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Hurá na střední školu!
V polovině září deváťáci vyrazili do Boskovic na „Veletrh středních škol“. Jelikož
ještě většina tápe v oblasti svého budoucího působení na střední škole, vkládali jsme
do této cesty velká očekávání. V sokolovně, kde každá zúčastněná škola měla svoje
místo a snažila se různými pokusy, ukázkami, trenažery nebo 3D tiskárnou nalákat žáky právě na jejich školu, byl opravdu velký „frmol“. Každý při vstupu obdržel kartičku,
kde po nasbírání razítek za „navštívení“ alespoň čtyř škol měl možnost zúčastnit se
slosování o ceny. Motivace by tedy byla! Většina deváťáků plně využila svůj čas, navštívili nejenom „stánky“ jednotlivých škol, ale zúčastnili se také prezentací škol, nebo
si vyzkoušeli virtuální realitu. V přilehlém parčíku se představila řemesla, a tak se někteří na chvíli stali např. zedníky. S přibližně polovinou
žáků, kteří měli zájem, jsme se vydali na Dny otevřených dveří na Gymnázium Boskovice (kde jsme také sbírali razítka) a na Střední pedagogickou školu, kterou nás
provázel náš bývalý žák Vojta Kubín.
Celý den se vydařil a doufám, že některým se alespoň
trošku podařilo udělat si obrázek o možnostech dalšího
vzdělávání.
Monika Nejezchlebová

Preventivní program
Na preventivní program s poněkud netradičním názvem jsme se vypravili
s obavami, ale také s očekáváním, co nás to čeká. Formou dramatických her, kdy
jsme se na chvíli stali herci, jsme prošli dva příběhy, které byly založeny na pravdivém příběhu. Postupně jsme se ocitli na letních táborech v rolích účastníků těchto
příběhů – dospívajícího chlapce, vedoucího tábora, rodičů, policistů u výslechu a
soudců.
Počáteční obavy se brzy rozplynuly a ostych vystřídalo živé zapojení se do hry.
Zkusili jsme si zase něco nového a museli přemýšlet nad věcmi a vztahy, o kterých
běžně nemluvíme.
Program se všem líbil a doufáme, že se bude v dalších letech líbit i vám!
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Preventivní program
„Létající dědeček“
Dne 29. 9. 2021 se naše třída spolu s II.S zúčastnila výukového programu v Brně – Kohoutovicích, v Centru volného času Legato. Jak již název napovídá,
celým programem nás provázel dědeček.
Děti v rámci programu mapovaly mezigenerační vztahy k rodičům a prarodičům,
zamyslely se nad tím, jak vypadá život člověka od narození do smrti a uvědomily si,
co pro nás znamenají a čím jsou prospěšní staří lidé.
Celým programem děti provázel napínavý příběh dědy Tomáše z knihy Létající
dědeček. Nápaditý děda Tomáš je pro děti skvělým kamarádem, a to hlavně ve chvílích, kdy jsou rodiče pryč a děda si s nimi hraje.
Děti si přes tento příběh a svou účastí v napínavé dramatické hře připomněly staré lidi ze svého okolí, uvědomily si, co všechno pro ně i přes jejich pokročilý věk znamenají.
Program se mi velmi líbil a z reakcí dětí jsem pochopila, že i pro děti byl program velmi přínosný, zábavný a poučný.

