
Školní zpravodaj č. 27

Moji milí, 

ráno mi už bývá hodně chladno, ruce na volantu zebou a nad mořinským lesem se vznáší mlha,
inu, co se dá dělat, je podzim. Začátek školního roku se nenápadně přehoupnul do času lehce
předčtvrtěletního a já jsem si uvědomil, že jsem vás vlastně ještě nepřivítal na stránkách nového
Zpravodaje. Ale také v chodbách školy, která vypadá jako nová, je krásně barevná jako podzim
za okny, voní novotou jako moje nové boty a pár dní v září byla i čistá jako mysl některých
jedinců před tabulí. Otázka je, jak dlouho bude vypadat jako nová? To už bude záležet jen na
vás, moji oblíbení. Ostatně byli jste to vy, kvůli komu byl ve škole o prázdninách blázinec. 

Ať už čtete Zpravodaj v kterékoliv hodině pod kteroukoliv lavicí, následuje kontrolní otázka,
moji vždyvítaní J: Jestlipak jste si někdy spočítali, kolik času trávíte ve škole? Tak schválně –
denně je to zhruba pět a půl hodiny, to je týdně 27,5 hodiny, to je měsíčně cca 110 hodin krát 10
měsíců, to je 1100 hodin….slovy jeden tisíc jedno sto hodin……no nazdar, to už je safra dlouhá
doba  -  třetina  vašeho  času,  vlastně  jen  o  málo  víc  hodin  prospíte  a  stejně  tolik  trávíte
mimoškolními aktivitami. Bylo by fajn, kdybychom se postarali všichni o přívětivé, čisté, útulné
prostředí. Abychom se nedívali několik měsíců na podrapané a počmárené nové zdi, poškrábaný
a umatlaný nový nábytek. Věřte mi, to není graffiti, to není street art. 

Ale abyste viděli, že vám věřím, moji ránovždynetrpělivěočekávaní, nechám už mentorování a
zdviženého káravého ukazováku a raději připomenu, co všechno už jsme stačili od začátku září
stihnout.  Zpívání  za  klima,  mnoho  tříd  bruslení,  výlety  do  Botanicu,  do  Mirakula,  do
Prachovských skal,  dokonce  se jedna banda námořníků  honila  za pokladem Černého piráta,
zpívali u toho námořnické písničky a piráty svázali námořnickými uzly. 

Moji drazí…jak to všechno můžete stihnout? 

Vám všem i  sobě chci  popřát,  aby zběsilé  tempo,  kterým uběhly téměř  dva úvodní  měsíce
školního  roku,  vydrželo  a  brzy jsme  mohli  přivítat  podzimní  prázdniny,  vánoční  prázdniny,
Vánoce, Velikonoce a nakonec…….no přece to, kvůli čemu chodíme do školy - ……………..
(doplň si každý sám podle oblíbenosti). 

Tomáš Řezníček

Děkujeme za
krásnou

novou jídelnu!



Projekt Můj kamarád

  Letos jsme uvítali v prvních třídách celkem 71 dětí. Aby měly snadnější přechod z relativně
bezstarostného pobytu ve školce do prvních tříd, kde na ně čekají povinnosti a zodpovědnost,
připravili  jsme  pro  ně  projekt  Můj  kamarád.  Spočívá  v  podpoře  starších,  zkušenějších
spolužáků. V prvním týdnu si každý prvňáček našel svého staršího kamaráda z vedlejších
tříd, kde sídlí buď třída druháků či třeťáků. Konkrétně děti z 1.A mají kamaráda z 2.C, děti z
1.B mají kamarády z 2.B a děti z 1.C mají kamarády v 3.A.  Nejprve se děti spolu seznámily
a zjistily o sobě pár věcí. Pak jsme  si spolu všichni zahráli,  zazpívali a zatancovali na louce
za školou. Projekt bude pokračovat dále zhruba do konce 1. pololetí. Každá ze tří dvoutříd si
může  pracovat  samostatně,  což  je  i  vzhledem  k  počtu  dětí  častější  a  snadněji
organizovatelnější. Např. děti z 2.C upletly svým kamarádům praktické bavlněné copánky na
snadnější otevírání šatních skříněk. Společná akce bude jistě také. Děti se určitě mohou těšit
na velkou spoustu zajímavých a nezapomenutelných zážitků.                                             P.S.

