
ZŠ Bystřice pod Lopeníkem

     BYSTŘÍK 



    
    Divadlo v Bánově : O pejskovi a kočičce 

 

                 Byli jsme v Bánově na divadle, které se jmenovalo:  
           O pejskovi a kočičce.Divadlo bylo velmi legrační,
           protože pejsek a kočička dělali samou legraci.
           Hráli herci z divadla Zlín.
           Např:pejsek skákal jako pominutý, kočička se dělala 
           chytrou, ale vždy měla pravdu.V jednom díle si pejsek 
           roztrhl kaťata.Tento díl se jmenoval: „Jak si pejsek roztrhl
           kaťata.“

           Divadla se také zúčastnily i děti z Mateřské školy.
                                                        Bylo to fajn. 
                                                        Prostě super!!!!!!!!
                                                        

      Kateřina Děcká  5.ročník 
                                                       

                                           



                              Projekt sv.Martin
 
    V pondělí jsme v literární výchově probírali sv.Martina,
    psali jsme básně,říkali si přísloví a pranostiky.
    Dozvěděli jsme se, že se schoval do husince, aby nemusel 
    být  biskupem. Husy ho prozradily,tak proto se jedí na 
    sv.Martina.

    Ukážu vám 2 básně:
    1.báseň
    Sv.Martin je voják
    a ne žádný žebrák.
    Má taky hezký plášť,
    nemá v sobě zášť.
    Taky potkal žebráka,
    ukázal kus vojáka.
    2.báseň
    Kdo přijede k nám,
    sv.Martin sám,
    přiveze nám sníh,
    budem jezdit na pytlích,
    Děti radostí skáčou,
    malé v kočárku pláčou,
    rodiče kupujou dárky,
    děti vytáhly sáňkyy.

   Nikola Trojáková

                                               



Kreslení pranostik ke sv.Martinovi 

Ve výtvarné výchově 11.11. jsme kreslili pranostiky
ke  sv.Martinovi.  Některým  se  nedařilo  ,  tak  je 
museli  je dodělávat i v pracovní výchově.

Kreslili jsme tyhle pranostiky:

Sv.Martin na koni,metelice za metelicí se honí.

Jaký den sv.Martina - taková též bude zima.

Na sv.Martina bývá dobrá peřina.

Na sv.Martina drž se synku komína.

Sv.Martin přijíždí na bílém koni, přijede-li na 
šedém, bude zima střídavá.

                                             Martin Valenta



 Výroba lampionů

Ve výtvarné výchově jsme vyráběli lampiony k 
průvodu  sv.Martina,aby  si  děti  nemusely  kupovat 
drahé lampiony, které hned shoří. Vytvořili jsme je ze  
dvou proužků papírů a pečícího papíru.Na pečící papír  
jsme nakreslili jednoduché kresby.A ty jsme slepili s  
proužky papírů.Nakonec jsme na to přivázali provázek.
Jak se lampion povedl ,to se ukáže až v průvodu.

Zpracoval: Jarek Kročil

 



Program zdravá výživa     

       V hodinách Jč jsme měli program o zdravé 
výživě. Lepili jsme pyramidy výživy, měřili jsme 
po  lžičkách  obsah  cukru  v  nejznámějších 
potravinách,které  jedí  děti.  Dělali  jsme 
ovocné  a  zeleninové  saláty  ,  které  se  nám 
podařily a  velmi nám  chutnaly. 

                  Výsledky naší ankety    
Pravidelně snídá      IIIIII
Jí rád zeleninu      IIIIII
Večeři 2.hod před spaním      III
Dodržuje pitný režim      IIIII
Přejídá se      III
Má raději kuřecí než vepřové    IIIIIIII
Má rád ovoce     IIIIIIII
                                   
 V soutěži o zdrávé svačinky se taky ukázalo,
 že mají děti  rády ovoce.
                                               

                   Dominik Zálešák 5.roč 


