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Je tady konec školního roku 

2021/2022 a s tím také 

poslední číslo prvního ročníku 

našeho školního časopisu. 

Věříme, že jste s ním strávili 

nejednu příjemnou chvíli a již 

nyní se těšíte na první číslo 

ročníku druhého. 

 

Duben s sebou přinesl den 

otevření dveří a zápis 

budoucích prvňáčků. Na 

všechny se těšíme. Hned na 

začátku května jsme realizovali 

vánoční dárek – výlet do 

Prahy. Více se o něm dočtete 

uvnitř tohoto čísla. Červen je 

ve znamení nejen závěrečných 

testů, ale také výletů a 

zahradní slavnosti, na které se 

slavnostně rozloučíme s našimi 

nejstaršími žáky. 

Novinkou tohoto školního roku 

jsou také tabla předškoláků a 

páťáků, která budou umístěna 

v oknech přízemí. 

 

Přeji vám všem příjemnou 

četbu a pohodové letní 

prázdniny, po kterých se opět 

sejdeme. 

Tereza Veronika Křenková 
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Ukázky prací žáků ZŠ 
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Zprávičky z naší školičky – Olga Trachtová Hadáčková 

Den otevřených dveří 

Ve středu 13. dubna jsme otevřeli naše dveře 

všem zájemcům, kteří se chtěli přijít podívat jak 

na výuku ve třídách, tak na další aktivity, které 

jsme připravili venku. Začali jsme už ranním 

kruhem. Po velké přestávce se žáci rozběhli po 

školní zahradě, kde na ně čekala práce v několika 

stanovištích. Počítali, hráli si s češtinou, tvořili 

jarní dekorace a také se pokusili sestavit přírodní 

kompas a vyzkoumat, kde jsou ve vztahu ke 

škole a zahradě jaké světové strany. Pracovali 

různými metodami, porovnávali, třídili, 

formulovali závěry svých zjištění. Z akce Učíme 

se venku si odnášeli nejen vědomosti, ale hlavně 

zážitky z toho, že ve škole není nuda. 

 

 

Plavání v Příbrami 

Žáci, kteří neabsolvovali týdenní pobyt na Srní 

s výukou plavání, jeli autobusem společně 

s dětmi ze ZŠ Počepice a Nechvalice pětkrát do 

bazénu v Příbrami. Každou středu mezi 

20. dubnem a 18. květnem tam absolvovali dvě 

výukové lekce. Splnili tedy plaveckou výuku 

v rozsahu deseti hodin. Doprovázela je také 

skupina našich předškolních dětí. 

Většina našich žáků byla v kategorii plavců. 

Trénovali různé techniky plavání, ze kterých 

potom byli na závěr přezkoušeni. To zvládli 

všichni dobře a přivezli si mokré vysvědčení, na 

které mohou být hrdí. 

 

 

Zápis do ZŠ 

Nejen budoucí prvňáci se přišli do naší školy 

podívat a vyzkoušet si různé úkoly ve středu 

27. dubna. Přišlo 12 dětí, z nichž dvě budou mít 

odklad školní docházky. Někteří budou patřit do 

skupiny našich domškoláků, na čtyři se těšíme 

přímo u nás ve škole, kde budou pracovat 

i s dalšími pomůckami než jen s těmi, které si při 

zápisu vyzkoušeli. 

 

 

Dílna s Lindou Kaplanovou 

Další den, kdy mezi nás přišla textilní výtvarnice 

Linda Kaplanová, byla středa 11. května. Tvoření 

se tentokrán neslo v duchu přírodních barev 

z nejrůznějších přírodních materiálů. 
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Zprávičky z naší školičky – Olga Trachtová Hadáčková 

Focení 

Kamil Novotný mezi nás přijel ve čtvrtek 

9. června. Fotili jsme se všichni společně i po 

skupinkách. Předškolákům a páťákům udělal 

dokonce fotografie, které použije každá třída na 

svém tablu. To bude pak vystaveno v okně 

v přízemí. 

