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Šesťáci začali školní rok epochou dějepisu, ve které se věnovali dějinám Říma. K vybraným
tématům si připravili ve skupinách referáty, které nápaditě prezentovali svým spolužákům.

Na začátku října se třída vypravila do pražské zoologické zahrady. Žáci si vybírali zvíře, které chtějí
šít v ručních pracích. Na základě předložených otázek k němu vypracovali referát a pustili se do
přípravy střihu.

V pardubické knihovně se žáci seznámili s příběhy Jaroslava Foglara a ideály skautingu. V
ekocentru Paleta se společně s žáky sedmé třídy přesvědčili o moci pověr a lží. V představení
divadla Drak Ikaros se vrátili k tématu řecké mytologie.
Novým předmětem v šesté třídě byla fyzika. Žáci se věnovali především pokusům se světlem a
zvukem. Na závěr epochy si doma vyrobili hudební nástroje. Rozmanitost jejich zvuků si společně
užili v písni Co jsem měl dnes k obědu. Pro společný koncert školy však byli nástroje příliš tiché, a
tak si šesťáci připravili dvě písně z divadelní hry Balada pro banditu.

Druhé pololetí bylo věnováno především přípravě na rytířské hry. K teoretické přípravě z dějepisu,
přidali žáci také praktické rytířské dovednosti. Nejprve se vydali na jízdních kolech na Kunětickou
horu. Na výletě do Červeného Kostelce si pak mohli vyzkoušet také jízdu na koni. Vytrvalost
prokázali při celodenní túře, jen přebrodit řeku se kvůli zvýšené hladině nepodařilo. Na rytířské hry
si žáci vyrobili štíty, navrhli si vlastní erby, chlapci se pustili i do výroby dřevěných meče. Ty pravé
meče a štíty si mohli vyzkoušet při ukázce historických zbraní. Děvčata se naučila středověký tanec.
To ve předvedli rodičům během rytířských her na pardubickém zámku.

V hodinách českého jazyka trénovali žáci přednes balad K. J. Erbena, dvě z nich si na závěr roku
připravili pro rodiče, recitaci Polednice a dramatizaci Zlatého kolovratu.

V průběhu školního roku se žáci účastnili různých soutěží. V prosinci se zástupci třídy vydali na
soutěž v yoyování SpinKing do pražského DOXu, i když neuspěli, byl to pro ně velký zážitek.
Úspěšnější byli v literární soutěži, také školní kolo matematické soutěže Pytagoriáda zvládlo pět
žáků jako úspěšní řešitelé. Jedna žákyně se účastnila soutěže v předčítání německého textu
pořádanou Goethe-Institutem Pardubice. Velkou zálibu našly děti ve sportovní hře Kin-ball, také v
ní reprezentovali školu na dvou turnajích.

