
Poškolák 
PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE 

 

Se začátkem roku si dáváme předsevzetí. Někdo je plní, někdo ne. Proč jednou 

nezkusit udělat předsevzetí pro naši školu? Jestli to zvládne, to se uvidí. 

Každý z nás by naší škole určitě něco přál, ale těžší je pro to sám něco udělat. 

Člověk má někdy velké cíle. Děti si přejí samé jedničky, rodiče málo starostí. Někdy, ale 

stačí menší cíl a udělá taky radost. Třeba pochvala za donesený starý papír nebo za 

pěkně namalovaný obrázek. 

Když každý z nás vymyslí nějaké malé předsevzetí, které někomu ve škole udělá 

radost, tak nám spolu bude určitě lépe. Zkuste se zamyslet, co je ve vašich silách a čím 

lze škole pomoci. Menší žáci mohou zkusit se víc usmívat, lépe zdravit a více dávat 

pozor při výuce. Starší žáci mohou pomáhat mladším spolužákům a učitelům. Paní 

kuchařky budou vařit více oblíbených jídel, paní učitelky budou méně zkoušet (anebo 

více) a paní ředitelka dá ředitelské volno (možná). 

Já si přeji pro naši školu více spokojených dětí, učitelů a hodně rodičů, ochotných 

nám s tou spokojeností pomáhat. Děkuji všem, kterým není naše škola lhostejná a kteří 

škole pomáhají. Děkuji zastupitelům obce, sponzorům, rodičům, všem zaměstnancům z 

mateřské školy a ze základní školy, bez vás všech by škola nebyla, jaká je. Malá, 

vesnická, vstřícná, rodinná, zkrátka naše. 

Mgr. Markéta Ulrychová, ředitelka školy 

 

 

 

 

 Práce žáků 8. a 9. třídy 



Záškoláctví 
Záškoláctví patří mezi nejčastější sociálně patologický jev, který se vyskytuje 

i na naší škole, a může mít tyto podoby:  

· pravé záškoláctví – žák se ve škole neukazuje, ale rodiče si myslí, že do školy chodí 

· záškoláctví s vědomím rodičů – na této formě se podílí několik typů rodičů, jejichž 

hlavními charakteristikami je buď odmítavý postoj ke škole nebo přílišná slabost ve vztahu k dítěti či 

závislosti na pomoci a podpoře dítěte v domácnosti 

· záškoláctví s klamáním rodičů – existují děti, které dokážou přesvědčit rodiče o svých zdravotních 

obtížích, po které nemohou jít do školy, a rodiče jim absenci omlouvají pro tyto zdravotní důvody, 

tento typ záškoláctví je však obtížně rozlišitelný od záškoláctví s vědomím rodičů 

· útěky ze školy – někdy se tomuto typu říká interní záškoláctví, kdy žáci do školy přijdou, nechají si 

zapsat přítomnost a během vyučování na několik hodin odejdou, přičemž zůstávají v budově školy 

nebo ji na krátkou dobu opustí 

· odmítání školy – některým typům žáků činí představa školní docházky psychické obtíže, např. v 

důsledku problémů ve škole souvisejících s obtížností učiva, při strachu ze šikany, či výskytu školní 

fobie nebo deprese 

Věřím, že většina rodičů své dítě do školy poctivě posílá, ale bohužel se ve škole setkáváme i s 

opačnými případy. Není jich mnoho, ale již máme v některých případech podezření, že se jedná o 

záškoláctví dokonce s vědomím rodičů. V takových chvílích musíme požadovat lékařské potvrzení, 

abychom tento jev eliminovali nebo zcela vymýtili. Není v zájmu nikoho krýt dítě. Jde přece právě o 

něj a jeho budoucnost, a to nejen z důvodů mnoha zameškaných hodin, ale též jeho budoucího 

neetického chování. 

