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„Adventní čas připraví nás  

na dobu vánoční. 

Otevřít chcem svá srdce všem, 

tím ať náš advent zní. 

Advent je příchod 

nebeských výhod,  

nejen slev na každý krám.  

Honit se nesluší tomu, 

kdo na duši  

nechce mít bouli a šrám.  

Nehoňme se po pralese 

středisek nákupních. 

Ten kdo má rád, 

ten má co dát, 

lásku nekoupíš v nich…“ 

 

Tuto písničku, kterou jsme pro 

vás nacvičovali, posíláme 

alespoň touto cestou a 

přejeme vám odvahu a 

možnost vstoupit do adventní 

doby, kdy hledáme to, co je 

v životě nás všech 

nejdůležitější. Přejeme vám 

především čas na ty, které 

milujete.  

 

Kéž je i tento časopis 

pohlazením a zastavením 

v těchto dnech! 

 

Za celý tým ve škole přeje  

Tereza Veronika Křenková 
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                       Můj hrdina 

             Boj dobra a zla 

Štědrost a vánoční lucerny 

 

 

Fotografie vybraných prací žáků ZŠ 
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13. prosince - vánoční kroužek vaření - štědrovečerní večeře 

15. prosince – výprava do Příbrami za kouzelným cílem 

17. prosince - sportovní dopoledne ve velké tělocvičně ZŠ a MŠ Krásná Hora nad Vltavou 

20. prosince - celodopolední procházka s programem (Odpolední akce s rodiči zrušena!) 

22. prosince - Vánoce ve škole 

23. prosince - 2. ledna - vánoční prázdniny 

7. ledna - Knihovna Sedlčany - 1. a 2. ročník 

14. ledna - přednáška Moniky Schindlové z Policie ČR 

28. ledna - Knihovna Sedlčany - 3. až 5. ročník 

 

 

 

 

Jí oříšky a žaludy                      

Jméno mistryně světa na snowboardu Ledecké                   

Je na obloze a hřeje                     

Má hodně vitamínů                    

Král zvířat                  

Patří tobě, ale ostatní ho používají více než ty                   

               

Má svátek 9. prosince                        

Rozdává dárky 5. prosince                      

Spí hlavou dolů                      

Její vlnu nosíš na sobě                   

Má vitamín C a žlutou barvu                     

Má svátek 24.listopadu                     

 

Tajenka: ________________________________________________ 

 

 

Připravila Veronika Zemánková     Tajenka z minulého čísla: Vlastenectví 

 

Kalendář na prosinec 2021 a leden 2022 

Křížovka 
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Omalovánka (Antonie Jacková): 

 

Najdi 5 rozdílů (Veronika Zemánková): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Našim nejmenším 
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Zprávičky z naší školičky – Olga Trachtová Hadáčková 

Vojenský program měl dva body 

V pátek 5. listopadu mezi nás zavítal Luděk Rak, major z 

Univerzity obrany v Brně. Během hodinového programu 

seznámil naše žáky jak s NATO, složkami české armády a jejich 

uniformami a dalšími tématy. 

Hned následující týden, ve čtvrtek 11. listopadu, jsme na téma 

navázali vzpomínkou na padlé občany našeho městysu během 

1. světové války. Ten den jsme si totiž udělali prostor také na 

pietní akt u památníku ke Dni veteránů. Drželi jsme 2 minuty 

ticha, zapálili svíčky, zazpívali hymnu a položili kříž s 

vlastnoručně vyrobenými vlčími máky, které jsou symbolem 

tohoto celosvětového dne. 

 

 

 
Přišel k nám Mikuláš s andělem a čerty! 

Ještě dříve, než k vám domů, přišla tato povedená partička 

k nám do školy. Konkrétně to bylo v pátek 3. prosince během 

druhé vyučovací hodiny. Přinesli všem dobroty, chtěli za ně ale 

samozřejmě nějakou básničku nebo písničku. Mikuláš se zajímal 

také o hříchy a ctnosti našich žáků. Moc si s tím ale nevěděli 

rady a tak se jich asi bude muset přijít za rok zeptat znovu. 

