Vševědoucí spirála
Časopis pro zvídavé děti
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Tým redaktorů

.
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TomovY vzpomínky na školu

.

Do školy ZŠ Easy Start jsem chodil v letech 2017-2022 a o některé vzpomínky,
které jsem nasbíral za těch pět let, se s vámi teď podělím.
1. První školní den
4. září 2017 jsme se sešli ve třídě, seznámili jsme se se spolužáky, s paní
učitelkou a s paní ředitelkou. Na lavicích už jsme měli připravené krabice s
učebnicemi, které jsme si prohlíželi, a potom jsme dostali tričko, které jsme si
mohli vymalovat.

To jsem já první den ve škole.

2. Spaní ve škole
Ve škole jsme přespávali skoro každý rok. Mohli jsme si do školy přinést něco k
jídlu a nějaké hry. Paní učitelka nám vždy připravila zajímavý program a hry
(například jsme měli besedu s hasiči nebo s psovodem). Večer jsme se vždy dívali
na film, který jsme si sami vybrali.
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3. Den se zvířaty
Skoro každý rok celá škola pořádala den se zvířaty, kdy si každý mohl přinést do
školy svého domácího mazlíčka. Chodili jsme i do ostatních tříd podívat se, jaká
zvířata donesli ostatní a dozvěděli jsme se jejich jména a čím se živí. Byl jsem
moc rád, že můžu ostatním ukázat svou želvu Lentilku.

4. Jarní slavnost
Každý rok v květnu se konala Jarní slavnost. Všechny třídy si před slavností
dlouho nacvičovaly pár vystoupení (tanec, divadelní představení, zpívání), potom
přišli rodiče a podívali se na naše výkony. Na závěr měly společné vystoupení
všechny třídy. Po skončení bylo vždy k dispozici občerstvení a hry pro děti.
Letos jsem si vyzkoušel jízdu na hoverboardu a moc mě to bavilo.
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5. Akce s paní učitelkou
Měli jsme tu nejskvělejší paní učitelku na celé škole, a ta nám vymýšlela nejen
věci do školy na vyučování, ale i akce mimo vyučování – například jsem měli při
online výuce společné pečení, malování, čtení pohádek, a dokonce jsme byli
pozvaní k paní učitelce domů na přespání. Společně jsme pekli domácí pizzu, hráli
jsme si s pejsky, udělali jsme si lívance a dívali se na film. Bylo to super!!!

😊

Ve škole se mi moc líbilo, měli jsme skvělé paní učitelky, velmi nerad odcházím z
této školy. Moje oblíbené předměty byly matematika, výtvarná výchova a
tělocvik. Jedna z věcí, se kterými jsem nebyl spokojený, byla jídla ve školní
jídelně – většina z nich mi nechutnala. Ale to nic nemění na tom, že to byla ta
nejlepší škola na světě!

😊
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Tobiho vzpomínky na školu

.

I já mám na ZŠ Easy Start spoustu vzpomínek, tak jsem jich pár pro vás vybral.
Na co určitě rád vzpomínám, jsou exkurze a různé výstavy, které jsme za pět let
ve škole navštívili. Ta, na kterou nejraději vzpomínám, je návštěva hasičské
stanice v Plzni na Košutce. Prohlédli jsme si tam tělocvičnu, nekonečný žebřík,
hasičská auta a techniku. Moc se mi tam líbilo.

5

Na prázdniny se určitě těší každý z nás, tedy i já. Protože jsem je nemohl úplně
celé strávit s rodiči, navštěvoval jsem různé příměstské tábory. Jeden, kterého
jsem se pravidelně účastnil, byl právě anglický tábor na ZŠ Easy Start. Nejen že
jsem si tam zopakoval angličtinu, ale mohl jsem si tam zahrát i spoustu her se
svými spolužáky. Nejvíce mě tam bavily vědecké pokusy.

Ve druhé třídě se naši rodiče domluvili a jeli jsme společně s některými
spolužáky na víkendový pobyt do Krušných hor. Moc jsme si to tam všichni užili.
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TIPY NA VÝLETY

.

1. Švýcarsko
Rozhodně vám doporučuji jet na dovolenou do Švýcarska. Je tam nádherná
příroda a spousta zajímavostí. Zvlášť bych vám doporučil město jménem
Grindelwald a jeho okolí. Z města můžete vyjet lanovkou, kde se můžete
zubačkou vyvézt až do výšky 3 450 metrů nad mořem. Odtamtud se výtahem
dostanete na observatoř Sphinx. Blízko Grindelwaldu se také nachází různé
atrakce, jako například zipline.

2. Rakousko-Schladming
Doporučil bych vám také město Schladming a jeho okolí. Blízko Schladmingu se
nachází lanovka, kterou se můžete vyvézt na horský masiv Dachstein. Kousek od
Schladmingu se také nachází přírodní koupaliště, bobová dráha, lanový park a
atrakce jménem Flying Fox (něco jako zipline, ale není to volný sjezd a místo na
laně jste zavěšení na ocelové trubce).
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MINECRAFT

.

