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Karnevalové řádění
27. 2. 2019 se tělocvična na ZŠ Chalabalova zaplnila hromadou prvostupňových dětí v pestře
zbarvených a mnohdy dosti originálních převlecích. Konal se u nás každoroční karneval.
Během promenády na úvod se v plné parádě předvedli třeba strašidelně vyhlížející klauni, pirát
s hákem místo ruky, dva spidermani, tři jednorožci, anděl i čert, dvě volská oka, mnoho princezen, jedna
orientální tanečnice, Sněhurka (taky jedna) a pár něžných motýlů s křídly na zádech. Nepřehlédnutelné byly
takové svéráznosti jako létající balon, otevírající se lednička či zdravé večeře – dvě dívky převlečené za

zeleninový salát a hrnec s těstovinami, ty nakonec vyhrály soutěž o nejoriginálnější převlek. Kategorii
nejkrásnější kostým zaslouženě ovládla malá holčička v rouše gejši, která pozornost okolí poutala již od
prvních okamžiků.
Děti si svoje chvíle užívaly jaksepatří – tancovaly, točily se, tleskaly, spojovaly se v hada, bojovaly
meči, poletovaly sem a tam, soutěžily o ceny, některé mlsaly a jiné dělaly jistě spoustu dalších činností,
kterých si autor článku ani nevšiml. Děkujeme všem za účast. Dík zaslouží i skvělá školní kapela se
slušivými barevnými čepičkami. Tak příští rok zase na viděnou!

Plastic Ocean
V prvním pololetí tohoto školního roku
proběhl na druhém stupni naší školy projekt
s názvem „A Plastic Ocean“. Tento projekt byl
zaměřen
na
problematiku
používání
jednorázových plastů a byl rozdělen do dvou částí:
V první části žáci zhlédli dokumentární film „A
Plastic Ocean“, který poukazuje na dopad
používání jednorázových plastů, a to nejen na
světové moře a oceány, ale také na pevninu a na

zdraví člověka. Ve druhé části projektu žáci
pracovali s informacemi, které získali
z filmu, zamýšleli se nad nimi a v následné
samostatné či skupinové práci aktivně toto
téma zpracovali dle svého uvážení.
Ve druhém pololetí jsme na projekt
navázali zapojením se do akce „Ukliďme
Česko“. Žáci provedli úklid okolí školy,
školky a přilehlého lesíku.

Výstava filmových kostýmů
V pátek 15. 3. jsme s dětmi ze ŠD navštívili dětskou
výstavu v Letohrádku Mitrovských - Princezny a
hrdinové. Výstava byla zaměřena na kostýmy slavných
filmových princezen, stejně jako statečných princů a
chasníků. V závěru výstavy čekalo na děti kouzelné
zrcadlo a peklo i s váhou hříšníků.

Hurá do divadla!
Dne 22. 3. 2019 vyrazili žáci 9. ročníku a 8. A do klubu Leitnerka na divadelní představení Z Lednice do
Brna. Připravili si ho pro diváky mladí herci Brněnského dětského divadla, jehož součástí jsou i dvě žákyně
naší školy – Aneta Doležalová a Adéla Zemanová. Obě hrály skvěle! Mladý soubor nadějných herců nám
nabídl projížďku po brněnských památkách, a to dnes již neexistující šalinou č. 7. Seznámili jsme se
s několika místními pověstmi, které byly mnohdy doplněny o situační humor či rapovou písničku.

Páťáci v Bratislavě
V březnu se žáci pátých tříd zúčastnili výletu do Bratislavy a okolí. První zastávkou byl Děvín - soutok
Moravy a Dunaje a památník železné opony.
Dále jsme navštívili rakouskou čokoládovnu Hauswirt, kde si děti nakoupily lahodné dárečky pro rodiče.
Následovala exkurze města Bratislavy: památník Československé státnosti, socha Milana Rastislava
Štěfánika. Děti také využily volný čas k nákupům a fotografování. Prohlídka města byla zakončena na
bratislavském hradě s výhledem na město.

Hurá do cirkusu
Dne 3. 4. 2019 jsme se jako třída 4.C vydali
na představení HURÁ DO CIRKUSU, kde
vystupovala naše spolužačka Táňa.
Představení se nám moc líbilo! Poté jsme si
mohli vyzkoušet různé cirkusové disciplíny
jako chůzi po skle, artistické prvky na
žebříku i na hrazdě a chůzi na laně. Plni
dojmů jsme nakonec zážitky přenesli ve
výtvarné výchově na papír a ozdobili si
třídní nástěnku.

Jarní probuzení v Lipce
8. dubna 2019 jsme navštívili Lipku s programem Jarní probuzení. Program začíná pohádkou o
probouzejících se květinách, která dětem evokuje poznatky o jarní přírodě, dalšími otázkami je motivuje k
činnosti. Dvě části programu pak přibližují život nejvýznamnějších opylovačů – včel a rozmanitost jarních
květin.
Žáci
poznají
prostřednictvím simulačních her,
jak probíhá opylení v květu a sběr
pylu a nektaru včelami. Jsou
využívány nápadité pomůcky,
např. model květu a včely. Děti si
vyrobí včelku. Na zahradě žáci
rozpoznávají
pomocí
svého
vlastnoručně vyrobeného atlasu
jarní květiny, hrají si na přenos
živin v přírodě, zamýšlí se nad
významem zásobních rostlinných
orgánů, zejména kořene a
cibulky. Část programu probíhá v přírodní zahradě.

