
Poškolák 
PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE 

 

 

Tak máme další školní rok za sebou. A jaký!!! Nikdo si nepamatujeme, že by žáci chodili do školy tak 

málo dní, jako v tomto školním roce. Pandemie změnila život v celé naší zemi. Bohužel to zasáhlo 

všechny, ale myslím, že děti nejvíce.  

Děkuji všem, ať dětem, žáků, rodičům a zaměstnancům školy. Každý se musel v tomto školním roce 

naučit mnoho nového. Vzpomínky na smutnou dobu, kdy jsme nesměli do školy, nemohli jsme potkávat 

své kamarády a museli žít s rouškou, či respirátorem v nás zůstanou dlouho. Přesto věřím, že bude 

lépe.  

Každá doba i ta nelehká, má i nějaká pozitiva. Ta chci teď vyzdvihnout. Žáci i učitelé se naučili pracovat 

s novými technologiemi, osvojili si nové dovednosti. Žáci si uvědomili, že je důležité být zodpovědný, 

naučili se nést důsledky za svůj přístup k práci. Nejde jen o přijímání nových informací, ale i schopnost 

sám si třídit informace a naučit se chápat souvislosti. Mnozí cítili potřebu sdílet své zážitky se spolužáky 

a uvědomili si, že jim škola opravdu chybí. A opravdu přišla doba, kdy si celá společnost uvědomila, jak 

je práce učitelů důležitá. Většina rodičů se snažila svým dětem pomáhat, ale spolužáky a učitele jim 

úplně nahradit nemohli. 

Mnoho rodičů nám do školy psalo, či telefonovalo. Za všechny připomínky a náměty moc děkujeme. 

Rodičům, kteří nám jakýmkoli způsobem drželi palce a fandili nám, moc děkujeme. Vaše slova chvály 

nás držela nad vodou. Nebylo vždy vše snadné a nechci nás chválit, i my jsme viděli, že máme někde 

rezervy. Přesto jsme dopluli ke konci tohoto školního roku a myslím, že se ctí (alespoň to byla slova 

inspektorů z ČŠI, kteří hodnotili naši práci v online hodinách). 

Přestože byla škola několik týdnů uzavřená, nezahálelo se. V březnu se předělávala podlaha v kuchyni 

školní jídelny na základní škole, kde díky Obci Chvalkovice a také jejím zaměstnancům, se rekonstrukce 

za tři týdny zvládla. V té době se předělávala také učebna počítačové techniky, kde díky dotaci se 

nakoupily nové počítače a celé vybavení. Učebnu nám pomohl předělávat pan Tomáš Kaněra ml.. 

Součástí dotace byla přestavba toalet na bezbariérové WC, kde nám velmi pomohla stavební firma pana 

Picka.  S dotací nám pomohl pan Karel Rejent. Všem, kteří nám pomáhali, děkujeme. Velké poděkování 

patří paní školnici Veronice Vrabcové a všem zaměstnancům školy, kteří se nebáli přiložit ruku k dílu (a 

to do slova – malovala paní ředitelka i pan zástupce). 

Všem dětem a žákům přeji krásné prázdniny, zaměstnancům školy dovolenou, kde načerpají mnoho sil. 

A 1. září ……ve škole. 

Mgr. Markéta Ulrychová, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zdravíme z MŠ 

„Hurááá“, volaly děti, když se otevřela školka. Možná ještě silnější „hurá“ bylo slyšet od učitelek a 

rodičů. Učitelkám chyběly děti a rodiče mohli konečně do práce.  

Co jsme dělaly my zatím co školka spala? Vlastně nespala, ona žila jinak. Paní učitelky si připravovaly 

třídy, vyráběly didaktické pomůcky, připravovaly se na vzdělávání dětí a rovnaly pomůcky a hračky ve 

školce. Střídaly se v distanční výuce dětí. 

V tomto školním roce jsme pokračovaly v programu „Začít spolu“ 
 

Pojďme si tento program představit:  

Jedná se vlastně o otevřený didaktický systém, který nabízí kvalitní ucelené vzdělávání pro děti 

předškolního a mladšího věku. Cílem vzdělávání je pro nás smysluplné učení a samostatné myšlení dětí. 