 

 

Bezpečně na internetu 

Pro toto důležité téma jsme si pozvali odborníka 

Pavla Matějíčka. Přijel mezi nás v pátek 

17. června, aby s žáky třetího až pátého ročníku 

probral kybernetickou bezpečnost. Vše se 

uskutečnilo prostřednictvím projektu Den pro 

školu, který si klade za cíl propojit odborníky 

z praxe se školami. 

Pavel Matějíček sám sebe považuje za etického 

hackera. Od mala hraje počítačové hry, což děti 

upoutalo. Ukázal jim, jak si co kde zadat i co 

třeba neukládat. Tématem bylo i chování ve 

vztazích a obrana proti nechtěnému chování ve 

virtuálním prostoru. 

Příště ho možná pozveme na přednášku pro nás 

dospělé, protože jsme možná ještě zranitelnější 

než naše děti, které na té neviditelné síti 

vyrostly. 

Den Země 

Přímo na Den Země sice naše škola žádnou 

velkou akci neudělala, přesto jsme na něj 

nezapomněli. Sbírali jsme odpadky okolo naší 

oblíbené cesty kaštanovou alejí ke studánce, 

starší žáci dokonce planetě Zemi napsali dopis. 

Objevovalo se tam zejména přání, aby se k ní 

všichni lidé chovali hezky a neznečišťovali ji 

odpady. Mluvili jsme o tom, jak třídit odpady, co 

se ze kterých pak nechá vyrobit i jak to udělat, 

aby jich spíše ubývalo, než abychom museli řešit 

jejich recyklaci. S nejstaršími žáky jsme se dotkli 

i problematiky odpadních vod, znečištěného 

vzduchu a ohrožených druhů živočichů a rostlin. 

 

 

 

Vylíhli se nám motýli  

Na toto jaro jsme si pro žáky připravili zpestření 

v podobě motýlária. Pět housenek bylo součástí 

balení, my jsme se jim postarali o potravu. 

Protože šlo o babočky kopřivové, neměly stravu 

příliš pestrou. 

Na okně v družině jsme pak pozorovali jejich 

zakuklení i vylíhnutí motýlů, které jsme pustili 

do volné přírody na naší školní zahradě. Nejprve 

byli tři, pak k nim přibyl ještě jeden. Z původních 

pěti housenek se nepodařilo odchovat pouze 

jedno zvířátko. 
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Laskavost je umění jednat citlivě a láskyplně s porozuměním 

k pocitům a potřebám druhých. Čtvrťáci s páťáky se laskavosti 

věnovali například při výtvarné výchově. Jejich úkolem bylo 

nejen vytvořit srdce jako symbol laskavosti. Hlavně se měli 

zamyslet nad slovy, 

která pro ně laskavost 

symbolizují. Zamýšleli 

se nad tím, kdo je 

laskavý, na koho jsou 

laskaví oni. Jak jejich 

práce dopadla, můžete 

vidět i na jedné z ukázek 

výtvarných prací. 

Naši nejmladší žáci, prvňáci s druháky, pracovali ve skupinách. 

Dostali listy s nadepsanými větami typu: Ty jsi blbec! Vypadni! 

Neotravuj! Neřvi! Dej mi to, to je moje! a další. Jejich úkolem bylo 

vymyslet laskavější variantu takového sdělení. Jak se jim dařilo, se 

můžete podívat na ukázce.  

 

Rozloučení s páťáky 

Ve čtvrtek 16. června jsme s páťáky zamířili na 

bowling do resortu Hulín. Zjistili jsme, že 

nemáme šanci je v této hře porazit, což 

způsobilo velkou soutěživost a radost z vítězství. 

Užili jsme si býti spolu a vzájemně si dali pár tipů, 

jak lépe tu těžkou kulatou věc hodit, aby 

popadalo pokud možno co nejvíc kuželek (nebo 

alespoň ta jedna!).  

