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Noviny 4.A    č.1 

Naše třída   

Jsme třída 4. A a naše paní učitelka se 
jmenuje Jana Tremlová. 
Paní učitelka je moc hodná a dokáže dobře 
vysvětlit učivo. 

 

Zážitky 

Nejen, že se ve škole 

učíme, ale zažíváme spoustu 

nových zážitků a legrace. Jezdili 

jsme plavat do bazénu, byli 

jsme se podívat v centru Prahy 

na Staroměstském náměstí. 

Nejlepší byla škola v přírodě. 

Tam jsme zažili mnoho nových 

věcí, například soutěže, různé 

sporty a poznávali jsme nová místa 

v okolí penzionu. 
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Křížovka 

R O U Š K A        
  Co musíme pořád nosit?  

   K R U Ž Í T K O   
  Čím narýsuješ kruh?  

   O Ř E Z Á V Á T K O 
  Čím uděláš ostrou špičku?  

   L A V I C E     
  V čem sedíme?  

  T U Ž K A       
  Čím kreslíme?  

                  Máme rádi   …..   . (tajenka) 
 

                    Majda, Adélka, Luky, Anetka, Terka V., Maty 

Básnička 

ON-LINE VÝUKA  
My jsme třída 4.A  
a nemáme covida.  
On-line výuka nás nebaví,  
asi přijdem o zdraví.  
Doma jenom sedíme,  
do tabletu hledíme.  
Roušku nosit musíme,  
trochu se v ní dusíme.  
Zatím ještě nevíme,  
kdy se zase spatříme.  
Moc se ale těšíme.  
  
 

Online výuka 

Od března 2020 máme převážně online výuku, proto se se spolužáky a paní učitelkou 
moc nevídáme, ale zvládáme to dobře. A díky tomu jsme se naučili pracovat 
s počítačem. Už se zase těšíme, až se spolu všichni uvidíme.   
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PUTOVÁNÍ 1.třída 

Jako všichni ostatní děti jsme šli na zápis do školy, který byl na ZŠ ve Staré 
Boleslavi.   
Byli jsme zařazeni do 1.A a dostali paní učitelku Petru Hanzlovou.  

PUTOVÁNÍ 2. třída  
Ve druhé třídě jsme vyrazili na školu v přírodě. Byla super a nechyběla tam 
ani bojovka. Na konci školního roku jsme se dozvěděli smutnou zprávu, že 
s námi do dalšího ročníku nepokračuje naše paní učitelka Petra Hanzlová. 

PUTOVÁNÍ 3. třída  
Ale čekalo nás milé překvapení, nová paní učitelka Jana Tremlová. I nadále 
jsme pokračovali v kurzu plavání a zdokonalili se ve skocích do vody. Na 
konci roku se některým z nás COVID-19 bohužel nevyhnul.  

PUTOVÁNÍ 4. třída 
Na začátku čtvrté třídy nás opět potkala on-line výuka. Přesto jsme stihli 
odjet na školu v přírodě. Byla také dobrá. Tentokrát bojovka 
nebyla, ale opékali jsme si buřty a hodně soutěžili.   
  
                           Vendy, Emča, Zuzka, Róza, Nelča, Terka L., Viky F. 

                      
Planetárium Praha 

V tomto planetáriu jsme byli už dvakrát. Jednou s paní učitelkou Hanzlovou a 
podruhé s paní učitelkou Tremlovou. Planetárium bylo postaveno v roce 1960. 
Když jsme vešli do vstupní haly, spatřili jsme modely planet a hvězd. Pohodlně 
jsme se usadili do křesel a začalo promítání filmu na stropě kopule. Dozvěděli 
jsme se zajímavé informace o vesmíru.  
Planetárium se nám všem moc líbilo, doporučujeme jeho návštěvu. 
 

             
                 
 
 
 
 
 
                                        

Bára, Marek, Ládík ,Sára, Viky T., Kája, Míša 
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!ŠKOLA V PŘÍRODĚ! 

14.9.-18.9.2020 

Na škole v přírodě jsme chodili na procházky. Jakmile jsme 

přijeli, tak jsme se seznámili s instruktory, kteří pro nás 

vymýšleli skvělé hry: fotbal, chodili jsme na chůdách. Psali 

jsme si na dveře pokojů jmenovky a dostávali jsme body. 

Večer jsme opékali buřty a bylo disco. V jeden den jsme psali 

dopisy rodičům. Celý týden bylo hezké počasí. Ty čtyři noci 

nám rychle utekly. Všichni bychom tam rádi jeli znovu!!! 

 

Matěj, Kuba, Vlastík, Šíma, Domča, Eliška, Jirka 

 