Mgr. Ludmila Plačková, 3. A
Mgr. Zdeňka Křížová, Petra Jakusidisová, II.S
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Exkurze Brno 6.B
Dne 26. 10. 2021 jsme jeli s paní učitelkou Klepárníkovou na exkurzi do Brna. Do
Brna jsme jeli vlakem. Z hlavního nádraží v Brně jsme se šli se podívat na Zelný trh,
dříve zvaný „Dobytčí trh“. Na tzv. Zelňáku jsme si rozdali papíry s otázkami. Dále
jsme se šli podívat k známému Brněnskému Drakovi. Brněnský drak je pověšen
v průchodu Staré radnice v Brně, a kolují o něm dvě pověsti, jak ho brněnští občané získali. O druhé pověsti jsme si neříkali, ale paní učitelka nám řekla jen tu první.
Podle nejznámější brněnské pověsti drak trápil obyvatele široko daleko. Když měl
hlad, požíral v okolí vše, co mu přišlo pod tlamu. Lidé se ho báli, ale nevěděli, jak se
ho zbavit. Radní slíbili velkou odměnu sto zlaťáků tomu, kdo by ho zabil, ale nikdo
se nehlásil. Až jednou do hostince „U Modrého lva“ přišel tovaryš, který chodil po
světě. A jak zavítal do hostince o ničem jiném se nemluvilo než o brněnském drakovi. A tovaryš chvíli poslouchal a řekl: „Já vás toho draka zbavím! Jen doneste velkou
volskou kůži a pytel nehašeného vápna.“ Jeden řezník zašil do volské kůže vápno a
tovaryš šel konat čin. Šel k drakovi a hodil mu volskou kůži, on ji sežral a zahynul.
Od draka jsme se podívali ještě na upadnuté mlýnské kolo v průchodu, a ještě proč
prostřední věž je křivá. Dále jsme se šli podívat na Petrov neboli Chrám Petra a
Pavla. Podívali jsme se dovnitř a šli jsme dál. Dále jsme šli na Špilberk, kde jsme se
dozvěděli, že tu např. žila Blanka z Valois, budoucí žena Karla IV., a také tu seděl
velký kriminálník Václav Babinský, který podle všeho udělal 12 trestných činů, ale
jen 6 mu bylo dokázáno. Proseděl si tu víc jak 20 let. Dále cesta vedla k soše Jošta
na Moravském náměstí a pak
jsme se dostali ke kostelu sv. Jakuba. Jeho věž měří 92 m a je
vyšší než na Petrově, která měří
84 m. Pak jsme dostali rozchod
na náměstí Svobody, kde jsme
se naobědvali a jeli jsme domů.
Děkujeme hlavně paní učitelce
Klepárníkové i paní učitelce Horáčkové, která s námi jela také s
6.A, že pro nás připravují exkurze.
Michal Filip a Hana Soukupová
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Exkurze Praha - 6.B
27.9.2021 jsme vyrazili s paní učitelkou Klepárníkovou na Exkurzi do Prahy.
Jeli jsme z Adamova do Blanska, a z Blanska rychlíkem do Prahy. Cesta rychlíkem
nám trvala asi tři hodiny. Chvíli před jedenáctou hodinou jsme dorazili do Prahy.
Z hlavního nádraží jsme se vydali pražským metrem na zastávku tramvaje a tramvají na zastávku pozemní lanovky na Petřín. Na Petříně jsme se podívali na rozhlednu
a hned potom jsme si to namířili k Pražskému hradu na výměnu stráží. Výměna
stráží byla zajímavá. Zároveň jsme šli do Katedrály sv. Víta. Tu jsme si celou prohlédli a šli jsme dál. Dál jsme se podívali do dvou nebo tří expozic na Pražském
hradě a naše cesta pokračovala do Zlaté uličky. Zlatá ulička byla útulná s malými
domy, které vypadaly jako z pohádky. Ze Zlaté uličky jsme šli do menší hladomorny.
Pak jsme odešli z Hradu a šli jsme na metro. Metrem jsme dojeli na Karlův most a
z Karlova mostu na Staroměstské náměstí podívat se na Staroměstský orloj a na
místo, kde bylo popraveno 27 českých pánů. Pak jsme šli na Václavské náměstí, kde
jsme si dali oběd. Mohli jsme jít do Mc Donaldu, KFC, Primarku, Starbucks a mnoho
dalších. Sraz jsme měli u sochy sv. Václava. Tam jsme čekali na ostatní a dále jsme
jeli a šli na nádraží. Z hlavního nádraží jsme jeli zpátky do Blanska. A z Blanska do
Adamova. Tím končí náš výlet do Prahy. Výlet byl moc super a moc se nám líbil. A
taky moc děkujeme všem, co se na tomto výletě podíleli!
Michal Filip a Hana Soukupová
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Outsider ve skupině
Ve středu ráno 6. října jsme se vydali na cestu do Brna. Byl před námi preventivní program pod názvem „OUTSIDER VE SKUPINĚ“.
Na vlakové zastávce v Adamově jsme nastoupili do vlaku. Cestou se rozpršelo, a
tak to po příjezdu do Brna spíše vypadalo na pěkně uplakaný den. Na nádraží jsme
museli nastoupit do tramvaje č. 1, která nás dovezla až na konečnou stanici „Pisárky“.
Zde jsme museli přesednout na autobus, který nás dovezl již téměř do cíle. Asi na šesté zastávce, která nesla název „Stamicova“, jsme vystoupili a ještě kousek pokračovali