 

 

 

 

Pracovali jsme se dřevem 

Po dvakrát mezi nás přišla paní 

Simona Šeleverová se svými 

nástroji a materiálem na výrobu 

dřevěných dekoračních 

předmětů. 

Nejprve se prvňáci se druháky 

pustili do vyrábění soviček. O 

týden později si ti starší vyrobili 

anděly. 

 

 

 

 Perníčky na jarmark 

Blanka Sirotková z nedalekého 

Hrabří s námi přijela upéct a 

nazdobit perníčky. Pro děti 

nebyl problém zpracovat celých 

9 kg těsta, které si pro ně 

připravila. Nad výrobou se 

vystřídali mladší s těmi staršími. 
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Listopad byl pestrý a v prosinci to pokračuje  

Listopad jsme zahájili výrobou dušičkového věnce a připomněli 

si památku našich zemřelých příbuzných či blízkých lidí.  

Předáním 

slabikáře jsme 

pasovali prvňáky 

na čtenáře.  

 

Pokračovali jsme 

v našem putování za Kamilem Lhotákem a posledním snem 

o výpravě za delfíny jsme se s ním rozloučili.  

 

 

 

 

 

 

 

Kromě „klasických“ školních zážitků jsme se dočkali i něčeho navíc: online výuky kvůli nařízené karanténě. 

Bohužel jsme tak propásli zahájení adventu, na které jsme nacvičovali písničky a básničky, a tradiční 

jarmark, na který děti připravily spoustu výrobků.  

 Většina z nás se do školy vrátila právě včas, abychom stihli Mikuláše. Bohužel to z důvodu 

pokračující karantény nebylo možné pro všechny, a tak zakoušíme další novinku: hybridní výuku. Snažíme 

se zorganizovat vyučování tak, aby ti, co jsou stále připojeni přes počítač 

z domova, měli přehled, co se ve škole děje. Někdy se to daří lépe, někdy 

hůře, často je třeba improvizovat – jako třeba když nejde sdílet zvuk a 

musíme naše online 

spolužáky položit na 

reproduktor, aby o 

poslech nepřišli (viz 

modré kolečko na fotce). 

Snad se budeme posouvat 

stále blíž k dokonalosti 😉 

 

 

 

Prvňáci a druháci – Kateřina Ahmad 
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Spravedlnost jsme uchopili pohádkově, ale také vojensky. 

Hned první listopadový pátek nás navštívil voják, major Luděk 

Rak z Univerzity obrany v Brně. A tak jsme se s dětmi mimo 

jiné zamýšleli, zda je válka spravedlivá, kde je v ní dobro, kde 

zlo. S tímto tématem souvisela také výtvarná činnost, jejíž 

výsledky bylo možné vidět na naší nástěnce u vstupu do 

budovy a jeden příklad můžete vidět také na druhé straně 

tohoto čísla našeho časopisu. 

I při našem nevelkém počtu se často stane, že má někdo 

narozeniny nebo svátek a přinese s sebou do školy nějakou tu 

mlsotu. Vždy pak nastává otázka spravedlivého dělení. 

Ti starší se nad spravedlností zamýšleli mimo jiné při své 

četbě. V rámci čtenářské dílny měli za úkol vyhledat nějakou nespravedlnost nebo si uvědomit boj dobra 

a zla, se kterým se na stránkách knih setkáváme velmi často, možná dokonce častěji, než si běžně 

uvědomujeme. 

