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STAŘENKA MORAVA VYPRÁVÍ 

  21. 11. 2019 proběhl na naší škole hudební program, díky kterému jsme se mohli 

vrátit v čase. Žáci se poutavým způsobem seznámili s tradičními lidovými nástroji 

jako je kobza, koncovka, grumle, pastýřská píšťala nebo dvojačka. Žáci si je mohli 

nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet, jak se na ně hraje. Ve třídě jsme se tak mohli 

stát součástí zpívaných příběhů prastarých moravských písní a zažít pravý folklór 

z minulých staletí. 
 

O LÍNÝCH STRAŠIDLECH 

  22. 11. 2019 jsme se žáky 1. a 2. třídy měli 

možnost vidět v Moravském divadle v Olomouci 

veselý pohádkový muzikál – O líných srašidkech. 

Většina žáků byla v opravdovém divadle poprvé, 

takže si se zájmem prohlíželi výzdobu divadla i 

divadelní kostýmy. 

  Pohádka nás nezklamala. Dočkali jsme se vtipného textu, bláznivých a 

nečekaných situací a také krásných a melodických písniček, které si žáci mohli 

zanotovat společně s postavami příběhu.   

 

PROJEKT - RODINA (Čajs 2. a 3. třída)     

     

  25. 11. 2019 2. a 3. třída pracovala na projektech 

s tématem rodiny. Druháci spolupracovali ve 

dvojicích a měli předem určenou „kostru“ 

projkektu. Zatímco třeťáci pracovali ve větších 

skupinách a měli volnost v tom, jak jejich projekt 

bude vypadat a na co bude zaměřen.  

 

 

ADVENT – NÁMĚŠŤ NA HANÉ 

 
  9. 12. 2019 se naše škola zúčastnila předvánoční akce na zámku Náměšť na 

Hané. Zámek byl krásně vánočně vyzdoben a my jsme měli možnost nahlédnout 

do některých sálů. Prohlídka byla doprovázena poutavým výkladem, scénkami a 

připomenutím vánočních tradic. Na závěr si žáci vyrobili vánoční dekoraci.  



 ZDOBENÍ PERNÍČKŮ – Akce s rodiči  

  10. 12. 2019 na naší škole proběhla akce zdobení perníčků, které si žáci upekli 

v rámci pracovní výchovy. Děkujeme všem rodičům, kteří se akce zúčastnili. 

Velice si vážíme toho, že jste si v předvánošním shonu našli čas a podpořili své 

děti při této kreativní činnosti. Tyto chvíle nám také zpříjemnila ochutnávka 

několika druhů perníků na plechu o které se postarala paní ředitelka.  

 

 

  

 

 

 

 

CHLUPATÝ SVĚT  

  11. 12. 2019 navštívili žáci 3. třídy Vlastivědné muzeum 

v Olomouci, kde se ve vzdělávacím programu „Chlupatý 

svět“ seznámili se savci žijícími na našem území. Prohlíželi 

si exponáty zvířat, porovnávali jednotlivé strsti, ledali 

odpovědi na různé otázky a také vytvářeli příběh podle 

„mapy“ stop zvířat. Žáci se dozvěděli spoustu nových 

informací zábavnou formou a ověřili si své dosavadní 

poznatky i kreativní myšlení.  

 

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM A KNIHOVNA V OLOMOUCI 

  V 2. polovině prosince žáci 4. a 5. třídy opět navštívili lektorované programy 

Vlastivědného muzea v Olomouci. Dozvěděli se spoustu zajímavých věcí jak o 

městě Olomouci v době středověku, tak o ekosystémech v našem regionu. Tyto 

programy velmi vhodně doplňují ve škole probírané učivo. 

 Také navštívili olomouckou knihovnu, vyslechli si pověst o Břetislavovi a Jitce 

a prohlédli si širokou nabídku zajímavých knížek pro děti. 

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA 

19. 12. 2019 v 16. hodin zaznělo úvodní slovo vánoční besídky. Tentokrát se 

konala netradičně v Sokolovně. Besídce předcházela usilovná práce učitelek i 

žáků. Hektická výroba kulis, kostýmů, zpracování hudby a nácvik vystoupení 

zabralo mnoho času, ale výsledek, podle reakcí diváků, stál za to. Besídka dopadla 

dobře i díky pomoci pana Cimpricha a spol., kteří nám připravili Sokolovnu a 

pana Půra, který nainstaloval ozvučení tak, aby nás bylo dostatečně slyšet. Plný 

sál nás všechny potěšil a motivoval k vytvoření tradice. 



ŠKOLNÍ DRUŽINA  

 
JARMARK  
 První adventní neděli 1. 12. 2019 proběhl v Křelově jarmark. Školní družina, jak 

1. tak 2. oddělení, se této tradiční akce s radostí zúčastnila. Žáci si zkusili, pod 

vedením své paní vychovatelky, jednotlivé výrobky prodávat. Výrobky se líbily 

a všichni všechno zvládli na jedničku.   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ČERTOVINY  

   Do naší školní družiny se 5. 

12. slétlo hodně čertů, čertic a také 

anděl. Proběhla zde soutěž o 

nejhorší čertovský škleb, čertí 

tanec, hod čertím kopytem a 

nakonec si děti vyzkoušely 

skákaní v čertím pytli. Díky 

„čertovskému  pohoštění“ všichni 

všechno zvládli.  Rozloučili jsme 

se hromadným čertovským 

tancem, a že to byl pořádný tanec.  

    

 

 

 

 



A JEŠTĚ … RYCHLÉ ZPRÁVY 

 
 V listopadu proběhly volby do ŠR. 3. 12. 2019 se uskutečnila 

první schůzka ve staronovém složení, ke změně došlo pouze u 

zástupců školy, Mgr. Melicharovou nahradila Mgr. Jana Foksová. 

 Děkujeme paní Latové za sponzorský dar – těsto na perníčky pro 

celou školu.  
 

 Díky panu místostarostovi Mgr. Michalovi Dokoupilovi jsme se 

mohli do Náměště dopravit autobusem zdarma.  

 

 Podíleli jsme se na výrobě a zdobení stromečku v kostele.  

 

 20. 1. 2020 proběhnou třídní schůzky formou konzultací, u 

vchodu školy budou opět vyvěšeny tabulky s časy.  

 
 Během měsíce března proběhne opět sběr starého papíru. Peníze 

použijeme na dopravu do Prahy, na návštěvu ČT. Proto budeme 

vděčné za každou trošku. Pokud by papír doma překážel, je možné 

nosit průběžně.  

 

 