pěšky. Konečně jsme byli v cíli. Před námi stála budova Legato v Kohoutovicích. Zde
nás vřele přivítali a po krátkém odpočinku začal již výše zmiňovaný program
„Outsider ve skupině“.
Prostřednictvím příběhu se žáci setkali s postavou outsidera. Během programu
se snažili pochopit jeho pozici i chování skupiny k němu. Hledali cestu k vzájemné toleranci a pochopení, což mělo sloužit jako prevence šikany.
Cílem programu bylo pomoci žákům pochopit pozici outsiderů a hledat příčiny
této situace (názorová či náboženská odlišnost, fyzický handicap, povaha či jiné).
Žáci měli možnost si tuto situaci prožít prostřednictvím příběhu, kterého se stali součástí. Společně tak hledali možnost, jak by se outsiderům dalo pomoci.
Mgr. Martina Burianová
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Dopravní hřiště
Začátkem měsíce října nás čekala návštěva dopravního hřiště, na které se těšili žáci
čtvrtého ročníku z Horky i z Ptačiny.
V úterý 5. října jsme v ranních hodinách vyrazili na vlak. Do Blanska je to kousek a
vlakem jsme tam byli cobydup. Vystoupili jsme na vlakové zastávce Blansko město
a pěšky jsme se vydali směrem k dopravnímu hřišti. Po cestě jsme pozorovali nejen dopravní ruch, ale i dopravní značky, které jsme zahlédli.
Výcvik se skládal z části teoretické a praktické. Třída IV. A zamířila na Základní školu
Blansko, Salmova 17, kde probíhala teoretická část dopravní výchovy. Třída IV. B
naopak zamířila rovnou na praktický výcvik na dopravní hřiště.
V učebně na základní škole nám paní instruktorka formou videí a her vysvětlovala
pravidla, která platí v silničním provozu. Naučili jsme se také, jak se máme správně
chovat na pozemních komunikacích z pohledu chodce i cyklisty.
Na dopravním hřišti jsme si tyto teoretické znalosti mohli ověřit v praxi. Po prvotním teoretickém vysvětlení všech křižovatek i pravidel jízdy na kruhovém objezdu,
každý obdržel kolo. Podmínkou však byla cyklistická přilba, bez které děti na kole
jezdit nesmí a dospělí by také neměli.
Jízda na kole byla pro některé žáky velkým oříškem a musíme ještě hodně trénovat, než dostaneme průkaz cyklisty. Přes to všechno se podzimní výuka všem líbila
a již se těší na tu jarní.
Mgr. Martina Burianová a Mgr. Soňa Karásková
třídní učitelky IV. A a IV. B
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Na kameni kámen - EVVO
Dne 12. 10. 2021 jsme se zúčastnili programu,, Na kameni kámen“ ve středisku Lipka
– Jezírko.
Autobusem jsme vyjeli od školy 7:30 hod. Na Jezírku nás čekal ,,učitel“ Michal, který
nás provázel celým programem.
Nejdříve jsme se všichni představili, a pak začalo divadlo. Žáci se stali lávou, párou, meteoritem, oceánem i přesličkou či šavlozubým tygrem. Michal, v roli vypravěče, všechny vedl od samotného vzniku vesmíru, Slunce a Země přes zrození a vyhynutí
dinosaurů až na konec vývoje člověka.
Po svačině jsme skládali puzzle, které nám ukázalo, jak dlouho které období (prvohor,
druhohor …..) trvalo.
Venku se oteplilo a my jsme oblékli bundy a šli si zahrát na geology. Páťáci dostali sadu otázek, geologická kladívka a ochranné štíty. Poté se pustili do odštěpování hornin
a také k jejich porovnávání. Dozvěděli jsme se tak, která hornina ukrývá nejvíc nerostů, která je nejměkčí ….
Posledním úkolem bylo získávání hliníku. Tato venkovní aktivita prověřila nejen znalosti žáčků, ale i jejich fyzickou zdatnost.
Cestou domů se zpívalo, a tak nám cesta rychle utekla.
(5. ročník)
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Tajný život zvířat - EVVO
Dne 13. 10. 2021 jsme se zúčastnili výukového programu „Tajný
život zvířat“ v Domě přírody v Moravském krasu. Cílem programu bylo poznání rozmanitosti zvířat žijících v Moravském krasu a jejich biotopů, praktické vyzkoušení moderních metod pozorování zvířat v jejich přirozeném
prostředí a rozšíření zájmu dětí o pozorování zvířat i do jejich volného času. Součástí programu byly hry a aktivity v učebně Domu přírody, terénní vycházka do okolí
domu přírody, kde si děti vyzkoušely najít a šetrně chytit bezobratlého živočicha do
zkumavky, zjistit jeho název a vyhledat si informace o tomto živočichu.
Dětem se program velmi líbil, byl poučný a zajímavý, stejně tak celý interaktivní
Dům přírody. Těšíme se na další návštěvu tohoto zařízení.
Mgr. Ludmila Plačková, 3.A
Mgr. Světlana Baborská, 3.B

