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Léto, to jsou barvy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Závěrečná návštěva projektu BCreAtive v Irsku 

 

 

 

Mezinárodní dvouletý projekt pěti spolupracujících škol v rámci projektu Comenius jsme 

zakončili v irském městě Cardonagh. Hlavním úkolem byla společná práce a nakonec 

finální vystoupení oblečení 

z recyklovatelných materiálů, které 

vzbudilo velký obdiv jak u studentů, tak 

i učitelů. Během týdenního pobytu naši 

žáci vyzkoušeli také galský fotbal, 

dramatické vystoupení, irské tance, 

výuku předmětů v anglickém jazyce, 

vodní aktivity a seznámili se s místními zvyky a tradicemi. Učitelé spolupracovali se svými 

kolegy ve výuce, hodnotili vzdělávací systémy a pomáhali studentům. 



Živé vystoupení budou 

moci rodiče i žáci naší 

školy shlédnout 

v červnu na vyřazování 

žáků devátých ročníků. 

Koordinátor projektu 

Mgr. Lenka Kučerová 

 

ŠKOLNÍ PARLAMENT 
 

Putování historií 

 

Náš školní parlament byl opět aktivní, a tak vymyslel novou akci, která zhruba 3 měsíce 

probíhala. Akce se jmenuje Putování historií a zúčastnit se jí mohly všechny třídy na naší 

škole. Akce spočívala v tom, že parlament vybral 5 památek v Praze. Třída, která se chtěla 

zúčastnit, se musela vyfotit u tří památek (výlet do Prahy) a musela vyplnit 3 otázky na tyto 

3 památky, které našla na listu, který dostala. Fotky a 

správné odpovědi musela odeslat do konce května na 

e-mail parlamentu. Pokud nějaká třída nechtěla do 

Prahy, mohla také do Kladna, jelikož parlament pro tuto 

variantu připravil také 5 památek a otázky na tyto. Po 

konci května proběhlo losování o výherci (třídě), která 

vyhrála třída – z 1. stupně vyhrála třída 5. B a z 2. 

stupně třída 7. B. Všem výhercům gratulujeme. Jako 

odměnu dostala finanční příspěvek na výlet (akci) dle 

vlastního výběru. 

Napsal: Honza 



SVĚT KNIHY 2019 
 

Jako každoročně proběhla na 

Výstavišti v Praze Holešovicích akce 

„Svět knihy“. Bohužel se jí letos 

zúčastnil jen Šimon: 

„Tato akce byla v Praze 9.5. do 12.5. 

na výstavišti Praha. Mezi vystavovateli 

byli: Crew s.r.o, Albatros, Fraus, a další 

nakladatelství. Bylo zde víc jak 50 000 

lidí. Ve většině stánků byly velké slevy na knihy, měli jste možnost získat hodně 

reklamních předmětu. Letošním čestným hostem veletrhu byla Latinská (Jižní) Amerika.“      

 

Vyluštěte si osmisměrku od Štěpána a Adama 

M A R T I N A 

K A O R Ů Ž E 
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Vyškrtej slova: MAMINKA, MARTINA, TÁTA, RŮŽE, KOČKA, PES, 

LÁSKA, LEO, KŠILT 

 

Tajenka: V LÉTĚ MÁME RÁDI ................ 



Školní pěvecký sbor Sluníčko 

Určitě už všichni víte o úspěchu našeho sboru Malé Sluníčko. V celostátní soutěži 

dětských pěveckých sborů obsadili 1. místo. Jak si děti soutěž a následnou přehlídku 

v Uničově užily, se dozvíte z následujících příspěvků Žofky a Lídy. 

Soutěž Malého sluníčka 

Sešli jsme se v neděli 7. 4. v 10:00 před školou :-)   

Přijel pro nás autobus, který nás odvezl až do Prahy, kde jsme ve 14:00 

vystupovali. Mezi tím jsme byli na dopravním hřišti a tam jsme svačili. 

Potom jsme došli do budovy, kde jsme poté zpívali. Nejdřív jsme se 

rozezpívali a taky přijel pana učitele Mekini kamarád až z Ostravy, 

který nám hrál doprovod. A je to tady! Jdeme na pódium :o Když jsme 

dozpívali, šli jsme si sednout do publika. Chvíli jsme se koukali, ale 

potom byla přestávka a pan učitel si vymyslel, že půjdeme zpívat na 

podium. Pan moderátor nám do toho kecal. A pak chvíle napětí. Nás 

nechali až nakonec. Panu 

učiteli dali zvláštní cenu za 

vedení sboru a nám dali  

1. MÍSTO S POSTUPEM. 

Všichni se radovali a pan 

učitel říkal, že pokud budeme 

první, dostaneme čokolády. 

