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O škole v přírodě (23. 2. – 8. 3.) nás zpětně informoval jeden
z jejích účastníků, Jan Grapa z 5. ročníku
Dne 23. února jsme konečně odjeli na moji vytouženou ŠvP. Jeli jsme tam
autobusem. Cesta trvala přibližně tři hodiny, než jsme dojeli do Starého Města
pod Králickým Sněžníkem. Všichni jsme se ubytovali hned po příjezdu. Potom
jsme šli na první výborný oběd, jídlo bylo výborné po celou dobu ŠvP. Každý den
jsme měli zábavný a poučný program, který byl v krásném prostředí. Domů jsem
posílal dopisy své rodině. Ale i já jsem dostal moc hezké pohledy a pozdravy.
Pobyt utekl velmi rychle a moc jsme si ho užil. Na ŠvP budu mít moc hezké
vzpomínky.

Tutéž událost (školu v přírodě na chatě Uničovce
ve Starém Městě pod Králickým Sněžníkem) okomentoval
Dominik Šigut z 5. ročníku
ŠvP jsme začali odjezdem autobusu z parkoviště v Proskovicích. Cesta trvala tři
hodiny.
Po příjezdu na místo jsme se ubytovali a vybalili jsme si kufry. Druhý den jsme
šli do divadla na představení O Pračlovíčkovi. Během týdne jsme někteří lyžovali
a jiní bobovali. Dopoledne jsme se učili.
Další víkend jsme jeli na bazén a na exkurzi do ručních papíren ve Velkých
Losinách. Chodili jsme na odpolední vycházky a hledali řopíky. Dva pěchotní
sruby jsme měli kousek od chaty. Také jsme navštívili vojenské muzeum.
Budíček jsme měli v 7 hodin, večerka byla ve 21 hodin.
Jídlo mi chutnalo, nejvíce pak hranolky, které jsme měli dvakrát.
Ve škole v přírodě se mi líbilo, poznal jsem nová zajímavá místa.
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LYŽOVÁNÍ, Lucia Jandová
Také druháci napsali o škole v přírodě pár postřehů
Na přelomu měsíce února a března jsme byli na škole v přírodě. Autobusem jsme
jeli do Starého Města pod Sněžníkem. Byli jsme ubytováni v chatě. Na pokoji nás
bylo pět. Každý den jsme dělali něco zajímavého. Také jsme hodně lyžovali. Moc
se mi tam líbilo. Doufám, že příští rok pojedeme zase.
Tereza Hýžová, 2. ročník

Na pokoji jsem byla s kamarádkou Anetkou Šuléřovou. Vycházely jsme spolu
skvěle. Nejvíce mi tam chutnaly nudle s mákem. Na lyžování se mi líbilo, jak
jsme dělali obloučky a zlepšila jsem se. Koupila jsem si pro sebe sladkosti. Cítila
jsem se dobře, ale moc bych už nechtěla jet znovu.
Blanka Sukupová, 2. ročník
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Žáci 2. ročníku vzpomínají na zimní vycházku
Šli jsme ke krmelci. Měli jsme s sebou mrkev pro zvířátka. Na procházce
sněžilo. Viděli jsme stopy. Na procházce se mi líbilo, protože jsme si mohli u
školky zahrát koulovačku.
Jakub Šindel

Šli jsme ke krmelci nakrmit zvířátka. V taškách jsme měli mrkve pro zvířátka.
Počasí bylo takové, že sněžilo. Šli jsme do zasněženého kopce. Cestou jsme
pozorovali stopy. Cestou jsme viděli srnku a králíka. Vycházka se mi líbila,
protože jsem viděla králíka. Dávám 10 bodů z 10.
Tereza Hýžová

Šli jsme ke krmelci. Nesli jsme pro zvířátka jablka. Padal sníh. Cestou jsme
viděli zajímavé stopy. Vycházka se mi nelíbila, protože jsem zlobil.
Václav Kavala

Mladí žurnalisti ze 4. ročníku si berou slovo…
František Kavala
Do školy chodím ráno s bratrem. Vyučování mě někdy baví a někdy ne.
Nejraději mám matematiku a tělocvik. Obědy mi někdy chutnají, někdy je
odnesu. Do družiny chodím k Frantovi. Hrajeme různé hry a sportujeme. Franta
chodí i ven. Nejraději jsem, když chodíme do lesa, kde stavíme hráze.
Valerie Hammondová
Ve škole se konal karneval. Přišli dva klauni. Pamatuji si, že jeden se jmenoval
Joža. Byla jsem za Spangeboba, bratr byl za tygra. Účastnili jsme se různých
soutěží. Byla přítomna i Míša, která byla za Pipi dlouhou punčochu. Naučila nás
nový taneček.
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Dílka, která nám vytvořili naši obratní básníci
Ze školy v přírodě
Prvňáčci tvoří rýmy
Michal Dohnal

Tereza Adamovičová
Ema Figallová
Vendula Ciglerová
5. ročník

Taťka řekl: „Bluma.“
A já řekl: „Je jak guma.“
Mamka řekla: „Dvě.“
A já řekl: „Jééé.“

Učitelé lyžují,
pak se s námi radují.
Diskotéky máme rádi,
hrajeme si s kamarády.