DEVÍTKA

DEVÍTKA
Str. 10

Časopis DEVÍTKA
Školní časopis

Exkurze 7. ročníku do Prahy
Ve čtvrtek 14. 10. se třídy 7.A a 7.B se svými třídními učiteli vydaly na exkurzi
do Prahy. Po výstupu z vlaku na hlavním nádraží jsme se krátce zastavili u pomníku
Nicolase Wintona. Poté jsme se kolem Jeruzalémské synagogy a Jindřišské věže vydali k Prašné bráně, kde žáci mohli vidět i Obecní dům a budovu České národní banky. Přes Stavovské divadlo a Karolinum jsme se dále dostali na Staroměstské náměstí, kde byly žákům představeny památky a zajímavosti, aby následně zhlédli orloj.
Pokračovali jsme přes areál Klementina, kde byla žákům ukázána Astronomická
věž a podána informace o měření hodnot počasí, která zde probíhá nepřetržitě
od r. 1775 – jedná se o nejdéle vedené záznamy o počasí na světě.
Na Karlově mostě dostali žáci informace nejen o této stavbě, ale i o významných
stavbách, které jsou odtud vidět. Přes Kampu s odbočkou k Lennonově zdi jsme pokračovali na most Legií – z něho viděli žáci symbolickou sochu Vltavy, Dětský, Střelecký a Slovanský ostrov. Po krátkém výkladu o Národním divadle jsme Národní třídou dospěli na Jungmannovo náměstí. Po informacích o osobě národního buditele
jsme navštívili kostel Panny Marie Sněžné a přes františkánské zahrady zamířili
do muzea fantastických iluzí, kde si to žáci velmi užili.