Respektujeme jedinečnost každého dítěte, zohledňujeme specifické poruchy učení a další vývojové 

poruchy dětí. Rodiče jsou vítanými partnery, kteří se aktivně podílejí na chodu školy. Děti se učí pracovat 

v koutcích (centrech) a to buď individuálně, ve dvojicích nebo ve skupinkách. Koutky jsou vlastně 

takové místečka na různé druhy činností.  Koutky vytváříme z nábytku, co máme ve školce, popř. něco 

dokoupíme, dotvoříme. Koutky se připravují většinou o prázdninách dle skupiny dětí – více kluků 

(vhodnější místa pro kluky) předškoláci (více učebních koutků) atd. Přidat nebo ubrat můžeme i během 

roku dle potřeby. Změny registrují i rodiče. 
 

Akce a slavnosti, které jsme v druhém pololetí společně zažili: 

Karneval (rej masek a soutěže), Zimní radovánky na sněhu (sněhuláci a lyže na zahradě) 

Čarodějnice (opékání buřtů a soutěže), Motýlci (Výlet do Krábčic na dětské hřiště), Sportovní týden se 

zvířátky a Sokolem (cvičení na nářadí, závody), Kouzelník ve Chvalkovicích na koupališti (autobus a 

představení), Den dětí (soutěže a pečení muffinů), ZOO (výlet busem), Loučení s předškoláky (na 

zahradě s rodiči) 
 

INFO O ŠKOLCE:  

Letos nám do ZŠ odchází 10 dětí a stejný počet je přijatých. Pro příští školní rok 2021/2022 je do naší 

MŠ přihlášeno celkem 44 dětí, z toho je 23 předškoláků. 

Ve školce máme dvě třídy. Třídu Motýlků a Medvídků. Paní učitelky u Motýlků jsou Bc. Jitka Hoblová a 

Miroslava Kaválková. Ve třídě Medvídků je Soňa Mohrová a Dagmar Černíková. Pomoc k určitým dětem 

vykonává ped. asistentka Michaela Nágrová. 

Paní učitelky ze školky 

Čarodějnice Motýlci     Čarodějnice Medvídci 

 



Výlet do ZOO 

 
 
 
 
 
 

 

Karneval v MŠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



První třída 
Vstup prvňáčka do první třídy je vždy velkou životní změnou. Z předškoláka se stává ze dne na den 

školák, který se musí vyrovnat se spoustou nových záležitostí a zcela novým denním režimem. Škola je 

už povinností v pravém slova smyslu. Není možné si ráno vzpomenout, že se nikam nejde, protože je 

venku krásně. Školák přináší ze školy domácí úkoly a v notýsku vzkazy pro rodiče. S aktovkou na 

zádech, za každého počasí přichází do školy, usedá do školní lavice a setkává se s plněním úkolů, musí 

zvládnout soustředit se, učí se samostatnosti, spolupráci a respektuje daná pravidla. 

 

Prvňáčci – Sluníčka 

Před deseti měsíci poprvé zasedli do školních lavic se 

spoustou otázek. Co nás v první třídě čeká? Zvládnu 

to? Budu mít ve třídě kamarády, bude paní učitelka 

hodná? 

Myslím, že se nám letošní rok vydařil. I přes velké 

komplikace, které nám způsobil koronavirus a s ním 

spojená distanční výuka, nošení roušek a testování, 

jsme první třídu zvládli na výbornou. S prvňáčky jsme 

uplynulý rok hodnotili, přemýšleli, co nám školní rok 

přinesl, kam jsme se posunuli… 

Co už umíme? Co víme? Co pro nás bylo úplně nové? 

Na tyto otázky odpovídají naši prvňáčci. 

• Naučili jsme se všechna písmenka a ke každému písmenku umíme zpaměti básničku. Napočítali 

jsme okolo čtyřiceti nově naučených básní. K tomu umíme spoustu říkadel s pohybem. 

Nejoblíbenější v této době je Ramsese.  

• Přestože jsme dlouho nemohli zpívat, umíme také několik nových písní a taneček Labada. 