 

 

Noc ve škole bez školy 

Protože nás čekal horký červnový večer, 

proběhla noc ve škole v pátek 17. června mimo 

školu. V 16 hodin jsme se vydali na cestu do 

Nechvalic, krásnou přírodou, která byla plná 

překvapení. Po utáboření, postavení stanů 

a rozdělení míst naskákali všichni do 

vytouženého bazénu. Opekli jsme buřty a sladké 

hady, zazpívali si táborové písně a kolem 

23. hodiny odešli všichni na kutě.    

 

 

Zprávičky z naší školičky – Blanka Kaše 

Téma měsíce květen: Laskavost – Olga Trachtová Hadáčková 
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Čestnost nám dává vnitřní sílu stát čelem tomu, co přichází, ale 

také odolat pokušení hledat výhodné nefér cesty. 

Ve škole často hledáme způsob, jak konflikty řešit co 

nejčestněji. Čestnost se promítá také do soubojů, které 

probíhají v rámci tělocviku. A občas si musíme všichni čestně 

přiznat, že jsme něco nezvládli. 

Každou ctnost promítáme také do četby. V rámci čtenářských 

dílen se zaměřujeme na to, zda se tam konkrétní ctnost 

objevila a v jaké situaci. Čestnost nebyla výjimkou. To nám 

může pomoci i v běžných situacích ocenit, když je někdo 

čestný. A ocenění by bylo na samostatnou kapitolu. Letos jsme 

s ním začali vždy v pátek před obědem. A budeme pokračovat. 

 

 

 

Hrdost je pocitem velkého uspokojení, když se podaří 

dosáhnout výjimečného úspěchu mně nebo mým blízkým. Na 

červen jsme ji naplánovali s vědomím, že jde o velmi náročné 

období jak ze strany žáků, tak ze strany pedagogů. Již nyní, po 

uzavření letošní klasifikace, na sebe můžeme být hrdí, že jsme 

zvládli další náročný školní rok. 

Byl plný nejen učením, ale i aktivitami. Učili jsme se mnoho 

nového, včetně práce s kartami ctností. Uspořádali jsme 

několik akcí společně s mateřskou školou. Vyrazili na několik 

výletů, exkurzí a výprav. Pracovali nejrůznějšími metodami, 

zkoušeli zajímavé způsoby sebehodnocení. Učíme se oceňovat 

sami sebe i svoje kamarády. Překonávali jsme překážky na naší 

každodenní cestě. Ušli jsme společně hodně kroků. A mnoho 

dalších nás ještě čeká, ať už společně, s jinou partou, rodinou nebo každý sám. 

Nad tím, za co na sebe můžeme být hrdí, se ve škole zamýšlíme při každém sebehodnocení. S hrdostí si 

ale můžete pohrát i doma o prázdninách. Můžete třeba vyzkoušet tuto aktivitu: 

To, co jsme dosud v životě dokázali, si můžeme představit jako krásný kámen, třeba polodrahokam. Každý 

takový polodrahokam se již navždy stává součástí našeho života. Patří k nám a je součástí hory našich 

úspěchů. Tu má každý z nás. Můžeme si takovou naši horu nakreslit. Na její vrchol nakreslíme sami sebe. 

Barevnými pastelkami pak dokreslujeme drahokamy našich úspěchů, které doplníme jednoduchými 

popisky, co už umíme, co jsme zvládli, na co jsme hrdí. Hory nebudou plné, bude v nich místo na to další, 

co na nás v životě ještě čeká. Můžeme si je vyvěsit a postupně dokreslovat. 

Témata příštího školního roku bude celý pedagogický sbor vybírat před začátkem dalšího školního roku. 

Opět vás s nimi budeme na našich stránkách seznamovat. 

