
 
 

 ŠKOLA V PODHRADÍ 
 

  číslo 2/1. ročník/říjen 2021                   cena 50 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí čtenáři! 

Čas letí jako voda a tak se vám 

do rukou dostává již druhé 

číslo našeho časopisu 

s názvem Škola v podhradí. 

Opět přinášíme zprávy o dění 

v základní i mateřské škole. 

Tématem října bylo 

vlastenectví. Vycházeli jsme 

pochopitelně ze svátku, který 

nám v uplynulém měsíci 

přinesl mimo jiné také volné 

dny. Vlastenectví jsme si 

připomněli různými způsoby a 

vy se s nimi můžete opět 

setkat na našich stránkách. 

Poprvé jsme v říjnu opustili 

všichni najednou naši budovu. 

Nechali jsme se autobusem 

odvézt do Prahy, kde jsme 

zjistili mnoho nového a 

zajímavého v holešovickém 

planetáriu. A protože Praha je 

naším hlavním městem, 

nechyběla ani procházka po 

místech, odkud je naše 

stověžatá matička dobře vidět. 

Věřím, že i v tomto čísle 

najdete mnoho zajímavého! 

Přeji vám příjemné čtení! 

Veronika Křenková 
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Fotografie vybraných prací žáků ZŠ 
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1. týden listopadu – ZŠ – třídní schůzky – tripartita (rodiče, žák, třídní učitelka) 

5. listopadu – ZŠ – beseda s vojákem 

3. a 10. listopadu – ZŠ – pečení a zdobení perníčků, vyrábění soviček a andělíčků z přírodnin 

10. listopadu – ZŠ – ACET – program na prevenci rizikového chování 

10. listopadu – 16 h. schůzka s rodiči ZŠ s návštěvou etopedky Moniky Veselé + další školní záležitosti 

11. listopadu – Sv. Martin s účastí na lampionovém průvodu od 15:30 

11. listopadu – Remembrance Day (Den veteránů – připomínka v rámci vyučování) 

16. listopadu – MŠ - návštěva Ochrany fauny Hrachov 

17. listopadu – ZŠ i MŠ – beseda na téma individuálního vzdělávání - Milí rodiče, pokud uvažujete 

o domácím vzdělávání svých dětí, anebo Vás zajímá, jak lze domácí vzdělávání propojit s docházkou do 

školy, aby děti měly kontakt s vrstevníky, pak Vás srdečně zveme na besedu od 16 hodin u nás ve škole. 

22. listopadu – MŠ – vánoční focení 

24. listopadu – ZŠ – deskové hry v družině 

26. listopadu – ZŠ (nižší ročníky) a MŠ – hudební pořad Lenky Hamajdové 

26. listopadu -  ZŠ i MŠ – účast na adventním jarmarku městysu od 16 hodin – připraveny budou 

zajímavé výrobky, občerstvení i krátké vystoupení dětí a žáků 

konec listopadu (termín bude upřesněn) – ZŠ i MŠ – brigáda rodičů na školní zahradě 

3. prosince -  ZŠ i MŠ – návštěva Mikuláše s jeho družinou 

15. prosince – MŠ – vánoční nadílka 

20. prosince – ZŠ i MŠ – vánoční setkání s rodiči na zahradě školky 

 

 

 

Kalendář na listopad a prosinec 2021 

Komiks – tentokrát na téma výletu do pražského planetária od Mikuláše, Ferdinanda a Lukáše (žáci 4. ročníku) 
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Omalovánka (Ferdinand Lobkowicz): 

 

 

 

Najdi 5 rozdílů (Šárka Novotná): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Našim nejmenším 
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Zprávičky z naší školičky – připravila Olga Trachtová Hadáčková 

Slavili jsme křest i svátek 

Pátek 15. října byl pro nás velký den. O putování za 

vlastenectvím, které začalo v 10 hodin a zúčastnila se ho škola i 

školka, si můžete přečíst na jiném místě tohoto čísla. 

Posledním úkolem na trase bylo ´Sejdeme se v družině´. Tady už 

jsme čekali s dětským šampáňem a taškou plnou výtisků 

prvního čísla našeho časopisu. Nedočkavě jsme vyhlíželi 

poslední skupinu. A pak už konečně mohlo dojít na slavnostní 

předání speciálních celobarevných výtisků paní ředitelce a také 

panu starostovi Jiřímu Svatkovi, který s námi přišel tuto 

slavnostní chvíli sdílet. Děkujeme všem, kteří se na minulém, 

tomto i dalších číslech podílejí! 

