
Spaní ve škole 
Napsala: Jessica Vršanová, 5. třída (upraveno a zkráceno) 

Dne 7.-8. listopadu jsme v naší škole opět přenocovali. Ve dvou dnech jsme měli 

naplánovanou spoustu činností, při kterých jsme se učili, objevovali nové věci, postarali se 

o sebe, trénovali na vánoční jarmark a ještě jsme si to užili. 

Ve čtvrtek ráno jsme si povídali o Svatém Martinovi, který má svátek 11. 11. a má přijet na 

bílém koni. Naučili jsme se i nějaké pranostiky. Potom jsme četli, zpívali a vysvětlovali si 

písničky z pohádky – učili jsme se hlavně texty a melodii. Po obědě jsme v družině 

vyráběli papírové dýně na výzdobu oken, připomněli si svátek zesnulých a povídali jsme 

si o dušičkách, proč se chodí na hřbitovy, dávají se na hroby květiny a vzpomíná. Rozdělili 

jsme si role k pohádce, kterou budeme hrát na vánočním jarmarku. Ve třídě jsme si 

přestavěním sedaček vyrobili kino a poprvé jsme si prohlídli připravovanou pohádku. Pak 

jsme šli na chvíli domů, nachystat si věci na spaní. 

V 18 hodin byl sraz u školy. Nachystali jsme si spaní a začali připravovat večeři – 

těstovinový salát. Někdo krájel, někdo strouhal, někdo míchal a někdo sypal. Poté jsme 

nachystali misky a paní ředitelka každému nabrala. Počkali jsme, až budou mít všichni 

nabráno, potom jsme si popřáli dobrou chuť a začali jsme jíst. Po večeři jsme začali dělat 

těsto na náš domácí chléb. Domácí pekárnu přinesla paní ředitelka a paní učitelka 

Helenka. Rozdělili jsme se na 2 skupinky a upekly dva typy chleba. Někteří jsme pak 

odešli do družiny, a tam jsme dělali neplechu. Ostatní zůstali ve třídě a dělali hmotu na 

kuličky Rafaelo. Paní ředitelka nám ukázala, jak se loupou mandle – nasypala je do misky 

a nalila do nich horkou vodu a dala je na chvíli do mikrovlnné trouby. Když byla hmota na 

Rafaelo připravená, šli jsme na večerní procházku ke kostelu.  Zastavili jsme se na hřišti 

a pozorovali jsme hvězdnou oblohu. Ze souhvězdí nám paní učitelka ukázala Malý a Velký 

vůz, Delfína, Labuť, Casiopeu a Plejády. Po cestě jsme potom šli až ke kostelu a hřbitovu, 

kde hořely svíčky. Kostel byl také nádherně nasvícený. Prohlídli jsme si hřbitov 

a vysvětlili jsme si, jak se na takových místech chovat. Jak jsme se vrátili, tak někteří 

poprosili, abychom šli po škole v úplné tmě. Skoro všichni (až na mě) s někým šli, já jsem 

si to chtěla projít sama. Před spaním jsme si četli z časopisu Časostroj o tom, jak vypadaly 

školy v 16. století. Pak jsme pohladili prvňáčky, paní učitelka zhasla a šli jsme spát. 

Ráno jsme si udělali snídani. Česnekovou pomazánku jsme měli připravenou z večera, 

takže jsme si jen namazali domácí chléb, udělali bylinkový čaj z vlastnoručně nasbíraných 

bylinek a každý si na odšťavňovači vyrobil svůj vlastní stoprocentní džus z pomerančů 

a citronů. Po snídani jsme šli k paní učitelce Helence, protože má ovečky a kozu a ráno je 

musí podojit. Nakonec jsem pod dohledem spolužáků dojila já :-) a paní učitelka slíbila, že 

do školy vezme trochu kozího mléka na ochutnání. 

Ve škole nás pak čekal další program. Měli jsme další námořnický souboj, tentokrát 

v násobilce pro 3., 4. a 5. třídu. Chodili jsme na počítače po třech a paní učitelka měla pro 

nás nachystané příklady, které jsme museli správně a v určitém čase spočítat. Příklady 

samy nabíhaly, každý musel projít 10 kol po dvaceti příkladech. Ten, kdo násobilku 

bezpečně ovládal, velmi dobře obstál. (Pozn. řed.: Jessica Vršanová fantasticky 

zabodovala, protože stihla 200 správných příkladů za necelých 8 minut.) 1. místo ve 3. 

třídě obsadil Ríša Tomaščák, 1. místo ve 4. třídě Dominik Molík a 1. místo v 5. třídě 

Jessica Vršanová. Za vítězství jsme si mohli vybrat cenu. Ti, co zrovna nesoutěžili, 

vyplňovali karty, které nám paní učitelka rozdala. Měli jsme napsat tu nejhezčí vlastnost, 

kterou můžeme o každém říct. Tak uběhly dva dny plné zábavy i poučení. 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY 

 

Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem. 