• Umíme psát všechna písmenka tiskací i psací, umíme psát i věty. 

• Umíme číst. Přečetli jsme celý Slabikář a k tomu Moji první čítanku, společně jsme četli tři knihy 

s motivačními příběhy, Knihu džunglí, Knihu pohádek a další. Proběhlo vzájemné seznamování 

s knihami, které si čteme doma. Několikrát jsme navštívili knihovnu, někdo poprvé. Zde proběhlo 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE, každý z nás dostal novou knížku První školní výlet. Četbu prvních 

kapitol už máme za sebou, zbývající část dočteme ve druhé třídě. 

• Hodně času jsme věnovali vycházkám, turistice v přírodě, bobování, bruslení, hrám na sněhu, 

otužování. 

• Návrat z distanční výuky zpestřily barevné dny, Cesta za pokladem s postřehovým závodem, 

Šipkovaná.  Naučili jsme se spoustu nových her, např. Bublina, Letadlo bombarduje… 

• Moc se nám líbilo skládání lodiček a jejich pouštění na potoce.  



• Umíme počítat do 20 i s přechodem. Matematiku jsme často procvičovali na Školákově, umíme 

řešit slovní úlohy.  

• Umíme zapisovat domácí úkoly do zápisníčků. 

• Víme, kde je Antarktida, Čína, jak vypadá Babylonská věž a hora Říp a kdo na ni poprvé 

vystoupil, poznáme hymnu České republiky. 

• Moc jsme si užili školní výlet do Fajn parku, zúčastnili se soutěží na hřišti, v pondělí jedeme na 

exkurzi do Brzic. 

• Užívali jsme si to. 

• Jsme PARTA KAMARÁDŮ, pomáháme si, učíme se pracovat v týmu. 

• Myslíme na rodiče a máme je moc rádi. 

Velké poděkování patří Vám, rodiče. Především vy máte velikánský podíl na výsledcích vašich dětí. 

Hlavně v době distanční výuky jste pomoc s domácí přípravou zvládli na výbornou, v jedné chvíli jste 

se stali rodiči, učiteli, kuchaři, vychovateli, vykonávali pracovní povinnosti ve svém zaměstnání.  Děkuji 

za vzornou spolupráci. 

Všem přeji krásné, pohodové, ve zdraví a radosti prožité prázdniny.  

JB a 1. třída 

 

Zima nám přeje, můžeme bobovat. 

 

 

 

 

 

 

 

Hrajeme si na sněhu, stavíme sněhuláky, také se otužujeme. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Také online hodina může být zábavná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Co všechno se děje při online hodině. 

 

Jeden z barevných dnů. Při červeném nám bylo veselo. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konečně společná akce bez roušek,    Pasování na čtenáře. 

děti se zaujetím pozorují kouzelnické vystoupení. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Fajn parku, tam bylo fajn.    Stezka Bosou nohou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To je dobrota.      Společná svačinka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už umíme řídit.     Den aktivit – hod na šaška.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvičíme paměť.     Zvládneme to? 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



2. třída 
Nový školní rok jsme zahájili v úterý dne 1. září. Sešlo se nás po prázdninách všech 15 žáků (6 dívek a 

9 chlapců). Do našeho třídního kolektivu jsme přivítali novou spolužačku Vanesku a novou paní 

asistentku Ditu. 

Hned druhý den jsme započali kurz plaveckého výcviku v Náchodě, který jsme bohužel nedokončili. Od 

14. října do 17. listopadu nastal podzimní nouzový stav, kdy byla zavřena všechna vzdělávací zařízení. 

Učili jsme se na dálku za pomocí notebooků, tabletů nebo chytrých mobilních telefonů. Všichni jsme 

výuku zvládali, a ti kteří měli nějaké problémy s připojením, nebo se jim v učení nedařilo, docházeli na 

osobní konzultace do školy. 

Na středu 18. listopadu jsme se všichni moc těšili, protože jsme společně s 1. třídou mohli nastoupit 

zpátky do školy. 

Z důvodu nemoci paní učitelky se nám celý prosinec věnovala paní asistentka Dita a občas i přišla i paní 

asistentka Adélka. 

