
Středy pro mládež 
Už několikrát se uskutečnilo odpoledne pro mládež ve školní tělocvičně. Scházíme se tady, 

abychom si zahráli nějaké ty hry nebo si zasportovali. Při druhém setkání jsme se společně 

podívali na film. Na tato setkání jsou zváni všichni mladí, kteří mají chuť si něco zahrát 

nebo se podívat na nějaký pěkný film. Scházíme se vždy jednou za čtrnáct dní v tělocvičně 

v sedmnáct hodin. Přesné datum setkání a program se můžete dozvědět z plakátků, které 

bývají v obchodě a na zastávce u kulturního domu. 

Informace také na http://www.facebook.com/groups/163082790482854/ 

Na další setkání se těší Mgr. Eva Křupalová, pastorační asistentka. 
 

Školní kolo Pythagoriády 
Pythagoriáda patří mezi oblíbené soutěže dětí. Příklady rozvíjejí matematické myšlení, 

prostorovou představivost či logické uvažování. Soutěž je určena žákům 5. až  8. tříd. 

V naší škole máme sice jenom jednu páťačku, ale i tak jsme školní kolo zorganizovali. 

K tomu, aby se děti staly úspěšnými řešiteli, je potřeba splnit určitý počet úkolů. Naše 

Štěpánka Dobošová se úspěšnou řešitelkou stala a postoupila do okresního kola. 

Gratulujeme!                             -zk- 

 

 

Vyprávění o Manchesteru 
V kroužku angličtiny nám v úterý 19. 3. paní učitelka Jana vykládala o své cestě do 

Manchesteru v Anglii, kterou podnikla o jarních prázdninách. Dověděli jsme se mnoho 

zajímavostí o tomto anglickém městě, na fotografiích nám paní učitelka ukazovala 

například typické anglické taxíky s volantem vpravo a mnoho moderních budov 

i starodávných katedrál. Paní učitelka nás také seznámila s ilustracemi a pohádkami pro 

děti od anglické spisovatelky Beatrix Potter a povykládala nám o jejím muzeu. Na závěr 

jsme viděli fotky z národního přírodního parku The Lake District s typickou anglickou 

přírodou, obrovskými kameny, kopci a vodopády.                 -zk- 

 

 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY 

I v malém počtu se dají dělat velké věci… 

 

 Duben 2013 
 

Co se nevlezlo do březnového čísla... 

Sluníčko hřej… 
S programem „Hřej, sluníčko, hřej“ nás 

14. března navštívila paní Evička. S dětmi si 

povídali o tom, jak sluníčko hřeje, co nám 

přináší, nechyběla také povídka o sluníčku 

a společně si sluníčko vyrobili z látky 

a papíru. Pod tímto sluníčkem se ohřívali 

a hráli. Poté si děti vyrobily veliké sluníčko, 

jehož paprsky byly z otisků dlaní všech dětí. 

Tento krásný obraz můžete vidět v šatně 

školičky, moc se jim povedl. Také moc 

děkujeme paní Evičce, která nás potěšila 

krásným „sluníčkovým programem“.    -bm-  
 

Ze školní družiny 
Na začátku měsíce jsme si ve školní družině 

vyzkoušeli, jak se žije handicapovaným 

lidem. Děti si například vyzkoušely, jak se 

žije slepým lidem, jak těžké je pohybovat se 

ve známých prostorách, když najednou 

nevidíme. Jak těžké je něco napsat, nakreslit 

– namalovat, 

když na to 

nevidíme, ne-

můžeme si vybrat správnou barvu nebo pastelku. Jen na 

chvíli si zkusily, jaké to je, žít v naprosté tmě. Nevidět 

spolužáky, nevidět na cestu, nepodívat se z okna na krásný 

svět plný barev… 

Zkoušeli jsme také kreslit ústy nebo nohou jako někteří lidé, 

kteří buď přišli o ruce, nebo je nemohou díky nemoci nebo 

úrazu ovládat. Stavěli jsme komíny z kostek – také pomoci 

nohou. A nebylo to jednoduché. 

