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ŠKOLA 
 

Přivítání prvňáčků 

1. září již tradičně značí zahájení školního roku. Naše malá základní škola s radostí 

přivítala hned 6 prvňáčků s převahou holčiček. Na zahájení byla přítomna jak paní 

ředitelka, tak paní starostka. Věříme, že si děti tento den užily a budou se těšit i na 

další školní dny. 

Letošní školní rok nám přináší další moc příjemné změny. Naše škola nově v první 

třídě bude učit s učebnicemi "Čteme a píšeme s Agátou". Další novinkou je nové alternativní písmo comenia 

script a v neposlední řadě přecházíme postupně, počínaje první třídou, na Matýskovu matematiku. Moc se na 

tyto změny těšíme a snad udělají velkou radost hlavně dětem. 

 

ČAJS- Naše škola 

S 1. a 2. třídou jsme podnikli výpravu po naší škole. Pojmenovali jsme 

jednotlivé místnosti, řekli jsme si, k čemu slouží a jaké mají vybavení. 

Také jsme zmínili, kdo pracuje ve škole. Ve třídě pak následně proběhlo 

rozdělení do dvojic. Každá dvojice měla nakreslit přidělenou místnost. Na 

velký formát jsme pak místnosti rozdělili, dokresli schodiště, přidali 

střechu a… 

Naše škola již zdobí nástěnku ve třídě. 

 

 

ČAJS- Vlastní stát 

Jak si nejlépe připomenout základní informace o státu…Vytvořením vlastního 

státu se všemi náležitostmi. Název, hl. město, vlajka, státní znak, počet 

obyvatel a spousty dalších informací. 4. a 5. třídě se to povedlo na jedničku s 

hvězdičkou. Následně informace o našem státu - České republice jsme si 

zopakovali pomocí kobercové mapy, obrázků, pracovních listů a interaktivní 

tabule.  

 

 

 



VIDA! science centrum Brno 

VIDA! je zábavní vědecký park u brněnského výstaviště, který v pátek 24.9. navštívila naše škola. Náš 

program tady byl složený ze dvou částí. Jednu část zahrnovalo prozkoumání a vyzkoušení si všech zajímavých 

expozic. A druhá část byla v podobě programu pod vedením zkušených lektorů. Žáci 1.-3. třídy objevovali 

svět rostlin a žáci 4. a 5. třídy trénovali své smysly.  

Projektový den 

V pondělí 27.9. jsme měli ve škole projektový den k příležitosti připomenutí blížícího se státního svátku. 

Všichni žáci se dozvěděli o historii Dne české státnosti. 1.-3. třída si povídala také o symbolech české státnosti, 

o životě a smrti krále Václava. Žáci kreslili korunovační klenoty, vyplňovali pracovní listy a stavěli hrady. 4. 

a 5. třída po shlédnutí zajímavého tematického dokumentu vyráběla papírové sošky krále Václava. A u rozvoje 

tvořivosti a jemné motoriky zůstala celý den. 

Beseda se spisovatelkou 

Dne 4.10. nás navštívila paní spisovatelka Tereza Pařízková, se kterou 

jsme měli besedu. Žáci se dověděli hodně zajímavých informací o tom, 

jak vznikají knihy, ale také co obnáší spisovatelská profese. Součástí 

besedy bylo i autorské čtení.  

 

Exkurze Vídeň 

Dne 21.10.2021 se celá škola účastnila exkurze do Vídně do 

Domu moře. Po absolvování krásné a poučné prohlídky jsme 

také navštívili zámeckou zahradu Schönbrunn se staršími 

žáky a mladší si užili velké hřiště u Domu moře. Celou dobu 

nám přálo pěkné počasí a výlet se nad míru vydařil. 

 



 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

1. oddělení  

Přírodu musíme chránit 

S dětmi jsme si povídali o důležitosti přírody. Obrázek měl dětem 

napovědět téma, o kterém si budeme povídat. Následně jsme si přečetli 

příběh o přírodě, pomocí obrázků jsme příběh dotvářeli. Na interaktivní 

tabuli jsme také pojmenovali a rozdělili odpad do správných kontejnerů. 

Nakonec jsme završili téma Příroda sestavením obrázků z přírodnin. 

Listnatí skřítci 

S dětmi z 1. oddělení jsme si na vycházce 

popisovali změny, které nastávají s příchodem 

podzimu. Při sbírání listů jsme si zopakovali 

názvy listnatých stromů, listy jsme poté 

poskládali do novin, aby se nám vysušily a narovnaly. Ve skupinkách si pak děti 

pomocí listů a dalších pomůcek vytvořily svého listového skřítka, kterého si 

nakonec i pojmenovaly. Všichni skřítci jsou již ozdobou na naší nástěnce 

 

2. oddělení  

8. 9. a 16. 9.  měly děti v rámci 

družiny dva cyklo-výlety.  

První do nedaleké Skrbeně a druhý 

do Hynkova. Počasí přálo, dobrá 

nálada nechyběla.  

 

 

Již tradičně proběhla v říjnu výstava dýní- Dyniáda. 22. 10. proběhlo 

hodnocení a ocenění všech výrobků.  



 A JEŠTĚ … RYCHLÉ ZPRÁVY 

 Od 1. 11. do 19. 11. 2021 bude probíhat sběr papíru. 

Svázaný a zvážený papír (noviny, letáky, časopisy, knihy – ne lepenka) můžete nosit do školy zadní 

hnědou branou pondělí a čtvrtek, ráno 7:00 - 7:20 nebo odpoledne 16:30 - 17:00. V případě potřeby 

lze dohodnout i jiný čas s paní školnicí Sedláčkovou na telefonu 774 959 485. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                        Časopis zhotovila Mgr. Ivana Losová   


