlopůjčovnu knih.

B Děti si během dne mohly

prolistovat  knihy  svých

kamarádů,  přečíst  si

krátký úryvek nebo pro-

hlédnout  ilustrace.  Nej-

více  děti  zaujaly  knihy

Teta to plete a Nedráždi

bráchu bosou nohou. 

Připomněli jsme si také

všechny  knihy,  které

jsme  společně  s  dětmi

přečetli  ve školní  druži-

ně. 

Věřím,  že  budou  děti

dále  se  stejnou  chutí

pokračovat v objevování

knižního světa.

Iveta Schimmerová

Moje kniha
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Ponožkový den

21. března vyhlásila paní vychovatelka v I. oddělení Ponožkový

den. Úkol zněl jasně! Na každou nožku navléci jinou ponožku. A

proč? Paní vychovatelka nám vysvětlila, že tím podpoříme lidi

s Downovým  syndromem.  Pověděli  jsme  si,  jak  lidé  s  touto

nemocí vypadají, jak se chovají, co bychom se od nich mohli na-

učit. Pak už nás čekala jen zábava. Zahráli jsme si upravenou Ki-

movku. Pod deku paní vychovatelka ukryla různé předměty. Na-

ším úkolem bylo zapamatovat si jen ty, které začínají na písmeno

P. Navštívili nás i lichožrouti. Hihlíkovi jsme museli pomoci hle-

dat ponožky správné velikosti. Za odměnu nám daroval krásně

barevnou ponožku se sladkým obsahem. Na šňůře jsme k ní ná-

sledně hledali druhou do páru. Se dvěma ponožkami už se dají

dělat  divy!  Procvičili  jsme si  rolování  ponožek nebo sběr  po-

nožek  jednou  nohou.  Ponožkový  den  jsme  zakončili  výrobou

vzorovaných ponožek, které zdobí náš originální jarní strom na

plotě školy – Ponožkovník veselý.

Iveta Schimmerová

P
řavza to z htt ps://w

w
w

.ded oles.cz /ponozk ova-vy zva

onožková  výzva  se  každoročně  koná

21.  března  a  spojuje  se  se  Světovým

dnem Downova syndromu, protože lidé

s Downovým syndromem mají o jeden chromo-

zom v tvaru ponožky navíc (trizómie 21. chromo-

zomu). V tento den se na znamení oslavy lidské

jedinečnosti nosí dvě různé ponožky. Cílem vý-

zvy je šířit povědomí o lidech s Downovým syn-

dromem.  Jejich  přijetí  společností,  šance  na

běžné  vzdělání  nebo  pracovní  příležitosti  ještě

stále  nejsou  samozřejmostí.  Právě  díky  infor-

movanosti a pozitivnímu příkladu z osobní zku-

šenosti může každý z nás bourat předsudky a po-

moct  jim,  aby  se  stali  rovnocennými  členy

P společnosti  a  mohli  realizovat  svoje  sny  –  žít

plnohodnotný život. 

Ponožkové srdce dětí z I. oddělení ŠD na podpo-

ru lidí s Downovým syndromem.
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Rozhovory s vítězi recitační soutěže
pokračování ze strany 4
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Otázky na vítěze recitační soutěže  kategorie A:

Damián Loprais

R:  Jakou  sis  vybral

básničku?

DL:  Vybral  jsem  si

básničku  Vosu  parádnici

od Karla Šiktance.

R:  Pomáhal  ti  někdo

s výběrem?

DL: Ano, moje starší sestra.

R: Proč sis vybral zrovna tuhle básničku? 

DL: Protože byla dlouhá a hezky se mi recitova-

la.

R:  Jaké  jsi  měl  při  recitování  pocity?  Měl  jsi

trému? 

DM: Trému jsem neměl. Cítil jsem se hezky.

R: Byl podle tebe někdo lepší než ty? Kdo? 

DL: Asi ne.

R: Podporoval tě někdo?