Do tématu spravedlnosti nám dobře zapadl také preventivní program, se kterým přijel Radim Strojek ze 

společnosti ACET. První tři ročníky měly program Jsme tým – “Putování přes hory” s důrazem na 

objevení hodnoty spolupráce, rozvoj empatie a prosociálnosti. Žáci měli příležitost reflektovat své 

chování a spolupracovat s ostatními na změně. Jedna z aktivit například byla ta, že žáci byli v jedné 

skupince, „svázaní“ provazem, který je “stmeloval” do jednoho týmu. A jako tým museli po třídě najít tři 

ukryté věci. A jak to dopadlo? Každý šel, tam kam si 

zrovna usmyslel, komunikace a domlouvání neproběhlo 

žádné. Další aktivita byla v podobném duchu, zahrnovala 

přesun na židličkách z jedné strany třídy na druhou. Děti 

měly asi čtyři židle navíc, ale při pádu či opření se o lavici 

se jim vždy jedna židle odebrala. Hra se musela odehrávat 

v tichosti, tak aby děti nevzbudily Yetiho. Čím méně 

zbývalo židlí, tím lepší byla jejich skupinová spolupráce. 

Čtvrtý a pátý ročník měl objednaný interaktivní a 

zážitkový program „Říkat ano, říkat ne“, zaměřený na 

zdravý vztah k autoritám – rodičům, učitelům, vedoucím kroužků, starším lidem, pochopení vztahu 

zodpovědnosti a práv. Měl pomoci žákům vážit si dobrých autorit a umět říct ne, když se autorita chová 

špatně. „Programu se účastnili všichni žáci, zapojovali se velmi dobře do aktivit, spolupracovali se mnou, 

ale šlo vidět, že někteří žáci se předváděli, jiní chtěli být za každou cenu originální či vtipní. Třídy se mi 

jevily jako nekompaktní a dost konfliktní. Zdálo se mi, že někteří jsou nabaleni na ty zlobivější žáky a 

vzhlíží se v nich. U některých pasáží jsem viděl, že těžko poslouchají autoritu,“ sdělil nám po skončení 

programu Radim Strojek. Máme tedy ještě na čem pracovat. 

Starší žáci se ještě před nástupem na distanční výuku stihli proměnit v soudní porotu. Při čtení drobných 

příběhů měli za úkol rozpoznat dobro a zlo, rozhodnout, zda je na místě trest, případně jaký. Prostě – 

být spravedliví. U některých příběhů, zejména zpočátku, to byl problém, ale postupem hodiny se naučili 

přemýšlet nad souvislostmi příběhu, rozpoznat úmysl a nehodnotit, pokud nemáme dost důkazů. Inu – 

spravedlnost je záležitost složitá. 

Téma měsíce listopad: Spravedlnost – Olga Trachtová Hadáčková 
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Tuto ctnost jsme nakonec pocítili hned první prosincový den 

intenzivněji, než jsme původně plánovali. Koncem listopadu nás 

totiž provázela karanténa, některé i izolace, a tak jsme byli 

nesmírně vděční, když jsme se právě ve středu 1. prosince mohli 

potkat opět společně. Někteří se k nám sice ještě nějakou dobu 

připojovali na dálku, ale většina už byla opět pospolu. 

Hned v rámci tohoto prvního dne jsme si užili výtvarnou výchovu 

společnou od prvňáků až po páťáky. Po příběhu o štědrosti všichni 

společně usedli na zem k velkému archu papíru a vodovými 

barvami společně, a přece každý zvlášť, nakreslili nádherný obraz, 

který nám od té doby zdobí chodbu u družiny. A protože se 

malovalo ze všech stran, rozhodli jsme se, že jeden týden bude viset tak a druhý onak. Takže jsme měli 

výzdobu stejnou a přece úplně jinou. 

Do tématu ctnosti nám krásně zapadl také svátek svatého Mikuláše, který je znám právě svou štědrostí. 

Četli jsme si jeho legendu, zkoumali ji ze všech možných úhlů. A samozřejmě nechyběla ani jeho nadílka, 

o které se zmiňujeme na jiné straně tohoto čísla. Čtvrťáci s páťáci v rámci výuky slohu převyprávěli svůj 

poslední zážitek ze setkání s některou ze soudobých partiček odkazujících na jeho osobnost. 