MH 

První školní den 
Opět nám nastal nový školní rok a naše základní 

škola přivítala nové žáčky – prvňáčky. Letošní první třídu 

tvoří sedm dětí: Adéla Cabicarová, Kristýna Hamříková, 

Barbora Hurdálková, Tomáš Jahoda, Bohuslav Lacko, 

Vincenc Linhart a Jakub Sklenka. 

Na slavnostní 

zahájení se přišli kromě 

rodičů a prarodičů 

podívat i milí hosté – pan 

starosta Miroslav Kališ, 

paní ředitelka Mgr. Markéta Ulrychová a paní vychovatelka Lucie 

Kaněrová. 

Po úvodních proslovech se všechny děti představily a na 

tabuli přikreslily ke sluníčku paprsek tak dlouhý, jak moc se do školy 

těšily. Poté byly ošerpovány a obdržely pamětní list, který jim bude 

Václav Lonc - 4. tř. 



Marie Skvrnová - 4. tř. 

navždy připomínat první školní den. Děti měly na lavicích připraveny dárečky, které vyráběli žáci naší 

školy, i dárky od našich sponzorů – časopisů Sluníčko a Mateřídouška a drobnosti od 

Královéhradeckého kraje. Poté jsme si zahráli hru, zacvičili a zazpívali si písničky u piána. 

Musím všechny děti moc pochválit, neboť všechny aktivity zvládly na jedničku s hvězdičkou. 

První školní den proběhl úspěšně a teď nás čekají další dny a měsíce, ve kterých si osvojíme 

mnoho nových poznatků. 

Všem žáčkům přeji úspěšné vykročení do dalších dnů a hodně zdaru při plnění školních 

povinností.  

HV 

Prevence zubního kazu  
O zoubky je třeba pravidelně pečovat. Jak má 

tato péče vypadat, nám přišly ukázat dvě studentky 

stomatologie. Děti nadšeně poslouchaly a my 

věříme, že si správné čistění  s nadšením osvojily a 

nezapomenou na něj ani v budoucnu.  

MH 

Stmelovací výlet žáků 

1. – 3. třídy 
Jeden zářijový den byl věnován stmelovacímu 

výletu 1. - 3. třídy. Žáci odjeli do Trutnova, kde 

společně se svými pedagogy navštívili místní muzeum 

a galerii Drak. Výlet se vydařil a všichni se vraceli 

spokojeni. 

MH 

Stmelovací výlet žáků 4. a 5. třídy 
Na začátku září jeli žáci 4. a 5. třídy na výlet do 

josefovských pevností a do záchranné stanice v Jaroměři. Cílem 

bylo, aby se blíže poznali, neboť je v letošním školním roce čeká 

několik společných vyučovacích hodin. 

V Josefově byl připraven program, při kterém se mohli 

seznámit se životem vojáků z doby krátce po postavení pevnosti. 

Po celou dobu cesty pevností plnili různé úkoly, např. hledali 

„dělové“ koule v prostoru před vchodem do podzemí. Pro žáky 

bylo zážitkem chodit v podzemních chodbách jen s rozsvícenými 

kahánky. Nejvíce se jim líbilo, když museli nakonec svíčky zhasnout a kousek cesty jít potmě.  Na konci 

prohlídky hledali podle plánku poklad a každý obdržel jako odměnu čokoládovou minci.  

Z Josefova se odjelo do Jaroměře do záchranné stanice pro zraněná zvířata. Zde se mohli blíže 



seznámit s velkým množstvím zvířat a dozvědět se o nich spoustu zajímavostí. Měli možnost si 

pohladit i živého hada. 

Výlet se žákům podle jejich ohlasu líbil a myslím, že určitě splnil svůj záměr. 

JM 

Cvičný požární poplach 
Dne 16.10. proběhl na naší škole cvičný požární poplach. 

Během čtvrté vyučovací hodiny oznámila paní ředitelka povelem 

HOŘÍ, abychom opustili všichni školní budovu. Žáci ihned zareagovali a 

spolu s učiteli se během necelých čtyř minut přemístili na hřiště, kde si 

od paní ředitelky vyslechli, co dělat v případě skutečného požáru. 

