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Milý spolužáci, přátelé a paní učitelky,
tak je tu nový školní rok 2018/2019 a s ním přichází nové číslo
našeho časopisu. Snad jste si užili krásně a v klidu prázdniny, které
v letošním roce byly velice teplé a sluníčkové, nabrali jste plno sil a
těšili se na to, co nás všechny čeká v tomto školním roce.
Všem přejeme klidný a pohodový rok plný úsměvů a pohody.
Začtěte se do nového čísla našeho časopisu☺.

Na úvod informace pro všechny, kdo to ještě nevědí, v tomto
školním roce nám vznikla nová třída prvňáčků, takže máme ve škole
osm tříd. Z tohoto důvodu jsme museli přejmenovat i naše noviny,
protože už nejsme třída VII, ale třída VIII. Takže „Zprávičky ze
Sedmičky“ se změnily na „Zprávičky z Osmičky“.
Další novinkou je nový spolužák v naší třídě. Jmenuje se Martin, je
mu 24 let a bydlí v Nemilanech, což je část Olomouce. Přišel
k nám ze školy, která sídlí také v Olomouci a jmenuje se Střední
škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené. Je
velice přátelský, má rád autobusy a nejraději poslouchá dechovku.

V měsíci září se toho událo celkem hodně, na to, že je začátek
školního roku. První týden jsme si povídali o zážitcích z prázdnin.
Na návštěvu za námi přijel klaun, se třídou paní učitelky Vlaďky
jsme byli první, kdo otestoval aqvapark, proběhla první
muzikoterapie s paní Čapkovou a podzimní cyklovýlet. Pro nás
dospěláky je nová volnočasová aktivita, na kterou se těšíme. Čekalo
nás i vaření v kuchyňce a vyrábění ručního papíru, proběhlo
sportovní dopoledne s Jitrem.

• Klaun z MC Donaldu
Začátek školního roku jsme si zpestřili návštěvou klauna z MC
Donaldu. Přijel za námi ve středu 5.9. Protože bylo venku
hezky, sešli jsme se všichni na zahradě. Zazpívali jsme si,
potom nám ukázal kouzlo s gumičkou do vlasů, naučil nás
roztáčet talíře na tyčce, vyprávěl vtipné příhody a nakonec
každý z nás dostal malý dárek – sladkost a hračku. Než
odešel, zasypal nás spoustou barevných nenafouklých balónků.
Andy ☺

• Aquapark
Ve středu 19.9. jsme byli poprvé v tomto školním roce
v aqvaparku. Tentokrát ale ne sami, s třídou paní učitelky
Vlaďky. Dopravili jsme se tam jedna skupinka tramvají, druhá
autobusem. V šatně jsme se vysvlékli a nadšeně vykročili
k bazénu. Voda byla příjemná, házeli jsme si balonkem, Tom se
svezl na tobogánu, Ondra a Maty z druhé třídy si to užívali
masážním bazénku s teplejší vodou. Když jsme se dostatečně
vyřádili, šli jsme do šatny, kde jsme se oblékli a ještě
v prostorách aqvaparku se nasvačili. A protože bylo venku
pěkně a teplo, zpátky do školy jsme šli všichni pěšky. Byla to
moc příjemná procházka. V aqvaparku se nám to moc líbilo a
těšíme se na další návštěvu.
Vráťa ☺
• Muzikoterapie
Stejně jako v loňském školním roce budeme mít muzikoterapii.
Ta první byla v pondělí 24.9. a jsme spojeni se stejnou
třídou, která s námi chodí plavat. Těšili jsme se, protože
muzikoterapii máme rádi a paní Čapková je moc hodná.
Představila nám spoustu nástrojů, se kterými se budeme
setkávat v dalších hodinách. Nejraději máme bubnování na
djembe, to si všichni užíváme a bubnujeme, co nám síly stačí.
Peťka ☺

• Podzimní cyklovýlet „Hejčínské stezky“
Protože se nám krásně vydařilo počasí, ve čtvrtek 20.9. jsme
podnikli cyklovýlet na naše známé Hejčínské stezky. Někteří
z nás přijeli na vlastním kole, ti, kteří nemohli si půjčili školní
kola – tříkolky. Výlet jsme si všichni užili, my i paní učitelky,
které nás doprovázely na inline bruslích.
Tom ☺

• Sportovní dopoledne s Jitrem
Krásné počasí nás neopustilo ani v pátek 21.9., kdy se konalo
sportovní dopoledne společně s stacionářem Jitro. Akci jsme si
užili nejen my, ale i paní učitelky. Dospěláci z Jitra si pro nás
připravili několik sportovních stanovišť, kde se plnily různé
úkoly. Za jejich splnění jsme dostali diplom, medaili a malé
dárečky. Na závěr jsme si opekli špekáčky. Moc se nám to
líbilo a už se těšíme na další akci s Jitrem.
Vráťa a Peťka ☺

• Nová volnočasová aktivita „Kreativní fotoklub“
Ve středu budeme dvakrát v měsíci mívat novou volnočasovou
aktivitu s p.uč. Jitkou a p.uč. Kačkou. Budeme fotit zajímavá
místa či předměty, potom s fotografiemi různě pracovat a
dotvořovat. Těšíme se, že se naučíme něco nového.
Tom ☺

Zprávičky od trouby a ledničky
• Utopenci
- v prvním vaření v tomto školním roce jsme si naložili
špekáčky, kterým se říká utopenci. Potřebujete špekáčky,
cibuli červenou i bílou, papriku, koření, ocet, kečup,
hořčici a česnek. Špekáčky oloupete, rozkrojíte na půlky,
ale ne úplně, jen tak, aby jste mezi ně mohli dát
nakrájenou cibuli a papriku. Takto nachystané špekáčky
naskládáte do větší láhve. Ostatní suroviny zpracujete do
nálevu. Vlažným nálevem zalijete špekáčky a necháte asi
týden odležet.
• Jogurtový závin s jablky
- vyzkoušeli jsme si jeden rodinný recept p.uč. Hanky,
který je velice jednoduchý. Potřebujete jen bílý jogurt,
jablka, máslo nebo Heru, hl.mouku, cukr, prášek do
pečiva, skořici a trochu strouhanky. Jablka nastrouháte,
smícháte cukr a skořici. Mouku smícháte s práškem do
pečiva, přidáte změklé máslo, jogurt a vypracujete těsto.
Těsto si rozdělíte na části, podle toho, jak velké záviny
chcete, ty rozválíte, posypete lehce strouhankou,
pokladete jablky a posypete cukrem se skořicí. Přiklopíte
druhý plát těsta a okraje pořádně umačkáte. Takto
připravený závin dáte na plech a vložíte do vyhřáté
trouby, pečete na 180 stupňů do růžova.

Zprávičky z dílničky:
• Ruční papír
- i letos nás čeká výroba ručního papíru. Změnou je, že ho
budeme vyrábět s p.uč. Mirkou. Všichni jsme si
zopakovali, jak se papír vyrábí a hned jsme si to
vyzkoušeli, jestli to někdo z nás nezapomněl. Papír se
nám povedl, snažíme se při jeho výrobě vymýšlet různé
odstíny barev. Už se těšíme, až si z něj něco pěkného
vyrobíme.
Jarda ☺
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