Téma měsíce duben: Čestnost – Olga Trachtová Hadáčková 

Téma měsíce červen: Hrdost – Olga Trachtová Hadáčková 
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Učíme se i venku 

Chrostíky si možná ještě pamatujeme z příběhů o Ferdovi 

mravencovi, když jim pomáhal stavět ochranné domečky. Ale co 

třeba splešťule, vodní beruška, okružák, bruslařka, znakoplavka 

nebo plovatka? Ty všechny jsme měli venku na talíři a zkoumali je 

lupou, když jsme se vypravili na pozorování k nedalekému 

rybníku. Poznávat nám je pomohla maminka Matěje a Bětky, paní 

Burdová, která s sebou přinesla knihy, podle kterých jsme mohli 

všechny tyto živočichy určovat i sami. Nejvíce nás asi zaujala 

informace, že někteří z nich jsou draví a požírají ty ostatní – což 

jsme také nakonec na vlastní oči viděli.  

Znalosti paní Burdové jsme využili i při poznávání rostlin 

na jaře. Byl tu zrovna náš portugalský spolužák Oliver, 

který s námi pobyl týden a přinesl vyprávění 

o Portugalsku. 

Zajímavý byl pro 

nás hlavně 

portugalský 

vodní pes – ten  

výborně plave 

díky plovacím 

blanám. Oliverovi 

máváme fotkou z našeho společného jarního pobytu venku.  

Jeden den jsme se věnovali včelám. Nejdříve jsme společně se 

staršími dětmi pracovali ve skupinách a řešili různé úkoly 

přinášející informace 

o tomto ohroženém 

hmyzím druhu. Zjistili 

jsme, že toho o včelách 

už hodně víme, ale nové 

pro nás bylo třeba to, že včelí královna vyroste z takové larvy, 

kterou včely krmí mateří kašičkou. Poté jsme se vydali za 

maminkou Toničky, paní Kortánkovou, která nám ukázala, jak to 

vypadá v úlu ve 

skutečnosti. 

Mohli jsme si 

vyzkoušet 

včelařský oblek, 

stlouct rámeček, 

zblízka pozorovat 

trubce nebo třeba 

vyrobit včelu.  

Prvňáci a druháci – Kateřina Ahmad 
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V tomto školním roce fungoval, stejně jako v minulém, badatelský kroužek. Přihlášeno na něj bylo patnáct 

žáků od prvního po pátý ročník. Jeho účastníci se sešli celkem devatenáctkrát. Některé aktivity probíhaly 

ve škole, většina venku. Žáci se učili pracovat badatelským způsobem: zjišťovali, co všechno k tématu již 

ví, ptali se druhých, přemýšleli, co chtějí zjistit, získávali informace, sestavovali hypotézu, plánovali její 

ověření, ověřovali zkoumáním, pozorováním i pokusy, zapisovali, zjišťovali a interpretovali výsledky. Učili 

se argumentovat, sestavovat závěry svých zjištění a přemýšlet, jak lze výsledek využít dál nebo co by je 

k tématu ještě dál zajímalo. 

Velkým tématem na podzim byl les. Zkoumali jsme patra lesa, 

letokruhy, tvrdost dřeva. Zajímali jsme se také o život na rybníce. 

Dalším tématem byl vítr, proudění vzduchu. Pouštěli jsme draky, 

pozorovali letadla, házeli lehkými polystyrenovými. Zaměřili jsme se 

také na čas. Jednu hodinu jsme strávili nad přesýpacími hodinami, 

další při pozorování stínů. 

Tato větší témata, které nás provázela po několik badatelských lekcí, 

jsme prokládali kratšími. Jednu hodinu jsme věnovali lukostřelbě – 

pozorovali jsme vlastní těla a vliv jejich postavení na výsledek našeho 

střeleckého pokusu. 

Ptáci žáky prozatím 

nezaujali a tak se z plánovaného většího tématu nakonec 

stala pouze jednohodinová ochutnávka. Také sněhu jsme 

plánovali věnovat více času, ale neměli jsme štěstí na jeho 

nadílku. Zajímavá byla hodina, při které jsme měli příležitost 

z blízka si prohlédnout bagr a vyzkoušet si jeho ovládání. 