DL: Ano, moji kamarádi Matteo a Tadeáš.

Otázky na vítězku recitační soutěže kategorie B:

Zuzana Havlová

R:  Jakou  sis  vybrala

básničku?

ZH:  Vybrala  jsem  si

básničku Červená Karkulka

od Roalda Dahla.

R: Pomáhal ti někdo s vý-

běrem?

ZH: Ano, moje babička.

R: Proč sis vybrala zrovna tuhle básničku?

ZH: Protože se líbila mně a babičce. 

R: Jaké jsi měla při recitování pocity? Měla jsi

trému?

ZH:  Při  recitování  jsem  měla  dobré  pocity  i

malou trému.

R: Byl podle tebe někdo lepší než ty? Kdo?

ZH: Spíš ne.

R: Podporoval tě někdo? 

ZH: Ano, moje kamarádka Kristýnka.

Otázky na vítěze recitační soutěže kategorie C:

Šimon Cacek

R: Jakou sis vybral básnič-

ku? 

ŠC:  Když  byl  Pepa  ještě

malý od Jaromíra Nohavici.

R:  Pomáhal ti někdo s vý-

běrem? 

ŠC: Ne.

R: Proč sis vybral zrovna tuhle básničku? 

ŠC: Bratr tuto básničku recitoval několikrát ve

škole, tak jsem si řekl, že to také zkusím.

R: Jaké  jsi  měl  při  recitování  pocity?  Měl  jsi

trému? 

ŠC: Cítil jsem se v pohodě, trému jsem neměl.

R: Byl podle tebe někdo lepší než ty? 

ŠC:  Myslím,  že  Helenka Dostálová  byla  lepší

než já.

R: Podporoval tě někdo? 

ŠC: Maminka.

za redakci Kamila Fialková a Lucie Gregorová,

VI. třída

Jarní stromy, práce žáků III. třídy
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Oblíbená kniha mého dětství

e  čtenářských dílnách nejen čteme a

posloucháme  příběhy,  ale  také  si

o nich  vyprávíme.  Při  jednom břez-

novém setkání  jsme  oslovili  také  dospěláky  ve

škole s otázkou, kterou knihu měli rádi jako malí

a proč. Zde jsou jejich odpovědi.

V
Vojtěch Štursa: Malý princ

Knížka se mi dobře četla a líbil se mi její příběh.

Veronika Musilová: Veronika, prostě Nika 

Příběh  byl  velmi  vtipně  napsaný  a  hlavní  hr-

dinka měla roztomilé morčátko, navíc i ilustrace

byly milé.

Petr Průcha: Robinson

Veronika Dvořáčková: Děti z Bullerbynu

Jako malá jsem také chtěla žít v Bullerbynu.

Lydie Horká: Černý šíp 

Knížka byla  napínavá,  dobrodružná,  navíc  vy-

právěla o dívce v chlapecké roli.

Michal Špirit: Správná pětka

Bylo to dobrodružné čtení.

Alena Pařilová: Honzíkova cesta

Líbily se mi příhody malého Honzíka.

Barbora  Hradilíková:  Z deníku  kocoura

Modroočka

Líbily se mi příhody ze života kocoura Modro-

očka. Zábavně popisoval život lidí a věci, které

používají.

Kateřina Obrová: Špalíček pohádek

Měla  jsem  jej  ráda,  protože  pohádky  byly

veršované a předčítala mi je maminka. 

Olga Mičková: Z deníku kocoura Modroočka

Tahle knížka byla moc krásně ilustrovaná a dob-

ře se mi četla.

Jena Jurková: Jana Eyrová

Knížka mě těšila, když jsem ležela v nemocnici.

Terezie Vařeková: Školák Kája Mařík

Líbilo se mi kamarádství Káji a Zdeny a to, že

byl Kája rošťák s dobrým srdcem.

Bohdana  Lišková:  Neználek  ve  Slunečním

městě

Líbily se mi Neználkovy příhody i to, jak byla

kniha napsaná a ilustrovaná. 