Štědrost ale není pouze hmotná. V knihách hledáme zmínky o dobrých skutcích, učíme se oceňovat sebe 

i druhé za to, co se podařilo, vzájemně si pomáháme. Žáci už chápou, že štědrost mohou vidět například 

i v tom, když je rodiče vezmou do kina. Protože to není jejich povinnost, dělají to z lásky ke svým dětem. 

Stejně tak, jako my, učitelé, se snažíme připravovat jim zajímavou výuku. A tak se občas stane, že máme 

válecí hodinu hudební výchovy nebo třeba filmovou vlastivědu. 

Také jsme se rozhodli žákům zpestřit předvánoční období různými aktivitami. Protože máme malou 

tělocvičnu, ve které nemůže být ani tak rozmanité vybavení, objednali jsme na celé dopoledne 

tělocvičnu školy v Krásné Hoře nad Vltavou. Týden před začátkem vánočních prázdnin máme pro děti 

také připravené překvapení v podobě cesty do Příbrami se zajímavým, až kouzelným místem. No a těch 

posledních pár dní posledního předvánočního týdne bude také ve znamení nadcházejících svátků. 

Vydáme se na výpravu po světových vánocích a dojde samozřejmě také na rozbalování nadílky. 

 

 

 

Od doby, kdy začala stoupat covidová křivka, bylo jasné, že to nemůže minout ani naši školu. S napětím 

jsme sledovali vývoj v okolí a také výsledky antigenních testů našich žáků a nás samotných. Nakonec 

jsme se na distanční výuce ocitli od úterý 23. listopadu do konce měsíce. Na úterý jsme žákům zadali 

samostatnou práci v pracovních sešitech nebo on-line prostředí. Od středy jsme již fungovali podle 

distančního rozvrhu. 

Většina žáků se sice vrátila do školy 1. prosince, někteří se ale i nadále připojovali do výuky na dálku. 

Stávaly se tak například situace, kdy počítač ležel na lavici chybějícího žáka nebo jsme obrazovku 

nastavovaly tak, aby byla vidět interaktivní i klasická tabule. Že se to ale zvládnout dá, dokládá i několik 

obrázků, které v tomto čísle můžete vidět. 

Téma měsíce prosinec: Štědrost – Olga Trachtová Hadáčková 

Distanční a hybridní výuka – Olga Trachtová Hadáčková 
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Rozhovor se starostou městysu Jiřím Svatkem Soutěž 

Na tomto místě se pravidelně setkáváme 

s názory našich dětí i dospěláků na nějaké 

anketní téma. Protože je ale toto číslo jiné, 

rozhodli jsme se i zde udělat změnu. 

Vyhlašujeme 

fotosoutěž! 

Téma: Zimní krajina 

Datum uzávěrky: 31. ledna 2022 

Fotografie zasílejte na školní e-mailovou 

adresu: skola@zsamsvysokychlumec.cz. 

Každý soutěžící může poslat pouze jednu 

fotografii, k níž uvede své jméno a datum 

a místo pořízení fotografie. 

Počátkem února budou děti hlasovat. 

Vítězná fotografie pak bude otištěna 

v příštím čísle našeho časopisu. 

Těšíme se na vaše hrátky s fotoaparáty 

a přejeme vám příjemný pobyt v zimní 

krajině! 

Proč děláte starostu? 

Při volbách v roce 2018 jsem se dostal do 

zastupitelstva a to mne poté zvolilo jako 

starostu. 

Co je na tom nejlepší? 

Práce s lidmi a možnost rozvoje městyse – 

ovlivňování dění a života ku spokojenosti 

občanů. 

Co je nejnáročnější? 

Nejnáročnější je nedostatek času. 

Jak se Vám líbí naše škola a to, co v ní děláme? 

Místní školu znám již ze školních let a současná 

podoba je k neporovnání v dobrém slova 

smyslu. Současné směřování je kladně 

hodnoceno ze strany rodičů a žáků, což je 

nejdůležitější. Více bych prohloubil spolupráci 

MŠ a ZŠ a prezentaci na venek. 