J. A. Komenský 

 Listopad 2013 
 

 

Vyhráli jsme 1. místo! 
Naše škola se zúčastnila výtvarné soutěže ČLOVĚČE, HÝBEJ SE, kterou uspořádalo 

SVČ Krnov pro děti z Moravskoslezského a Olomouckého kraje k příležitosti Dne 

diabetu. Úkolem bylo výtvarně ztvárnit libovolnou pohybovou aktivitu. Tvořili 

 jsme společné  dílo s názvem Celá třída sportuje. Dílo jsme tvořili technikou kašírování. 

Je to vlastně vrstvení papíru a tapetového lepidla na základní tvar objektu (nakreslenou 

a vystřiženou postavu). Každé dítě tvořilo samo sebe při svém oblíbeném sportu. Po 

multifunkčním kašírovaném hřišti se po běžecké dráze pohybovali naši běžci, v bazénu 

trénovali otužilí plavci, na trávníku se raketou oháněla tenistka, jezdkyně na koni 

trénovala drezůru a naši fotbalisté neúnavně posílali míče do brány, kde stál neprůstřelný 

brankář. Na vytvoření hřiště se průběžně podílely všechny děti.  

Ocenění si naše děti opravdu zasloužily, protože konkurence ostatních škol byla veliká 

a podle slov organizátorů se dílo našich dětí vyjímalo nad ostatními. Soutěžící byli 

oceněni a zároveň měli možnost navštívit divadelní představení pro ně připravené. 

Bohužel jsme se ale k předávání nemohli dostavit, protože spoje z Rudné do Krnova 

nebyly příznivé pro dojezd na devátou hodinu. O ceny ale nepřijdeme, příležitostně si je 

necháme vyzvednout a přivézt.  

 

Chvála vašim dětem 
Milí rodičové, měli jsme ve škole návštěvu 

z celorepublikového projektu IN(ternet) 

Generation, o kterém jsme psali v minulém 

zpravodaji. Pro děti byly připravené aktivity, 

týkající se výpočetní techniky a Internetu, 

které se odehrávaly ve skupinách, kde si děti 

musely rozdělit role, spolupracovat spolu, 

navzájem si vysvětlovat zadání a pomáhat 

jeden druhému. Naše děti vše bravurně 

zvládaly, a tak se mi dostalo při loučení 

s manažerem projektu obrovské pochvaly na 

jejich adresu. Vytvořit skupiny, bez hádek se rozdělit, určit, kdo bude zapisovatel, kdo 

mluvčí a kdo časoměřič se údajně mnohde na jiných školách zdaleka tak nedaří. Přimět 

pak děti ke spolupráci také ne. A přitom to jsou přesně ty dovednosti, které se dnes ve 

světě žádají – umění týmové spolupráce a přátelské komunikace. Autoři projektu z naší 

školy odjeli se slovy, že na nás (a vaše děti) budou dlouho vzpomínat. 
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Když padá listí… 
… takto byl nazván program v MŠ v měsíci 

listopadu. Stejně jako padající listí jsme 

i my ve školičce měli pestrý program – 

povídali jsme si o podzimním počasí – 

dozvěděli jsme se, že některé projevy počasí 

mohou být pro nás nebezpečné, naučili jsme 

se různé básničky a písničky o podzimním 

počasí, prozkoumali jsme si a vyzkoušeli 

různé projevy větru a vyrobili jsme si 

meluzínu.  

Dále jsme se dozvěděli spoustu nových 

informací o našem tělíčku, o jeho částech 

a funkcích a o nemocech, které nás nejen 

v tomto období trápí. Společně jsme si 

vyrobili model lidského těla se základními 

orgány, naučili se básničky o prstících 

a o částech obličeje a protáhli jsme si 

všechny části těla. Maňásek Pepíček nás 

naučil, co máme papat, aby nás nebolelo 

bříško ani zoubky a že se nemusíme bát 

návštěvy u paní doktorky.  

Listopadový program jsme si zpestřili 

návštěvou maňáskového divadélka, pečením 

perníčků, Dušičkovým rejem a výletem do 

Městské knihovny v Bruntále.      

 

Divadélko Lesní trpaslík 
Navázali jsme spolupráci s Mateřskou 

školkou v Malé Morávce a v rámci této 

spolupráce jsme byli pozváni na maňáskové 

představení nazvané Lesní trpaslík. 

Představení probíhalo přímo v MŠ v Malé 

Morávce a dětem se moc líbilo, neboť se 

aktivně do děje pohádky zapojovaly. Tímto 

bychom rádi poděkovali MŠ v Malé 

Morávce za možnost se účastnit této 

kulturní akce a věříme, že naše spolupráce 

bude přínosem pro všechny. 

 

Pečení perníčků 
Blíží se vánoční čas a v naší školičce se na 

něj pilně připravujeme. Děti si už v tomto 

období napekly perníčky. Pečení probíhalo 

v naší jídelně, kde se děti naučily pracovat 

s těstem, rozválet ho a vykrájet z něj různé 

vánoční tvary. U pečení nám asistovala paní 

kuchařka se svými „pomocníky“ a tímto jí 

děkujeme za možnost využít jejího 

„království“. Teď už nás čeká jen si 

perníčky nazdobit a už se nemůžeme 

dočkat, až je ochutnáme. Ochutnat můžete 

i Vy a to na Vánočním jarmarku, který 

budeme pořádat v měsíci prosinci. 