Další slavnostní okamžik nastal ještě před obědem, kdy jsme se 

vrhli na paní ředitelku s přáním všeho dobrého, hlavně pevného 

zdraví a nervů! 

 

Příprava jarmarku je v plném proudu! 

 

Už od prvních říjnových týdnů pro vás připravujeme zboží na 

náš stánek, který nebude chybět na jarmarku v podvečer 26. 

listopadu. Máme marmelády, čaje, strouhanku, perníčky 

zdobené i jen tak ke kávičce, křížaly a další pochutiny. Teď 

v listopadu se pustíme do voňavého vánočního cukroví. A také 

pracujeme na nějakých těch dárečcích z přírodnin. V onen 

pátek se chystáme napéct jablečný štrúdl a další laskominy, 

které na vás budou čekat k přímé konzumaci. Přijďte, těšíme se 

na vás!  

 

 

Halloween 

Protože tento svátek letos vyšel 

na neděli, museli jsme si trošku 

přizpůsobit kalendář. U nás byl 

hned v pondělí 25. října. Paní 

učitelka Blanka Kaše spolu se 

svými pomocníky připravila 

kouzelně strašidelné prostředí 

v naší tělocvičně a několik úkolů. 

Během prvních dvou hodin se 

šuškalo, pak se šlo ven a pak 

nastal velký ruch a převlékání do 

kostýmů. I my učitelky jsme se 

zapojily a náramně si to s dětmi 

užily! V přestrojení se dětem 

ukázala i naše plyšová kolegyně 

Maggie. 

 

 

Kroužky 

Od října se také rozeběhly na 

plné obrátky naše kroužky. 

V pondělí vaříme, ve středu 

hrajeme kriket a v pátek 

bádáme. Podrobnosti o nich 

přineseme postupně v dalších 

číslech našeho časopisu. 
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Znáte Kamila Lhotáka? 

My už ano. Ale ještě to není tak dávno, co jsme o něm nevěděli nic. Každý pátek teď totiž v rámci 

čtenářské dílny pracujeme s knihou Markéty Vítkové „Kamil – malíř snů“, kde malý Vašek ve snech 

pořádá dobrodružné výpravy do obrazů tohoto umělce.  

Kamil se narodil před více než sto lety a děti zaujalo především to, že jeho tatínek, rytíř ze Lhoty, se 

k němu nehlásil, protože maminka byla z nižší společenské vrstvy, a to by v té době mohlo poškodit 

tatínkovu pověst a zejména kariéru. A tak malého Kamila sice občas navštívil, ale tajně, aby ho nikdo u 

toho neviděl. Maminka se tedy jmenovala jinak než tatínek, což se stává i v dnešní době, ale většinou to 

neznamená, že tatínek s maminkou nebydlí a už vůbec ne, že ji chodí navštěvovat tajně. Dostali jsme se i 

k tomu, že některé ženy mají i dvě příjmení, jako naše paní učitelka z vedlejší třídy. Určitě na toto téma 

brzy navážeme v prvouce s kapitolami o rodině.  

Kamil s tatínkem tedy neměl moc dobrý vztah, i když ho tatínek pravidelně finančně podporoval.  Kromě 

peněz Kamil od tatínka dostal i obrnu, jejíž následky si nesl celý život. A nejen ty fyzické, ale i psychické 

v podobě výsměchu od ostatních lidí. 

Byl ale velmi nadaný a navzdory těžkému osudu vytvořil spoustu 

krásných obrazů. Knihu jsme do výuky zařadili s říjnovým tématem 

„vlastenectví“, které nám připomíná mimo jiné i významné české 

osobnosti.  

Brzy s Vaškem poletíme 

balónem na dobrodružnou 

snovou výpravu do Francie a 

Egypta! Nafukujeme ten svůj.  

Do mapy zakreslujeme, kudy jsme letěli, které státy jsme viděli 

z výšky. 

V Paříži jsme navštívili 

Eiffelovku. A zjistili jsme, že Petřínská rozhledna v Praze je její kopií! 

