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Co si přečtete? 

 Jaro  

 Ochrana člověka za mimořádných 

událostí  

 Rozhovor s paní učitelkou  

Bc. Denisou Holasovou 

 Sportovní týden 

 Sportovní týden – Přívrat 

 Valentýn  

 Omalovánka pro děti 

 Tonda Obal na cestách 

 

 

 

TONDA OBAL NA CESTÁCH 

 

Dne 6. března se všichni naši žáci zúčastnili 

projektu Tonda Obal na cestách. Do školy přijela 

lektorka se školním vzdělávacím programem, 

díky kterému se děti dozvěděly, jak správně třídit 

odpad, zda–li je více škodlivá spalovna či skládka, 

jakou barvu mají příslušné kontejnery nebo co a 

jakým způsobem se dá recyklovat. Děti na konci 

programu dostaly i malou odměnu a tímto 

zábavným a poučným způsobem budou rádi třídit 

odpad.   

 

 

 

 

 

 



   

Omalovánka pro děti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaro a zajíček 

Na louce za obcí vykvetlo kvítí 

sluníčko zvesela na nás dnes svítí. 

Neboj se zajíčku 

zima už nebude. 

Zapiš si v deníčku: 

,,Jaro tu pobude“ 

Upleť si pomlázku 

 vezmi si košíček 

a nasbírej plno malovaných vajíček. 
 

 

 

 

 



   

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH 
UDÁLOSTÍ 

Dne 17. 1. 2018 proběhl na prvním stupni projektový 

den na téma: 

1. Ročník - Kdo jsem? Kde bydlím?  

2. Ročník - První pomoc - odřeniny, tržné a řezné rány, 

telefonní čísla  

3. Ročník - První pomoc - krvácení, zasažení elektrickým 

proudem, zlomeniny, hromadná havárie, záplavy 

4. Ročník - Jednoduché náčrty – krajiny, místnosti, měřítko 

mapy, druhy map 

5. Ročník - Nemoci a nemocní, náhlé příhody a nehody 

Dne 24. 1. 2018 na druhém stupni na téma: 

6. Ročník - Povodně  

7. Ročník - Požáry 

8. Ročník - Havárie - v továrně, výbuch plynu, elektrárně  

9. Ročník - Sopky, tropické nemoci,  

 

Součástí tohoto projektu bylo školení první pomoci. Děti měly 

možnost resuscitace na figuríně. Tato přednáška zahrnula různé 

filmové i obrázkové ukázky o první pomoci a samozřejmostí bylo 

poučení, jak se zachovat v situaci, kdy je postižený v bezvědomí 

nebo jak máme chránit naše tělo před úrazy.  

 

Valentýn 
Valentýn se slaví v anglosaských zemích každoročně 14. 

února jako svátek lásky a náklonnosti mezi intimními 

partnery. Je to den, kdy se tradičně posílají dárky, 

květiny, cukrovinky a pohlednice s tématikou 

stylizovaného srdce, jako symbolu lásky. V poslední době 

se tento svátek šíří i v kontinentální Evropě, do určité míry 

z komerčních důvodů. Legenda také říká, že tento den 

začal být známý jako Den svatého Valentýna až díky knězi 

Valentýnovi.   

 

Valentýnské zvyky 
K Valentýnu se váže celá řada zvyků, které pomalu 

pronikají i do českého prostředí – a to zejména pod tlakem 

obchodníků. Jedná se především o společnou oslavu 

svátku zamilovanými páry, darování valentýnských 

přáníček – vyznání lásky (tzv. Valentýnky) nebo 

uzamykání zámečků lásky, které původně s Valentýnem 

ale téměř nesouvisí. Není bez zajímavosti, že právě období 

Valentýna každoročně zvedá poptávku po visacích 

zámcích, na což reagují také výrobci, kteří nabízí visací 

zámečky s valentýnskými motivy. 

 

 

 

 

 



   

SPORTOVNÍ TÝDEN – PŘÍVRAT 

Celý sportovní týden se nesl v duchu zimních sportů a radovánek 

na sněhu. Kolem 30 žáků ze ZŠ a 9 dětí z MŠ se celý týden 

oddávali lyžařským dovednostem a zároveň i učení základů 

lyžování. Lyžaři byli rozděleni do jednotlivých družstev dle jejich 

lyžařských dovedností. Ze 13ti nelyžařů a úplných začátečníků se 

během týdne postupně stávali mírně pokročilí lyžaři až lyžaři. V 

pátek v dopoledních hodinách se uskutečnily závody ve slalomu. I 

v lyžařské školičce si děti zazávodily na čas. 

