
Kudy kadí hadi?
Ve čtvrtek 5. 4. během 5. vyučovací 
hodiny se naše třída společně s paní 
učitelkou Peškovou vypravila v rámci přírodopisu do lesa. Hledali 
jsme výtrusné rostliny a mechorosty, abychom je mohli pozorovat 
pod mikroskopem.

Cestou zpátky se nám stala zajímavá příhoda. Z lesa jsme 
uslyšeli, jak kluci řvou: „Paní učitelko támhle je had!“ Paní učitelka 
neváhala a vzala ho do ruky, byl to slepýš, Když to viděla nějaká 
děvčata, chytla je hysterie. Slepýš to řvaní nevydržel a na paní učitel-
ku vypustil nestrávené zbytky, jinými slovy ji pokakal. Mohli jsme tak 
vidět vylučování v přímém přenosu. Slepýš má řitní otvor asi v půlce 
svého těla, exkrement zbarvením, tvarem a velikostí připomínal ptačí 
trus. Všichni si hned hada začali fotit, ale nezapomněli jsme ani na 
zajímavé mechy. Nějaké jsme vzali do školy a v kuchyňce jsme je dali 
do pekáče s vodou, ale když jsme druhý den ráno přišli do školy, voda 
v pekáči žádná nebyla, mechorosty asi dlouho nepily. Vycházka se mi 
moc líbila a těším se, že na podobné výpravy budeme chodit častěji. 

PS: Jediná věc, která se mi nelíbila, byla ta, že lidé do přírody vyha-
zují odpadky. A kolik jich tam bylo!  Andrea Mrváňová (7)

Přírodovědná 
vycházka 

Den učitelů 28. 3. 2018
Měli jsme den učitelů, kdy k nám přišly děti 
z druhého stupně. První hodinu jsme měli 
osmačky Monču a Elišku. Učily nás češtinu. 
Na tabuli byla napsaná slovíčka. Nějaká byla 
dobře a některá špatně, potom jsme s nimi 
tvořili věty. Další hodina byla matika. Měli jsme 
pětiminutovku a list. Já jsem si to užila, nevím 
jak ostatní. MOHLO BY SE TO OPAKOVAT.

Eliška (3)

Den učitelů očima „velkých“
Dne 28. 3. 2018 se slavil Den učitelů. Dobro-
volníci si mohli v tento den vyzkoušet, jaké to je 
být učitelem. Já, se svým spolužákem Danem 
Gregorem, jsme se ujmuli výuky na prvním 
stupni ve 3. třídě – předmět matematika. Mu-
síme přiznat, že učit děti nic lehkého není, ale 
výuku jsme si užili parádně. Děti poslušně plnily 
naše úkoly a hlásily se vždy, když jsme se na 
něco s Danem ptali. Osobně jsme mysleli, že 
ve 3. třídě budeme muset více pomáhat, ale 
děti byly opravdu chytré a samostatné. I když 
už tu s Danem příští rok nebudeme, rozhodně 
doufáme, že se tahle akce stane novou tradicí, 
jelikož je super příležitostí, jak si vyzkoušet roli 
učitelů. Chceme poděkovat panu řediteli za tuto 
akci a věříme, že bude i nadále podporovat su-
per projekty Hrdé školy.

Mirka Nistorová, Dan Gregor (9)

Ze slohových sešitů: „Jednoho krásného dne 
jsme šli zkoumat pod mikroskopem mechorosty...“ 
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