Hledali jsme tedy, co mají obě rozhledny společného a čím se liší.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvňáci a druháci – připravila Kateřina Ahmad 
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Říjnovým tématem naší výchovy ke ctnostem bylo Vlastenectví. Zvolili jsme ho 

mimo jiné v souvislosti s výročím republiky, které na říjen připadá. Zároveň 

jsme měli naplánovanou exkurzi do pražského planetária, což jsme propojili 

s poznáním naší stověžaté matičky Prahy jakožto hlavního města. 

Nejprve jsme s dětmi vyzkoušeli zajímavou výtvarnou techniku. Měli jsme 

připraveny obrázky našich osobností historie i současnosti napříč nejrůznějšími 

odvětvími společenského života. Úkolem žáků bylo vybrat si toho „svého“, 

rozstříhnout jej v polovině, jednu polovinu nalepit a tu druhou dokreslit. Ti nejstarší, tedy čtvrťáci 

s páťáky, ještě na zadní stranu dopsali informace, které k dané osobnosti vyhledali. K tomu všemu nám 

hrála Smetanova Má vlast. V závěru tvořivého dopoledne jsme si ještě pustili naši hymnu. Jak se nám 

dílo podařilo, jste mohli vidět na nástěnce u vstupu do školní budovy. Dalším výtvarným úkolem tohoto 

měsíce bylo pohrát si různými způsoby s našimi státními symboly. Výsledek můžete vidět na stránce 

s výtvarnými pracemi žáků. 

Přesně v polovině října, v pátek 15., si žáci pátého ročníku připravili 

pro své mladší kamarády ze školy i školky Putování za 

vlastenectvím. Šlo o 1,5 km dlouhou trasu po Vysokém Chlumci 

plnou úkolů. Na jednom stanovišti bylo třeba vzpomenout si na 

některého z našich prezidentů, jinde zazpívat naši hymnu. Vlajku 

poznali všichni a ti nejmladší k jejím barvám přiřadili i obrázky 

stejných barev. Poskládat velký státní znak z jeho čtyř částí většinou 

problém nebyl. Překvapivě se ale jako složité nakonec ukázalo 

poskládání naší republiky z jejích krajů. Úspěšnější v tom byli 

školkáčci, kteří k tomuto úkolu přistoupili jako ke skládání puzzle. 

Na trase nechyběly ani úkoly spojené se známými českými 

osobnostmi. 

Ve středu 20. října nás sice ráno u autobusu nakonec nebylo 

tolik, jako jsme plánovali, ale i tak jsme byli odhodlaní si ten den 

pořádně společně užít. Školáci obsadili zadní polovinu autobusu. 

Už při cestě tam jsme diskutovali o Praze a o tom, co nás ten 

den čeká. Do Holešovic jsme přijeli na poslední chvíli, ale naše 

představení jsme stihli. Nejdříve jsme shlédli film o vesmírné 

sondě jménem Rosetta, která se svým kamarádem, modulem 

jménem Philae, doputovala až na vzdálenou kometu. V další 

části jsme pak viděli, jak se taková kometa dělá, z čeho je 

vytvořena. Sáhli jsme si také na suchý led, tedy pevnou formu 

oxidu uhličitého. Po nákupech nezbytných suvenýrů jsme se 

přesunuli na Strahov. Odtud jsme nejprve z vyhlídkového místa 

zkoumali, jaké objekty a části Prahy známe. Poté jsme se vydali ke 

známé loretánské kapli. A protože byla právě jedna hodina po 

poledni, slyšeli jsme a viděli na vlastní oči to věhlasné představení 

místních zvonů. 

Listopadem nás provází téma SPRAVEDLNOST. 

Téma měsíce: Vlastenectví – připravila Olga Trachtová Hadáčková 
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Jeden ze státních symbolů                 

Naše hvězda                 

Motorový dopravní prostředek se 4 koly               

Noční pták               

Červené plody zrající v červnu                 

Nástroj na štípání dřeva                 

Pomůcka na zalévání                

Král zvířat              

Když ji krájíš, pláčeš. Co je to?                 

Zemědělský stroj                  

… Zrzečka                  

Hrozny               

 

TAJENKA: ________________________________________ 

Připravila Alžběta Fibichová.      Tajenka z minulého čísla: Pospolitost 

 

Rozhovor s ... – připravil Matěj Fibich Anketa – připravila Šárka Novotná 

Co máte rádi na podzimu? Co rádi 

děláte? A co se vám na něm naopak 

nelíbí? 

Žákyně 1. ročníku Tereza Kupcová: Líbí se mi 

padání listí. Ráda vyrábím ze šišek. Nemám 

ráda, když je zataženo a prší. 