Z muzea jsme se přes Václavské náměstí, kde dostali žáci informace o Národním
muzeu a soše sv. Václava, přesunuli na hlavní nádraží a odjeli domů. I přes deštivé
počasí byli všichni s exkurzí spokojení, většině se nejvíce líbilo v muzeu iluzí.
Aleš Spurný, Ilona Šturchová
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Halloween
Ve středu 3. listopadu se děti z družiny ZŠ Ronovská zúčastnily pod vedením vychovatelek Soni Stöger a Lenky Charvátové halloweenské stezky. Ta vedla ulicemi Adamova
po sídlišti Ptačina. Děti se těšily tolik, že s chutí vyrazily i za nepříznivého počasí. Že to
byla správná volba, dokládají přiložené fotografie a úsměvy školáků. Děti i vychovatelky
si dobrodružnou stezku moc užily a už se těší na další v příštím roce. Putování dětem
v halloweenských maskách zpříjemnila jedna z maminek, paní Lenka Vymlátilová, která
výpravě naservírovala sladké překvapení.
Text a foto za ŠD ZŠ Ronovská Lenka Charvátová
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Dům Přírody
12.října třídy 2.A, 2.B a II.S navštívily Dům přírody. Pro děti byl připraven program Hmyzáčci. Strávili jsme krásný, i když chladný, den v podzimním, nádherně vybarveném lese Moravského krasu. Program byl velmi zajímavý a pestrý. Naučný film
prostřídaly hry, pohybové aktivity a manuální činnosti. To vše zprostředkovalo dětem
život hmyzu.
Příště určitě zase pojedeme!
2.A – Mgr. M.Belžíková, 2.B- P.Jakudisiová, II.S – Mgr. Z.Křížová

Exkurze Praha - 5.A
V pondělí 27. září jsme se někteří poprvé, někteří už ostřílení několika návštěvami, vypravili vlakem do našeho hlavního města, abychom se pokochali památkami, které jsme mnohdy znali jenom z učebnic. Naše prohlídka začala krátce před desátou, kdy jsme odložili roušky, opustili hlavní vlakové nádraží a začali nasávat dění v pražských ulicích. Naše první zastávka, Václavské náměstí, byla první
možností vyfotit se s mohutnou sochou sv. Václava za sebou nebo před Národním
muzeem. Pak jsme pokračovali Národní třídou až ke zlaté kapličce, čili k Národnímu
divadlu. Na mostě Legií jsme se zvěčnili s panoramatem Pražského hradu za námi a
už jsme pelášili na druhý břeh. Pod námi se proháněly lodičky, šlapadla a parníky.
Kdybychom mohli, hned bychom seběhli na hřiště Střeleckého ostrova, ale paní učitelka nás nemilosrdně hnala vstříc stoupání na Petřín. A tak jsme cestou pomalu
sundávali jeden svršek za druhým, upíjeli tekutiny a zastavili se jen na několik minut,
abychom na vlastní oči viděli, jak
pod námi projede lanovka na
Petřín, technická památka města
Prahy. Tam jsme dostali rozchod,
abychom se občerstvili a podívali
se na rozhlednu nebo do zrcadlového bludiště. Ani do jednoho nás ale nepustili bez doprovodu dospělých. A tak jsme se
aspoň projeli na starém kolotoči,
jedni seděli v kočáře, jiní na koních, ale rozhodně to byla veliká
zábava.
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Naše cesta nás pak zavedla kolem Velké strahovské zahrady do uliček staré Prahy, kde
jsme si mohli lehce představit, jak tu vypadal život před sto a více lety. Procházeli jsme
úzkými uličkami s domky s malými okny, s názvy a s nadějí, že už brzy budeme na Pražském hradě, kde jsme mohli ulovit selfie s hradní stráží a podívat se do monumentálních útrob katedrály sv. Víta.
Nebudeme zastírat, že průchod Malou Stranou jsme už skoro ani nevnímali, tolik jsme
se těšili na slíbené občerstvení u McDonald’s. Odtud jsme pak s plnými žaludky, a povětšinou i s hračkou v kapse, vyrazili přes Karlův most na Staroměstské náměstí. Začalo
poprchávat, ale i tak jsme pokorně čekali na celou, kdy na chvíli staroměstský orloj ožije.
Počasí se neumoudřilo, a tak jsme jen v uličkách cestou na hlavní nádraží nakoupili dárky rodině a suvenýry sobě, a pak už jen vyčerpaně usedli do sedadel vlaku Českých
drah, který nás odvezl zpět domů.
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Dukovany
Odkud se bere?
Dokážete si představit, že jeden den nepůjde elektrický proud? Co všechno byste
nemohli dělat? Uvařit si ráno čaj, chladit jídlo v ledničce, zapnout myčku, počítač,
nabít mobil, pustit televizi… Elektrická energie se stala součástí našich životů, bez ní
už si život nedokážeme představit. Kde se ale bere? Na tuto, i mnoho dalších otázek,
nám odpověděla naše návštěva elektráren v Dalešicích a Dukovanech.

