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Uběhly další tři měsíce a jsme tu s novým číslem
našeho časopisu. Za tu dobu se toho stalo opravdu
hodně. Pojďme se na to společně podívat.

COVID-19
Pamatujete si, kdy přesně nás Covid -19 poprvé
vyhnal ze školních lavic a my se museli naučit
pracovat s počítači? Bylo to 11.3.2020. Neuvěřitelně
to letí. Za tu dobu jsme se naučili spoustu věcí a
jak se říká, na všem špatném hledej něco dobrého
a tak si i my, můžeme říci, že nás Covid v mnohém
posunul kupředu. Kdo z nás znal tehdy Zoom nebo
Teams? A dnes? S přehledem dokážeme zahájit
konverzaci, naplánovat si online schůzku. Zkrátka,
jsme v tom už téměř profíci. Naštěstí se nám tahle
obludná nemoc klidí z cesty a my se můžeme
pomalu vrátit k normálu.
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Slovo dalo slovo a tak se naše ZŠ dohodla na
spolupráci s místní MŠ a spustil se projekt pro
předškoláky, který by jim měl v září usnadnit
nástup do školy.
Předškoláci měli už třikrát možnost strávit ve
škole příjemné odpoledne.
Viděli se tak nejen s vychovatelkami, ale potkali
také své budoucí kamarády z vyšších ročníků. Na
posledním setkání se s nadšením pustili do
kreativní činnosti, ze které Vám přinášíme pár
fotografií.

PERLIČKY ZE ŠKOLNÍCH
LAVIC
Vyjmenuj druhy číslovek : dívka praví: jedna, dvě,
tři, čtyři...
Učíme se zvířata a jejich mláďata + hospodářská
zvířata. - Mládě je house. Kdo je jeho máma?
Odpověď: Housenka.
Na co chováme kozu? Na mléko, maso a peří.
Co jsou to hospodářská zvířata?
1. dítě: Zvířata, která žijí v hospodě.
2. dítě: Ne, to jen ten člověk, který je chová a
pracuje v hospodě.

VELIKONOCE
Velikonoce jsou nejdůležitějším křesťanským
svátkem. Na velikonoční neděli se slaví
Vzkříšení Ježíše Krista. Velikonoční svátky trvají
několik dní od Velkého pátku do velikonočního
pondělí. Ale už o týden dříve – tzv. pašijový
týden - začíná velikonoční čas. O Květné neděli
(předvelikonoční neděli) cestoval Ježíš dle
biblického výkladu do Jeruzaléma, aby s židy
oslavil židovský svátek Pesach. Židé si při
Ježíšově cestě do Jeruzaléma mysleli, že je
osvobodí ze zajetí Římanů, ve kterém Jeruzalém
toho času byl. Ježíš se se všemi dělil o chléb a
víno, ačkoli věděl, že ho někdo u Římanů
prozradil. Jako vzpomínka na Ježíše se dnes na
Zelený čtvrtek slaví poslední večeře Krista.

Zatímco se Ježíš v noci modlil, zatkli ho Římané a
odsoudili
ke
smrti
ukřižováním
hned
následujícího dne. Tento den je v současnosti
Velký pátek, den pokání. Ježíšova mrtvola byla
pohřbena v skalním hrobu, který byla uzavřen
velkým kusem kamene. Na velikonoční neděli si
některé ženy všimly, že vstup do hrobu byl
otevřený a hrob prázdný. Anděl jim sdělil, že
Ježíš znovu povstal. Na velikonoční neděli se
proto slaví Vzkříšení Krista.
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Země je jedinou planetou, na které je možný život.
Jedině zde, je možné potkat člověka, zvíře, rostlinu.
K životu je potřeba vzduch, voda a prostor. Právě
proto je potřeba planetu chránit a neubližovat jí.
V roce 1969 mírový aktivista John McConell
navrhnul na konferenci UNESCO v San Franciscu,
aby byl jeden den v roce ustanoven pro ochranu
naší planety. Sám navrhl, aby se jednalo o datum
21.3., kdy je den stejně dlouhý jako noc. Ke
vzájemné shodě bylo nakonec vybráno datum
22.3., kdy se na celé planetě konají nejrůznější
akce, které jsou zaměřeny právě na péči o naší
planetu. První takový svátek se slavil pouze v USA.
později se rozšířil do celého světa.
Jak pomáháš planetě ty ?