Zkoumali jsme, proč která lžíce vypadá tak či onak, jak se má 

bagr k práci postavit a proč a zamýšleli se i nad tím, jak moc 

nám takovéto stroje usnadňují práci. 

Jednu hodinu jsme také strávili před obrazovkou. Ale nenechte se mýlit, nešlo o lelkování. Zajímaly nás 

záhady světa, jako je třeba Bermudský trojúhelník. Velmi nás zaujalo video, na kterém vědci zkoumali 

záhadu místa na Rychnovsku. Zde totiž voda teče do kopce a tak nás všechny velmi lákalo jet to 

prozkoumat na vlastní kůži. Jen kdyby ten Rychnov nad Kněžnou nebyl tak daleko… 

Rok jsme završili účastí v badatelské Velké vodní výzvě. Z nabízených 

devíti možností k účasti jsme si vybrali následující čtyři: 1. Půjdu si zaplavat 

nebo si aspoň namočím nohy do vody. 2. Zorganizuji úklidovou akci kolem 

vody. 3. Vyfotím si u vody selfie. 4. Zaznamenám některou z výzev – 

natočím minutové video. Naplánovali jsme si tedy páteční vycházku do 

Počepic. Překonali jsme vrch Radešín 

a seběhli z něj k Počepickému 

potoku. Zde jsme si vyráchali nohy a 

přitom se vyfotili a natočili. Během 

celé výpravy jsme sbírali odpadky. 

Byli jsme překvapeni, jak málo jich 

bylo. Zpět jsme se vydali autobusem a v cíli se odměnili zmrzlinou.  

Naše volnočasové aktivity – badatelský kroužek – Olga Trachtová Hadáčková 
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Úterý 3. května se stalo dnem realizace jednoho z vánočních dárků - 

výletu do Prahy. Sešli jsme se v Sedlčanech na vlakovém nádraží, odkud 

jsme přes Olbramovice cestovali vlakem. Po příjezdu na hlavní nádraží 

jsme se přesunuli k lanovce na Petřín. Děti nás přemluvily na návštěvu 

bludiště, kde jsme si pohledem do několika zrcadel snad úplně všichni 

posílili především břišní svaly. 

Procházka k Pražskému hradu vedla 

mimo jiné kolem vstupní brány, na 

které byla ukázka, jak dlouhý je jeden loket. Děti si samozřejmě musely 

vyzkoušet, jak je ten loket vlastně dlouhý a podle čí ruky ho asi tak kdysi 

měřili. Pražský hrad nás uvítal střídáním 

stráží, takže někteří konečně uvěřili, že 

hradní stráž nejsou jen figurky, ale živí lidé. 

Obdivovali jsme jejich preciznost 

a soustředěnost. Prošli jsme v pořádku 

i bezpečnostní kontrolou a na nádvoří 

hradu jsme pak zjistili, jestli je pan 

prezident právě přítomen. Po sestupu 

schodů jsme zamířili na tramvaj, kterou 

jsme se přesunuli zpět do centra, na 

Václavské náměstí. 

Zde na nás čekala rezervace ve Výtopně. 

Děti i dospělí, co zde byli poprvé, byli uneseni. Jídlo bylo rychle připravené 

a dopraveno opravdu originální cestou. Oběd by nemohl být bez dezertu, na 

který jsme se stavili ve Světozoru - výběr byl obrovský a zmrzlina vskutku 

báječná. Trošku jsme ještě spočinuli a děti měly možnost navštívit přilehlý 

obchod. Že tam zmerčí Pokemony a do 5 minut je totálně vykoupí, nečekal ani 

pan prodejce, který hned vyslal echo. Děti si rády počkaly 10 minut na to, až 

mu přinesou další. 