 (připravila Šárka Novotná) 

Komiks – tentokrát na téma Vánoce u tučňáků od Filipa Javůrka 
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Analyticko-syntetická hlásková metoda 

V současné době se ve škole učíme číst analyticko–
syntetickou metodou, jejíž název již napovídá, že 
kombinuje postup analytický a syntetický. Je 
zaměřena na to, aby děti analyzovaly slova na hlásky 
a slabiky – učí se slabikovat (lo-ko-mo-ti-va). Proces 
syntézy znamená, že se z hlásek a slabik pak skládají 
slova. Při analyticko-syntetické metodě se učí číst i 
psát společně všechna čtyři písmena (malé tiskací, 
velké tiskací, malé psací a velké psací). Psát se učíme 
vázaným písmem.   

 

 

 

Když se žáci naučí číst, začnou již v prvním ročníku sami číst knihy. Za každou přečtenou si potom 

navlečou korálek. Druhý korálek získají, když knihu představí spolužákům. A třetí korálek je za zapsání 

záznamu do čtenářského deníku. Takže ti, které čtení baví, už navlékají korálky i pro své sourozence. 

Ve třetím až pátém ročníku pracujeme se čtením třemi různými způsoby. Jednu hodinu týdně věnujeme 

tzv. čtenářské dílně. Žáci si při ní čtou sami knihu, kterou si dopředu vyberou, ale sledují v ní zadané 

téma nebo jev, třeba emoce hlavního hrdiny apod. V závěru takové hodiny si všichni povídáme o tom, co 

jsme v jaké knize objevili zajímavého. 

Další hodinu čtení máme jako literární výchovu nebo společnou četbu. Konkrétně páťáci během prvního 

pololetí přečtou společně knihu Tajemství jeskyně pokladů a ve druhém pololetí se zaměříme na 

základní literární teorii. Třeťáci se čtvrťáky to mají přesně naopak – nyní využíváme naše čítanky k tomu, 

abychom se zorientovali v různých literárních pojmech. Na druhé pololetí vybereme knihu, kterou spolu 

budeme společně číst. 

Třetí způsob, kterým podporujeme čtenářství našich žáků, je podpora domácího čtení. Každý měsíc mají 

žáci přečíst alespoň jednu knihu. Po jejím přečtení se v hodině českého jazyka usadí do tzv. křesla pro 

krále čtenářů a právě přečtenou knihu nám ostatním představí. Po tomto 

úkonu následuje nalepení čtenářského listu na náš čtenářský strom. Stromy 

máme ve třídě dva: Na jeden lepí své listy páťáci se mnou, na druhý třeťáci, 

čtvrťáci a paní asistentka. Je nás tedy na každý strom 15. 

Navíc máme čtenářskou výzvu – bingo. Je v něm 30 okének s různým 

zadáním, např. ´Kniha, která získala ocenění Zlatá stuha´ nebo ´Kniha, 

jejímž hlavním hrdinou je zvíře´. Za každou přečtenou a představenou 

knihu si vybarvíme maximálně dvě pole. Ty, kteří stihnou za školní rok 

vyplnit bingo celé, čeká odměna v podobě společného nocování, možná i 

pod stanem. Už se na něj těším! 

 

Metody prvopočátečního čtení a psaní – Kateřina Ahmad 

Podpora čtenářství – Olga Trachtová Hadáčková 
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Ve škole Vysoký Chlumec učím matematiku podle metody prof. Hejného. Tato metoda má několik 

klíčových principů, které můžeme aplikovat nejen v matematice, ale v celkovém postoji k dětem. Učitel 

není ten, kdo všechno ví, umí a přednáší. Má spíše radit, povzbuzovat, motivovat. Je to především umění 

správně klást otázky (M. Montessori by to popsala jako připravovat 

prostředí), aby žák sám objevil nové poznatky, neboť vlastní zkušenost 

a poznatek má větší váhu než převzatý. Taktéž radost, která toto 

poznávání provází, je klíčová pro tuto cestu pedagogiky. 