Karneval

Učení nás nebaví,
zas tak nám to nevadí.
Bunkry ty nás bavily,
bazén jsme si užili.

Valerie Hammondová
4. ročník
Karneval je boží den,
hodně si ho užijem.
Všichni mají převleky,
umí dělat velké pokroky.

Kamarády tady máme,
moc si to tu užíváme.
Tak ahoj, školo v přírodě,
pro některé zase za rok,
my už ale končíme,
tak se s tebou loučíme.

Škola

František Kavala
4. ročník
Prvňáčci tvoří rýmy
Ráno přijdu do školy,
odpoledne ze školy.
Ve škole se učíme,
do družiny chodíme.
Já chodím do tělocviku
a vždycky mám pot na triku

Václav Hudeček
Mám ve škole kamarády,
ti se mají všichni rádi.
V tělocviku je legrace,
skáčeme tam na matrace.
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Pohádka o Přibylovi a Zbyňkovi
Martin Jungmann, 3. ročník

6

Tereza Grapová, 2. ročník

Vojtěch Cigler, 2. ročník
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Tuhle křížovku dokáže vyluštit jen opravdový všeználek! 😊
1
2
3
4
5
6
7
8

1. Liška, která je hrdinkou opery Leoše Janáčka, a jejíž sochu můžeme
spatřit na Hukvaldech, se jmenuje ______________________.
2. Bedřich Smetana napsal cyklus symfonických básní Má ____________.
Jedna z nich se nazývá Vltava.
3. Leoš Janáček a Bedřich Smetana jsou hudební ____________________.
(napiš v jednotném čísle)
4. Muzikant hraje na hudební ______________________.
5. C dur a A moll jsou hudební _________________________.
6. Hudební stupnice se skládá z ____________________. (napiš
v jednotném čísle)
7. Písně, které zpíváme o Vánocích.
8. Slova k české hymně napsal Josef Kajetán __________________.
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Pokus klíčení semen,
který si můžeme všichni zkusit doma
Vzorově ho pro Floriánka vytvořila Valerie Hammondová na konci března,
pokus trval přibližně týden.
Potřebujeme:
semena fazolí, misku, vodu.
Jméno: Valerie Hammondová
Pokus založen dne 26. 3. 2019
Pokus ukončen dne 2. 4. 2019
Průběh pokusu:
Semena jsme zvlhčovali každý den, před víkendem více.
První nám vyklíčila jedna fazole (29. 3.), poté vyklíčily dvě fazole (1. 4.),
poslední čtyři fazole vyklíčily 2. 4.
Vyhodnocení pokusu:
Dali jsme klíčit 10 semen fazolí, vyklíčilo nám 7 semen fazolí.
Závěr pokusu:
Klíčivost semen fazolí je vysoká.

Látkový medvídek
Kristina Kofránková, 4. ročník
Budeme potřebovat: 2 látky, 3 knoflíky, 3 nitě (podle barvy látek a knoflíků)
Nastříháme 2 stejné kruhy z látky. Z druhé látky vystřihneme ouška.
Přichystáme si 2 stejné kruhy a knoflíky. Na jeden díl látky našijeme knoflíky
jako oči a nos, nití vyšijeme pusinku. Díly sešijeme k sobě. Necháme malou
dírku, kterou do medvídka vložíme vatu, pak dírku zašijeme. Medvídek je
vyrobený. 
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…jsme se právě tento týden rozloučili s našimi páťáky?
Dne 21. 6. 2019 od 16.30 h se v sále Hostince U Psoty konalo tradiční Rozloučení
s páťáky.
Osmnáct žáků 5. ročníku předvedlo devět poutavých prezentací. Za doprovodu
písně Freddieho Mercuryho „We are the champions“ nastoupili páťáci v talárech
ke slavnostnímu vyřazení z proskovické základní školy. Paní starostka Mgr.
Marie Matějová a paní ředitelka Mgr. Eva Paličková se krátkým projevem
rozloučily se všemi našimi páťáky. Popřály jim do dalšího života a studia jen to
nejlepší. Z rukou paní ředitelky obdrželi žáci pamětní listy a knihy.
Na závěr si páťáci připravili překvapení nejen pro třídní učitelku Janu
Švardalovou. Děvčata zavzpomínala na 1. ročník, kdy celá třída na akademii
školy tančila na píseň „Pátá“. Zpěvem tehdy i nyní doprovodila Ema Figallová.
Chlapci připomněli atmosféru letošní zimní školy v přírodě, kdy velkým hitem
byla píseň Skibidi skupiny Little Big a jejich originální taneční vystoupení.
V obou případech začal celý sál aplaudovat, ozýval se smích, radostný pláč a
nakonec velký potlesk. Závěrečná školní akce se vydařila. 
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Je důležité pamatovat si důležitá telefonní čísla!
Uvědom si, že každé číslo připomíná nějaký obrázek a tobě stačí znát pouze tři!
Pouze pokud potřebuješ více typů pomoci dohromady, volej na číslo: 112.
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