Poté jsme se přesunuli do Národního 

muzea, kde na nás čekala úžasná 

přednáška na téma evoluce a Kdo je kdo v živočišné říši 

- https://www.nm.cz/program/pro-skoly/kdo-je-kdo-v-zivocisne-

risi. Děti byly hodně unavené, přesto se zaposlouchaly do 

zajímavého výkladu a nebály se klást otázky, což bylo velmi milé 

a oceněno panem průvodcem - ne vždy se tak prý u škol stává. Po 

asi hodině a půl jsme se vypravili na vlak a naše dobrodružství se 

ubíralo ke konci. Než jsme se nadáli, byli jsme na Sedlčanském 

nádraží a vítali se s rodiči. Unavení, ale spokojení. 

 

 

Výlet do Prahy – Blanka Kaše 

https://www.nm.cz/program/pro-skoly/kdo-je-kdo-v-zivocisne-risi.
https://www.nm.cz/program/pro-skoly/kdo-je-kdo-v-zivocisne-risi.
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Mikuláš Jacko, žák 4. ročníku, je zároveň žákem ZUŠ Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Milín. V právě 

končícím školním roce zaznamenal velký úspěch při hudebních 

soutěžích, vystupoval i na několika koncertech. 

Kde jsi vystupoval? 

V Milíně, Říčanech a Sedlčanech. 

Co na vystoupení trénuješ? 

Hlavně etudy, ale na soutěže a vystoupení jsem se učil nějaké 

skladby. 

Vystupoval jsi sám nebo s někým? 

Se svým bratrancem Džamálem Ahmadem. 

Na jaký hudební nástroj jste hráli? 

Já na trubku, on na klavír. 

Kde se konaly soutěže, ve kterých jsi vyhrál? 

Jak školní, tak oblastní kolo bylo v Rožmitále. 

 

Fotoohlédnutí páťáků za prvním stupněm ve Vysokém Chlumci 

Rozhovor s Mikulášem Jackem – připravila Šárka Novotná 
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16. června – MŠ - od 16 hod. – rozloučení s předškoláky 

17. června – 3. – 5. ročník - Projekt Den pro školu – Pavel Matějíček – bezpečnost na internetu 

22. června – 1. a 2. ročník – Sedlec-Prčice - dopravní výchova „Jedu poprvé“ 

22. června – 3. a 4. ročník – Kutná Hora 

22. června – 5. ročník – Praha 

23. června – MŠ i ZŠ Zahradní slavnost od 16 hod. 

24. června – MŠ i ZŠ – VZPoura úrazům – přednáška o bezpečném pohybu 

27. června – brigáda na školní zahradě a v přístřešku MŠ 

28. června – Výlet do Plzně – MŠ ZOO, ZŠ centrum města 

29. června – turistický den 

30. června – ZŠ – předání vysvědčení 

 

 

 

 

 

Naše hvězda                 

Země, kde probíhá válka                   

Čím čicháme?              

Samec od slepice                 

Tajemství                 

Hlodavec žijíci na stromě                  

Šimpanz                

Otisk nohy                

Sloup indiánů                

 

 

Tajenka: ________________________________________________ 

 

Připravila Eliška Novotná      Tajenka z minulého čísla: ČESTNOST 

 

Kalendář na červen 2022 

Křížovka 
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Omalovánka (od Veroniky Zemánkové): 

 

Najdi 5 rozdílů (Antonie Jacková): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Našim nejmenším 
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Dubnovou ctností byla ČESTNOST –  vyzkoušeli jsme si ji při přetahování se školáky, čestně školkáčci 

přijmuli porážku, aby pak sebrali síly a v 2. kole zvítězili. K čestnosti vedeme děti stále, nejen při hře. 

V prvním dubnovém týdnu se počasí výrazně změnilo k horšímu, děti 

si přesto užívaly každý den strávený ve školce i venku naplno. 

