
News Přáslavice aktuality  
 

Ahoj! My jsme 5. třída z Přáslavic.  

 

Na začátku září probíhal na naší škole program “Kryštofe neblbni” Byl to příběh o 

chlapci, který neměl kamarády a pak potkal kluka, který ho zradil. Kryštof se urazil a šel 

na vysokou horu, příběh skončil dobře a byli zase přátelé ☺. 

 

Klaun Hopsalín  

Všichni se výborně bavili. Soutěžilo se o zlaté mince. Kdo jich měl nejvíc, dostal hlavní cenu 
- šampáňo! Vyhráli ho Dominik Ř., Štěpán P. a Kuba M. Z nasbíraných mincí si děti mohly 
koupit balonek nebo nějakou sladkost. Potom se šly opékat špekáčky. Nikomu se nechtělo 
jít domů, není se čemu divit, bylo to parádní   

 

Drakiáda 5. třídy  
Drakiáda 5. třídy se konala 21.9.  

Drakiáda se povedla, všichni páťáci si to užili. Škoda bylo jen to, že draka přineslo pár 
žáků. Draků bylo pouze 5. Stala si i malá nehoda - Terce Čapkové se zamotal drak do 
kabelů. Ale přesto se drakiáda povedla. Nejvíc vyletěl drak Julii Horákové, na druhém 
místě byla Vanesa Fiurášková. Na třetím místě stanul zbytek třídy.         

 



   

Jak probíhala naše online výuka  - 1. distanční výuka  - v páté třídě                                                                                                                  

 

 Kdo učil 5. třídu při online výuce?                

  Magdalena Piňosová – Učitelka anglického jazyka    

  Eva Fojtíková – Učitelka matematiky, českého jazyka, vlastivědy a přírodovědy  

 

Fungovala nám naše technika? (počítač notebook atd.)               

    Naše technika docela fungovala, někdy nám nešel mikrofon nebo kamera (bez kamery 

jsme se dokázaly obejít). 

 

 Jak jsme se učili  

Ano, učili jsme se dobře, měli jsme týdenní plán. Tam bylo vypsané vše, co máme splnit za 

týden. Také jsme si museli hodně procvičovat. 

 Koncem listopadu jsme se vrátili po dlouhé době do školy. Moc jsme těšili, protože jsme 

se mohli setkat s kamarády a s učitelkami. 

 

 

       
 



2. distanční výuka – od ledna do dubna 
 

Druhá distanční výuka byla dlouhá - necelé 4 měsíce.  

Udělali jsme proto rozhovor s žáky 2. třídy.                                                    

1. otázka: Co pro vás bylo v distanční výuce těžké? 

2. otázka: Těšili jste se do školy? 

3. otázka: Jak hodnotíte on-line výuku?(čísly od 1-10) 

4. otázka: Chyběli vám spolužáci a paní učitelka? 

5. otázka: Byla distanční výuka náročná? 

6. otázka: Co jste dělali, když jste měli volno během distanční výuky? 

  

Tobiášem Doleželem: 1. Neslyšel jsem paní učitelku  

2. Ano, moc.   

3. číslo 8  

4. Ano, chyběli. 

5. Ano, byla.  

6. Hrál jsem si s hračkami.    

  

Druhý rozhovor probíhal s  Vaškem Šupákem: 1. Sekal se mi obraz na PC. 

2. Jo.  

3. Číslo 2.  

4. Trochu.  

5. Ano, byla a moc.  

6. Hrál jsem na mobilu. 

 

 



Chybí Nám zážitky  

Covid-19 už je tady dlouhou dobu a bere nám zážitky. U sportu jsem to sám prožíval, hraji 
hokej. Měli jsme to těžké, protože tréninky byly jenom přes PC.  

 
REKONSTRUKCE ŠKOLY 
Během prosince a druhé distanční výuky se zateplovala škola. Teď vypadá nádherně. Má 

žlutozelenou barvu s květinami. Zezadu má škola namalované velké sluníčko, abyste se na 

zahradě cítili skvěle. 

 

 Tonda Obal  

Tonda obal byl ekologický program o tom, jak třídit odpad. Jediné co bychom změnili, aby 

to nebylo online.     

 

Vybarvi si obrázek…  

 



MATEMATICKÝ KLOKAN 
 

Několik žáků se zúčastnilo matematické soutěže klokan, která byla v pátek 19. března. 

Zúčastnilo se ho 16 dětí z 2., 3., 4. a 5. třídy.  Druhý a třetí ročník počítal kategorii nazvanou 

Cvrček a pro 4. a 5. ročník byla připravena kategorie s názvem Klokan.  

V kategorii Klokan se na prvním místě umístil Šimon Doležel, druhý byl Aleš Valouch a třetí 

Zuzana Novotná. Moc gratulujeme   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento časopis napsali: Sebatian Řezníček, Adam Ladman, Lukáš Čejka a Aleš Valouch 