Žákyně 2. ročníku Veronika Zemánková: Líbí 

se mi barvy listí. Ráda vyrábím z kaštanů. 

Nemám ráda střídavé počasí. 

Žákyně 5. ročníku Natálie Dianová: Na 

podzimu se mi líbí všechno kromě zimy. 

Nejraději maluji listy. 

Ředitelkou Veronikou Křenkovou 

Jak dlouho učíte v naší škole? 

Už 16 let 

Co učíte a proč právě to? 

Především matiku, protože je to zábava. 

Taky mám moc ráda výtvarku. 

Proč jste se rozhodla stát se ředitelkou? 

Myslím, že je to cesta, abychom mohli 

společně tvořit pohodovou školu. 

 

Křížovka 
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Díky přetrvávajícímu krásnému říjnovému počasí mohly hodiny tělocviku i nadále probíhat na školním 

hřišti. Trénovali jsme hody a skoky do dálky a také běh na krátkou trať. Všechny disciplíny jsou pro žáky 

naší školy (i školky) velkou výzvou a náramně je baví. Po prvotním seznámení se a vyzkoušení si těchto 

disciplín jsme je začali pro žáky zaznamenávat. Ne však z důvodu srovnávání se s ostatními, ale aby oni 

sami mohli vidět svoje sportovní posuny a zlepšování. Zajímá Vás, jak daleko hodí prvňák a doskočí 

páťák? Můžete mrknout níže – z důvodu GDPR byly odstraněny osobní údaje o žácích, ale naměřené 

délky a časy jsou pravdivé. Jde vždy o dva průřezové údaje ze třídy. A jak to vidíte Vy? Vyzýváme 

Vás zkusit tyto disciplíny v rámci rodiny, změřit časy a délky a poslat nám Vaše výsledky na mail 

skola@zsamsvysokychlumec.cz. Rádi se s nimi podělíme v příštím čísle našeho časopisu!  

třída  
hod do dálky  

skok do dálky  běh (40 m)  
kriketový míček  granát  

1.  3.00 m  3.00 m  1.10 m  10.27 s  

1.  17.00 m  14.00 m  2.50 m  8.26 s  

2.  7.00 m  4.00 m  1.70 m  9.56 s  

2.  12.50 m  11.00 m  2.75 m  7.50 s  

3.  11.00 m  9.00 m  1.90 m  9.20 s  

3.  18.00 m  12.50 m  2.80 m  8.09 s  

4.  10.00 m  8.00 m  1.90 m  9.40 s  

4.  20.50 m  19.00 m  3.00 m  7.80 s  

5.  7.00 m  7.00 m  2.00 m  9.13 s  

5.  18.00 m  16.00 m  3.30 m  7.06 s  

   
 

 

 

Školní družina zabezpečuje výchovnou a vzdělávací činnost dětí. Slouží k odpočinku, ale i rozvoji zájmů a 

zálib, schopnosti komunikace a spolupráce. Vybavení ŠD je přizpůsobeno potřebám mimoškolních aktivit 

(stavebnice, hry, knihy, výtvarný materiál, stolní fotbal, stolní tenis). Pro pobyt venku využíváme hřiště 

při budově ZŠ. Děti se mohou účastnit řady her, seznámit se se základy bezpečnosti a společenského 

chování. Rozvíjí zde estetické cítění, pracují s různými materiály. To vše probíhá v klidné přátelské 

atmosféře založené na 

dobrovolnosti. 

V říjnu přálo krásné 

počasí, děti využívaly 

hřiště k míčovým hrám. 

Také připravujeme 

dobroty na prodej na 

adventním jarmarku. 

 

Provoz školní družiny: Ranní provoz: 7.00 - 7.50 hod.; odpolední provoz: 11.45 - 16.00 hod. 

 

Sport – připravil Ben Kaše s rodiči 

Družina – připravila Hana Kubátová 
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V říjnu jsme se věnovali tématu VLASTENECTVÍ. Tentokrát jsme při výtvarném zpracování, které opět 

najdete na titulní straně, použili barevné písky, temperové barvy a pastelky. Během výtvarné činnosti 

jsme si s předškoláky povídali o ČR, o hlavním městě a zajímavých místech naší vlasti. Děti si prohlížely 

mapu ČR a podle ní tvořily vlastní originál. Malé děti se naučily poznávat naši vlajku, kterou také 

vybarvily. Na závěr našeho tvoření jsme si pustili státní hymnu a víme, jak se při jejím poslechu chovat. 

