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Ve dnech 5. 9 . - 6. 9, 2013 se v kempu Olšovec v Jedovnicích, díky podpoře získané naší školou
z projektu EU peníze škoiám, uskutečnila akce pro všechay žaky 2. stupně NaFEST. Tento výjezd s

naší školou spolupořádalo Středisko volného ěasu Lužánky.

Pro žáky bylo připraveno velké množství dílen, zelďeých si po úvodní ochutnávce zvolili jednu,
ve které po zbytek pobýu pracovali. Akce byla zakončena závěrečným festivalem, na kterém si
účastníci nav záj em předvedli v/sl edky svoj í práce.

Skvělou atmosféru akce dokresluje přiložená fotogalerie. Video ze závěrečného festivalu bude
během 14-ti dnů následovat.

Za celouZŠ chceme, touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří náš záměr vyslat žiů<y natento
program podpořili a lektorům SVČ za jejich úžasnou práci adobrou náladu, kterou celou naši školu
nlkazili.

Marek Houzar
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Učitelky anglického jazyka naší

školy připravily již tradičné zábavný

a soutěžní program pro předškolá-

ky z MŠ Kosmonautů, Labská Oder-

ské a dále pro žáky našich 1. tříd.

Svátek Halloween, který se slaví
v anglicky mluvících zemích, si
děti připomněly koncem října ve
speciálně připravených učebnách
anglického jazyl<a. K programu
byla využita populární interak-
tivní tabule, pomocí které se děti
naučily jednoduchou anglickou
písničku. Práci s interaktivní tabulí
si pak děti samy vyzkoušely při
skládání pexesa a odhalování hal-

loweenských motivů. 5outěž po-
kračovala v anglické knihovně, kde
děti skládaly puzzle a předvedly
své výtvarné schopnosti při do-
kreslování a vybarvování obrázků,

Dětiz mateřských školek přišly
v krásných halloweenských kos-
týmech a na památku si odnesly
drobné dárky, které pro ně vyrobili
žáci l. stupně. O zdárný průběh
akce se také zasloužili žáci 8. roč-
níku naší školy, kteří se během
celého programu pod vedením
pedagogů malým návštěvníkům
věnovali.

učitelé ang li ckého jazyka

pro předškolníděti z MŠ a žáky 1. ročníků
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Česko zpívá koledv aneb iak .-Zpěváček"

ze ZŠ Labská rozezpíval náměstí

Několik desítek tisíc lidí si přišlo ve středu

11. prosince v šest hodin večer zapívat koledy na

námBstí, návsi, do kostelů i obchodních center. K akci
regionálních Deníků Česko zpívákoledy se připojilo
přes 280 míst z celé České republiky i ze zabrarnčí.
Největší sbor koledníkri spusťil přesně v 18 hodin Nesem

vám noviny, Narodil se Kristus Pán,Půjdem spolu do

Betléma, Štěare.j večer nastal a Pásti ovce Valaši.
Akce se účastnil například i Petr Kotvald, Leona
Machálková,IarekNohavica či Heidi Janků a na

bměnském
náměstí

Svobody s asi tisícovkou Brňanů zazpívalPavel Šporcl. Na
zpěv naveřejnosti moc zvyklý není, většinou hraje na své

housle, ale radějije nechal schované v teple. V lezavém
chladu nárněstí by se mu rozladily. A kdo mu zajistil
doprovod? Nikdo jiný než ,,Zpéváček", pěvecký sbor ze ZS
Labská, protože má několikaletou průpravu
s vystupováním nejen na pódiích města Brna, ale i Prahy a
Bratislavy. Pod vedením paní učitelky Horáčkové děti

JÝborně a s nadšením zv|ádly doprovodit kromě Pavla
Sporcla, také starostu Starého Lískovce pana Vladana
Krásného, který se pňpojil ke slavnostní atmosféře rozezpívaného náměstÍ.

Kdo by se chtěl zaposlouchat do vánočního pásma malých zpěváČkŮ, zverne vás
do kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starém Lískovci 25. prosince v l"7 hodin.
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Dne 23.září se někteří žáci ze 4.,5. a 6.ročníku vypravili na výlet do Znojma a jeho tajemného
podzemí, kde se seznámili nejen s místními strašidly, ale také historickými budovami.

Poté se přemístili do sousedního Rakouska, kde se lacházi v městečku Maissau ametystový důl pod
názvemAmethystWelt. Zde si mohli,,nakopat" vlastní ametysty na památku. Vzhledem
k bahnitému terénu se někteří zr'ich během chvíle proměnili k nepoznáníJ

Poté následovala videoprojekce o vzniku těchto drahých kamenů a prohlídka vnitřní části dolu.

Žáci si výlet užili a ziskalt tak nové inťormace a poznatky, které mohl i využit při worbě projektu a

obohatit si tak učivo vlastivědy a přírodovědy, potažmo zeměpisu a přírodopisu.



videokroužek rra naší škole

Dnes proběhla první lekce zpraco]{oí]ld.u v nově Působícím videokrouŽku na naŠÍ Škole' KrouŽek

je otevŤenru. ,potoffi, iÁoori""uoJ"i.;il;rrfu*o:ioe ňu"ovává zpravodajství pro naŠi

městskou Čast. 
sti, vstřícnosg jednateie firmy LiveMems Pana KuČerY a

i;ra* a*y frnanční podpoře městské čá

lekíora pana Mach"Í""ř;;,il nr9 aeji1 tomto poloíetí zc3lazdarma,

přejeme dětem *r"il" n-"řJ.řr.n Áac*a těšime se na jejich PrvotinY,
Mgr. Marek Houzar


