
 

Žádný netopýr!  
Šestkám letos nic nepřekazilo si pořádně užít adapťák!  

Od 13. do 14. září 6. ročníky vyrazily na adaptivní výjezd do střediska 
Netopýr v Jiřetíně pod Jedlovou. Bohužel žádný netopýr nikde nebyl :( Žáci 
se zúčastnili zábavných her a soutěží, které připravil náš letitý specialista 
na volnočasové aktivity, pan učitel Burian. Ani učitelé nezůstali pozadu a 
vytvořili velice silný tým pod jménem Wesleyho banda, která zatápěla všem 
týmům během soutěží. Dva dny v přírodě jsme si náramně užili, 
zadaptovali jsme se, přírodou doslova načichli a šťastně jsme se vrátili do 
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VÍŠ, ŽE 
netopýr, i když létá, je 

savec? 
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VÍŠ, ŽE  

nejbližší příbuzný v 
Evropě je ježek? 
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VÍŠ, ŽE 

v čínštině se netopýrům 
říká “fu”? a má stejný 
význam jako “štěstí”? 
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VÍŠ, ŽE 

se jich lidé bojí více než 
např. piraní?
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náruče našich tesknících rodičů. Všem netopýrům zdar a zase za rok opět 
na značkách!  

Zpívá a tančí celá škola 
1. projektový den hudby se obešel bez 
trvalých následků  

4. října se z oken naší školy ozývaly nejrůznější 
zvuky asijské, africké a arabské hudby. Jednotlivé 
třídy se zaplnily žáky v kostýmech, kteří tančili, 
zpívali a dokonce ochutnávali tradiční jídlo daných 
zemí. Kluci z osmičky se dokonce překonali a 
rozvlnili svá mužná těla ve víru břišního tance. 
Šesťáci si naopak zameditovali při muzikoterapii a 
všichni z 8.A tentokrát nehráli jen na nervy, ale v 
rámci hudebního workshopu si zabubnovali na 
bicí.  
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 18. ŘÍJNA 2021

VZHŮRU DO VÍRU VELKOMĚSTA, KULTURA VOLÁ!  
27.9. se naši deváťáci vybavení svačinami od maminek vydali na 
exkurzi do Prahy. Čekal je den nabitý zážitky, během kterého si 
prošli Prahu, pořídili si selfie v Národním divadle a na dvě hodiny se 
ztratili v naprosté tmě na neviditelné výstavě, kde si vyzkoušeli, jaké 
to je ztratit zrak. Po náležitém občerstvení se v KFC a načančáním se 
na dámských toaletách, nastal čas na Shakespeara v Divadle v 
Dlouhé. A nebylo to žádné nudné povinné představení! Ba naopak! 
Užili jsme si vtipy a humor tří herců, kteří předvedli takové divadlo, 
že by Shakespeare zíral! Jsme kulturně vyžití až do Vánoc! 
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