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1.C na Vítkově  

Čokoládovna Šestajovice 
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Škola nás tak baví, že jsme se rozhodli tam rovnou spát. Srandy 

bylo kopec, diskotéka, dovádění a taky strašidelná bojovka, která 

byla perfektní a vůbec jsme se nebáli. Ráno jsme vstali všichni s 

velkým úsměvem. Takže 3.11.2022 byl pro nás úžasný den i noc 

plná zábavy.  

Přespávání 2.B ve škole 



3 

Draci 1.B 

Krásné a barevné draky si 

pro nás připravilo oddělení 

1.B s paní vychovatelkou 

Ilonou Kramlovou.  
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Výlet do zahrady s Mirkou Jozovou 

Dne 9.11 jsme navštívili Integrační centrum ZAHRADA na Praze 3 -  ZAHRADA PRO 
KOLEMJDOUCÍ. 

Ve skutečnosti se nazývá ZAHRADA Jiřího Trnky a je otevřena ve všední dny (8:00 
17:00)  i pro veřejnost. 

Je to prostor pro pozorování, hodování i sportování, setkávání lidí, psů i koz.   
Prostor pro lidi na vozíku i bez. Pro lidi zdravé, melancholické i veselé. 

Dětem se v Zahradě moc líbilo, na krmení dvou koz Matyldy a Johanky jim stačila 
pouze desetikoruna. 

 

Za ŠD 9.oddělení Mirka Jozová 
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Tvoření v 1.A 

Listopadové tvoření našich prvňáčků. 

Výroba velikých sněhuláků. 

 

25.11 jsme navštívili solnou jeskyni v budově 

základní školy Jiřího z Poděbrad.  

Před budovou  školy se pořádají  farmářské trhy. 

Od hodných prodejců jsme dostali pár dobrot 

jako dárek.  Děkujeme! 
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Solná jeskyně 2.C 

Dne 11.11  jsme navštívili solnou jeskyni, která se nachází v budově ZŠ Jiřího     

z Poděbrad. Užili jsme si klidné prostředí, nadýchali jsme se zdravého vzduchu 

a poslechli jsme si audio pohádku o Spejblovi. Světýlka na nás krásně svítila a 

všichni jsme odcházeli krásně zrelaxováni. 

Poslali jsme pozdrav i naší třídní paní učitelce Chauturové, kterou pozdrav moc 

potěšil.  
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Svátek svatého Martina s družinou 

Družina oslavila příchod svatého Martina výrobou 

krásných bílých koní. Krásní koně zdobí chodby naší 

školy. Myslíte, že bude tuto zimu hodně sněhu? 
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Podzimní tvoření oddělení J. Laštovičkové 

Inspirace ke tvoření se nachází všude kolem nás. Nám stačila pouhá procházka. 

Paní vychovatelka si pro nás připravila podzimní listí, které jsme „ťupkali“.  

Výsledky jsou moc povedené a už je máme pyšně na nástěnce.  
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Čokoládovna v Šestajovicích 

16.11. a 21.11.  

Celá družina měla příležitost jet do čokoládovny v Šestajovicích. Každý si vyrobil 
dle svých chutí čokoládu, která byla moc dobrá. V areálu jsou i různá farmářská 
zvířata, která jsme si mohli pohladit. Všem se nám výlet moc líbil.  
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Palačinky s 2.A 

V našem oddělení jsme se rozhodli 
využít kuchyňku,  ve které jsme si 
připravili palačinky.  

RECEPT:  

2,5 hrnku mléka 

2 vejce 

2 hrnky  hladké mouky 

Špetka soli 

1,5 lžíce cukru 

 

Přejeme dobrou chuť. 

Nám moc chutnalo.  
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1.B staví domečky pro skřítky 

Oddělení Ilony Kramlové připravilo pro skřítky domečky z přírodnin. 

I malý skřítkové přeci musí pociťovat změnu počasí. Teď už skřítkové 

mohou klidně spát ve svých domečcích.  Příště domečky přijdeme 

zkontrolovat a nebo zrekonstruovat.  
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Mezinárodní výtvarná soutěž 

Roza KOŠTÁLOVÁ 4.C Anita JANDEJSKOVÁ 1.A 

Beáta SMOLÍKOVÁ 4.C Anna PECHÁČKOVÁ 4.C 

Julie VAITOVÁ 1.A Emily ŠŤOVÍČKOVÁ 2.C 

Za mladší žáky : technika barvy v kombinaci 

1.místo : Emily Šťovíčková 2.C 

Za mladší žáky: technika pastel/kombinace 

1.místo : Anna Pecháčková 4.C 
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Měli jsme možnost navštívit 15.11.2022 NÁRODNÍ MUZEUM. Byl to 

nezapomenutelný zážitek. Nově zrekonstruovaná historická budova 

je plná nádherných exponátů a barevných animací. Komentovaná 

prohlídka měla téma -od nejmenších zvířat po největší. Nejvíc nás 

bavila expozice velkých zvířat.  

2.A a 2.B v NÁRODNÍM MUZEU 
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Oddělení M. Pidmalivske 

V našem oddělení jsme si zkusili, jaké to je být umělcem. Každý si mohl nakreslit  

své dílo, která jsme umístili v naší galerii. Obrazů bylo mnoho a každý byl jiný. 

 

Během školní družiny si užíváme mnoho legrace. Nejraději tancujeme.  
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Listopad ve 2.C 

Připravili jsme si překvapení pro naše rodiče v podobě podzimních svícnů. 

Postupně si všichni malujeme svá družinová trička.  

Rádi hrajeme jakékoliv hry.             

Lovíme ryby. 

Hrajeme si se stavebnicí. 

Baví nás vše.  
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Kino AERO  

Tři přání pro Popelku  

28.11. 

Školní družina navštívila kino AERO. Tři oříšky pro Popelku je nové 

zpracování legendární pohádky. Každý z nás pohádku Tři oříšky pro 

Popelku dobře zná a mohl zhodnotit, která se líbila více.  
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Jak se to maluje? 

Ve třetím díle nás čeká T-REX a lesní víla, která sedí na květině.  
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Informace 

Oddělení školní družiny 

1.A , 4.C Elen Soukopová  - soukopova@zsjeseniova.cz 

1.B , 4.C Ilona Kramlová  - kramlova@zsjeseniova.cz 

1.C Adéla Ballon-Mierna  -  ballon@zsjeseniova.cz 

2.A Eva Mrázková   - mrazkova@zsjeseniova.cz 

2.B Kateřina Štěpánková  -  stepankova@zsjeseniova.cz  

2.C Tereza Šťovíčková   - stovickova@zsjeseniova.cz  

3.A, 5.A Jana Laštovičková  - lastovickova@zsjeseniova.cz  

3.C, 5.B Maryna Pidmalivska  - pidmalivska@zsjeseniova.cz  

4.A, B, C Miroslava Jozová  - jozova@zsjeseniova.cz 

 

Odchody domů 

Po obědě– vestibul 

13:15 –1.třídy vestibulem 

13:30– 2.třídy vestibulem 

13:45– 3. třídy vestibulem 

14:00 - 4.-5. třídy vestibulem 

 

15:30 vestibulem 

16:00 vestibulem 

16:30 vestibulem 

17:00 vestibulem 

17:30 vestibulem 


