
ŠKOLNÍ NOVINY
MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO 

ZPÁTKY VE ŠKOLE

Poprvé, když jsme zase přišli do školy, byli jsme nadšení z toho,

že vidíme své kamarády. Návrat do školy byl ale náročný, hlavně

kvůli brzkému vstávání. Musíme dohlížet na to, abychom s 

 sebou měli všechny pomůcky. Naše počáteční nadšení ukončil

první test. Nevýhoda toho všeho je, že musíme mít roušky celý

den. Je pro nás časově náročnější chodit do školy, jelikož máme

každý den, kromě pátku, odpoledku. Méně se soustředíme na

testy, nemáme na to takový klid jako doma. Ale jsou tu u výhody,

např. to, že život se už vrátil téměř do normálu. Je také dobré,

že si kdykoliv můžeme zajít za učitelem, když potřebujeme

pomoct a vidíme dobře na tabuli. Určitě je dobré to, že máme už

konečně výtvarku, tělocvik a jiné výchovy. Život se zase změnil... 

A N E T A  A  H A N K A
Uvnitř
čísla:

Zpátky ve škole -

jak to vidí v

osmičce

Přijímačky 

Slovo paní

ředitelky

červen ve škole



Přijímačky v době
covidu

D E V Á Ť Á C I

Jelikož jsme se v letošním školním roce učili hlavně

online formou, nemohli jsme se tak dobře připravit

na naše přijímací zkoušky. Připravovat se sami

doma bylo pro většinu z nás velice náročné. Před

přijímačkami jsme byli všichni hodně nervózní. Po

půl roce bez civilizace jít ve stresu do cizího

prostředí s cizími lidmi nebylo úplně fajn. Jsme rádi,

že už to máme za sebou. Nakonec jsme to všichni

zvládli a dostali se na školy, které jsme si vybrali. 

projektový den na
téma Ochrana člověka 
společný den devítky a
prvňáčků
třídní výlety
pasování předškoláků
rozloučení s devítkou

Než půjdeme
na prázdniny:

Slovo paní ředitelky

Když jsme si na konci loňského června říkali,

že ten rok byl náročný, vůbec jsme netušili, co

nás čeká ve školním roce 2020/2021.....Celý

tento školní rok byl opravdu náročný - pro

žáky, rodiče i učitele. Ale všichni jsme se

hodně nového naučili. Nejtěžší bylo naučit se

pracovat samostatně, svědomitě a co nejlépe

v rámci svých možností. Kdo tohle zvládnul,

získal tu nejlepší průpravu pro budoucí život.

Jsem moc ráda, že jsme se konečně setkali ve

škole a věřím, že společně zvládneme úspěšné

zakončení školního roku:-) 

Mgr. Jolana Vaněčková



Ve středu 2.června jsme společně s první třídou oslavili Den dětí.
Náš den začal pro prvňáčky velkým překvapením, přivedli jsme jim
do třídy kouzelníka Martina. Náš spolužák Martin připravil pro děti
nádherné představení plné karetních a jiných kouzel. Děti to velmi
zaujalo i pobavilo. Dobrovolných asistentů měl kouzelník při každém
kouzlu opravdu hodně, s jedním kouzlem mu pomohla i paní učitelka
Šafránková.
Po kouzelnickém představení jsme pro ně připravili dvanáct
stanovišť se zábavnými úkoly, které byly rozmístěny v okolí školy a
na hřišti. Každý deváťák dostal do svého týmu dva prvňáčky a mohli
jsme vyrazit plnit úkoly. Některé byly sportovní, některé vědomostní
a některé i matematické. Všichni prvňáčci se moc snažili a byli
šikovní. Zapisovali jsme do tabulek jen samé plné počty bodů. 
Po splnění všech úkolů jsme se všichni sešli na hřišti, kde na
prvňáčky čekalo další překvapení - honba za pokladem. I když si
Adam myslel, že poklad schoval perfektně, prvňáčci ho našli opravdu
rychle. Po otevření truhly dostal každý prvňáček část pokladu. 
Na konci skvělého dopoledne jsme ještě dětem rozdali medaile a
diplomy a společně se vyfotili. Všichni jsme si to náramně užili,
prvňáci, deváťáci i paní učitelky.
         

DĚTSKÝ DEN
PRVNÍ A
DEVÁTÉ TŘÍDY 



Projektový den -
Den s IZS

Dne 16.6. se u nás ve škole konal projektový

den pro celou školu. Celý článek o tom, co vše

se ten den událo najdete na webových

stránkách školy, ale jen pro zajímavost: přijeli

k nám hasiči a ukázali nám svojí techniku.

Naučili jsme se dát první pomoc. Zjistili jsme,

co je to digitální stopa. Víme, jak se bránit

kyberšikaně. Umíme se bezpečně chovat na

silnici. Bylo krásné počasí a den si užila škola i

školka. :-)



ŠKOLNÍ VÝLETY
KDE JSME BYLI,  CO JSME DĚLALI?

Zážitkový park

Zeměráj

farma

koupání 

minigolf

hry



Na úplný závěr 
 školního  roku se
konala tradiční
výměna -
rozloučili jsme se
s deváťáky a
pasovali jsme
předškoláčky na
školáky.

Přejeme všem krásný zbytek prázdnin!