Prvně jmenovaná je přečerpávací vodní elektrárnou. Byla postavena jako zásoba
chladící vody pro jadernou elektrárnu Dukovany. Při její návštěvě jsme měli možnost
pozorovat v provozu všechny turbíny a také si prohlédnout turbínu, která byla vyrobena v ČKD Blansko.
Mnohem více náš však zaujala návštěva jaderné elektrárny v Dukovanech, především díky interaktivním prvkům. Vyzkoušeli jsme si udržet stejnou hladinu dodávek
elektrické energie v našich sítích, pomocí jízdy na rotopedu el. energii vyrobit a ocitli jsme se také uprostřed jádra. Na novém parkovišti u elektrárny nás zaujala střešní
fotovoltaická elektrárna, která dokáže vyrábět el. energii také ze světla odraženého
od kapot aut.
Aktuálně se nejvíce otazníků objevuje kolem stavby pátého bloku elektrárny. Rozhodující slovo by měla mít nová vláda.
9. A, 9. B
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Florbal
Ve středu 10.11. se naši žáci 2. stupně zúčastnili okrskového kola florbalového
turnaje v Blansku. Postup do další fáze soutěže zajišťovala první dvě umístění
ve skupině. Po vynucené výluce všech školních sportovních soutěží jsme hráli
s velkou chutí.
Naše pětičlenná skupina zahrnovala kromě nás také G. Boskovice, ZŠ Lysice,
ZŠ Rájec-Jestřebí a domácí ZŠ Dvorskou. Svým bojovným nasazením a zejména skvělým týmovým duchem si hoši zajistili postup do okresního kola z 2. místa. Výborným
výkonem nás podpořil také brankář Tomáš Polzer.
Kluci dokázali zvítězit v prvních třech zápasech, v posledním utkání jsme hráli
o první místo ve skupině. V tomto souboji jsme podlehli těsně ZŠ Rájec-Jestřebí
v poměru 1:2. V ostatních utkáních jsme si vedli následovně:
Adamov – Dvorská 2:1 (Skoumal, Skirka)
Adamov – Lysice 3:0 (Vinklárek, Skirka, Bavlnka)
Adamov – G. Boskovice 4:0 (Skirka, Lukáč 2, vlastní)
Adamov – Lysice 1:2 (Krátký)
Sestava: Polzer Tomáš (G), Bavlnka Jiří (C), Kleveta Aleš, Palát Patrik, Skirka Adam,
Vinklárek Patrik, Malásek Štěpán, Rotrekl Tomáš, Pečínka Dominik, Lukáč Šimon,
Krátký Tomáš, Skoumal Jáchym, Pilát Roman.
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Cizí nebo náš – preventivní program
V pátek 19. 11. jsme se vypravili na náš druhý výlet. Tentokrát jsme jeli vlakem
do Brna do Kohoutovic, kde na nás v centru volného času Legato čekal preventivní
program s názvem „Cizi nebo náš?“. Společně s námi se do Brna vypravily i děti z 2.S.
Cesta byla náročná a dlouhá, jeli jsme všemi možnými dopravními prostředky – autobusem, vlakem, tramvají i trolejbusem. Vše jsme ale zvládli na jedničku a dojeli do cíle. Zde nás čekal velmi zajímavý program, kterým nás provázela pohádka o zvířátkách.
Zkoušeli jsme si hrát na zvířátka, která navštívil krysák. Zpočátku se zvířátkům nelíbil,
protože se do všeho pletl. Později ale zvířátka zjistila, že je vlastně hodný a všem pomáhá. My zkoušeli tyto situace hrát v různých hrách a
scénkách. Bylo to velmi příjemné, vyzkoušet si hrát na jevišti a moc jsme si to všichni užili.