Všichni se poté vrátili do školy a pokračovali ve výuce. 

MH 

Ovocnářství Dolany v Zájezdě 
Ve středu 17.10. jsme se šestou třídou navštívili 

Zemědělské družstvo Dolany. Nejprve se nás ujal pán, který 

na všechno dohlíží. Ukázal nám mrazáky, kde se skladuje 

ovoce. Šli jsme do skladu s jablky, kde byly 3°C, a poté do 

mrazáku s hruškami, kde byl -1°C. Pak jsme šli na 

ochutnávku, kde 

nám byly dány 

k ochutnání čtyři 

odrůdy jablek, o 

nichž jsme pak hlasovali. Také jsme dostali na napití mošt.  

Poté jsme nasedli do autobusu a jeli jsme se podívat na 

sady. Paní, která s námi jela, nám předvedla stroj, s nímž se 

sklízí jablka přímo v sadu. Po prohlídce jsme si mohli 

utrhnout jedno jablko domů. Poté jsme jeli zpátky do školy. 

Výlet se mi líbil.  

         Natali Kudrnáčová - 7. tř.  

 

 

 

 

 

 

 

Veronika Vlčková - 7. tř. 

Hynek Jarkovský - 8. tř.  Silvie Pavlová - 8. tř. Matyáš Kavan - 4. tř. Natálie Marečková - 6. tř. 



Plavání 
Všichni dobře víme, že plavání je pro náš 

organismus velmi dobré a i odborníci ho doporučují jako 

vhodnou pohybovou aktivitu. Proto je zřejmě zařazeno do 

tělesné výchovy a je součástí  ŠVP pro děti 1. – 4. třídy.  

Co si myslí o plavání děti třetí třídy? To si, prosím, 

můžete přečíst. 

Nemusíme sedět v lavicích, je to zábava, učíme se kraul a prsa. Markéta Hylmarová 

Plavání je fajn věc, otužujeme se. Pak nám rostou svaly na rukou i na břiše. Lucie Kunová 

Plavání nám dodává sílu, plaveme pod vodou, lovíme kroužky, hrajeme různé hry. Dodržujeme 

všechna pravidla. Paní plavčice je moc hodná a milá. Eliška Smetanová 

Až budeme dospělí, můžeme to naučit svoje děti. Je to sport. Leontýna Hoffmanová  

Na začátku plavání si hrajeme a to mě hrozně baví, pak plaveme a závodíme. Iva Macháčková 

Kdybych jel k moři a neuměl bych plavat, utopil bych se. Michal Pokluda 

Je to dobrá věc pro svaly a ještě na otužování. Jakub Petr 

Otužujeme se, a až budeme staří, neutopíme se. Al Sofy Heřman 

Procvičujeme si své nohy, ruce a svůj dech. Karolína Fialová 

Protahujeme svaly, neutopíme se. Antonín Vohnout 

Byla to legrace, když jsme skákali kufr. Lukáš Vanický 

Doufám, že plavání máme všichni rádi. Hana Hanelová 

Byli tam kamarádi. Matěj Fendrych 

Plavání je super sport. Michal Sehnal 

JB a 3. třída 

 

Návštěva dopravního hřiště v Náchodě 
Ve čtvrtek 2. listopadu jeli žáci 4. a 5. třídy na 

dopravní hřiště do Náchoda. I když se jednalo o velmi 

pozdní termín, a to listopadový, počasí jim přálo. 

Jaký byl ohlas samotných žáků na tuto akci? Jeli by 

tam znovu. Kladně hodnotili, že si v praxi vyzkoušeli jízdu 

na kolech v různých dopravních situacích, např. jak se 

chovat při fungujícím semaforu, na železničním přejezdu, 

co znamenají v praxi různé dopravní značky, kdo má kdy 

přednost. 

