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Slavnostní předávání slabikářů prvňáčkům   

V prosinciÊloňskéhoÊrokuÊproběhlaÊudálost,ÊkteráÊ
máÊ naÊ ZŠÊ LupáčovaÊ dlouholetouÊ tradici.Ê Slav-
nostníÊpředáváníÊslabikářůÊbylÊproÊžákyÊprvníchÊ
třídÊdůležitýmÊaÊvýznamnýmÊdnem.ÊÊ 

SpolužáciÊ z devátýchÊ třídÊ úspěšněÊprovedliÊ prv-
ňákyÊ čtenářkouÊ hrou,Ê kdeÊ museliÊ získatÊ sedmÊ
klíčůÊodÊvytouženéhoÊpokladu.ÊPomyslnýÊpokladÊ
bylÊposlézeÊvyměněnÊzaÊobrázkovýÊslabikář.ÊPře-
danéÊslabikářeÊsiÊsÊnimiÊprohlédliÊaÊspolečněÊsiÊzÊ
nichÊ zkusiliÊ něcoÊpřečíst.ÊNakonecÊ jsmeÊ seÊ spo-

lečněÊvyfotiliÊaÊslíbiliÊsi,ÊžeÊnaÊkonciÊroku,ÊažÊhoÊ
celýÊpřečtou,ÊjimÊpředvedou,ÊcoÊseÊnaučili,ÊaÊbu-
douÊnaÊoplátkuÊčístÊoniÊjim.  

Den otevřených dveří, Prvňáčkem už v lednu 

Dne 18. 1. 2023 pořádala naše škola v rámci Dne otevřených dveří 
hned několik aktivit pro zájemce o studium a jejich rodiče. 
V průběhu dopoledne mohli návštěvníci nahlédnout do vyučovacích hodin na 1. i 2. stupni, odpo-
ledne připravily paní učitelky pro budoucí prvňáčky zábavnou vyučovací hodinu Prvňáčkem už v 
lednu, při které si děti vyzkoušely, jaké to bude od září ve školních lavicích. Zároveň probíhala 
beseda jejich rodičů s vedením školy. V odpoledních hodinách jsme zorganizovali prohlídku školní 
budovy a informační schůzku vedení školy pro rodiče žáků 4. a 5. ročníku a pro zájemce o pře-
stup na 2. stupeň z jiných škol. O tom, že je o naši školu stále zájem, svědčí velký počet účastníků 
všech zmíněných akcí.  

TypografickáÊúprava:Ê9.ÊB 

8. A 
bruslí 

DneÊ 31.Ê
01.Ê seÊ tří-
daÊ 8.Ê AÊ
v rámciÊ

brusleníÊ proÊ školyÊ vydalaÊ naÊ
kluzištěÊpodÊŽižkovskouÊvěží.Ê
ŽáciÊ zdeÊ měliÊ plochuÊ proÊ
brusleníÊk dispoziciÊnaÊjednuÊ
hodinu,Ê čehožÊ skoroÊ všichniÊ
využili.Ê ŽáciÊ své,Ê případněÊ
zapůjčené,Ê brusleÊ prohnaliÊ
poÊleděÊs nadšením.ÊCeláÊak-
ceÊ seÊ setkalaÊ s radostíÊ žákůÊ
bruslícíchÊ iÊ povzbuzujícíchÊ aÊ
téměřÊbezÊpádů.ÊZaÊtříduÊ8.A:Ê
VeronikaÊJurečková 

VIII. A navštěvuje muzea 

DneÊ17.ÊlednaÊseÊVIII.ÊAÊvydalaÊnaÊvzdělávacíÊprogramÊ
doÊNárodníhoÊtechnickéhoÊmuzea,ÊkdeÊsiÊžáciÊvyzkou-
šeliÊužitíÊchemieÊv praxi,ÊzhlédliÊpokusyÊaÊdozvěděliÊseÊ
novéÊ informace.ÊSamiÊsiÊpotéÊmohliÊněkteréÊpokusyÊaÊ

postupyÊvyzkoušet,ÊnapříkladÊfiltraciÊneboÊměřeníÊpH.ÊŽáciÊsiÊtentoÊ
programÊ velmiÊ užiliÊ aÊ zároveňÊ bylÊ přínosemÊ proÊ jejichÊ studiumÊ
chemie. 