Poznávali jsme nejen naši republiku, ale i známá města a nezapomněli jsme ani na naši obec. Hádali jsme 

významné budovy nejen podle fotografií. Ukázali jsme si také erb Vysokého Chlumce a pak si děti 

vystříhaly, nalepily a domalovaly vlastní erb. Celým tématem nás provázela kouzelná mašinka, která 

dětem nachystala spoustu úkolů. Úkoly nás čekaly i při šipkované, kterou připravili školáci k tématu 

vlastenectví.  

V říjnu jsme se také učili poznávat ovoce a zeleninu. Díky velmi dobré spolupráci s rodiči jsme si ve třídě 

mohli udělat výstavku a v závěru týdne vše ochutnat. Děkujeme! 

Navštívili jsme také skanzen, kde pro nás byl připravený pohádkový program Z POHÁDKY DO POHÁDKY. 

V něm děti pomáhaly línému Honzovi nanosit dříví a za odměnu ochutnaly buchty s povidly. Popelce 

pomohly přebrat hrách a za odměnu si pochovaly živého holoubka. Elišce ze mlejna pochytaly myšky a 

nakonec jsme všichni vypustili poštovního holoubka, po kterém Eliška poslala vzkaz svému milému. 

Vlastenectví se týkalo i pečení pravých českých 

posvícenských koláčů. Nejprve jsme si koláče 

vyzkoušeli při práci se slaným těstem. Poté přišly na 

řadu ty pravé - děti válely těsto, vykrajovaly, mačkaly 

důlky, plnily čtyřmi druhy náplní a zdobily oříškem, 

rozinkou či drobenkou. Koláče jsme ochutnali na 

oslavě havelského posvícení a podělili jsme i všechny 

ve škole. Na námi ručně malované talíře jsme si 

připravili „vepřo – knedlo - zelo“. Při tom si děti 

procvičily jemnou motoriku. Vyzkoušely si také slavnostně prostřít tabuli a ozdobně složit papírový 

ubrousek, aby stál.  

20. 10. jsme se školáky vyrazili na výlet do Prahy do planetária. Počasí nám 

přálo a výlet jsme si užili. Děti se prostřednictvím pohádkového příběhu 

dozvěděly spoustu nového o planetě Zemi i ostatních planetách naší 

sluneční soustavy a viděly i krásná souhvězdí. Poobědvaly a proběhly se 

pod Petřínskou rozhlednou i Hladovou zdí a při zpáteční cestě si spokojeně 

pospaly v autobusu. 

Koncem října jsme dlabali dýni a účastnili se Halloweenské party ve školní tělocvičně a družině. Děti si 

v MŠ na sebe vzaly převleky a přemístily se do školní tělocvičny, kde na ně čekaly soutěže i s odměnami. 

Pak se ještě v družině občerstvily dobrotami. Říjen byl také ve znamení sběru kaštanů. 

HLÁŠKA MĚSÍCE: 

Domča: „Paní učitelko, kdy bude oběd? Já mám hlad na pití.“  

 

Mateřská škola – připravily Marcela Šeráková a Soňa Sedláčková 
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→ Foto č. 1  Šikulové - pečení děti moc bavilo a dělaly 

téměř všechno sami. Nejlepší bylo ochutnávání ;-) 

 

 

 

 

 

← Foto č. 2 Malujeme talíře houbičkovými barvami. Na talíře jsme 

nejprve naložili “vepřo-knedlo- zelo“ a poté slané koláče na výstavu. 

 

 

→ Foto č. 3 Oslava posvícení – slavnostně jsme prostřeli a konečně 

jsme si pochutnali na posvícenských koláčích. 

 

 

← Foto č. 4 

Pohádkový skanzen 

– právě odlétá 

poštovní holoubek. 

Krásný zážitek 

s pohádkovými 

bytostmi. 

 

→ Foto č. 5 V Praze pod Petřínem – spokojenost po 

obědě na nádherném místě s krásným podzimním 

počasím. 

 

 

 

 

 

 

← Foto č. 6 – Tvoření dýně – děti milují dlabání a náležitě si to užily. 

Dýně nám zdobila vchod u školy.   

Fotogalerie – říjen v mateřské škole 
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Fotogalerie – říjen ve škole i mimo ni 