Z hovorů v autobuse při zpáteční cestě bylo zřejmé, že si to skutečně užili a už se těší na jaro, 

kdy by měli jet znovu a získat zde průkaz cyklisty.  

JM 

 

 

 



Sběr papírů 
Za I. stupeň nejvíce kg papíru přinesla ŠÁRKA ŽĎÁRSKÁ – 500 kg 

Za I. stupeň nejvíce kg papíru přinesla 3. třída –  1681,2 kg 

Za II. stupeň nejvíce kg papíru přinesla NICOL MELICHAROVÁ – 1200 kg 

Za II. stupeň nejvíce kg papíru přinesla 7. třída – 1777 kg 

Za celou školu se nasbíralo 6222,3 kg papíru. 

Všem, kteří se zúčastnili sběru papíru, moc děkujeme! 

Sběr kaštanů 
Nejvíce kaštanů nasbíral DANIEL KOZÁK – 63,5 kg. 

Za celou školu se nasbíralo 196,3 kg. 

Všem, kteří se sběru kaštanů zúčastnili, děkujeme! 

 

Strašidelný týden v MŠ 
Halloween je v poslední době velmi populární 

podzimní svátek, a tak klasické české Dušičky ustupují 

do pozadí.   Chtěli jsme dětem přiblížit oba tyto 

svátky, a tak jsme se rozhodli ve školce uspořádat 

Strašidelný týden. 

Přípravám jsme věnovali již asi týden předem, 

učitelky promýšlely výzdobu v prostoru školky. Do 

výzdoby byly zapojeny i děti, vystřihovaly duchy 

z papíru, vytvářely halloweenské dýně, vyráběly 

pavouky a netopýry, kreslily a malovaly obrázky se 

strašidelnými náměty. Učitelky si s dětmi povídaly o 

tom, co je čeká a na co se mohou těšit. 

Po pečlivé přípravě se na jedno ráno 

proměnila chodba se schodištěm ve strašidelnou stezku.  Za doprovodu hrozivých zvuků z temného 

lesa, tmy a pouhého svitu svíček procházeli rodiče a jejich děti touto strašidelnou chodbou až nahoru 

do tříd, kde na ně čekala zasloužená odměna v podobě lízátkového ducha. Všechny děti velmi 

statečně tuto výzvu splnily. Během dopoledne jsme si ještě zasoutěžili a také zatančili na strašidelné 

písničky. 

Další den jsme se s dětmi v rámci procházky vydali na místní hřbitov. Při návštěvě hřbitova 

jsme si povídali, k čemu takové místo slouží, a vysvětlili jsme si, že Dušičky jsou náš český svátek, kdy 

chodíme zdobit hroby a zapalovat svíčky, abychom uctili památku těch, co už nejsou mezi námi. Prošli 

jsme s dětmi celý hřbitov, a kde nebyl hrob ozdoben, zapálili jsme společně svíčku. 

Děti si celý týden viditelně užívaly a díky pestrému programu získaly spoustu nových poznatků. 

                                                                                                                                                     Učitelky MŠ 

  

https://www.diki.pl/dictionary/picture/meaning/688110


Soutěž zručnosti 
Ve středu 15. listopadu jsem se se 

spolužáky zúčastnil Soutěže zručnosti 

v Jaroměři. Když jsme tam přijeli, tak nás 

rozdělili do skupin s ostatními školami. 

Poté, co nás dali do skupin, jsme šli do 

dílen keramiky a dívali jsme se, jak se 

pracuje s keramickou hlínou. Po chvíli 

podívané a zkoušení jsme šli do 

dřevodílen. Tam jsme je prošli a asi za půl 

hodiny začala soutěž. Byly 4 disciplíny: 

spojování, řezání, zatloukání, poznávání. 

