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Zážitky 6. třídy z     druhého stupně  

IQlandie 

V pátek 8.10.2021 jsme se školou šli do IQlandie. Dostali jsme tam papír s úkoly. Úkol, který mě bavil

nejvíce, bylo měření srdečního tepu a měření tlaku. V IQlandii bylo planetárium, kde to vypadalo jako

v kině.  Ale bylo  to mnohem zajímavější,  protože nám ukazovali  různá souhvězdí  a  nakonec nám

pustili krátký film, ve kterém bylo, jak se vyvinulo lidstvo. Zaujala mě místnost, ve které byla podlaha

z kopce, takže ten, kdo stál nahoře, vypadal jako obr oproti tomu, kdo stál dole. V IQlandii se také

natáčel televizní pořad Už tam budem, kterého se účastnili žáci naší školy. Výlet se mi moc líbil, určitě

bych tam jela znovu.

Barbora Baláková

IQlandie

V pátek 8.  října naše třída navštívila  libereckou IQlandii. Při  vstupu jsme dostali  pracovní list,  do

kterého jsme měli doplnit náš tep, výšku, rozpětí rukou a další  informace. Mezitím jsme si mohli

vyzkoušet různé věci, např. mluvit s robotem, schovat se v bublině a co nejvíce zakřičet.   V 11:00

začal program, který probíhal v planetárium. Průvodce nám povídal o hvězdách a souhvězdích. Po

zajímavém vyprávění nám byl puštěn film o britském přírodovědci jménem Charles Darwin.  V IQlandii

se mi líbilo a věřím, že i mým spolužákům.

Karolína Stuchlíková



Výživová pyramida

Minulý týden jsme ve škole v rámci přírodopisu, výchovy ke zdraví a pracovních činností vyráběli

výživové pyramidy. Nejprve jsme z reklamních letáků vystřihovali obrázky jídla, a pak jsme je nalepili

do pyramidy. Výživová pyramida se aktuálně nachází v jídelně, slouží k ponaučení o tom, co je pro nás

výživově nejdůležitější. Díky ní víme všichni, že máme jíst například hodně pečiva, luštěnin a těstovin,

jíst co nejméně tuků. Ovoce a zeleniny dohromady pět kusů denně.

Tomáš Mrázek



Harmonizační pobyt 6. třídy

Na začátku školního roku jsme se zúčastnili harmonizačního pobytu s paní učitelkou Petrovou a paní

asistentkou Kundrátovou. Hráli jsme různé hry, ve kterých jsme se naučili společně spolupracovat,

např. jsme se na lavičce měli poskládat podle data narození, ale nesměli jsme promluvit. Abych řekla

pravdu, při první hře to bylo trochu složité, ale při druhé, která měla stejný princip, jsme už všichni

táhli za jeden provaz a šlo nám to o dost lépe. Večer jsme se rozdělili do čtyř skupin, ve kterých jsme

plnili úkoly a pokud jsme je správně vyřešili, získali jsme mapu k pokladu. Když se trochu více setmělo,

hráli jsme hru na podobném principu, jako je Pevnost Boyard. Po dvojicích jsme chodili po škole a

plnili různé úkoly a hádanky, díky kterým jsme došli k pokladu. Ráno jsme ve skupinkách hráli hru, kde

jsme odpovídali  na různé otázky ohledně kultury, přírody a ostatní témata. Myslím, že jsme si to

společně jako třída užili. Pro mě to byl nezapomenutelný zážitek.

Milena Urbanová










