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Slovo ředitele školy 

 
V listopadu bývá brzy tma. A když ještě ke všemu zatáhnou oblohu 

černé mraky, musí se svítit celý den.Šedivý listopad s sebou přinese mlhy, 

deště a všelijakou černou čvachtanici. Ten letošní je ale trochu jiný. Dne 

v něm sice ubývá, jako v jiných letech, ale sluníčko nám stále ještě dopřává 

příjemné a teplé odpolední chvilky. 

Možná si ani neuvědomujeme, že někde na druhé straně světa právě teď 

rozkvétají keře a začíná růst nová tráva. Když u nás za zimního rána poprvé 

děti zkoušejí botou křupnout do zmrzlé louže, shánějí třeba  právě v té chvíli 

chlapci  v Jižní Africe plavky na koupání. 

 Starší děti vědí, že tyto  věci souvisí se sklonem zemské osy a 

oběhem Země kolem Slunce. To všechno se žáci 3. až 5. ročníku dozvěděli 

10. listopadu v Planetáriu a Štefánkově hvězdárně v Praze. Ale i mladší děti 

nezůstaly v tento den bez zážitků, protože navštívily v Praze Muzeum 

hraček na Pražském hradě a zde si prohlédly, jak vypadaly hračky našich 

babiček, prababiček, ale i hračky současné. Rozhodně i návštěva petřínského 

bludiště se jim líbila. 

Nestálé listopadové počasí s sebou přineslo také chřipková onemocnění. 

Projevila se hlavně u druháků a třeťáků, kde chřipka a angína postihla 

polovinu dětí. Snad jsme už největší nemocnost překonali a v prosinci, kdy 

nás čekají příjemné chvilky, nebudeme stonat. 

 Chtěl bych poděkovat všem dětem, které se tento měsíc zapojily do 

sbírky na pomoc nemocným dětem v pražské a olomoucké nemocnici, kde 

se léčí onkologická onemocnění. Touto pomocí konáte záslužnou a 

smysluplnou činnost. Pomáhat nemocným a slabým by mělo být pro 

každého samozřejmostí a tato pomoc by nás měla naplňovat pocitem radosti. 

 Stejně tak i osobní odvaha, statečnost a moudrost. Tmy, nejen té 

skutečné, ale i duševní, se lidé odjakživa bojí. Kdo může vědět, co tma 

skrývá? Strach z ní však chodívá ruku v ruce s odvahou. Někteří lidé si do 

tmy posvítí a to odvahu chce. Největší odvahy by bylo zapotřebí 

k rozsvícení v hlupákově hlavě, ale tam se bohužel posvítit nedá. 

 

      Jiří Sladovník 
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Připravované prosincové akce 
4. prosince 8.00 – 12.30 h  - školní projekt „Čertovská škola“ 

7. prosince 8.00 h  - vánoční fotografování přihlášených žáků 

9. prosince 16.00 – 18.00 h - tvoření rodičů a dětí dekorací pro vánoční 

 jarmark 

10. prosince 8.00 – 14.00 h - výlet žáků  1. a 2. ročníku do Prahy  

 - exkurze na letišti Ruzyni 

13. prosince 16.30 h  - vystoupení žáků při slavnostním  

rozsvěcování obecního stromu 

14. prosince 10.30 h  - kouzelnické představení pro žáky MŠ a ZŠ  

(tělocvična školy) 

17. prosince 16.00 h  - vánoční besídka a jarmark 

21. prosince 16.00 h  - vánoční koncert ZUŠ J. J. Ryby  

22. prosince  10.00 h  - vánoční nadělování ve škole 

 

Projektový den „ Chráníme si svůj život“ 
Dne 27.10. se u nás ve škole konal projektový den s názvem „ 

Chráníme si svůj život“. Sešli jsme se ve škole v 8 hodin. Pan ředitel 

zazvonil, sedli jsme si a začali losovat družstva. Já jsem byla kapitánka 

5.družstva. Družstev bylo 

celkem 6. Po losování se šlo 

na různá stanoviště, vždy po 

dvou družstvech. Na 

stanovištích byla topografie, 

požární ochrana a dopravní 

výchova s první pomocí. 