V pátek dne 4. prosince navštívili naši třídu Mikuláš, čerti a andělé. Mikuláš nám ze Zlaté knihy přečetl 

naše drobné hříchy a dobré skutky. Nakonec nás i pochválil za práci při vyučování. Od andělů jsme 

všichni obdrželi adventní kalendáře, na kterých jsme si rádi smlsli. Ani v letošním školním roce si naštěstí 

čerti do pekla nikoho neodnesli. 

Poslední prosincový den výuky nám paní asistentka uspořádala vánoční besídku, na kterou jsme si 

donesli ochutnávku cukroví a dárečky, kterými jsme obdarovali své spolužáky. Povídali jsme si o 

vánočních zvycích, poslouchali vánoční koledy, hráli hry a zhlédli pohádku. Po skončení besídky jsme 

se rozloučili, paní asistentka nám poděkovala za dárečky a popřála krásné Vánoce, bohatého Ježíška a 

hodně zdravíčka a štěstíčka do nového kalendářního roku. Poté už nás čekaly 14-ti denní vánoční 

prázdniny. 

Do školy jsme se vrátili začátkem ledna, učili se tvrdé slabiky, násobilku 3 a 4, sčítání a odčítání do 100. 

Učení nás bavilo a byli jsme šikovní. Do školy jsme se těšili každý den na své spolužáky a kamarády, 

ale bohužel zase jen do konce února. 

Od 1. března do 12. dubna nám opět zavřeli školu, neboť byl vyhlášen další nouzový stav a zase jsme 

se učili z domova na dálku – on line. Situace se opakovala přesně jako na podzim.  

Od 19. dubna nastoupila naše třída na tzv. rotační výuku, kdy jeden týden docházeli do školy žáci 3., 

4. a 5. třídy, a následující týden 1. třída společně s naší. Takto jsme se střídali až do 17. května, kdy se 

konečně vrátil do školy celý první stupeň. V tomto období jsme se aklimatizovali na školu a paní učitelky 

a asistentky pro nás připravily Barevné dny. Postupně jsme vystřídali tyto: červený, zelený, žlutý, 

modrý, oranžový, pruhovaný, šedivý, puntíkovaný, růžovo-modrý a černo-bílý. V těchto dnech jsme se 

oblékali do barevného oblečení, maminky i paní asistentka s paní učitelkou nám připravovaly dobrůtky 

na každý týden. 

V měsíci květnu jsme se třídou navštívili obecní knihovnu, kde nás přivítala paní učitelka Krausová a 

vyprávěla nám o českých ilustrátorech dětských knížek. Měla pro nás připravené aktivity, které jsme 

jako vždy rádi plnili, ukázala nám krásné knížky a přečetla nám i úryvek z knížky Krtek a maminka. 

V tomto měsíci proběhlo i plánované fotografování tříd a skupinek žáků.  

Na začátku měsíce června naši školu navštívil kouzelník se svojí asistentkou. Přestavení se konalo na 

místním koupališti a bylo zorganizováno pro žáky 1. stupně ke svátku – Den dětí. 

Na školní výlet jsme odjeli autobusem ve čtvrtek 24. června do zábavního parku pro děti a mládež – 

FAJNPARK u Chlumce nad Cidlinou. Nejvíce jsme si užili těchto atrakcí: jízdy ve formulích, safari a Ufo 

autíčkách, procházku u dinosaurů a v Hmyzákově, 10D kino s projížďkou v druhohorách, procházku 

v Bosákově, lezení na Kilimandžáro a osvěžující koupání. Počasí nám ten den přálo a školní výlet byl 

prostě super. 



Sportovní den pro nás uspořádali žáci deváté a osmé třídy v pátek dne 25. června. Prošli jsme jednotlivě 

deset stanovišť, kde byly připraveny různé úkoly. Jelikož nám počasí nepřálo a začalo pršet, byli jsme 

nuceni akci předčasně opustit. Ve třídě jsme za práci obdrželi diplom za účast na sportovním dni. 

V úterý 29. června nás navštívili naši noví spolužáci Vaneska a Zdenda, kteří k nám do třídy přibydou 

od nového školního roku. Vzájemně jsme se představili, děti si s námi zahrály naše oblíbené hry, a 

nakonec jsme s nimi prošli a ukázali celou naši školu. 