Známá jsou matematická prostředí, která pan prof. Hejný používá 

(děda Lesoň, pavučiny, autobus atd.), která zamotají hlavu většině 

dospělým, ale pro děti jsou to zábavné hry, které prohlubují a rozvíjí 

matematické myšlení. I tato metoda se stále vyvíjí a v poslední době 

klade důraz na diferenciaci, aby všichni žáci zažili úspěch a radost 

z poznání. 

 

 

 

S metodikou Wow! English jsem se seznámila díky odpolednímu školení v roce 2019. Intenzivně jsem 

totiž hledala vhodné učebnice angličtiny pro práci s dětmi tak, aby děti zaujaly a aby používaly 

Cambridžskou metodiku, kterou jsem si osvojila při svých studiích i výuce v Londýně a Brightonu. 

Wow! English není žádná komplikovaná metoda. Naopak je 

založena na výuce jazyka tím nejpřirozenějším způsobem, 

podobně jako se učíme mateřský jazyk: napodobováním, 

opakováním, prostřednictvím prožitku se zapojením více smyslů 

a emoční paměti. Děti se v hodinách učí nejen z tištěného 

materiálu, ale především z video příběhů a video písniček. Díky 

reálné lidské tváři a použití jazyka v kontextu děti zapojují 

emoční paměť, celý příběh si prožijí, a tudíž lépe zapamatují. 

Hlavní hrdinové „Steve a Maggie“ motivují děti k opakování 

nové slovní zásoby nahlas, čímž si ji upevňují, a nenásilně se učí 

správnou výslovnost, a tak odbourávají strach z mluveného 

projevu a budují sebevědomý projev v cizím jazyce. 

Ač se mi materiály Wow! velmi osvědčily, nedržím se jich striktně. Kdykoliv je to možné, doplňujeme 

Stevovy lekce o vlastní projekty. V lekci “Master Chef” jsme ochutnávali různá jídla, připravovali jsme si 

vlastní smoothies a nakonec jsme pro celou školu připravili tradiční anglickou snídani “Big breakfast”. 

Při příležitostech britských a amerických svátků se nejen seznámíme s konkrétní tradicí a příslušnou 

slovní zásobou, ale hlavně vše společně prožijeme. V naší škole tak probíhají oslavy Halloweenu, Bonfire 

night (Noc Guye Fawkese) Remembrance Day (Den válečných veteránů), Pancake Day (Palačinkový den), 

Velikonoc i Vánoc. 

 

Hejného metoda matematiky – sestra Tereza 

WOW! English – Blanka Kaše 
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Pro environmentální vzdělávání máme ideální prostředí: školní zahradu ihned u školy, školu uprostřed 

malebného malého městysu s pestrým kulturním i přírodním bohatstvím v okolí, dobře vybavenou a 

neustále doplňovanou školní i učitelskou knihovnu a také badatelský kroužek. 

Při něm se pravidelně od počátku října vypravujeme paprskovitě do 

různých částí městysu a zkoumáme nejrůznější témata. Téměř celým 

podzimem nás provázely letokruhy. Ani si neumíte představit, co 

výzkumných otázek nás napadalo! Postupně jsme je zodpovídali a 

procházeli tak celým badatelským procesem. Základem badatelství je, že 

si žáci sami položí otázku, vysloví domněnku, vyzkoumají, jak to je a pak 

utvoří závěry. V budoucnu se zaměříme ještě také na to, jak závěry 

prezentovat a případně také využít k řešení nějakých problémů. Protože 

i děti mohou měnit svět! 

My učitelé jsme v tomto procesu průvodci. Pomáháme dětem vyslovit 

takovou otázku, na kterou se dá odpověď najít. Pak je provázíme také 

celou cestou za výsledkem. Tento přístup je vhodný nejen pro zájmovou 

činnost, ale postupně jej zařazujeme také do výuky. Páťáci si vyzkoušeli badatelskou lekci při historickém 

tématu Československé republiky. Badatelské lekce nás čekají také v přírodovědě a časem snad i 

v dalších předmětech. Aby nám to šlo dobře, absolvovala jsem během podzimu velmi podnětný 

badatelský kurs. 