S blížícími se  velikonočními svátky jsme se zaměřili na činnosti 

k tomuto tématu. Společně jsme vyzdobili třídu i chodbu, barvami 

natiskli zajíčky, vyráběli jsme přáníčka, naučili se novou písničku 

i velikonoční koledu. Nejvíce jsme pracovali s různými vajíčky – 

papírová jsme počítali a třídili dle barev a  velikosti, skládali je 

z korálků, prostřednictvím obrázků jsme hádali, jaká zvířátka se 

mohou z vajíčka vylíhnout. Vyráběli jsme kuřátka z chemlonu, barvili 

jsme vajíčka a vytvořili z nich malé slepičky a s nimi pak vyzdobili 

vchod do školy. Těsně před velikonočními svátky jsme vyrazili 

koledovat. Děti si to velmi užili a věříme, že i ti, které jsme navštívili. 

 

Opravdová vyfouknutá vajíčka jsme si také nazdobili ve skanzenu, kde byl pro děti připraven velikonoční 

program. Děti viděly, jak se plete pomlázka, upekly si jidáše a zúčastnily se spousty dalších aktivit, včetně 

velikonoční stezky s naučným komentářem. 

Po velikonočních svátcích jsme poznávali nejen naši Zemi, ale vypravili jsme se objevovat i vesmír a jeho 

planety. Skřítek Nepořádníček nás naučil třídit odpad a v pátek 22. 4. jsme si připomněli, že Země slaví 

svůj svátek a přemýšleli jsme, čím bychom jí udělali radost. Bylo velice zajímavé poslouchat názory dětí 

a jejich přání pro naši Zemi. 

V úterý 26. 4. jsme za spolupráce našich skvělých rodičů vyrazili do Polesí Svatý Jan, kde si pro nás pan 

Votruba připravil krásný a bohatý program. Děti si nejprve vyzkoušely hru na lesní roh a poté jsme se 

vydali do lesní školky, kde děti poznávaly jehličnaté stromy a dozvídaly se o nich spoustu zajímavostí. 

Dále nás čekala krásná procházka lesem, ve kterém se schovávalo mnoho překvapení. Jedním z nich bylo 

kácení stromu přímo před našimi zraky za použití lesní techniky. 

Dcera pana Votruby si pro děti připravila obrázky lesních zvířat, 

které měly děti za úkol správně pojmenovat. Také je čekala stezka 

poslepu, která je moc bavila. Když však v lese objevily lesní domek, 

kam se vešly téměř všechny, byly naprosto nadšené. A to ještě 

dopoledne zdaleka nekončilo. Na lesní cestě na nás čekali myslivci 

se svými trofejemi lesních zvířat a různými vábničkami, které si opět 

děti s velkou radostí vyzkoušely. V cíli je pak čekali poníci i domácí 

prasátko, které si mohly nakrmit. Věrná fenka nás provázela celou 

cestu a její psí kamarád čekal v cíli. Na závěr krásného výletu jsme 

si pochutnali na špekáčcích. Panu Votrubovi jsme předali veliký 

obraz na téma les, které děti předem ve školce vytvořily a rozloučily 

se písničkou. Moc děkujeme panu Votrubovi za krásný program 

a všem rodičům, že děti dopravili tam i zpět.  

Mateřská škola – Marcela Šeráková a Soňa Sedláčková 
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Ctností měsíce květen byla LASKAVOST. V tomto měsíci jsme se věnovali oslavě svátku matek. Vytvořili 

jsme veliké srdce a vyprávěli, si jaká je naše maminka a co vlastně laskavost znamená, že pod tímto 

slůvkem je ochota pomoci, láska, obětavost, pracovitost...  

Začátek května byl pro naše nejmenší dobrodružný. Nejen, že jsme pokračovali 

v plaveckém výcviku, ale vydali jsme se autobusem a pak i vláčkem do 

Vrchotových Janovic. Tam pro nás byl připraven krásný program v tamním 

zámku. Děti mohly vidět princeznu, hračky, se kterými si hrály děti v dřívějších 

dobách a dozvěděly se i spoustu zajímavostí. Poté jsme se vydali obdivovat krásu 

přilehlého parku. Díky ochotě paní Kolín probíhala tato komentovaná prohlídka 

v anglickém jazyce. Na závěr našeho putování nesměl chybět výborný oběd, na 

kterém si všichni pochutnali. 

