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 Prožíváme poslední dny školního roku a krásné počasí láká nejenom děti, ale i nás dospělé, strávit 

co nejvíce času venku v přírodě. Učebny pomalu vyklízíme a chystáme školu na další část 

rekonstrukce, která bude probíhat o prázdninách. Tentokrát to bude výměna kotlů, nové podlahy 

a nábytek ve vybraných třídách. Na změny k lepšímu se vždycky těšíme. 

Na změnu se těší i žáci, se kterými jsme strávili krásné roky jejich zrání od první do páté třídy. 

Tento rok se loučíme s 11 žáky, kterým přejeme v nové škole spoustu radosti, hodně nových 

kamarádů a samozřejmě také hodně školních úspěchů. 

Ještě jednou chci poděkovat všem rodičům za spolupráci při distanční výuce, která nás v mnohém 

omezovala, ale přesto jsme ji zvládli. Odpadlo sice hodně školních akcí, ale nakonec jsme si užili 

i nějaké výlety, exkurze, projektové dny a o co jsme přišli, to si vynahradíme v novém školním 

roce. 

Teď už mi zbývá jen popřát všem dětem krásné prázdniny, aby je prožily ve zdraví a bez nehod. 

Také chci poděkovat všem kolegyním z MŠ i ZŠ za jejich nelehkou, ale radostnou práci, za jejich 

trpělivost a obětavost při práci s dětmi. 

                                                                                                  Mgr. Jana Foksová, ředitelka školy 

ŠKOLA 
 

Od zrníčka k bochníku 

 V pátek 7. května se děti druhé a třetí třídy staly biology, zemědělci, hospodáři, pekaři a strávníky v jedné 

osobě. Jak je to možné? Užívaly si totiž projektový den s názvem „Od zrníčka k bochníku.“ 

Pod vedením příjemné paní lektorky se nejprve děti seznamovaly s různými známými i méně známými druhy 

obilí a dalšími podobnými plodinami, viděly jejich klásky i samotná zrníčka, přemýšlely o tom, co všechno 

se z nich vyrábí a jaký z nich máme užitek. 

V další části jsme se přenesli do dob našich prababiček, kdy si děti uvědomily, jak velkou dřinu obnášelo 

vypěstování obilí, jeho sklizeň, proměna zrníčka v mouku a nakonec ve voňavý bochník chleba. To všechno 

probíhalo interaktivním způsobem, hravou formou s využitím pohybu i říkanek. 

Co však děti nejvíce nadchlo, bylo pečení chlebíčku. Druháčci pekli chleba s podílem špaldové mouky, 

třeťáčci s podílem žitné mouky. Všechny ingredience si sami odměrkou nasypali do mísy a zamíchali. Čekání 

na vykynutí strávili nad tematickou omalovánkou. A pak se peklo...  

Třeťáčci ochutnali svůj chlebíček ještě v pátek, na druháčky počkal zabalený v utěrce do pondělka. Jak můžete 

vidět z fotek, 

dětem moc 

šmakoval. :) 

Dostaly 

recept, 

můžete si ho 

upéct znovu. 

Tak ať se 

podaří! 



HV hravě a tvořivě 

 Žáci 4. a 5. třídy se stali autory básní a písně. Společně jsme vybrali 5 

slov, která souvisela s hudbou…tato slova měli žáci do svých děl 

zakomponovat. Kromě krásných ne vždy rýmovaných básní vznikla i 

velmi chytlavá píseň. Autorky nám nejen píseň zazpívaly, ale i k písni 

zatančily. 

 

Sport a sportovní osobnost 

 Žáci  4. a 5. třídy v hodinách TV spolupracovali a vytvořili 

zajímavou směs sportovních informaci.  

Dvojice se domluvily na tématu (možnost byla sport či sportovní 

osobnost), využitím počítače vyhledaly potřebné informace, 

z časopisu nebo vlastní šikovností velký formát dotvořily 

obrázky. Nakonec každá dvojice své téma představila. Žáci byli oceněni nejen pěknou známkou, ale i velkou 

pochvalou… domluvit se se na tématu, vybrat podstatné informace a rozložit si spravedlivě práci, není vždy 

jednoduché.  

Den matek  

 Začátek května byl v hodinách výtvarné i 

pracovní výchovy věnován našim 

maminkám. Vyráběli jsme květináčky, 

přáníčka a papírové květiny a těšili se, jak 

své blízké potěšíme.  

Projektový den – 1. třída 

 Do 1. třídy přijela Malá technika univerzita s programem- stavitelé měst. Děti 

se dozvěděly, kdo je kartograf, jaké máme mapy, postavily si vlastní město a 

budovy. Další část byla venku na hřišti, kde musely splnit různé úkoly, za které 

dostaly peníze a kupovaly si budovy, které lepily do své vlastní mapy. Děti 

celý den moc bavil a všechno se jim náramně povedlo.  

 

Na cestách Orientem 

 V pátek 21. 5. si čtvrtá a pátá třída rozšířila své 

vědomí o nové poznatky z cestopisu o Blízkém 

východu. Kromě toho, že většina dětí se vůbec 

poprvé účastnila nějakého cestopisu, to bylo 

velmi přínosné z hlediska nahlédnutí do 

různorodosti jiných zemí a kultur. 