Následující den jsme slavnostně ukončili docházku 2. třídy předáváním vysvědčení a odešli domů 

spokojeni na vytoužené letní prázdniny. 

Krásné prožití letních prázdnin a dovolených s vašimi dětmi a na viděnou v září se těší 

         HV a DH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Náš rok 2020/21 

Hodně mě bavilo: násobilková hra, práce ve skupinách, jak nás paní učitelka 

přesazovala ☺, všechny výlety a akce mimo školu, šipkovaná na tělocviku, 

počítání s kalkulačkou – výjimečně ☺, jak jsme hráli hry, jak jsme si vybarvovali 

omalovánky od paní učitelky, testy z matiky ☺, záludné otázky na koberci, 

povídání, jak jsme cestovali mapou, že jsme se hodně naučili. 
 

Distanční výuka a já: bavilo mě pozdní vstávání, výuka geometrie ☺, nebavilo mě 

to, hrozně jsem se těšila zpátky do školy klidně i v roušce, hlavně, že budeme ve 

třídě spolu, bylo to docela těžké a hrozně se to sekalo, bavil mě distanční sešit, 

byla únavná, celé dny koukat do počítače mě nebavilo, nebavilo mě vidět děti jen 

přes kameru…… 
 

Na co nezapomenu: na roušky, na online výuku, na FAJNPARK, na hudební 

výchovu venku, na naši paní učitelku, na spolužáky, na koronavirus, na sportovní 

den, na to, že nám povolili jít do školy a potom i bez roušek – to byla úleva, na 

testy a na diktáty ☺ a na to, že se nám paní učitelka věnovala……… 

        Žáci 3. a 4. třídy 



Kus cesty jsme ušli, 

a do konce došli, 

přes hory a přes řeky, 

signál nebyl kdejaký. 

 

Učili jsme se o sto šest, 

paní učitelce všechna čest, 

že to s námi vydržela, 

a nikdy se neodpojila. 

 

Teď už ve škole vesele řádíme, 

společně tvoříme a kutíme, 

spolužáky vídáme, 

nové věci slýcháme. 

 

Konec školy už je tady, 

dovolenou máme rádi, 

prázdniny už volají,  

překvapení chystají. 

žáci 5. třídy 
  



FAJNPARK 2021 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLEDÁNÍ 

POKLADU 



6. třída 
Jako předchozí školní rok nám výuku a akce zkomplikovala celosvětová pandemie. Naštěstí jsme na vše 

už byli lépe připraveni a přes složitější začátek u některých žáků jsme si poradili. Žáci, kterým dělala 

distanční výuka problém, měli možnost chodit do školy, kde spolupracovali s panem učitelem Špačkem 

a paní asistentkou Hoffmanovou. 

Nebylo to, ale jen o učení. Měli jsme pravidelné třídní hodiny, kde jsme kromě organizačních věcí 

probírali události předchozího týdne, vyprávěli si nezajímavější životní zážitky a občas i hráli hry. To vše 

pomáhalo k udržování kontaktu a k sjednocení kolektivu. Dále jsme měli dva online workshopy přes 

organizaci FAK(E)TICKY, která se věnuje mediální výchově a kritickému myšlení. První workshop byl 

zaměřen na sociální sítě a kyberšikanu, což jsou důležitá témata, zvlášť v této době. Druhý byl zaměřen 

na média a dezinformace. Oba workshopy byli hodnoceny velmi kladně. 

Sice jsme ve škole nestrávili příliš mnoho času, ale za to jsme si společných chvil více vážili a více si to 

užili. Školní výlet byl do Fajnparku u Chlumce nad Cidlinou. Počasí nám vyšlo a jako už velcí žáci jsme 

měli rozchod s pravidelnými srazy. Jeden ze zážitků byl, když jsme potkali bývalé paní učitelky ze ZŠ 

pana učitele Špačka a jeho sourozence, kteří jsou v našem věku. Jakmile jsme byli s panem učitelem v 

„bazénku“, tak se ho ségra snažila pocákat, ale my jsme se za něj postavili a pořádně ji vymáchali.  