Marta Křížová: Honzíkova cesta

Kniha  o  malém  klukovi,  který  zažíval  dobro-

družství.

Jana Cacková: Pusinky

V dospívání  pro mne znamenala knihu s infor-

macemi, které mne zajímaly.

Eva Toušková: Honzíkova cesta

Mám  ještě  staré  vydání,  našla  jsem  je

v knihovně u babičky a ta mi tuhle knížku také

poprvé četla. Má moc hezké obrázky, voní staro-

bou a teď ji čtu já svým dětem!

Terezie Vařeková a děti ze čtenářských dílen
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Velikonoční anketa

1) Chodíte o Velikonocích koledovat?

2) Polila Vás někdy nějaká holka?

3) Dostáváte sladkosti a barevná vajíčka?

4) Pletete si mrskačku nebo máte koupenou?

Kluci

1) Barvíte doma vajíčka?

  2) Pečete na Velikonoce cukroví?

  3) Otevíráte doma všem koledníkům?

4) Poléváte po 12. hodině kluky vodou?

Holky

za redakci Kateřina Vlachová a Adéla Remerová, V. třída
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Fletcherovi
povídka na pokračování

ma to ani nedořekla. V menší místnosti

s  pochodněmi  na  stěnách,  přímo  na-

proti  mosazným  dveřím,  visela  hře-

bíky  přibitá  dračí  kůže.  Pod  ní  se  nacházela

spousta poliček  a  šuplíků.  Na  poličkách  ležela

košťata  různého  tvaru,  staré  DVD  přehrávače,

kastroly a misky. A uprostřed toho všeho byl ma-

ličký pytlíček,  na němž Ema celou dobu visela

pohledem. Vypadal zcela obyčejně, vždyť to byl

jen malý kožený váček… Ema se k němu vrhla,

zřejmě aby si ověřila, jestli je to opravdu to, co si

myslí. Popadla ho, sedla si na zem do tureckého

sedu  a  váček  rozvázala.  Vykutálelo  se  z něho

několik kamínků se symboly. Vtom to Harrymu

docvaklo. Byly to starodávné runy! „Něco jsem

o nich kdysi četla, ale nevěděla jsem, že dooprav-

dy existují,“ sdělovala Ema. 

E

Harry se díval okolo, jestli tam náhodou neuvidí

také něco pozoruhodného. Zaujal ho přívěsek, na

jehož konci  visel  podlouhlý  meč,  který  měl  na

konci svítivé čidlo. Navlékl si ho na krk a obhlí-

žel dál. Max taky pokukoval. Tomu padl do oka

zase  prsten  ve  tvaru  v sobě  propletených  hadů.

Pohrával si s ním v ruce, nadhazoval si ho nahoru

a zase dolů. Nakonec si ho strčil do kapsy. 

Ema si stále ještě se zaujetím prohlížela runy. 

„Už  bychom měli  jít  asi  zpět,“  navrhla  se  po

chvíli.

„Tak  pojď,  Maxi!“  souhlasil  Harry.  A tak  šli

opět dlouhou cestou zpátky. Jakmile vyšli všichni

tři ven, chodba se za nimi zavřela. „Ale nikomu

ani muk kluci!“ houkla na sourozence Ema. 

„Jó. Vždyť jo,“  protočil oči Max. 

„Kolik je vůbec hodin?“ zeptal se Harry.

Ema  se  podívala  na  hodinky.  „Už  je  sedm,“

oznámila. 

„Večeře!“ ozvalo se z přízemí…

pokračování příště

Klára Ficová, VI. třída

Šesťáci měli v rámci tématu nonsens tvořivý úkol, který spočíval v tom, že si žáci nejprve udělali zá-

sobu slov. Každý měl napsat tři podstatná jména, tři přídavná jména, tři slovesa a jedno citoslovce.