Když jsme byli na posledním 

stanovišti, tak zazvonil zvon 

ohlašující požár a všichni 

jsme se museli evakuovat 

před školu. Při svačině jsme si 

opekli špekáčky. Nakonec se 

konala bojová hra. Dvě družstva šla s panem ředitelem schovávat úkoly a 

ostatní pár minut počkali a vydali se na cestu. Po bojové hře se šlo na oběd. 

Další týden bylo vyhodnocení, moje družstvo bylo první a družstvo Jany B. 

bylo druhé. Den se mi moc líbil a věřím, že ostatním také. 

                                      Adéla Šedivá 5.ročník 
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Divadelní představení „Zimní příběhy včelích medvídků“  
Dne 3.11. jsme jeli do divadla. Jmenovalo se to: „Zimní příběhy 

včelích medvídků“.Dominik Horčička jel do divadla v bačkorách, paní 

učitelka Zikmundová mu řekla „S Tebou mě baví 

svět“ a celá škola se tomu zasmála. V pohádce 

vystupovali včelí medvídci Brumda a Čmelda, 

stonožka, beruška, cvrček, Pučmeloud, maminka a 

vítr.    Kristýna Šprunglová 3.ročník 

 

Školní projekt „Podzimní radovánky“ 
Dne 4.11. jsme šli do školy ve sportovním oblečení. Šli jsme do 

třídy a tam nám něco říkal pan učitel. Řekl nám, že 

paní učitelka Zikmundová má pro nás hádanky a 

další učitelky jiné úkoly,Byla jsem ve skupině 

číslo 5. Nejprve jsme šli k paní učitelce Léblové. 

Po svačině jsme dělali draky. Když jsme skončili, 

uklidili jsme si a šli na oběd. Hned druhý den se 

hodnotilo. My jsme byli předposlední, ale stejně se 

mi to moc líbilo.                                                 Kateřina Štefanová 3.ročník 

 

Ve středu 4.11. se konal „Dračí den“. Měli jsme jít ven pouštět 

draky, ale protože pršelo, zůstali jsme ve škole. Pan ředitel nás rozdělil do 

družstev a pak jsme plnili různé úkoly. Na jednom stanovišti nás čekalo 

povídání o listnatých a 

jehličnatých stromech.Tady 

jsme psali test zaměřený na 

podzimní přírodu. Poté jsme se 

přesunuli na další stanoviště, 

kde jsme se dozvěděli něco o 

historii draků. Tohle stanoviště 

bylo plné hádanek. 

Na posledním stanovišti jsme 

vymýšleli básničky a příběhy o 

podzimu. 

Na závěr projektového dne 

jsme vyráběli draky. Celý den 

se mi moc líbil a myslím, že jsme si ho užili, i když venku pršelo. 

                                                 Tereza Sladovníková 4.ročník   
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Výlet do Prahy 
     Výlet do Prahy byl 10. listopadu a moc se 

mi to líbilo. Nejvíc se mi líbilo bludiště, 

protože tam byla zrcadla do kterých jsem 

narážela a pak jsme se posunuli do jedné 

místnosti a tam nás ta zrcadla třeba 

zmenšovala a bylo to moc legrační. Moc se mi 

to líbilo. Ještě jsme byli v muzeu hraček na 

Pražském hradě a to bylo také moc hezké.        

Eliška Krotká 2.ročník 

 

 

Cesta do Prahy byla dlouhá. Jeli s námi ještě 

prvňáci a dvě 

učitelky, paní učitelka Zikmundová a 

Duchoňová. Nejvíc se mi líbilo na Petříně 

zrcadlové bludiště. Také jsme byli v muzeu 

hraček na Pražském hradě.Nakonec jsme 

čekali na autobus u tramvají.V autobuse jsem 

seděla s Kristýnkou. Výlet se mi líbil.                                                  

Bětka Klozarová 2.ročník 

 

Dětské odpovědi - Co se vám líbilo na Výletě v Praze? 

1.ročník 
Honza Sladovník - Líbilo se mi muzeum hraček, bludiště a lanovka. 

Martina Vršťálová - Mně se líbilo všechno, ale nejvíc bludiště. 