Etika internetu – preventivní program 7.B
Hned na začátku listopadu, konkrétně 2.11., vyrazila
7.A se svojí učitelkou a asistentkou do brněnských Kohoutovic zúčastnit se preventivního programu Etika internetu. V Legatu, jednom z pracovišť
DDM Lužánky, se žáci po tři hodiny věnovali tématu etiky ve virtuálním světě, nemorálním situacím na sociálních sítích, které se učili pojmenovat, a snažili se najít správné řešení. Vyvrcholením programu bylo sehrání modelových situací – scének i s řešením.
Sedmáci se celé dopoledne dobře bavili. Některé úkoly řešili sami či ve dvojicích, na hlavní úkol – sehrání scénky – potřebovali několik parťáků. Zvlášť, když se jejich divadelní pokus filmoval na kameru. O roli kameramana či klapky byl velký zájem.
U nás se za kamerou vystřídali Tom a Vojta V., klapku dělali Natka a Vítek. Při hodnocení byli všichni spokojeni, zdálo se jim, že dopoledne rychle uteklo.
No, a pak už jen cesta zpět do školy na oběd. Pěkné to bylo!

Sepsala: Šturchová
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Etika internetu – preventivní program 7.A
Třída 7.B se 9. 11. zúčastnila preventivního pořadu Etika internetu v pracovišti Střediska volného času Lužánky v Brně-Kohoutovicích s názvem Legato. Po seznamovací
aktivitě, kdy měli žáci na kameru vyjádřit v jakém rozpoložení se právě nacházejí,
utvořili žáci malé skupinky, ve kterých měli k nemorálním situacím, které mohou na
internetu nastat, přiřadit správné označení dané situace z několika možností. Poté následoval rozbor těchto situací s lektorem.
Po přestávce byli lektorem žáci rozděleni do větších skupinek, ve kterých měli divadelní scénkou zahrát situace z první části programu. Několik žáků se vystřídalo za kamerou i ve funkci klapky. Žádný obraz jednotlivých scének se nepovedl zahrát na poprvé a žáci tak měli možnost se přesvědčit, že herectví není vůbec snadné. Krom toho
se ocitali v roli obětí či agresorů na sociálních sítích, což mělo vést k povědomí bezpečného pohybu na internetu.
Většině ze 17 žáků, kteří se akce zúčastnili, se program líbil.
Aleš Spurný
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Slavnost slabikáře
Ve čtvrtek 18. 11. jsme se do školy všichni strašně moc těšili, protože jsme očekávali návštěvu pana krále Oty Prvního. Přišel si totiž zkontrolovat, jak jsme zvládli živou abecedu a jestli ovládáme všechna písmenka. Pan král si pro nás nachystal 6 stanovišť, na kterých jsme plnili úkoly. Například jsme počítali, kolik má slovo slabik, na
jaké písmeno nebo slabiku slova začínají, skládali jsme slova nebo hledali dvojice slov.
Za každý správně splněný úkol jsme obdrželi razítko na velký klíč. Až jsme měli všechny úkoly splněné, mohli jsme společně s panem králem otevřít truhlu se slabikáři.
Všichni jsem se dočkali a dostali svůj první slabikář Pan král nám všem moc pogratuloval a popřál hodně štěstí při zdolávání dalších písmenek a my pak s paní učitelkou a
s paní asistentkou mohli začít slavit.

DEVÍTKA

DEVÍTKA
Str. 19

Časopis DEVÍTKA
Školní časopis

Vánoční vystoupení
V pátek 26. 11. jsme měli vystupovat při slavnostním rozsvěcení vánočního
stromu. Celá akce musela být bohužel pro veřejnost zrušena. My jsme ale o naše vystoupení nepřišli. Ke stromečku jsme zamířili dopoledne místo vyučování, kde na nás
čekal pan starosta, pan kameraman a paní Králíčková, která to měla celé na starosti.
Naše vystoupení bylo nahráno a nám tak zůstane vzpomínka už navždy. A protože
jsme se opravdu moc snažili a pilně trénovali několik týdnů, na naše vystoupení začalo
sněžit. Atmosféra tak byla skutečně vánoční.