 

 

 

Ani v zimě neleníme. Začali jsme pro naše aktivity více využívat vnitřních prostor, do kterých 
potřebujeme vhodnou obuv. Jakmile ale napadl sníh, rozhodli jsme se ho využít i pro naše pohybové 
aktivity. A teď už se všichni moc těšíme na netradiční aktivity ve velké tělocvičně. O tom, jak se nám to 
líbilo a co jsme všechno stihli, vám ale povyprávíme až příště. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sport 

Environmentální a badatelské vzdělávání – Olga Trachtová Hadáčková 
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Děkujeme všem našim sponzorům za finanční i movité a věcné dary. Jmenovitý přehled je řazen 

abecedně: 

 Bc. Miloš Zoul 

 Bc. Stanislav Král - Standys 

 COMDES CZ s.r.o. 

 Ing. Markét Hejhalová, EFA 

 Koupený s.r.o. 

 Krásnohorská elektro s.r.o. 

 MB Komplex 

 Milan Dvořák 

 Pejšův mlýn Sedlčany 

 Prusa Research a.s. 

 Rodina Faktorova 

 Rodina Kolín 

 Rodina Kváčova 

 Rodina Lišmanova 

 Rodina Štemberkova 

 Rodina Zimova 

 Šárka Nováková 

 

Poděkování patří i všem našim dlouhodobým partnerům, 

zejména Městysu Vysoký Chlumec, ale i mnoha dalším. 

 

Děkujeme také všem rodičům za dosavadní spolupráci v tomto školním roce. Obzvláště děkujeme za 

pomoc při přestavbě šatny MŠ. Díky ochotě a vstřícnosti pana Faktora, Kváči, Lišmana a Moščoviče i naší 

paní uklízečky Jany Kožmínové vznikla nová větratelná šatna, ze které máme všichni radost. Velké 

poděkování patří paní Kolín, která chodí pravidelně k těm nejmladším, učí je poznávat anglický jazyk 

a čte před spaním anglické pohádky. 

 

 

Přejeme vám krásné Vánoce, pevné zdraví, rodinnou pohodu 

a ať máte svého anděla strážného vždy při sobě! 

Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Vysoký Chlumec 

                                                             

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ NAŠIM PARTNERŮM 
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Listopad začal ve školce Drakiádou, kterou jsme připravily pro děti i rodiče celé školy. Na louce pod 

skanzenem se sešlo na 40 účastníků a ve vzduchu se prohánělo asi 13 draků. Počasí nám přálo a na závěr 

podařeného dne si přítomní doplnili energii sladkými odměnami. (foto 1) 

V pátek 5. 11. zorganizovala škola návštěvu vojáka. Všechny děti byly nadšené, měly spoustu otázek a 

velkou radost jim udělalo, když si mohly vyzkoušet vojenský baret a také když dostaly od pana majora 

dárečky. (foto 2) Pak ve středu 11. 11. se většina dětí účastnila Svatomartinského průvodu, který pořádal 

Spolek vysokochlumeckých žen. Ve školce jsme si na tuto krásnou akci vyrobili lampiony. (foto 3) 

Na závěr měsíce čekalo děti v MŠ nádherné hudební představení Lenky Hamajdové „Veselé Vánoce“. 

Holky a kluci měli možnost si zazpívat i zahrát na rozličné hudební nástroje a prostřednictvím koled 

i vyprávění se dozvědět některé vánoční zvyky i tradice. (foto 4) 

Celým měsícem nás provázela SPRAVEDLNOST. Výtvarná práce z titulní strany vznikla na základě 

pohádek, které jsme s dětmi četly. Vyjádřili jsme na vahách, že je k ní třeba používat srdce i rozum 

stejnou měrou. Děti malovaly, stříhaly a lepily. Hráli jsme různé hry a snažili se být spravedlivými při 

každodenních činnostech. V rámci vzdělávacího obsahu se děti seznamovaly se zemědělskými stroji, 

sázely a sklízely brambory, dozvěděly se, jaká zvířata žijí na poli, naučily se rozdíl mezi králíkem a 

zajícem, zpívaly písničku Zajíčku v lesíčku, hrály pohádku O veliké řepě a naučily se básničku Brambora. 