 

První místa si zasloužili:  

 Hugo Charvát 

 Aneta Koldová  

 Martin Stečínský 

 Eliška Jiráčková 

Celý týden nám přálo slunečné počasí, ale mráz nás moc 
nešetřil:). Za ZŠ a MŠ děkujeme skvělým rodičům za výpomoc a 
ochotu během celého týdne ve SKI Přívrat. Poděkování: Panu 
Lepkovi, panu Trejbalovi, panu Urbanovi, panu Havlátovi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU Bc. 

HOLASOVOU DENISOU 

 Plánujete v budoucnosti ve školce nějaké 

zvířátko?  
- Ve školce jsme měli křečka syrského, ale vzhledem 

k jeho stáří, nám zemřel. Příští rok zvířátko určitě 

neplánujeme, ale nebránila bych se tomu. Myslím, že 

zvířátko by ve školce být mělo, protože se díky němu 

děti učí, jak se k němu chovat, starat se o něj, a 

dokonce mu někteří nosí i potravu.  

 Jak vypadá obvyklá rutina dětí ve školce?  
- Ve školce musí být nastolená určitá organizace. Děti 

potřebují časovou orientaci jinou než podle hodin. Po 

příchodu dětí začíná volná hra, kdy si děti hrají, ale 

hlavně se mezi sebou učí komunikovat. Poté mají 

řízenou činnost, což znamená tělesný pohyb, hudební 

výchova nebo logopedie. Tuto činnost řídí učitel, tedy 

já. Mým cílem je děti připravit na školu. Následuje 

pobyt venku, který je individuální podle počasí. Pak už 

se jen děti naobědvají a posléze se věnují odpolední, 

volné zábavě, popřípadě individuální činnosti.  

 Jaké aktivitě se děti nejraději děti věnují?  
- Na prvním místě je u dětí stoprocentně volná hra. Je 

zajímavé je sledovat, když si starší děti hrají po sociální 

stránce. Hrají si na rodinu, ZOO, školu, školku, 

rozdávají si určité role. Zato menší děti si ještě rádi 

staví s kostičkami.  
-  

-  

-  

-  

-  

-  
-  

-  

-  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

SPORTOVNÍ TÝDEN 

 V průběhu prvního dne si každá třída nakreslila svou 

sportovní vlajku. Společnými silami jsme v tělocvičně 

hravou formou vytvořili olympijské kruhy. Během 

slavnostního nástupu děti přečetly slavnostní slib a 

vybraný zástupce 9. ročníku s pochodní zahájil sportovní 

týden.  

 Ani mrazivé počasí nás neodradilo od zimní procházky 

spojené se sáňkováním a bobováním na místním závodišti.  

 Žáci 2. stupně upekli perníkové medaile a vytvářeli 

prezentace o zimních olympijských hrách pro mladší žáky. 

Děti na 1. stupni rozjely 3. sportovní den balónkovým 

curlingem a zahrály si na návrháře olympijských medailí. 

Ve druhé části dopoledne navštívily bowling v Opatovské 

hospodě. Gratulujeme vítězům: Sam Lakatos, Natálka 

Šmídková.  

 Žáci 2. stupně si pro mladší žáky připravili prezentace o 

zimních sportech, které jim v první části dopoledne 

představili. Žáci 2. stupně navštívili bowling v Opatovské 

hospodě. Vytvořili dvě družstva, vítězem prvního družstva 

pro 8. a 9. třídu se stal Jozef Lakatos a z druhého družstva 

pro 6. a 7. ročník se stala Petra Šmídková a Simona 

Tomíšková. Vítězům gratulujeme a děkujeme panu 

Pleskotovi a OÚ Opatov za poskytnutí dráhy.  

 Poslední sportovní den se část žáků vydala bruslit do 

Svitav. Zbytek žáků zdobil medaile pro všechny účastníky 

sportovního týdne. Ve druhé části dopoledne probíhalo 

rozdávání diplomů a medailí. 

 V prosinci děti navštívil Mikuláš, čerti a 

andělé. Jak se od té doby změnilo chování 

dětí?  
- Musím říct, že je stejně. Většina dětí se těší na 

nadílku, ale určitě to nemá vliv na jejich 

chování.  

 Jaké aktivitě se na rozdíl od dětí věnujete 

vy?  
- Mým úkolem je vychovávat a vzdělávat děti. 

Musím se přiučit správné hygieně, chování ve 

společnosti (pozdravit, poděkovat..), ale také 

je učím být kamarádští. Některé děti se 

dokonce potřebují svěřit nebo pomoct 

psychicky.  

 Uvažovala jste někdy, že se vrátíte zpátky 

učit do školy?  
- Myšlenka tu byla, ale už bych se do školy 

nevrátila. Vzhledem k tomu, že jsem učila 

angličtinu i na druhém stupni, tak to pro mne 

bylo demotivující. Žáci k mým připraveným 

pracím, které jsem si připravovala ve volném 

čase, byli lhostejní, tudíž jsem teď ráda za děti 

ve školce a už tu chci taky zůstat.  

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 


