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ŠKOLA 
 

Puntíkový den 

Čtvrtá a pátá třída se zapojila do projektu "Puntíkový den". 

Tento projekt má za cíl informovat veřejnost o lupénce. 

Bavili jsme se o tom, jak se lupénka projevuje, a jak se lidé 

s tímto onemocněním mohou cítit. Víme, že toto onemocnění 

není nakažlivé.  

Vyjádřili jsme podporu lidem s lupénkou naším 

"puntíkovým" oblečením. 

 

 

 

Wocabee 

Naše škola je vítězem okresního i krajského kola Jazykového WocaBee 

šampionátu! Žáci 4. třídy získali prvenství v procvičování slovní zásoby 

v okresním i krajském kole soutěže.¨ V Celostátním kole skončili na 

úžasném druhém místě! Gratulujeme, jste výborní!  

(Odkaz na článek na školních web. stránkách) 

 

 

Bramborování v PV  

Zrušenou akci "Bramborování" jsme si se čtvrtou a 

pátou třídou vynahradili v rámci pracovní výchovy. 

Každý si vytvořil krásný, originální výrobek z brambor, 

který pár dní zdobil naše okna. Žáci si také odhlasovali 

dva nejpovedenější výtvory v každém ročníku, ale 

jedničku a sladkou odměnu si odnesli domů všichni. 

 



 

Výtvarná soutěž- My a příroda 

„Máme rádi přírodu“ je celostátní soutěž pro děti a mládež do 

19 let, kterou pořádá Hnutí Brontosaurus. Letošním tématem 

výtvarné i fotografické soutěže je téma: "My a příroda".  

Žáci ze čtvrté a páté třídy si v rámci výtvarné výchovy udělali 

školní kolo, ze kterého postoupily čtyři obrázky, které poputují 

k "Brontosaurům". Do fotografické části soutěže posíláme také 

tři povedené fotografie našich páťaček. 

Logická olympiáda 

 Děkujeme Johance Hamplové za skvělou reprezentaci naší školy na Logické olympiádě 2021. Logická 

olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje 

samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a 

pohotového rozhodování. Kvalifikovat se mezi nejlepší soutěžící celého kraje je výborný úspěch - 

gratulujeme! 

 

Mikuláš 

Dne 3. 12. přišel pan Mikuláš, 

co měl rozevlátý plášť. 

Andílek a čertík taky, 

dárků měli plné vaky! 

  Pro toho, kdo hodný byl, 

kdo se čertu zalíbil, 

pro toho měli dárečky, 

když jim řekli básničky. 

  Ale ten, kdo zlobil moc, 

požádal anděla o pomoc. 

Slíbil, že hodnější a poslušnější bude, 

Mikuláš, čert a anděl: „Dobře, ale budeme tě sledovat všude.“ 

 Všichni tak měli úsměv na tváři,  

budeme se těšit příští rok 5. 12. 2022 v kalendáři. 

 

Vánoční atmosféra 

Předposlední den před zimními prázdninami jsme si užili 

nejen hrami, ale i krátkými vystoupeními napříč třídami. 4. a 

5. třída zpívala anglickou píseň, kterou doprovázela rytmizací 

pomocí kelímků. Dále v rámci HV děti zpívaly vánoční píseň 

a na závěr obě oddělení ŠD zpívaly typické vánoční koledy 

s doprovedem různých hudebních nástrojů.   

 



ŠKOLNÍ DRUŽINA 

1. oddělení  

Tvoření 

 V 1. oddělení se těšíme z dekorace v podobě stromu, který jsme si frotáží listů 

hned vyzdobili a rovnou jsme tam i usadili krásnou kreslenou sovičku. Aby 

sovičce nebylo samotné smutno, tak jsme pomocí šišek a dalších potřebných 

materiálů vytvořili sovičky bílé a umístili je na živý "strom". V PV jsme se 

rovněž drželi tématu :-). 

Architekti  

Děti z 1. oddělení neustále něco staví, důležitá je funkčnost, ale i vzhled. Velkou oblibou 

jsou různé stavebnice, ze kterých šikovnými rukami vznikají úžasné stavby, se kterými je 

pak nejlepší hra. Kluci spojili své síly, vytvořili traktor s vlečkou a jeřáb, který se nám 

nevlezl pomalu ani na výstavu.  

Zimní radovánky 

Je tady zima, pořádně nasněžilo, a tak jsme s dětmi z 1. 

oddělní šli kvalitu sněhu vyzkoušet. Nechyběl velký 

sněhulák, velké koule, obrázky ve sněhu a taky pořádná 

koulovačka. 

Vánoční  

Předposlední den před zimními prázdninami jsme si s dětmi z 1. oddělení 

zpříjemnili zpíváním koled, vyprávěním vánočních tradic a zvyků, 

tvořením a sledováním vánoční pohádky. K tomu jsme měli menší 

občerstvení v podobě cukroví a pochutin.   

2. oddělení  

V 2. oddělení si s dětmi čteme vánoční příběhy, tvoříme, povídáme si o vánočních tradicích a posloucháme vánoční 

koledy. Mysleli jsme i na naše blízké, radost uděláme přáníčky a malými dárečky. 

Zdobení, zpěv, betlém  

S dětmi z 1. i 2. oddělení jsme se zapojili zdobením vánočních stromečků v kostele (ozdoby jsme vyrobili v rámci PČ, 

zapojily se všechny třídy), zpívali jsme vánoční koledy, na varhany nás doprovodila paní asistentka. Výkladem pana 

Šafáře jsme si připomněli událost v Betlémě. 



  

A JEŠTĚ … RYCHLÉ ZPRÁVY 

 Od 1. 1. 2022 se mění cena stravného:  

ŽÁCI 7 – 10 let koef. 0,6  28,- Kč 

            ŽÁCI 11 – 14 LET koef. 0,7  32,-Kč 

 

 Za možnost nazdobení stromečku 

v kostele a připomenutí si vánočních 

tradic děkujeme panu Šafářovi. 

 

 V obou odděleních ŠD se již můžeme 

těšit z nového nábytku. Paní 

vychovatelky se aktivně podílely na 

realizaci.  

1. ODDĚLENÍ ŠD (spojené s 2. třídou) 

 

2. ODDĚLENÍ ŠD (samostatné) 

 

 

ZA CELÝ PEDAGOGICKÝ SBOR VÁM VŠEM PŘEJI KRÁSNÉ, KLIDNÉ 

PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 

 

 

 

                 Časopis zhotovila Mgr. Ivana Losová   