V minecraftu si můžete postavit svoji vlastní horskou dráhu! Tady vám ukážu, jak
na to.
1. Postavte si obrys dráhy (klidně si obrys můžete postavit větší a s více
zatáčkami než já, je to jen na vás).

2. Položte koleje - používejte normální koleje a poháněné koleje. Do kopců a
dlouhých rovných úseků pravidelně rozmístěte napájené koleje, které vozík
zrychlí a zajistí tím, že se vozík nezastaví. Pokud napájené koleje nejsou
připojeny k žádnému zdroji energie, tak vás zpomalí nebo rovnou zastaví, takže
je k nějakému zdroji připojte tak, že koleje položíte vedle zdroje. Pokud nevíte,
co jsou zdroje energie, tak jsou to například páka nebo ruditová pochodeň.
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3. Přidejte podpůrné sloupy, ať dráha nelevituje ve vzduchu ať to vypadá lépe.

4. Dodělejte ostatní - dodělejte stanici pro vozík a máte hotovo! Poté je už jen
na vás, jestli u dráhy postavíte osvětlení, prodejnu lístků nebo něco úplně jiného!
Pokud nevíte, jak postavit funkční stanici pro vozík, můžete si ji postavit podle
obrázku dole. Ten blok, co vypadá trochu jako kámen, je dávkovač namířený na
koleje. Když ho naplníte vozíky a zmáčknete tlačítko, vozík se automaticky položí
na koleje!
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soutěž pro 1. třídu

.

K prázdninám patří i tropické ovoce. Můžeme se s ním setkat na výletě u moře,
nebo si ho koupit v obchodě. Dokážeš ho ale pojmenovat? Přiřaď správné názvy k
obrázkům. Své řešení dones Tomovi a Tobíkovi.

Dračí ovoce
Grapefruit
Granátové jablko
Kokosový ořech
Ananas
Mango
Papája
Jeden chlapec a jedna dívka, kteří přijdou s řešením jako první, dostanou
hodnotnou cenu. Na ostatní čeká sladká odměna.
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soutěž pro 2. třídu

.

O prázdninách nechodíme do školy, tak si můžeme ráno dlouho pospat. Jenže je
tu někdo, kdo nám klidný spánek ráno nechce dopřát. O koho jde?
Své řešení dones Tomovi a Tobíkovi.

Jeden chlapec a jedna dívka, kteří přijdou s řešením jako první, dostanou
hodnotnou cenu. Na ostatní čeká sladká odměna.
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soutěž pro 3. třídu

.

Na cestě k moři se podařilo této rodině píchnout kolo u auta. Najdeš na
obrázcích 5 rozdílů? Své řešení dones Tomovi a Tobíkovi.

Jeden chlapec a jedna dívka, kteří přijdou s řešením jako první, dostanou
hodnotnou cenu. Na ostatní čeká sladká odměna.
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soutěž pro 4. třídu

.

I prázdniny bohužel skončí. Co bude po prázdninách všichni víme, ale přesto se
radši ujisti řešením osmisměrky. Své řešení dones Tomovi a Tobíkovi.

Jeden chlapec a jedna dívka, kteří přijdou s řešením jako první, dostanou
hodnotnou cenu. Na ostatní čeká sladká odměna.
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VTIPY

.

Paní učitelka ve škole: „Marku, to už je tento týden počtvrté, co jsi přišel pozdě!
Víš, co to znamená?“
Marek: „Hmm, že je čtvrtek, paní učitelko?“
První pokusy o výuku po internetu:
Hodina začala, učitel se zjevil na obrazovce…
Učitel: „Nevíte, jak se v tomhle zvyšuje hlasitost?“
Žáci: „Alt+F4.“
Učitel zmizel, hodina skončila.
Jarda se uprostřed hodiny tělocviku zvedne a jde pryč.
„Kam si myslíš, že jdeš?!” rozčílí se tělocvikář.
„Říkal jste, že mám hejbnout kostrou - tak pro ni běžím do kabinetu biologie!”
Nováku, na vaší lavici je 7 much.
Když zabijete jednu, kolik jich tam zbyde?
Jedna, ta mrtvá.
Ostatní uletí.
„Horáčku," vyvolá učitelka žáka, „řekni nám... dvě zájmena!"
„Kdo? Já?" vyděsí se on.
„No vidíš, že to jde, když chceš.
Píši ti jedničku!"
Paní učitelka: „Tak jste se dozvěděli, že se těleso při zahřívání roztahuje a při
ochlazování smršťuje. Uvedete mi nějaký příklad?“
Marek se hlásí.
Paní učitelka: „Ano, Marku?“
Marek: „Prázdniny. Letní jsou dva měsíce a zimní jenom týden!“
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Rozloučení

.

Přejeme Vám všem krásné prázdniny!
Na nás, páťáky, po prázdninách už čekají nové školy. Vy ostatní si užijte poslední
roky na Easy Startu alespoň stejně dobře jako my!
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