Ve všech disciplínách jsem vynikal, ale ani ostatní nebyli tak hrozní. Po soutěži jsme šli na ocelovku, 

kde nám zase ukazovali práci se zvonem. Když jsme se vrátili, tak bylo vyhlášení a z naší školy se 

umístilo šest lidí z osmi. Já jsem skončil na 2. místě a dostal jsem budku, svícen a ježka. Soutěž se zase 

vydařila a ve škole a doma jsme dostali pochvalu.   

Tomáš Petira - 9. tř. 

Finanční gramotnost 
Pátou hodinu dne 13.11. jsme měli přednášku o finanční gramotnosti, 

na kterou jsme byli spojeni s 9. třídou. Slečna, která kvůli přednášce přijela, 

nás rozdělila do skupin po čtyřech. Naše skupina se jmenovala „Černé želvy“. 

Vyprávěla nám o tom, jak poznat falešné bankovky, mluvila o příjmech a 

výdajích trvalých nebo jednorázových, o podporách při nedostatku peněz a 

taky o bankovních úrocích. Na závěr přednášky jsme dostávali otázky na 

téma „Co jsme si zapamatovali“. Dámy a pánové, nebudete tomu věřit, ale 

Černé želvy vyhrály. Celá přednáška se mi zdála poučná a doufám, že v 9. 

třídě se bude opakovat. 

Pavlová Silvie - 8. tř. 

Divadélko Hradec Králové 
Dne 31.11. k nám do školy přijelo Divadélko z Hradce Králové. Hráli ukázky z tvorby slavného 

spisovatele Karla Čapka a jeho bratra Josefa. První představení byla ukázka z Divadelní hry Loupežník. 

Vyprávěla o tom, jak jeden žák chtěl na zlost svému profesorovi svést jeho dceru Mimi. Do Mimi byl 

ale zamilován místní myslivec. Profesorova dcera byla nakonec zamilovaná do toho studenta. Další 

hra se jmenovala Adam stvořitel, kde Adam, nespokojený s celým světem, se rozhodl svět zničil a Bůh 

mu nakázal, že musí z hlíny uplácat lidi nové. Nejhezčí okamžik byl, když se Bůh objevil za oponou, a 

jak se postavil na stoleček, bouchl se do hlavy o dataprojektor. V té chvíli museli herci improvizovat a 

to se mi moc líbilo. Celé představení bylo pěkné. 

Jitka Nýčová - 9. tř. 

 

Tereza Sládková - 5. tř. 



Čerti ve škole 
Tento den byl pro děti naší 

školy označen jako černo-červeno-

bílý. Ráno se budova zaplnila malými 

čertíky a andílky. Kdo neměl masku, 

snažil se své oblečení vyladit do 

černo-červených a bílých odstínů. Od 

samého rána byl ve tvářích některých 

dětí přítomen strach a obavy, jak 

dnešní dopoledne proběhne a zda 

někdo neskončí v pytli, ba dokonce 

v pekle. Družina čertů v čele s 

Mikulášem a anděly procházela 

jednotlivými třídami. Anděl přečetl z nebeské listiny záznamy o nešvarech a hezkých vlastnostech 

jednotlivých dětí a obdaroval je dárečky. Za odměnu pak žáci zazpívali, zarecitovali, prostě předvedli, 

co umějí. V pytli ani v pekle nakonec nikdo neskončil.  

JB 

Čerti s doprovodem Mikuláše a anděla přišli do školy. Anděl četl záznamy o povaze a chování 

dětí, potom rozdával dárečky. Všichni jsme si přinesli převlečení na čerta či anděla a lucerničky. Dělali 

jsme jednohubky a dali je ochutnat v ředitelně, jídelně a sborovně. Nakonec jsme zpívali. 

Michal Pokluda - 3. tř.  

Vyráběli jsme jednohubky a potom jsme je donesli ochutnat do ředitelny, sborovny a do 

jídelny. Přinesli jsme si oblek a lucerničky. Sedli jsme si do kroužku a zpívali jsme. Anděl o nás četl 

hezké věci, ale také připomněl, na čem bychom měli zapracovat a co vylepšit. Pěkně nás začernili.  