Poté jsme jeli autobusem 

zpátky, jen někdo jel domů autem. Postoupili jsme na celostátní 

přehlídku v Uničově. 



 

Uničov 2019 

V pátek 24. 4. jsme se v 9:30 

sešli před školou. Kufry jsme 

si dali do kufru autobusu a 

jeli jsme. Jeli jsme 6 hodin. 

Když jsme přijeli, zabydleli 

jsme se v tělocvičně 

uničovské školy a šli jsme se 

rozezpívat. Asi v 18:00 jsme 

měli koncert. Když jsme 

dozpívali, tak jsme se koukali 

na ostatní sbory. Pozdě večer 

jsme se vraceli do tělocvičny. 

Ráno jsme se vzbudili a na hrad 

Šternberk, kde jsme měli zaplacenou prohlídku. Když jsme se vrátili 

zpátky do Uničova, šli jsme na oběd a po obědě jsme měli další zkoušku 

a potom další koncert. 

 

Užili jsme si celý víkend a 

myslíme, že pan učitel 

Mekiňa a naše paní učitelky 

také. 

 



LETNÍ RECEPT od VERČI A MATYLDY 

 

Budete potřebovat: 

 2 hrnky marshmallow 

 2 lžíce másla 

 potravinářské barvivo 

(není nutné, my jsme ho 

nepoužily) 

 2 hrnky burizon (nebo 

jiné křupky, my jsme 

použily arizonky) 

 

 

Postup: 

 V hrnci rozpusťte dvě lžíce másla. 

 Po rozpuštění přidejte marshmallow, za stálého míchání nechte marshmallow 

rozpustit 

 Přidejte pár kapek barviva, 

křupinky a směs pečlivě smíchejte. 

 Po pěti minutách, až bude směs 

vychladlá, tvarujte kuličky 

 vytvořily: Verča a Matylda 
 
 

 
 

 

 

 

 



Máte rádi STAR WARS?  

Sledujte Adamův zážitek. 

Každoročně probíhá v Praze akce, kterou 

pořádají fanoušci Star Wars z Czech Star 

Wars Universe. Letošní květen nebyl 

výjimkou. 

 

Program potěšil všechny věkové kategorie – 

našli jste zde workshopy, hry, přednášky, 

promítání, výstavy, kostýmy, drobné dárky, 

tematické jídlo a pití ... zkrátka den plný 

zábavy ve společnosti ostatních fanoušků! 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



OMALOVÁNKY VÁM PŘIPRAVILA KAČKA N. 

 

 

 

 

 

A další od Honzy H. 

 

 

 



UŽ MÁTE PLÁNY NA LÉTO? PORADÍME VÁM. 

 

Od Edy něco k cestování: 
Nebaví vás šlapat na kole? 

Pořiďte si elektrokolo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

V obchodě v ulici Ke stadionu 2217 Kladno najdete velkou prodejnu. Mají široký výběr 

elektrokol, lyží, a dalších sportovních věcí. Koupíte zde jak městské elektrokolo, tak i 

horská elektrokola či celoodpružená nebo crossová a když si budete přát, tak i skládací 

elektrokola. Mají také dětská holčičí nebo klučičí elektrokola. 

 

Proč váhat? Kupujte elektrokola!!! 

 

Od Filipa něco o letních táborech: 
                                                       

 

Jednou za rok fotbalový tým Fk Dukla Praha pořádá kempy pro děti od 6 do 16 let. Letose 

kemp koná v Chotýšanech a na pražské Ruzyni. V Chotýšanech se spí, ale v Ruzyni ne. 

V Chotýšanech si děti můžou mezi sebou domluvit, kdo s kým bude spát. Spí se v počtu 

2-4. Ostatní najdete na stránkách Fk Dukly Praha. 

Další tábor se koná letos v Brdech od 8. - 17. 8. Celotáborová hra je tajuplný ostrov. 

Ostatní informace najdete na www.huranavzduch 



Nebo o nových filmech:  
 

20. června je v Cinema City premiéra filmu Tajný život mazlíčků. Pohádka je o tom, co 

domácí mazlíčci to prožívají u veterináře. Takže kdyby o prázdninách pršelo, zajděte do 

kina. 

4. června má premiéru v kinech Spiderman Daleko od domova. Je to pokračovaní série 

Homecoming. 

 

Křížovka od Kačky a Kačky vám spolehlivě připraví na to, co 

vás čeká a nemine! 

Do okének napiš dané písmeno názvu předmětu na obrázku. 

5. písmeno                           

4. písmeno  

1.písmeno  

2.písmeno  

 

Přejeme všem krásné ……… 


