
Naše listopadové dny… 
V listopadových dnech jsme toho stihli docela dost: projektování v paralelní třídě, akčně 

tvořivé výtvarné výchovy, hudebně zpestřenou tělesnou výchovu, pár hodin plaveckého 

výcviku, narozeninovou oslavu zakončenou loučením s naší paní asistentkou, přivítání naší 

nové „druhostupňařské“ paní asistentky a jistě ještě spoustu dalšího, ale to už by se nám  

do jednoho článku nevešlo 😊. A kdo jiný by o tom všem mohl nejlépe povyprávět, než přímí 

„účastníci zájezdu“ naši šesťáci! 

Projektujeme v 6.B 

Dvanáctého listopadu se našim čtyřem odvážlivcům: Kačce, Kiki, Kamče a Domčovi naskytla 

příležitost, vyzkoušet si prezentovat vlastní projekt o šikaně a kyberšikaně ve vedlejší  

třídě – v 6. B. O víkendech vše vypracovali, po odpoledních trénovali, prezentování si 

vyzkoušeli v naší třídě a podle připomínek vše dopilovali. Z nabídky – pospat si v pátek déle  

a přijít až na druhou vyučovací hodinu, nebo sebrat odvahu, přijít už v osm a vyzkoušet si i jiné 

publikum, odvážně zvolili nabídku číslo dvě.  

Jak Kačka popsala – měli jsme velký strach, prali jsme se s trémou a nebyli jsme si jisti, že 

druhou třídu projektem zaujmeme. Jakmile jsme začali prezentovat, tréma z nás spadla a snažili 

jsme se zvládnout to co nejlépe. Nejdříve byly reakce šesťáků na dotazy jen opatrné, zřejmě se 

také styděli a byla to pro ně nová zkušenost, ale nakonec se všichni zapojili do společné diskuze. 

V závěru nás odměnili velikým potleskem a pochvalným hodnocením.  

Těšíme se na další příležitosti!                                            

                                                                                                  (Kačka Király, Lara Prokopová) 

Akčně tvořivá výtvarná výchova 

V hodinách výtvarné výchovy, se vždy snažíme být co nejvíc kreativní.  Někdy se na stejném 

nápadu úplně neshodneme, ale vždy nakonec najdeme nějaký kompromis, rozdělíme si úkoly  

a vymyslíme něco nápaditého a zábavného. Naše výtvory nám nejen zkrášlují třídu, ale také 

nám připomínají důležité informace z některých předmětů, naše narozeniny, pomáhají nám 

s organizací chodu třídy a dělají nám radost. Kromě činností, které musíme zvládnout, jsme 

zařadili i výrobu fotokoutku s doplňky, nafotili jsme se a některé fotky máme v plánu použít  

i do plánované třídní kroniky. O té se možná zmíníme v některém dalším článku. 

Hudebně zpestřená tělesná výchova  

Dominikovy taneční sestavy, které už skoro všichni zvládáme, dokáží z obyčejné unavené 

přestávky udělat něco, co nám dodá energii na zbytek dne. Měli jsme obrovskou radost, že jsme 

sestavy mohli zařadit i do rozcvičky v hodině tělesné výchovy a všichni jsme si to náramně 

užili! 

Už zase skáčeme do vody  

Na plavání jsme chodili už ve třetí a čtvrté třídě, ale covidová situace nám to bohužel zatrhla. 

Tak vše doháníme letos a doufáme, že tentokrát už výcvik dokončíme. Náročná pondělní rána 

jsou skočením do vody vynahrazena. Skákání, plavání, jízda na tobogánu a potápění jsou 

nejlepším začátkem nového školního týdne! 

                                                                                                                        (Laura Prokopová)     

Blahopřání, loučení a vítání                        

V listopadu jsme ještě stihli vyrobit přáníčka, vymyslet vlastní narozeninovou písničku a vše 

poslat jako videopřání naší paní asistentce, která byla zrovna nemocná a alespoň takto jsme se 

ji snažili potěšit. Další dojemná chvilka na sebe nenechala dlouho čekat. Poslední listopadový 

den nastalo velké loučení. Přiznáváme se, ukáplo pár slziček, ale není se čemu divit. Dlouhé tři 

roky nám paní asistentka se vším pomáhala, byla tu pro nás a mohli jsme se na ni s čímkoliv 

obrátit. Jsme jí za to moc vděční a přívěšek na památku, který nám nechala vyrobit, máme pořád 

u sebe! 

Konec znamená i nový začátek. Proto jsme hned následující den měli možnost přivítat naší 

novou „druhostupňařskou“ paní asistentku, která se stane naším zkušeným průvodcem!  
 
                                                                                                    Mgr. Romana Sitařová                                                                                                                                                                            