Válka. Pro většinu z nás je to výraz, který
chápeme díky dějepisu. Z vyprávění a historicky
doložených dokumentů, si umíme představit,
jaké hrůzy se během války dějí. Domnívali jsme
se, že k další válce už nedojde.
V současné chvíli probíhají urputné boje na území
Ukrajiny. V důsledku války se do naší země
přesouvají ukrajinští občané a hledají tu bezpečí
a pomoc. Většinou se jedná o matky s dětmi a
seniory.
Děti, které se dostaly do naší země se postupně
zapojují do běžného života a tak se ocitají i v
lavicích našich škol. V naší škole máme v nyní 7
ukrajinských dětí, které se postupně začleňují do
kolektivů.

Učitelky a asistentky se snaží všemožnými
způsoby, sehnat co nejvíce materiálu, kterým by
dětem usnadnily lépe pochopit český jazyk. Při
adaptaci tak plně používáme tablety a v nich
například stránky www.umimeto.org .
Děti se navzájem poznávají a vzájemně si
pomáhají a daří se tak navazovat nová přátelství,
Nicméně, jazyková bariéra je určitý problém a
může se tak lehce stát, že dojde k nějakému
nedorozumění nebo konfliktu a je tedy důležité,
aby děti věděly, že pokud k takové situaci došlo, je
nutné, aby o tom informovaly někoho z
vyučujících. Je v zájmu nás všech spolu dobře
vycházet.

KONGO
Jak se žije na druhé straně světa? Co tamějším
dětem chutná, jak tráví svůj volný čas? Můžu
nějak přispět na jejich lepší život? Tyto a mnoho
dalších otázek padalo na besedě, kterou
uspořádala paní učitelka Markéta Debroise se
svým přítelem farářem Leonardem, který je
původem z Angoly.
Děti se seznámily se životem svých vrstevníků a
okusily nejen jejich stravu, ale také třeba
činnosti jako je nošení mladších sourozenců či
jiného nákladu na svých zádech, ale také třeba
na své hlavě. V zájmu jejich zdraví si na sebe
navlékly pláštěnky a pak se pokoušely překonat

samy sebe, ale také zemskou gravitaci tím, že si
na svou hlavu nasadily něco jako malý turban a do
jeho vnitřku usadily nádobu s vodou. Někomu se
dařilo hodně, jinému méně, ale v zásadě, všechny
děti by si po čase tuto schopnost osvojily zcela
jistě na výbornou tak, jako jejich vrstevníci v
Kongu.
Z besedy vznikl i dobrovolný projekt "Sešit a
propiska pro Kongo", kterým zajistíme výše
zmíněné artefakty pro děti z konžských škol.
Ještě jednou děkujeme za úžasnou akci, která
zůstane dlouho zapsána v našich srdcích.

Velikonoční příběh
V kostele Husova sboru na nás čekala paní
Vopálková s příběhem Ježíše. O tom, jak ho zradil
jeho nejlepší přítel, který ho prodal za 30
stříbrných, které ho, ale rozhodně šťastným
neudělaly.
Ježíš byl ukřižován a následně uložen do skalního
hrobu, kdy se nakonec díky zázraku vzkříšení, stal
panovníkem království nebeského.
Vysvětlila nám pojmenování předvelikonočního
týdne a nechala nás zkusit si řehtačkami svolat lidi
do kostela. Nakonec jsme mohli ochutnat pučálku,
což je opražený hrášek s cukrem. Děkujeme za
příjemně strávený čas.
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Předvelikonoční besedy ve škole ukončilo setkání s
autorkou Katarinou Fialou, která nás přišla
seznámit se svou tvorbou a udělala to velmi
zajímavou a hravou formou. Dětem odhalila i
pozadí vydávání knih, že to není jen o tom sepsat
příběh, ale je to práce několik lidí, kteří tvoří
skutečný tým a výsledkem jejich práce, je právě
kniha a v ní popsaný příběh.
Postupně se děti osmělovaly a začaly se svěřovat s
tím, že samy také píší. To nás nesmírně těší a moc
bychom se přimlouvali za to, aby se nám s nějakým
svým dílkem pochlubily a rozšířily tak stránky
našeho časopisu.

A jsme na konci...
další číslo nás čeká těsně před prázdninami, kdy
budeme bohatší o zážitky ze školy v přírodě :-).
Těšíme se i na plánovanou rozlučku s pátou
třídou, která pro nás chystá skutečně nevšední
zážitek.

Přejeme všem našim čtenářům krásné
velikonoční svátky a bohatou pomlázku .

♥

