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Vlakem do Prahy – 4. A, B, C
Vlakem?
Ano, vlakem. My čtvrťáci jsme se vydali konci listopadu
do Prahy. Cílem návštěvy byl Pražský hrad se všemi
možnými zákoutími. Odpoledne na nás čekal pozdní oběd
na lodi a krásná plavba po Vltavě až pod Vyšehrad. Už
v šeru jsme se podívali na Staroměstské náměstí a hurá
zase zpět vlakem do Brna. Výlet se opravdu vydařil.

Divadelní odpoledne 26. 11. 2018
Děti z prvních a druhých tříd se vydali do Divadla B. Polívky na pohádku Káťa a Škubánek. Děti se bavily a
fandily holčičce Kátě i jejímu pejskovi ve všech dobrodružstvích, takže to nakonec všechno dobře dopadlo.

Den Biologie
V pátek 7. prosince navštívili žáci 6. ročníku katedru biologie na
Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde se konal
výukový program Den biologie. Studenti učitelství biologie si pro
žáky připravili řadu stanovišť, na kterých se atraktivní formou
mohli dozvědět a vyzkoušet spoustu zajímavostí z biologických
věd.
Seznámili se s kulturními plodinami a jejich
následným využitím, poznávali různá semena
rostlin pomocí hmatu nebo bylinky pomocí
čichu. V geologické laboratoři si mohli vyrobit
svou vlastní sopku a simulovat její výbuch,
přiřazovat minerály na stupnici tvrdosti. Dále
si změřili sílu stisku ruky, saturaci krve
kyslíkem nebo zjišťovali krevní skupinu.
Největším zážitkem pro mnohé ale bylo
stanoviště s živými plazy. Dozvěděli se
spoustu informací o jejich způsobu života,

mohli si je prohlédnout, pohladit či vzít do ruky a ti nejodvážnější si položili pětatřicetikilogramového
hroznýše královského kolem krku.
Žákům se program líbil a doufáme, že přispěl i ke zvýšení zájmu o studium přírodních věd.

Vídeň
V předvánočním týdnu navštívili žáci pátých ročníků město Vídeň. Navštívili Schönbrunnské zahrady,
výstavu kočárů a malé trhy na nádvoří. Dále následovala prohlídka centra s dominantou katedrály svatého
Štěpána a návštěva přírodovědného muzea. Celý výlet byl zakončen návštěvou tradičních trhů před radnicí.

Plackohraní v ŠD
Děti si nakreslily vlastní obrázky do předem připravené předlohy.
Obrázky se potom zalisují do placek, magnetek, zrcátek nebo klíčenek pomocí
speciálního stroje pod vedením lektora.
Výrobky se dětem velice povedly a dárky byly na světě .

Návštěva v knihovně
Děti z 1. a 2. tříd pravidelně
navštěvují místní knihovnu
Jiřího Mahena.
Paní knihovnice pro ně vždy
má nachystaný zajímavý
program. Děti plní kvízy,
soutěže,
odpovídají na otázky. Za
správnou odpověď dostávají čtyřlístky, a za určitý počet čtyřlístku
odměnu. Po programu si děti vypůjčí nové knížky, které se učí správně
vyhledávat pod příslušným písmenkem.
Děti se také účastní hry Lovci perel. Jedná se o celoroční projekt pro
děti, jenž motivuje k četbě knížek. Tento projekt učí děti pracovat
s textem a informacemi.

Zimní výcvikový kurz
Letošní zimu jsme se s žáky naší školy vydali do
skiareálu Bílá. Odvážní začátečníci na prkně i
lyžích do konce pobytu s přehledem sjížděli
obloučky celou sjezdovku. Během večerních
programů
jsme
se
seznámili
s teorií
snowboardingu, lyžování, se zásadami poskytnutí
první pomoci na svahu a se způsobem práce
horské služby. Pobyt na horách jsme si všichni
skvěle užili a příští rok se těšíme zas.

Preventivní program 28. 1. 2019
V 1. A a 1. B proběhl program prevence proti kouření „Sněhurka jinak“ vedený lektorkami nadace Podané
ruce. Děti se pomocí pohádky dozvěděly o škodlivosti tabákových výrobků.