Exkurze Zoo Olomouc 

 Na Mezinárodní den dětí jsme vyrazili do Zoo v Olomouci. Před otevřením Zoo jsme měli možnost využít 

velké hřiště. Na programu byla jak komentovaná prohlídka zvířat, tak i poznání pomocí hmatu. 



Projektový den- Po žabí stezce 

 Na cestu jsme se vydali s 1. – 3. třídou do vesničky 

Přestavlky. Po cestě za žabkami, jsme se dozvěděli, 

jaké žáby u nás najdete, jak se žáby chovají, když je 

napadne nepřítel. Plnili jsme po cestě nejrůznější 

úkoly. Slyšeli jsme zvuky žab a k našemu údivu 

jsme se dozvěděli, že žáby vlastně vydávají jiný 

zvuk než „kvák“. U rybníčku jsme zahlédli nejenom 

skokana, ale i slyšeli hezky se ozývající zvuk všech žabiček. Bylo skvělé počasí, tak se nám projektový den 

vydařil. 

Kroměříž 

 Dne 15. 6. se celá škola vydala na exkurzi do Kroměříže. 

Postupně jsme si prošli Květnou zahradu, náměstí i 

Podzámeckou zahradu. Počasí nám vyšlo nádherně, viděli 

jsme krásně upravené zahrady, rozkvetlé rostliny i několik 

zvířat. První třídu nejvíce pobavilo bludiště v Květné 

zahradě. Starší žáci „lovili“ nejhezčí záběry rostliny, 

protože měli fotografickou soutěž. 

Bylinkový košík  

 Dne 24. 6. proběhl projektový den pro 4. a 5. třídu na téma Bylinkový košík. 

Dozvěděli jsme se spoustu užitečných informací o bylinkách. Víme, které jsou 

nejlepší do čaje, na sirupy, které nám léčí zdravotní problémy, nebo ochucují jídla. 

Zahráli jsme pexeso – podle nasušených bylinek přiřadit ke správné rostlině. 

Vyrobili záhonek s motýlem a ochutnali pořádný bylinkový čaj.  

 

 

 

 

Na další příspěvky (výšlap do Břuchotína, návštěva Fortu, jednotlivé výchovy) a fotografie se můžete podívat 

na našem školním webu.  



ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Léčivky 

 S dětmi z 1. oddělení jsme si povídali o rostlinách, čím vším se od sebe mohou lišit, a že 

některé mohou být zdraví prospěšné. S těmito léčivkami jsme se seznámili pomocí obrázků, 

dozvěděli jsme se, že mohou mít dvě jména. Na interaktivní tabuli jsme se snažili najít shodu 

obrázku se správným názvem rostliny. Poté si každý vybral jednu léčivku, která ho zaujala, a 

tu se pokusil nakreslit. Výsledek…jednotlivé obrázky už zdobí naší nástěnku. 

Stavitelé aneb stavět nás baví 

  Děti z 1. oddělení nejraději neustále něco tvoří. Velkou 

oblibou jsou různé stavebnice, ze kterých šikovnými rukami 

vznikají úžasné stavby, se kterými je pak nejlepší hra. 

 Poslední měsíc a máme tady významný stavitelský exemplář.  

Děti ve spojeném 1. oddělení přišly s výzvou, postavit hotel, který bude vyšší než jejich 

spolužák. Na vzniku se podílely děti různých tříd, hotel si i společně pojmenovaly. Co 

je nejdůležitější, daná výzva byla splněna.  

 

Zvířata v ZOO 

Den dětí jsme začali výletem do 

zoologické zahrady v Olomouci.  

Viděli jsme spoustu zvířat, někteří z nás viděli některá zvířata 

poprvé v životě. Dozvěděli jsme se soustu informací, jak 

z informačních tabulí, tak z výkladu paní průvodkyně.  

Čerstvě získané informace jsme rovnou využili v družině.  

Ve dvojicích měly děti ztvárnit zvířata, která je nejvíce zaujala. 

Dané zvíře měly pojmenovat a napsat informace, které si 

zapamatovaly. Dvojice nám pak svá díla ukázala a od 

prezentovala.  

Protože se prezentace všem povedla, tak odměnou byla sladká dobrota.  

 

Voda 
 „Voda je potřebná pro život, bez ní by nebyl život.“ Tato věta byla jako první 

napsána v práci dětí ze spojeného 1. oddělení ŠD. S dětmi jsme si povídali o 

vodě a její důležitosti. Vytvořili jsme 3 skupinky. Skupinky měly toto téma 

zpracovat na velký formát A3, mohly využít dalších informací a obrázků z 

naučných knížek. Každá skupina si dané téma zpracovala po svém a opravdu 

každý přiložil ruku k dílu. Výsledek stál opravdu za to. 

 

Na Den otců jsme ve školní družině také nezapomněli, určitě udělala přáníčka tatínkům velikou radost. 

 

A JEŠTĚ … RYCHLÉ ZPRÁVY 

 Od 31. 5. – 28. 6. byla spojena oddělení ŠD z důvodu pracovní neschopnosti vedoucí paní vychovatelky Hanákové. 

 Děkujeme všem, kteří se zúčastnili sběru starého papíru, a zároveň věříme, že při dalším se zapojí více účastníků a my 

budeme mít možnost takto získané finance využít pro vaše děti. 

                                                                                                                             Časopis zhotovila Mgr. Ivana Losová      