 



Na konci roku nás čekal „Den aktivit“ zorganizovaný 9. 

třídou. Kromě slalomu na kole/koloběžce bylo 

zatloukání hřebíků, nesení vajíčka na lžíci, florbalové 

aktivity, skládání hlavolamu, Kimova hra, hod míčkem 

do šaška, hádanky a matematický hlavolam. 

To, ale nebyla poslední věc, co si na nás 9. třída 

připravila. Předposlední školní den se s námi přišli 

rozloučit, dát nám cenné rady do života a hlavně nás 

poučili, abychom neucpávali záchody. Např. klacky.  

 

 
 

6. třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distanční výuka v sedmé třídě 
13. 9. 2021 začala v České republice druhá 

vlna Covidu-19. Pomalu se začaly opět zavírat 

podniky, zavíraly se hranice, a nakonec se 

zavřely i školy. Znovu jsme byli zavření doma 

a učili se skrz elektroniku. Ráno jste vstali 

okolo osmé, otevřeli notebook či počítač, 

zapnuli hodinu a mohli si jít třeba udělat 

snídani… Poslušní žáci vstávali něco málo před 

hodinou, aby se stihli nasnídat, ale většina ne. 

Za jeden den jsme měli cca 2 až 3 online 

hodiny a třeba 4 úkoly na odevzdání. Měli 

jsme každý týden takové ty hlavní předměty, 

jako jsou: matematika, český jazyk, angličtina a jako hodiny doplňkové byly 

třeba informatika, dějepis, němčina a podobně.  

Úkoly jsme dostávali také i z praktických činností, kde jsme probírali vaření, 

z výtvarné výchovy či tělesné výchovy. 

20. 4. jsme dokonce vyrazili na exkurzi do jaderné elektrárny Temelín. 

Samozřejmě skrz videohovor, který byl ale fajn. Dva žáci (Eliška Chládková 

– 7. třída, Tomáš Chládek – 8. třída) si odnesli zajímavé ceny. 

Celá online škola byla zajímavá zkušenost, kterou bych ovšem již nechtěla 

opakovat. Nejvíc mi asi vyhovovala rotační výuka, ale chodit do školy mi 

dává mnohem více než sedět doma za počítačem. 

Hana Jarešová – 7. třída 
 

Školní výlet 7. třídy – Fajnpark 
17. června jsme jeli na školní výlet do Fajnparku. Sraz jsme měli 

na vlakovém nádraží v České Skalici v 7:15, kde na nás už čekala 

paní učitelka Marelová a paní asistentka Dvořáková. Někdo přijel 

déle, a tak jsme se báli, jestli odjedeme všichni. Protože vlak měl 

zpoždění, tak jsme nastoupli do jednoho z prvních vagonů a 

procházeli, až do toho posledního, kde jsme měli rezervovaná 

místa. Úspěšně jsme odjížděli směr Chlumec nad Cidlinou. Jakmile 

jsme přijeli na nádraží do Chlumce, tak jsme se vydali pěšky do 

Fajnparku. Šli jsme přibližně 2 kilometry a cesta trvala asi 30 

minut. Když jsme přišli před Fajnpark, tak šla paní učitelka 

Marelová koupit lístky a 

poté jsme šli do areálu. 

Měli jsme každé dvě 

hodiny sraz a jinak jsme 

mohli dělat to, co jsme 

chtěli po celém areálu. Nejlepší z kina byla Sněhová dráha. Dále 

tam byli různé druhy autíček na elektriku, Hmyzákov, Bosov, 

Vodní svět, Dinoprales, Hopsálkov a různé trampolíny. Nakonec 

jsme skočili do bazénku, který byl na začátku.  Z areálu jsme 



odcházeli v 16:00 na vlak. V Hradci Králové jsme museli přestoupit a poté jeli do České Skalice, kde na 

nás čekali v 17:30 rodiče. 