Divadelní kroužek
Dne 30. 1. 2019 se konalo divadelní představení
O smutné sani, které nacvičili žáci 1. až 4.
ročníku v rámci divadelního kroužku.
Představení se dětem velmi vydařilo, přestože
před tak velkým publikem hrály poprvé. Rodiče,
prarodiče, sourozenci a další přišli v hojném
počtu a potleskem nešetřili.

Lipka
Již podruhé se v tomto školním roce vypravily třídy 2. B a 2. C na návštěvu Lipky. Tentokrát jsme se na
programu „Jak roste chléb“ dozvěděli, jak důležité jsou všechny oblasti přírody. Seznámili jsme se pomocí
pohádky, her, obrázků i filmu s výrobou chleba krok za krokem dříve a dnes.

„JAK SE DĚLÁ GALERIE“
„Jak se dělá galerie“ je název knihy, kterou
vydala Moravská galerie. Děti se v ní seznámí
s historií muzeí, umění i s tím, kdo v galerii
pracuje a jak vzniká výstava. Ilustrátorem
knihy je David Böhm, nositel Magnesie Litery
a Zlaté Stuhy. Ve stejnojmenném programu se
děti seznámí se zákulisím galerie a zkusí si
navrhnout výstavu.

Zeměpisná olympiáda
Koncem ledna se žáci šestých,
osmých a devátých ročníků
zúčastnili školního kola
Zeměpisné olympiády. Mezi
sebou porovnali jak své
zeměpisné vědomosti, tak také
dovednosti při práci s atlasem.
V kategorii A (šestých ročníků)
zvítězily: Tereza Raclová 1.
místo, Lucie Sochorová 2. místo a
Lucie Čermáková 3. místo.
V kategorii C (osmých a devátých
ročníků), zvítězili: Tomáš Říha 1.
místo, Martin Valehrach 2. místo
a Martin Jiříkovský 3. místo.
Vítězové prvních míst se v únoru zúčastní městského kola pořádaného na ZŠ Milénova.
Všem zúčastněným děkujeme a vítězům blahopřejeme.
JÁ + TY = MY
Ve středu 27. 2. 2019 proběhl ve třídě preventivní program pod názvem JÁ+TY=MY.
Program byl pořádán společností Podané ruce a byl zaměřen na vztahy ve třídě. Děti z 2. A vyzkoušely
různé aktivity, např. jak obtížné je držet jednu pastelku ve dvojici a zároveň něco namalovat .
Paralelně s programem v 2. A probíhal projekt na „tmelení kolektivu“ ve třídě 3. A. Děti si tento program
pochvalovaly, jen samy konstatovaly, že by bylo super, aby podobné programy byly delší.

Bruslení za Lužánkami
Ve středu 20. 2. 2019 se žáci 4.C a 5.C zúčastnili
výcviku bruslení na kluzišti u Lužáneckého
parku. Všechny žáky bruslení moc bavilo a i ti,
kteří na ledu stáli poprvé, už po hodině jezdili
bez větších pádů i opory mantinelu.

První pomoc
Žáci prvních a pátých ročníků se zúčastnili
přednášky pod vedením záchranářky MUDr. B.
Truksové-Zuchové o první pomoci. Dozvěděli se
základní postup při podání první pomoci a
prakticky si ho také vyzkoušeli na cvičné
figuríně. Ukázka byla rozšířena i o použití AED
systému, vysvětlení přesného postupu a
fungování přístroje.

Známé obrazy v 3D
To, že děti na ZŠ Chalabalova probírají dějiny umění ve výtvarné výchově pravidelně a cyklicky, je
dlouhodobá záležitost. Jak lépe poznat, „ohmatat“ a zapamatovat si obrazy mistrů, jsme vyzkoušeli.
Děti vytvořily kolekci trojrozměrných obrazů z papíru, kartonu, látky a dalších materiálů podle
barevné reprodukce po předchozí analýze obrazů. Vyrobily třeba Monetovo „Jezírko s lekníny“ a dozvěděly
se, že impresionistickou zahradu v Giverny vytvořil Monet s několika zahradníky a našel v ní vše, co duše
impresionisty potřebuje. Zahrada s japonským můstkem podlehla zubu času a válečným útokům, ale
v současné době je již zrekonstruována a hojně navštěvovaná turisty. Dalšími díly byly např. „Výkřik!“
Edwarda Muncha, „Ložnice v Arles“ Vincenta van Gogha či „Houpačka“ Fragonarda.