Zpívali jsme za klima
Ve středu 25.9. se ve školní jídelně konala akce „Zpívání za klima“. Naše základní škola se tak
přidala k celosvětové kampani zvané „Týden za klima“. V tomto týdnu si lidé na celém světě
připomínají, že naše planeta je vážně znečištěna, a že je potřeba něco s tím dělat. Neboť Zemi
máme pouze zapůjčenou pro příští generace.
Naše zpívání začalo v 8:15 hodin. Již od osmé hodiny se začali shromažďovat rodiče a další
příbuzní žáků a žákyň a k naší radosti byla za chvíli jídelna zcela zaplněna, jak rodiči, tak žáky.
Písničky, které jsme si zazpívali, byly samozřejmě o přírodě. Zazněly např. písně „Skálo, skálo,
skálo“, „Chválím tě Země má“ nebo „Stromy“. Předškoláci nás v půlce programu potěšili svým
hezkým vstupem s písničkou a básněmi. Také je chválíme, že si přinesli své vlastní rytmické
nástroje. Všichni přítomní strávili hezkou hodinu v příjemné atmosféře nádherných melodií
(především od autorské dvojice Svěrák, Uhlíř). Zakončit jsme ale museli nehynoucím a stále
populárním hitem Ivana Mládka - „Jožin z bažin“, což je tématicky v pořádku, jen si musíme dát
pozor, abychom se těmi Jožiny, díky znečištění, nestali v budoucnu my, lidé.
Odkaz na fotografie: https://rozarkasovicka.rajce.idnes.cz/Zpivani_za_klima_25.9./ P.S.



Výlet do Prachovských skal a na Trosky

Výlet 7.A a 7.B na Prachovské skály a zříceninu hradu Trosky se konal v úterý 24.9. Hrad Trosky byl
postaven na čedičové skále (tedy na sopce) a tak vyčnívá z okolní krajiny a nabízí rozhled na všechny
strany. Vystoupili jsme na obě jeho věže - Babu a Pannu. Potom jsme se přemístili do nedalekých
Prachovských skal. Měli jsem štěstí na počasí a výhledy do širokého okolí ze skalních vyhlídek jsme
si opravdu užili. Někteří se museli hodně překonávat, protože cestou bylo třeba vystoupat po mnoha
schodech  a  protlačit  se  úzkými  průrvami.  Pohledy  na  okolní  skály  ale  stály  za  to.
Bohumila Pelcová



 

28.9. jsme oslavili svátek sv. Václava.Takto si představují legendu o něm děti z 3.B.



☺

Projekt Můj kamarád

  Letos  jsme  uvítali  v  prvních  třídách  celkem 71  dětí.  Aby měly  snadnější  přechod  z
relativně bezstarostného pobytu ve školce do prvních tříd, kde na ně čekají povinnosti a
zodpovědnost,  připravili  jsme pro ně projekt Můj kamarád.  Spočívá v podpoře starších,
zkušenějších spolužáků. V prvním týdnu si každý prvňáček našel svého staršího kamaráda z
vedlejších tříd, kde sídlí buď třída druháků či třeťáků. Konkrétně děti z 1.A mají kamaráda
z 2.C, děti z 1.B mají kamarády z 2.B a děti z 1.C mají kamarády v 3.A.  Nejprve se děti
spolu seznámily a zjistily o sobě pár věcí. Pak jsme  si spolu všichni zahráli,  zazpívali a
zatancovali na louce za školou. Projekt bude pokračovat dále zhruba do konce 1. pololetí.
Každá ze tří dvoutříd si může pracovat samostatně, což je i vzhledem k počtu dětí častější a
snadněji organizovatelnější. Např. děti z 2.C upletly svým kamarádům praktické bavlněné
copánky na snadnější otevírání šatních skříněk. Společná akce všech tříd bude jistě také.
Děti  se  určitě  mohou  těšit  na  spoustu  zajímavých  zážitků.
P.S.



Ekotým – informace pro děti
Co je Ekoškola?
Ekoškola je škola, ve které se děti mají cítit příjemně. Je to škola, která dbá na to, aby byla šetrná k
životnímu prostředí. Děti v Ekoškole mohou svými činnostmi a návrhy ovlivnit podobu své školy a
udělat z ní místo blízké přírodě.

Co je ekotým?
Ekotým je nejdůležitější částí ekoškoly. Bez ekotýmu nemůže ekoškola vůbec fungovat. Ekotým je
především skupina dětí, která svými nápady pomáhá školu proměnit v místo, kde se děti i učitelé cítí
dobře a které je vstřícné k přírodě. Učitel v ekotýmu  pomáhá dětem uskutečňovat jejich plány. 

Proč vstoupit do ekotýmu?
Můžeš se věnovat věcem, které ti dávají smysl.
Můžeš navrhnout změnu a uskutečnit ji.
Budeš se setkávat s lidmi, kteří mají podobné zájmy a cíle.
Vyjádříš svůj názor. 
Naučíš se převzít zodpovědnost.
Naučíš se komunikovat s dětmi v týmu i s dospělými.
Získáš nové kamarády napříč ročníky.
Součástí schůzek budou i hry zaměřené na dobré vztahy uvnitř týmu.

V  případě  vašeho  zájmu  být  členem  ekotýmu  kontaktujte  paní  učitelku  Terezu
Matouškovou.