 

Návštěva knihovny v Bruntále 
Čarujeme s pohádkou – tak byl nazván 

program pro děti MŠ pořádaný Městskou 

knihovnou v Bruntále. Každé dítě si 

vyzkoušelo vyčarovat nějaké zvířátko 

a podle svého zvířátka mělo najít patřičnou 

knihu. Děti byly šikovné a našly ke 

zvířátkům všechny knihy. Paní „čarodějka“ 

si s námi povídala o knížkách a přečetla 

nám i jednu pohádku. Potom nám pustila 

ukázky pohádek, které jsme hádali – a že se 

nám dařilo! Na památku dostalo každé dítě 

časopis Můj vláček a slaďoučkou odměnu. 

Prohlédli jsme si prostory knihovny a plni 

zážitků se rozloučili. 

 

Dušičkový rej 
Počátkem listopadu vzpomínáme na své 

blízké, kteří už nejsou mezi námi. I v naší 

školce jsme se tohoto tématu jemně dotkli. 

Za pomoci jedné z maminek jsme vyzdobili 

třídu a děti tento den přicházely do školky 

v různých maskách. Vysvětlili jsme si, co 

znamená svátek zesnulých a jaké tradice se 

s tímto dnem spojují. Na procházce jsme 

zapálili svíčku v místním urnovém háji. 

Listopad ve školní družině 

Měsíc listopad je ve školní družině ve 

znamení blížících se Vánoc. A tak 

nacvičování programu a výroba výrobků 

jsou již v plném proudu. Chcete vědět, co 

letos vyrábíme? To je zatím tajné. Musíte 

přijít na naše představení, a tam vše uvidíte 

a budeme rádi, když i nakoupíte. Mezi touto 

činností si však děti stihnou i pohrát, 

vypracovat domácí úkoly, procvičit si 

matematiku nebo čtení. Na začátku měsíce 

jsme si připomněli Památku zesnulých – 

tradici i význam svátku, řekli jsme si, jak 

bychom se měli na hřbitově chovat. V knize 

plné hádanek a říkanek jsme vyhledávali 

hádanky i básničky vztahující se k podzi-

mu, četli jsme si je, hádali a některé jsme 

nakreslili. Z papíru jsme vystřihovali 

strašidelné dýně a vyráběli si masky. Měli 

jsme v plánu besedu Mimořádné události, 

ale v souladu s vyprávěním, které děti 

absolvovaly ve vyučování, jsme změnili 

toto téma a věnovali se ochraně zdraví. 

Téma zdraví je velice obsáhlé a tak jsme si 

stihli popovídat o kouření, alkoholu, 

drogách a jejich vlivu na zdraví člověka 

a s tím související nemoci a nákazy. 

Připomněli jsme také, jak zajímavě 

a užitečně trávit volný čas a jaký dopad má 

naše vlastní jednání a chování. Další 

neméně zajímavá témata budeme pravidelně 

rozvíjet v dalších měsících. Poslední 

listopadový týden jsme věnovali pohádkám, 

pohádkovým hrdinům, spisovatelům 

i ilustrátorům. Děti se seznámily s našimi 

nejznámějšími spisovateli i ilustrátory, 

přinesly si své oblíbené knihy, které 

představily svým spolužákům. 

 

Čtvero ročních období 
Na naší škole se v rámci projektového 

vyučování věnujeme v pravidelných 

intervalech ročním obdobím. V tento 

podzimní čas jsme se samozřejmě zabývali 

podzimem. Toto téma se prolínalo výukou 

v několika dnech prakticky ve všech 

předmětech. Počítali jsme příklady 

s podzimní tematikou, četli básničky 

o podzimu a také v angličtině jsme se 

s páťáky dotkli sezónní slovní zásoby. 

Opravdu věrnou a názornou ukázkou však 

byly výsledky výtvarné výchovy 

a pracovních činností. Do sklenic jsme 

vkládali plody a učili se jejich pojmenování. 

Výsledkem byla nádherná učební pomůcka 

– „rozlišovač“ s popiskami plodů a semínek 

– dýně, jeřabiny, žaludy, kaštany, bukvice, 

makovice, ořechy, nejznámější druhy obilí 

apod. Vše jsme vystavili a na výstavu pak 

pozvali také děti z mateřské školičky. 
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Pozvánka na  

VÁNOČNÍ JARMARK 
 

Srdečně Vás zveme na tradiční 

Vánoční jarmark, který se koná  

19. prosince 2013 v 16.30 hodin 
v prostorách sálu kulturního domu. 

Pro pobavení Vám zahrajeme 

pohádku Šíleně smutná princezna 

a přidáme i něco navíc.  

Poté si můžete zakoupit drobné 

dárečky, které s láskou vyrobily 

a připravily naše děti. 

K vánočnímu punči si pak můžete 

dát dobrou večeři, a přispět nám 

tak na hry pro výuku angličtiny 

a velké překvapení do mateřské 

školičky. 

 

Přijďte si odpočinout, posedět 

a pobavit se.  