V závěru týdne jsme se věnovali přípravě přáníček pro maminky. Zkusili jsme si svoji maminku namalovat. 

Bylo zajímavé sledovat děti při práci, každý ji ztvárnil podle svých představ a i nejmenší děti tento nelehký 

úkol splnily. Další týden byl věnovaný naší nejbližší rodině. Děti se učily vyjmenovat i pojmenovat  členy 

své rodiny. Bylo pěkné poslouchat, že téměř všichni znali jméno své maminky i tatínka. Povídali jsme si 

o tom co je to domov, naučili se písničku Pro maminku. Zkusili jsme se starat o miminko, naučili se 

básničku s pohybem Co ta očka vidí. V závěru týdne nás čekala výtvarka s Lindou Kaplanovou, kdy děti 

tvořily výtvarné dílo pomocí bublifuků. 

Ve středu 18. května jsme úspěšně ukončili plavecký výcvik, děti dostaly „mokré“ vysvědčení a sladkou 

odměnu. Čas, který nám zbýval do odjezdu autobusu, jsme si tentokrát zpestřili návštěvou tamního 

sportovního hřiště, kde jsme se nasvačili a poté vyzkoušeli posilovací stroje. 

Téma ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA jsme procvičovali 2 týdny. Děti poznávaly zvířata podle obrázků, 

dozvídaly se zajímavosti o jejich životě, kde žijí, čím jsou pro nás užitečná a spoustu dalších informací. 

První týden byl věnovaný domácím zvířatům a druhý pak zvířatům ze ZOO, kdy jsme např. hráli hru Myslím 

si zvíře, které… Velkou legraci si děti užily při hře Na zvířata, kdy předváděly a hádaly různá zvířata. Také 

je moc bavilo poznávat zvířata podle zvuku, i když to nebylo vůbec jednoduché. Naučili jsme se písničku 

Pět minut v Africe, která se dětem moc líbila. 

V rámci tohoto tématu jsme jeden den věnovali i včelám a hádali jsme, proč jsou 

pro život na Zemi tak důležité. Do tématu nás vnesla knížka Medové příběhy. 

Rozvíjeli jsme předmatematické dovednosti s matematickou včelkou a také jsme si 

včelky namalovali, vystříhali a slepili. Další den jsme včelkám domalovali květinu 

k opylování. Téměř všechny děti pracovaly samostatně a dílo se jim moc povedlo. 

Ve čtvrtek 26. května nás čekal pěší výlet do Počepic. Čekala nás procházka lesem, 

stavění lesních domečků, skvělá exkurze do výrobny perníků u Hejhalů, zdobení 

perníků, výborný oběd a veselá zábava na hřišti areálu U Radešínka.  

Ctnost pro měsíc červen je Hrdost a k té se tento měsíc určitě hodí foto z titulku. Je ze 

slavnostního rozloučení s předškoláky, které se konalo v nové obřadní síni úřadu městyse ve čtvrtek 

16. června od 16 hodin. Přejeme jim vše dobré do dalšího života a vám všem krásné léto plné pohody, 

sluníčka a hezkých chvil s vašimi blízkými.  

 

Hláška měsíce: Paní učitelka pouští relaxační hudbu dětem ke spaní, v tom do toho začne hrát reklama na 

nějaké zboží. Přiběhne Anička a povídá: „Paní učitelko, máte tam nějakou kriminálnici.“   
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Fotogalerie – duben až červen v mateřské škole 
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PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ LÉTO 

A POHODOVÉ LETNÍ PRÁZDNINY! 
 

Fotogalerie – duben a květen v ZŠ 