Eliška Smetanová - 3. tř. 

Den jsme si užili snad všichni. Bavilo mě, když jsme 

měli zapálené lucerničky. Čertům jsme předvedli i hvězdy. 

Lucka Kunová - 3. tř. 

Anděl četl, jak se děti chovaly, a potom rozdal 

adventní kalendáře a my jsme je hned do 5. prosince 

vyprázdnili. Pak jsme samozřejmě snědli i jednohubky. 

Nakonec jsme zhasli lucerničky a začali jsme se učit.  

Iva Macháčková - 3. tř. 

Klání žáků deváťáků 
Dne 12. 12. jsme vyrazili s paní asistentkou Pöllnerovou do Náchoda. Na Stavební průmyslovce 

v Náchodě se totiž konala soutěž Klání žáků deváťáků. Dvojce se utkaly ve 3 disciplínách: vybavování 

dvoupokoje, skládání geometrického obrazce z papíru a úlohy z fyziky. Za naši školu tam byly dvě 

dvojce. Já a Tomáš Petira a Lukáš Provazník s Michalem Paarem. Disciplíny se střídaly. Jako první byla 



soutěž ve vybavování dvoupokoje podle předlohy, po zasvěcení do práce 

programem Architekt, ve kterém se tato disciplína konala. Skupina Michala a 

Lukáše dostala jako jediná plný počet bodů. Já s Tomášem jsem byla asi v 

polovině. Potom jsme měli přestávku na svačinku, kterou jsme dostali. Druhá 

disciplína byla zaměřena na fyzikální úlohy. Například jsme měřili dráhu, 

rychlost a čas, převáděli jednotky či vyplňovali křížovku o fyzice. Poté jsme 

měli zase přestávku a následovala třetí a poslední disciplína. V té jsme měli 

vyrobit z papíru kostku a vystřihnout do ní písmena podle předlohy a podlepit 

papírem. Poté už bylo jen vyhlášení umístění. Vyhlašovali vždy jen první tři, 

takže jsme se to nedozvěděli. Druhý den však paní Smolová řekla, že jí umístění zaslali a že nám ho 

dá. Já a Tomáš jsme se umístili na 7. místě a Lukáš s Michalem na 8.  

Jitka Nýčová - 9. tř. 

Bruslení 
S nastávajícím zimním obdobím jsme 

tělesnou výchovu zaměřili opět na zimní sporty. 

Zahájili jsme bruslení ve Dvoře Králové nad 

Labem a věnovali jsme mu celý jeden den. Bruslili 

žáci celé školy. To bylo proti minulým létům nové. 

Žáci byli rozděleni do třech skupin a autobus je 

postupně přivážel a odvážel na stadion. Protože tam 

nikdo kromě našich dětí nebyl a bruslily dvě 

vyučovací hodiny, užily si ledu dostatečně. Další 

změnou bylo, že jsme menší děti přihlásili do školy bruslení. Učily se pod vedením školeného 

instruktora. 

Tato akce byla úspěšná, proto jsme se rozhodli ji opakovat, jak to bude možné. 

          MŠ 

Dne 13.12. jsme jeli společně se sedmou a 

s devátou třídou bruslit.  První čtyři hodiny jsme se 

učili a asi ve čtvrt na jednu jsme vyjeli. Jeli jsme do 

Dvora Králové nad Labem. Když jsme dojeli na 

stadión, šli jsme se přezout do šaten. Vzhledem 

k tomu, že neumím bruslit, Aneta se zhrozila, jak jsem 

si je zavázala, a raději mi brusle převázala. Když jsem 

vešla na stadión, začala jsem se bát. Jen co jsem 

vstoupila na led, věděla jsem, že budu neustále 

padat. A bylo to tak. Holky z mé třídy mi pomáhaly a 

obstojně mě bruslit naučily, jenomže pak přišel 

slalom, to mi musela pomoci paní učitelka Horká. Holky ze sedmé třídy se mi také snažily pomáhat, 

ale pádu jsem se nevyhnula. Bruslení se mi nakonec moc líbilo. 