Petr Hofman, Šárka Žďárská, Viktorie Švecová – 7.třída 
 

Netradiční 

výlet 8. 

třídy  
Po dlouhém období vzdálené výuky 

přes Teams, kdy se žáci naživo opravdu 

dlouho neviděli, přišel v květnu návrat 

do školy. Nejprve se učilo rotačně po 

týdnech a pak i každý den. A v červnu byly dokonce povoleny i školní výlety.   

Žáci osmé třídy se rozhodli, že nikam daleko nepojedou a výlet netradičně stráví ve Chvalkovicích. 

Společná akce trvala 24 hodin, tedy celý den i noc a osmáci tak alespoň trošku nahradili ztráty 

společných chvil ve škole.  

Na dopolední svačinu si připravili palačinky, k obědu opékali párky a k večeři dělali kuřecí řízečky s 

americkými bramborami. S nákupem potravin osmákům pomohla paní Vondráčková a pečivo přímo 

z pekárny přivezl pan Koukol. Oběma rodičům patří velké poděkování.  

Na hřišti si i přes velké teplo zahráli vybíjenou, ve škole zase s opravdovým nasazením hráli 

„Na schovku“ a večer došlo i na tanec. Úspěch měl i častý odpočinek s nepostradatelnými mobily. Po 

večerní hygieně se uložili do svých pelíšků na zemi ve třídě, koukali na film a dlouho do noci si povídali.  

 

 
LS 

 



E-xkurze do jaderné elektrárny Temelín  

Týden před 20. dubnem nám pan učitel Záveský předal informaci o nadcházející online exkurzi do 

jaderné elektrárny Temelín. Na kterou byla účast povinná. Většina z nás se i přes to nemohla dočkat a 

odpočítávala dny do začátku. Hned po připojení v den exkurze na nás čekalo odpočítávání do začátku, 

kterého jsme se nemohli dočkat. Po začátku nás přivítali zaměstnanci skupiny ČEZ, kteří nás měli 

provést touto exkurzí a řádně tak učinili. Hned po uvítání nám jako první bylo oznámeno, že se máme 

těšit na konec, protože na nás čeká soutěž o mnoho cen. Nejdříve nás čekalo seznámení s obecnými 

informacemi, jako je například rozloha, která činní 120 hektarů, nebo že se Temelín nachází blízko 

Českých Budějovic. Bylo nám vysvětleno, jak funguje jaderný reaktor, především jak vzniká energie. 

Dále nám bylo, řečeno, jaké palivo se používá, jak se získává a jeho skladování po použití. Důležitou 

informací bylo, že jaderné elektrárny jsou elektrárny bezemisní (neprodukují odpad do ovzduší). 

K exkurzi se připojil také pracovník ČEZu ve vyšší funkci, který nás informoval o možném znovupoužití 

již jednou použitého paliva, zjistili jsme, že znovu použitelné po 60 letech, ale je to finančně náročnější. 

Také nám vyprávěl o incidentu, jednoho zaučovatele, který omylem spadl do nádrže na uchování paliva 

a naštěstí to údajně přežil. V průběhu celé exkurze nám, byly podávány otázky, na které naši chytří 

spolužáci zvládli úspěšně odpovědět. Naši průvodci nám sdělili, že z důvodu polohy České republiky je 

pro nás jaderná energie nejvýhodnější. To ale neznamená, že jiné elektrárny u nás nenajdeme. Po 

necelé hodině bohužel přišel konec, ze kterého jsme byli všichni smutní, protože se nám exkurze velmi 

líbila. Na zlepšení nálady však přišel čas na od začátku slibovanou soutěž. V ní soutěžila každá 

zúčastněná třída (7,8,9) samostatně. Na konec jsme se všichni rozloučili a odpojili.   

Filip Martinec, Kateřina Bittnerová a Adam Lesk – 9. třída 
 

Naše hlavní město Praha je kouzelná už jen pomyšlením na ni 

samotnou. Já vám dnes povím náš celodenní výlet do Prahy. 