Děti si uvědomily, jak těžké je žít s jakýmkoliv postižením 

a o co všechno jsou takoví lidé ochuzeni.              -hv- 
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http://www.facebook.com/groups/163082790482854/


Kdo se to líhne z kukly 
I v tomto měsíci na nás paní Eva 

nezapomněla a přišla nás potěšit do 

školky programem „Kdo se to líhne 

z kukly“. Povídala si s dětmi 

o housence, která si připadala 

ošklivá, vyspinkala se v kukle 

a vyletěl z ní překrásný motýl. 

S dětmi si také vymalovala 

pestrobarevného motýlka. Moc 

děkujeme za návštěvu.     -bm- 

 

Víla Voděnka 
V měsíci dubnu jsme s dětmi 

z mateřské školky a s vílou 

Voděnkou otevírali studánky. Pro 

děti jsme v prostorách celé školy 

připravili stanoviště, kde plnily 

úkoly týkající se jara. Musely 

například samy vyrobit motýlka 

z kamínků, poskládat puzzle kytičky, 

vymalovat ptáčka Zpěváčka a naučit 

se básničku o studánce. 

Naše výrobky jsme pak jako dárky 

zanesly víle Voděnce, přednesli jsme 

jí básničku a poprosili ji, aby nám 

vyčistila všechny studánky, potůčky 

i veliké řeky, probudila všechny 

broučky, motýly i ptáčky. Víle se 

naše dárky moc líbily, a proto nám 

vyhověla a na cestu přidala i nějaké 

dobroty. 

Mockrát děkujeme paní Wágnerové 

za spolupráci.       -bm- 

Voňavé království 
Od začátku školního roku běží na 

naší škole projekt „Voňavé 

království“, který máme rozdělen na 

tři etapy. Na podzim děti chodily do 

přírody sbírat léčivé byliny, učily se 

o nich a v družině je pak přebíraly, 

čistily a sušily. V prosinci před 

jarmarkem potom míchaly různé 

čajové směsi a plnily jimi plátěné 

pytlíčky, které vlastnoručně ušily. 

Vlastními silami vypisovaly na 

visačky potřebné údaje a zdobily je. 

Kdo si takový voňavý a zdravý čajík 

koupil, přesvědčil se, že i děti umí 

dělat velké věci. Čaje nejen výborně 

chutnaly, ale i krásně vypadaly. 

Zima se přehoupla a máme tady jaro 

– čas setí, a s ním i třetí etapu 

projektu. S dětmi jsme zaseli 

semínka kulturních léčivek jako 

například levandule, libeček, šalvěj 

nebo saturejku. K tomu jsme přidali 

i krásnou jiřinku proměnlivou, která 

sice není léčivá, ale upoutá nás 

krásou barevných květů a jemnou 

vůní. Pokud se nám podaří 

vypěstovat sazeničky, můžete si je 

přijít do školy koupit.                                      

V zimě se nám také podařilo 

pěstovat ze sazeniček bazalku. Měla 

být sice nachystaná na jarmark, ale 

chybička se vloudila – rostlinky 

nerostly tak rychle, jak bychom si to 

představovali nebo jak bychom 

potřebovali. Všechno má svůj čas 

a přírodě se nedá poručit! Bazalku 

jsme sklidili tedy až v dubnu. 

Z velkého množství zelené hmoty je 

však jen zlomek sušeného koření. 

Ale ta vůůůůůně! Připadáme si jako 

ve voňavém království.     -hv- 
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SBÍRKA PRO NAŠI 

ŠKOLIČKU 
● ● ●    ● ● ● 

Rádi bychom vyzvali a poprosili 
všechny, kdo při jarním úklidu 

narazí na nepotřebné zachovalé 
věci, které bychom mohli ještě 

využít v naší škole, aby nám tyto 
věci přinesli. Od nového roku 

jsme tak už získali několik 
krásných dětských knih a do 

školky pro děti tolik potřebná 
odrážedla a hračky na písek nebo 

třeba výtvarné potřeby, papíry 
a různé předtisky obrázků pro 
děti.  Dostali jsme také finanční 
dar 600 Kč, kterým si začínáme 

šetřit na opravdovou dětskou 
kuchyňku na hraní do školky. 
Každé darované věci si moc 

vážíme a děkujeme za ni. 
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