Při procházce jsme pozorovali měnící se přírodu a poznávali rozdíly mezi listnatými a jehličnatými 

stromy. Naučili jsme se rozeznávat smrk a borovici i jejich šišky. Skládáním a lepením jsme vyrobili 

sovičky, kterými jsme vyzdobili chodbu. Také jsme vyráběli truhlíky na okna, výzdobu před školu i školku, 

adventní věnec a výrobky na jarmark – svícínky, stromečky i voňavá mýdla. Stavěli jsme Betlém. 

ŠTĚDROST byla tématem posledního měsíce roku. Druhá výtvarná práce z titulní strany vyjadřuje 

štědrost nejen pod vánočním stromkem, ale i jako schopnost rozdávat druhým, kteří to potřebují. Učíme 

děti nebýt lhostejní k potřebám ostatních a všímat si okolí. Krmíme ptáčky na zahradě, sbírali jsme 

kaštany pro zvířátka na zimu a pomáháme si navzájem, kdykoliv je to třeba.  

V pátek 3. 12. nás navštívil Sv. Mikuláš a jeho družina. Celý týden jsme si o něm povídali a hráli spoustu 

her. Všechny děti krásně přednášely a zpívaly písničky či básničky, které se naučily, a anděl je odměňoval 

sáčky plnými dobrot. Další družina je čekala o pár minut později, kdy za oknem čekal Mikuláš, anděl 

a čerti z páté třídy ZŠ. I jim děti společně zazpívali. (foto 5) 

Další středu, 8. 12., jsme se vydali na exkurzi ke skanzenu, kde probíhaly dokončovací práce na stavbě 

silnice. Stavbyvedoucí Radek Mandík nám ochotně vysvětloval, jak se se stroji pracuje a odpovídal na 

spoustu dotazů. Viděli jsme asfaltování pomocí finišeru a silničního válce a úpravu terénu bagrem. Děti 

byly nadšené. Děkujeme zastupitelům našeho městyse za zprostředkování. (Foto 6) 

Prosinec byl také plný sněhových radovánek, které si děti užívaly na zasněžené zahradě sáňkováním, 

stavěním sněhuláků, iglú apod. Dovádění a radost prozářilo oči všem. (foto 7) 

Před uzávěrkou časopisu si děti vytvořily pod heslem: „Každý jsme pro někoho andělem“ svého 

andělského kamaráda. Jak se jim práce povedla, se můžete podívat ve škole na nástěnce. (foto 8) 

 

Hláška měsíce: Paní učitelka: „Jirko, ty jsi házel stavebnicí?“ Jirka: „Neházel.“ P. uč.: „Já si sáhnu na nos.“ 

Jirka: „Neházel, ale nos měkký mám.“  

Mateřská škola – Marcela Šeráková a Soňa Sedláčková 
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Fotogalerie – listopad a prosinec v mateřské škole 
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Pouštěli jsme draky, pekli vánoční cukroví, vyráběli pařezy, vzpomínali na padlé ve válce, ale také (se) 

vzdělávali distančně. A že se dá zvládnout na dálku i dopravní výchova a i na malé škole lze učit i 

hybridním způsobem je vidět na posledních dvou obrázcích. Na druhém z nich je žačka druhého ročníku, 

která se na chvíli proměnila v paní učitelku a věnovala se na dálku svým spolužákům. Dokládá to, že ani 

spolupráce mezi spolužáky není při on-line výuce nemožná. 

Fotogalerie – konec roku 2021 ve škole i mimo ni 