Milan Švejnoha  - Mně se líbilo, jak jsme jeli lanovkou a bludiště. 

Renata Konderlová - Líbilo se mi, jak jsme chodili po Petříně a lanovka. 

Natálka  Karasová - Nejvíce se mi líbila hradní stráž. 
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Výlet do Prahy- planetárium a hvězdárna 
V úterý 10.11. jsme jeli do Prahy. 1. a 2.ročník jeli do bludiště na 

Petříně a do muzea hraček. 3. a 5. ročník jeli do Štefánikovy hvězdárny a do 

planetária. Ve hvězdárně jsme se šli 

podívat do dvou kopulí, byla tam 

hrozná zima. Mohli jsme se podívat 

dalekohledem, pustili nám pořad o 

vesmíru a planetách. Mohli jsme se 

podívat, jak by to vypadalo, 

kdybychom spadli do černé díry.  

Autobusem jsme přejeli do 

planetária, tam nám také pustili o 

hvězdách, planetách a planetkách. 

Byl to hezký pořad. Hodně se mi 

vše líbilo.     Eva Brychtová 3.ročník 

 
V úterý brzy ráno pro nás přijel autobus. Do Prahy jsme jeli asi jednu 

hodinu. Vysadili nás na Petříně. Prvňáčci a druháčci šli do bludiště a ostatní 

do Štefánikovy hvězdárny.Zhlédli jsme program o vesmíru. Po skončení 

programu jsme se šli podívat do hlavní kopule a do západní kopule. 

Pak přijel autobus a odvezl nás do planetária. V planetáriu byla spousta dětí 

z jiných škol.   Usedli jsme v obrovském promítacím sále. Když začal 

program, tak se 

začala v planetáriu 

jakoby točit obloha. 

Program byl také o 

vesmíru. Když to 

skončilo, tak jsme 

venku v klidu 

posvačili a nasedli 

do autobusu. Cestou 

jsme naložili 

prvňáky a druháky a 

jeli jsme do 

Tochovic. 

Byl to skvělý výlet a 

už se těším na další. 

      Jana Buňatová 5.ročník 
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Sběr papíru, baterií, hliníku a elektrospotřebičů 
 

 

 

Jméno ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD 

 

PAP AL BA EL PAP AL BA EL PAP AL BA EL 

1. kg g 

 

ks kg g ks ks kg g ks ks 

Buzický 

            
Hořčička 

      

1 

     
Kratochvíl V. 

            
Průcha 

    

11 

 

39 

 

4 580 
  

Sladovník 

    

8 895 333 2 5 

  
2 

Šafář 

            
Švejnoha 

            
Kačurová 

     

220 

   

4040 
  

Karasová 

    

12 

   

58 

   
Konderlová R. 50 450 3 

   

1 

 

15 

   
Sadílková 

        

32 110 10 
 

Vršťalová 53 

  

10 98 1360 70 7 22 150 9 
 

2. 

            
Jaroš 

    

13 180 

      
Kratochvíl D. 

            
Barcuchová 

            
Bejčková 

     

85 6 

  

830 8 
 

Hlavínová 

            
Klozarová 

    

9 210 

  

4 1500 
  

Krotká 17 3500 30 

 

95 300 25 28 37 5300 
 

3 
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Jméno ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD 

  PAP AL BA PAP AL BA EL PAP AL BA EL 

3. kg g ks kg g ks ks kg g ks ks 

Brychtová                30       

Lakomá                       

Šimůnková   1190      300    8    44  1880  41   

Šprunglová 20        9    33     4   440    4 

Štefanová                       

Uherková        21    56      8       

Vestenická 17,5 1317 67 29  4000  52  2    6       

4.                       

Konderlová V. 50 450            15       

Sladovníková        11  855  33        15  3 

5.                       

Brychta                       

Kačírek                       

Klozar            65      4  2300     

Mládek                141       

Vestenický 17,5 1317 67 28  4000  52  2    6       

Buňatová        28               

Chocholová     1 

 

 6000    2  2   45       

Jarošová 7         200             

Maříková          3440  40           

Šedivá           990  48     30       

Ţáčková          3000        590  13   

             

 
 