27.Ê lednaÊ seÊ třídaÊ vydalaÊ doÊ NáprstkovaÊmuzea.Ê CílemÊ návštěvyÊ
bylaÊexpoziceÊs názvemÊTvářeÊválky,ÊkteráÊzahrnovalaÊnejenÊexpo-
nátyÊzbraní,ÊaleÊtakéÊpopisyÊceremoniálůÊkonanýchÊpředÊválečnýmÊ
taženímÊaÊpoÊněm.ÊŽákyÊtakéÊzaujalaÊmožnostÊprohlídkyÊCestaÊko-
lemÊsvětaÊzaÊ80ÊdníÊseznamujícíÊs místy,ÊkteráÊnavštívilÊveÊstejno-
jmennémÊrománuÊPhileasÊFogg.ÊK tétoÊvýstavěÊzrealizovaloÊmuze-
umÊ soutěž,Ê běhemÊ kteréÊmuseliÊ žáciÊ nalézatÊ odpovědiÊ naÊ otázkyÊ
ukrytéÊpřímoÊv samotnéÊvýstavě.ÊŽákyÊtatoÊsoutěžÊbavilaÊaÊúčastÊnaÊ
níÊbylaÊvysoká.ÊBěhemÊcestyÊdoÊmuzeaÊseÊžáciÊtakéÊpodívaliÊnaÊBet-
lémskouÊkapliÊaÊjejíÊokolí.ÊZaÊtříduÊVIII.ÊA:ÊJurečkováÊVeronika. 
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Slavností předání vysvědčení 7.B 

PosledníÊ školníÊ denÊ 1.Ê pololetíÊ vyrazilaÊ 7.BÊ
doÊNárodníhoÊmuzea.ÊPoÊkomentovanéÊpro-
hlídceÊ budovy,Ê kterouÊ dětiÊ absolvovalyÊ vÊ
rámciÊ objednanéhoÊ programu,Ê byloÊ možnéÊ
siÊ ještěÊznovuÊvÊkliduÊněkteréÊexpoziceÊpro-
jít.ÊPodívaliÊ jsmeÊseÊvlastněÊodÊkopule,ÊtedyÊ
odÊ nejvyššíhoÊ místaÊ budovy,Ê ažÊ poÊ tunel,Ê
kterýÊvedeÊpodzemímÊdoÊNovéÊbudovyÊNárodníhoÊmuzea.Ê 

ZávěrÊpatřilÊPanteonuÊ–ÊjednomuÊzÊnejkrásnějšíchÊsálůÊvÊnašíÊzemi,ÊkdeÊtřídaÊ7.BÊdostalaÊ
zhodnoceníÊsvéÊpololetníÊpráce,Êvysvědčení. 

6.C objevuje Oděvy předků                                                                           
VÊpátekÊ27.Ê1.ÊjsmeÊbyliÊvÊdoměÊUÊZlatéhoÊprstenuÊnaÊprogramuÊOděvÊ
předků.ÊVšichniÊseÊdozvěděliÊněcoÊoÊmateriálechÊaÊtechnologiíchÊpožíva-
nýchÊkÊvýroběÊoděvůÊvÊpravěku,ÊvyzkoušeliÊsiÊpředeníÊiÊrůznéÊzpůsobyÊ
tkaníÊaÊprohlédliÊsiÊkopieÊiÊoriginályÊarcheologickýchÊnálezůÊstarýchÊtisí-
ceÊlet. 
SpokojenostÊveliká! 

TypografickáÊúprava:Ê9.ÊB 

1.třídy v planetáriu  
DneÊ13.ÊlednaÊseÊvydalyÊvšechnyÊprvníÊtřídyÊdoÊplanetária.Ê
NejprveÊjsmeÊsiÊprohlédliÊvystavenéÊexponátyÊaÊnásledněÊ
násÊčekalaÊpřednáškaÊoÊvesmíru.ÊNaÊzávěrÊjsmeÊzhlédliÊ
animovanýÊfilmÊPolaris.ÊVšemÊseÊprogramÊvelmiÊlíbil.  

Návštěva Jumpparku 
VÊpátekÊ27.Ê1.ÊjsmeÊspolečněÊnavštíviliÊJumpparkÊnaÊJarově.ÊJednaloÊ
seÊoÊ50ÊžákůÊzÊ6.AÊaÊ7.B. 
VÊúvoduÊzhlédlyÊdětiÊkrátkýÊinstruktážníÊfilmÊoÊsprávnémÊaÊbezpeč-
némÊvyužitíÊJumpparku,ÊrovněžÊseÊjimÊdostaloÊpučeníÊzÊústÊmístníhoÊ
proškolenéhoÊpersonálu.ÊAÊpakÊužÊdětiÊvyrazilyÊdoÊakce!ÊCelouÊhodinuÊ
seÊvěnovalyÊnejrůznějšímÊhrám,ÊsportůmÊaÊzábavám.ÊVšemÊseÊtoÊmocÊ
líbiloÊaÊvzhledemÊkÊtomu,ÊžeÊpoÊskončeníÊbylaÊvětšinaÊžákůÊúplněÊzpo-
cená,ÊbyloÊvidět,ÊžeÊdoÊtohoÊvložiliÊmnohoÊsilÊaÊenergie.ÊNěkteříÊrovněžÊ
využiliÊnabídkuÊobčerstveníÊnaÊmístě.ÊZpátečníÊcestuÊjsmeÊpojaliÊjakoÊ
rekreačníÊprocházkuÊažÊkÊnašíÊškole. 