Všechna slova jsem dali podle slovních druhů na hromádky a následovalo losování. Ze slov, která si

každý vytáhl, měl za úkol napsat nonsensový příběh. Jak to dopadlo? Výborně! Při čtení příběhů jsme

se nasmáli, pobavili, kreativita neznala mezí. Jako ukázku přidáváme příběh Jirky Bezděka.

Slova, z nichž měl vytvořit příběh:

mimík, kočka, klub, urostlý, ukradený, urozený, letět, vrtět, chodit, bum

Jana Cacková

Urostlý mimík letěl vesmírem a přemýšlel, kam

na  dovolenou.  Jak  tak  letí,  objeví  se  před  ním

planeta zbarvená do modra. Ve vesmírném atlasu

zjistil, že se jedná o planetu Zemi, kde žijí lidé,

co se umí skvěle bavit. Rozhodl se užít si letošní

dovolenou na Zemi.

 Protože  ze  všeho  nejvíc  miloval  tanec,  jako

první  zamířil  na  dýzu.  Vzal  na  sebe  urozenou

lidskou  podobu  a  vyrazil  do  nejvyhlášenějšího

klubu v Brně, o kterém se v příručce mladého mi-

míka  dočetl,  že  Brno  je  zlatá  loď,  za  děvčaty

z Brna choď. 

V klubu zahlédl hezkou kočku. „Nazdar, kočko,

pojď se vrtět!“ řekl mimík. Kočka dělala, že jí je

ukradený, ale nakonec s mimíkem propařila celý

večer.  Mimík po návratu domů o svém zážitku

vyprávěl všem kamarádům a příští rok byl v Brně

turistický boom. Bum!

Jiří Bezděk, VI. třída

Nonsens
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Nová informatika III.

 dnešním okénku nové informatiky se

podíváme  na  informatické  myšlení.

To  je  jedním z pilířů  nového  pojetí

výuky informatiky na základních školách.  Je to

způsob  myšlení,  který  se  zaměřuje  na  popis

problému, jeho analýzu a hledání efektivních ře-

šení. Nabízí nám sadu nástrojů a postupů. Když

se s nimi seznámíme a naučíme se je používat,

budeme je moci uplatňovat  opakovaně a  v růz-

ných situacích.

V

Kdybychom měli najít příklady ze života oprav-

du  takřka  každého  jednotlivce,  hledali  bychom

často  opakovaný  a  jednotvárný  proces,  kde  se

pracuje s množstvím nějakých položek. Třeba na-

kupování  ulehčí  seřazení  nákupního  seznamu

podle toho, jak je uspořádáno zboží v prodejně,

aby bylo možné nakoupit na jediný průchod bez

těkání očima po seznamu, výběr pokladny v ná-

kupním centru, abychom čekali co nejkratší dobu,

či uspořádání potravin v lednici podle data trvan-

livosti.

Informaticky myslící člověk ve svém životě od-

haluje rutinní postupy a snaží se je optimalizovat,

aby mu nezabíraly tolik času, a automatizovat je

tak, aby se místo nich mohl věnovat třeba rodině

nebo koníčkům.

Michal Špirit

Úkol: Poznejte pohádky! Každá linie představuje jednu postavu. Když se postavy v pohádce setkají,

jejich linie se v grafu přiblíží. Hlavní postava má vždy červenou linii, záporná postava černou linii.

Barva linie vyjadřuje částečně i charakter postav. Pokud některá z postav v pohádce zemře, je linie

ukončena  křížkem.  Pokud  linie  v průběhu  děje  zešedne,  znamená  to,  že  postava  např.  usnula.