Tereza Darebná - 8. tř. 

Lucie Středová - 9. tř.  



Online závislosti 
Dne 14.12. nás navštívil pan Ludvík Hanák. Připravil si 

pro náš přednášku o „online závislostech“. 

Nejvíce náš zaujalo vyprávění jeho vlastního příběhu, 

kdy sám upadl do závislosti. Jeho závislost vznikla tak, že se mu 

jeden nejmenovaný pán chtěl pomstít kvůli jejich sporům. 

Nejdříve mu posílal anonymní dopisy, dále to pokračovalo 

trestním oznámením a nakonec mu vyhrožoval tím, že zabije jeho rodinu. Pan Hanák měl strach, 

odreagovával se počítačem, nejprve začal sázet velké peníze na sporty. Ze začátku ho to bavilo, ale 

poté začal sázet ve velkém. Musel s tím skoncovat, a tak šel na tři měsíce do psychiatrické léčebny.  

Nakonec nám k tomu příběhu řekl, že se závislostí nejde skoncovat jen tak, hlavně musíme chtít. 

Anežka Mohrová, Denisa Hrušková, Natali Kudrnáčová - 7. tř. 

Vánoční koncert a 

Vánoční výstava 
21.12. proběhl v místním kostele vánoční 

koncert žáků naší školy. Přináležela k němu i výstava 

žákovských prací. Obě akce byly úspěšné a přivedly 

nám opět velké množství vděčných rodičů, kteří 

mohli zároveň ochutnat skvělý jablečný závin a zahřát 

se teplým čajem.  

MH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Mertlík - 3. tř. 



Filip Rejzek - 7. tř. 

Adéla Kaněrová - 7. tř. 

Adam Vašica - 7. tř. 

Jitka Nýčová - 9. tř. 

Florbalový turnaj 
Po vánoční besídce dne 22.12. proběhl smíšený 

florbalový turnaj, kterého se zúčastnili žáci 6.- 8. třídy. 

1. místo: Denisa Hrušková, Aneta Balcarová,  

Michal Prouza, Jáchym Vik 

2. místo: Nikola Murynová, Tereza Schejbalová,  

Filip Rejzek, Jan Hanel 

3. místo: Simona Růžičková, Natálie Macháčková,  

Adam Lesk, David Nýč 

hráč turnaje: Hynek Jarkovský 

 

Dřevostavby 
Vytvořit domeček z dřevěných latí, to 

byl další úkol pro 12 žáků 2. stupně, kteří 

pracují v technickém kroužku. Nebyl to úkol 

zcela snadný. Žáci si svoji stavbu nejprve 

navrhli a potom měřili, řezali, pilovali, 

brousili, stříhali a lepili. Všem se nakonec 

podařilo svoji dřevostavbu úspěšně dokončit 

a čtyři nejpodařenější práce i s autorem zde 

uveřejňujeme. Zároveň připojujeme velké 

poděkování panu Dvořákovi, který nás 

zásobil množstvím vhodných latí.  

LS 

 

 

Projekt Domestos pro školy 
V prvním pololetí se naše škola zúčastnila soutěže Domestos pro školy.  Děti plnily aktivity, 

kterými si upevnily základní hygienická pravidla a snad si užily i trochu zábavy. Hlavní cenu, 

rekonstrukci hygienických zařízení, jsme sice nezískali, ale přesto jsme zaznamenali úspěch a vyhráli 

vedlejší výhru, kterou jsou výrobky Domestos v hodnotě sedmi tisíc korun. Tímto bychom chtěli 

poděkovat všem rodičům a příznivcům naší školy za jejich podporu a pomoc se sbíráním účtenek a 

hlasováním na internetu. 

AČ 



Tvořivý kroužek 
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