Plány byly veliké, stihnout vše za celý den bylo nemožné. My 

účastníci i náš samotný pořadatel, pan učitel Záveský, jsme se 

setkali v České Skalici na vlakovém nádraží, odkud nám jel v 7:29 

vlak přímo do Prahy. Nesmím opomenout, že o zastávku dále 

k nám přistoupila i naše vstřícná paní asistentka, 

Adéla Pöllnerová. Naše cesta do Prahy byla přímo unavující pro 

pana Záveského, který měl to štěstí si přisednout k jeho ukecané 

žákyni, Adéle Jahodkové, která celou cestu radostně zpívala a povídala. Příjezd do Prahy nastal okolo 

10 hodiny ranní, kdy nástupiště bylo pokryté lidmi, kteří čekali na svůj vlak. Úspěšně jsme všichni došli 

k metru a metrem také všichni odjeli do Holešovic, 

odkud nám jel autobus k Zoologické zahradě, která 

byla naším 1 cílem. Pan učitel nám dal 2-3 hodiny 

rozchod. V Zoo na nás čekala malá i veliká, ovšem 

překrásná zvířata, která se líbila snad každému z nás. 

Naproti Zoo se nachází Trojský zámek s jeho 

okouzlující zahradou. To bychom nebyli my, aby nám 

neujel autobus, ve zbývajícím čase jsme šli tedy 

Trojský zámek navštívit, ovšem, pouze jeho zevnější 

okolí. Za nějakou dobu nám totiž jel další autobus 

k Botanické zahradě. V Botanické zahradě bylo k vidění 

několik druhů motýlů a květin. Na některých místech 



byl vzduch dost hustý, k tomu můžeme přičíst i to šílené teplo. I tak jsme to ale zvládli a v pořádku 

dojeli do mořského světa. Ryby, chobotničky, žraloci, toto všechno jsme tu mohli vidět. Z mořského 

světa jsme si odvezli spousty poznatků o mořských predátorech. Dále nás čekalo nakupování v Palladiu, 

což je velké nákupní centrum. Tato činnost se líbila především holkám, které si rády koupily něco na 

sebe. Po nakupování jsme se vydali prozkoumat nejkrásnější památky Prahy. Národní divadlo, kterému 

zářila střecha, náplavku, ze které byl parádní výhled na Pražský hrad. Poslední chuťovkou bylo 

Václavské náměstí, na které jsme dojeli tramvají. Socha svatého Václava, národní muzeum, samotné 

náměstí zařazuji do kategorie nejkrásnějších památek Prahy. Z Václavského náměstí jsme se vydali 

zpátky na hlavní vlakové nádraží, odkud nám jel vlak zpátky domů. Celá třída oceňujeme trpělivost a 

pečlivost našeho pana učitele, který nám tento výlet pečlivě naplánoval a byl trpělivý na své upovídané 

žáky.  

Žáci deváté třídy  
 

Je rok 2021, rok, kdy se naše třída rozdělí a každý si půjde svou vlastní cestou. Každý z nás si vzpomene 

na svůj první krok, kterým vkročil do budovy Základní školy. Byl natěšený, ale zároveň měl obavy z věcí, 

které měli přijít. Školský život. Učení, ale i zábava a noví přátelé. Nám nastává nová kapitola života a 

tou je střední škola. Víme, že s námi byli jednu dobu problémy, puberta nadělá vždy veliké trapasy, ale 

vy, vy všichni učitelé, co jste nás učili, jste to s námi zvládli. Proto bychom Vám chtěli poděkovat za vaší 

trpělivost a pevné nervy. Velmi ceníme, že jste si na nás vymysleli své tresty a změnili k nám 

přístup. Musíme dodat, že největší spasitel učitelů byl pan učitel Špaček, který vymyslel přepisy pro 

zlobivé žáky a postupem času to začal praktikovat i na jiné třídy. Zažili jsme na této škole i mnoho 

hezkých zážitků, popř. exkurzí, divadel, výletů, zkráceně, je toho mnoho. Tímto bychom Vám všem 

chtěli popřát mnoho štěstí, zdraví, hlavně mnoho sil pro učitele na zlobivé a nepoučitelné žáky. I vy jste 

s námi zažili mnoho hezkých a dojemných chvil, které už nikdy s žádnou jinou třídou nezažijete. 

Doufáme, že na nás budete vzpomínat jen v tom dobrém, nikoli ve zlém.  

 

 

 



Žáci deváté třídy 
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