Schválně, jestli zvládnete všech 7 pohádek.
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Řešení: 1. Sněhurka a sedm trpaslíků, 2. Maruška a 12 měsíčků, 3. Perníková chaloupka, 4. Šípková 
Růženka, 5. Červená karkulka, 6. O třech prasátkách, 7. Popelka

P
řevza to  z  htt ps :/ /w

w
w

. cr yp to m
a ni a.c z /po h ad k y/ 

https://www.cryptomania.cz/pohadky/%22%20%5Ct%20%22_blank
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Máme rádi zvířata

Jindřich Kácal, III. třída

Suflé

suroviny:

200 g čokolády                         

110 g másla                               

3 vajíčka                                 

2 lžíce mouky                               

3-4 lžíce cukru 

špetka soli   

postup:                         

1. Čokoládu s máslem si rozehřejeme ve vodní

lázni.

2.  Mezitím  si  vyšleháme  vajíčka  s  cukrem  a

moukou do pěny.

3. Až bude čokoláda rozpuštěná, přidáme ji do

pěny a  zamícháme.

4. Těsto vlijeme do vymazaných a vysypaných

formiček a pečeme při 180° na 10-15 min.

Lucie Gregorová, VI. třída

Pečeme s Luckou
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Soutěž „O nejoriginálnější velikonoční vejce“

Ámosův list vyhlásil v dubnu soutěž o nejoriginálnější velikonoční vejce. Do 15. května můžete dát

hlas  svému favoritovi.  Svoje  tipy  posílejte  na  amos@skolazelesice.cz  nebo odevzdejte  hlasovací

lístek svému třídnímu učiteli. Startuji hlasování: 3, 2, 1 TEĎ! 

Perníkové vejce,
Chanelle Matos da Silva

Zajíčkovo vejce,
Patrik Havelka

1 2

3

4

5
Písečné vejce,
Patrik Brychta Mechové vejce,

Štěpán Valášek

Vrbové vejce,
Jindřiška Rýparová
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Soutěž „O nejoriginálnější velikonoční vejce“
pokračování ze strany 18

 lednu vyhlásil Ámosův list soutěž o nejoriginálnějšího sněhuláka. V kategorii dětí svedlo

boj  o  vítězství  celkem devět  sněhuláků.  Zlatou  medaili  získal  sněhulák  Olaf,  kterého

společnými silami vytvořily sestry Ficovy. V kategorii učitelů získala nejvíce hlasů dvoji-

ce Pat a Mat, kterým podobu vtiskla paní učitelka Kateřina Obrová společně se svou rodinou. Ví-

tězům gratulujeme a mohou se těšit na drobnou odměnu, která jim bude předána během slavnostního

zakončení školního roku.

V
Všem účastníkům děkujeme za krásné fotky. A nezoufejte, příště to určitě vyjde!

7 8

Malované vejce,
Eliška FišákováKoláčové vejce,

Lucie Gregorová
Proutěné vejce,

Lucie Gregorová

Obří vejce,
Kouřil, Šrámek, Lužný,

Loprais, Havelka, Soukup

Křídové vejce 2,
Milotínská, Dugheish

Křídové vejce 1,
Nela Berešová

6

9

10

11
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Fluffí se vrací
komiks na pokračování
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Jaro je tu!
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ialko vá, IV . třída

Patrik Brychta, III. třída

Šarlot a Vaně čková , M
at ěj L

už ný, I. t řída
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Luštíme s Kamčou

        

1. Kdo opyluje květiny?

2. V jakém měsíci začíná jaro? V …

3. … neboli prvosenka jarní.

4. Někteří lidé mají … na pyl.

5. Rostlina roste ze…

6. Při jarních lidových obřadech se do vody hází

    vyrobená a nazdobená panna. Jak jí říkáme?

7. 20. března nastala jarní …

8. Ráno na listech můžeme spatřit kapky…

9. Největší hvězda naší sluneční soustavy je…

10. Stromy na jaře mají…

Kamila Fialková, VI. třída

Velice významný svátek pro křesťany, dokonce důležitější něž Vánoce.
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I my, žáci páté třídy, chceme vyjádřit, že nechceme válku. Chceme na celém světě mír, 
aby se měli všichni dobře a bylo to jako dřív.

Ámosův list – vychází čtvrtletně, vydává ZŠ Želešice 
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