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MIKULÁŠ 

Ve středu 5. 12. 2018 se naši deváťáci převlékli do kostýmů 

čertů, andělů a Mikuláše. Andělé obdarovali sladkými 

balíčky děti ve školce, protože všechny byly celý rok hodné. 

Čerti se pořádně vyřádili na zlobivých dětech až ve škole. 

Z každé třídy odnesli několik hříšníků a potrestali je. Potom 

museli odříkat andělům básničky, za které byli odměněni. 

Hříšníci museli slíbit, že už zlobit nebudou. 

 

 

 

 



   

Plavecký výcvik 2018/2019 

V měsících říjen, listopad a prosinec proběhla pro žáky naší 

školy plavecká výuka. Vzhledem k vysokému počtu dětí se 

letošního plaveckého výcviku zúčastnili pouze žáci 3. a 4. 

ročníku, kteří mají výuku plavání povinnou. Po skvělých 

zkušenostech z loňského roku jsme i letos zvolili bazén 

v České Třebové. Děti absolvovaly 10 dvouhodinových 

lekcí, během kterých se seznámí s různými plaveckými 

styly, vyzkouší si skoky do vody a trochu si i ve vodě 

pohrály.  

Měly možnost vyzkoušet i vířivku a saunu. 

 

 

Úvodní slovo 

 

Milí čtenáři, 

           je pro mě velkým potěšením, že Vás mohu přivítat u 

prvního čísla již třetího ročníku školního časopisu Stonožka. 

Redaktorům letošního ročníku přeji hodně sil, elánu, tvůrčí 

inspirace a nadšené čtenáře. Vám ostatním příjemné 

počtení a úspěšný školní rok 2018/2019. 

 

 



   

       Hrou proti AIDS 

Ve čtvrtek 4. 10. 2018 se žáci 
osmého a devátého ročníku 
zúčastnili výukového programu 
HROU PROTI AIDS, který pořádala 
Střední zdravotnická škola na 
Riegerově škole ve Svitavách. 

V průběhu devadesáti minutového 
programu žáci procházeli jednotlivá 
stanoviště, na kterých plnili různé 
úkoly a dozvěděli se spoustu informací o tom, co to je AIDS, 
jak se před touto nemocí chránit a jaké jsou způsoby 
přenosu. Na závěr se seznámili také s tím, jak žít svůj život, 
pokud by touto nemocí byli nakaženi. 

 

PROJEKTOVÝ DEN 

Dne 23.11 2018 proběhl ve škole projektový den „CESTA 

KOLEM SVĚTA“. Žáci druhého stupně měli za úkol vytvořit 

plakát na téma světadílu, který jim byl zadán.  

 

 

Naši prvňáčci 

 

Jako každý rok, i letos k nám do školy nastoupili nový 

prvňáčci. Zeptali jsme se jich na pár otázek. 

 Jak se ti líbí ve škole? 

 Chtěl/a bys zpátky do školky? 

 Jaký je tvůj oblíbený předmět? 

 Co ti ve škole chybí? 

 

Ve škole se mi líbí. Do školky bych zpátky nechtěla. Mám 

ráda češtinu a nic mi tady nechybí. 

- Eliška J. – 

 

Ve škole se mám dobře, do školky bych se vrátit nechtěl, 

protože mě to tam nebavilo. Mám rád matiku a ve škole mi 

nic nechybí. 

-Eliáš Ch. – 

 

Ve škole se mám hodně dobře, a do školky zpátky nechci. 

Nejvíc mě baví výtvarka. Chybí mi spaní.  

-Simonka K. - 

 

 



   

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY                             

 
Florbal mladší žáci (chlapci) 
Ve dnech 1.11.2018 a 2.11.2018 se žáci naší školy              
zúčastnili turnaje ve florbale. 
Za družstvo chlapců bojovali: Lukáš Trejbal, Štěpán 
Trejbal, Vojtěch Dulkaj, Jan Dulkaj, Vojtěch Havlát, 
Matěj Kohout, Jakub Šmíd a Samuel Oblouk. Umístili se 
na 5. místě. 
 
 
Mladší žáci (dívky) 
Družstvo děvčat reprezentovaly: Anežka Lepková, 
Kamila Kroupová, Aneta Popelková, Markéta 
Zahradníková, Karolína Jehličková a Barbora Stečínská. 
Děvčata se umístila na krásném 3. místě. 

 

 

 

 

 

 

VFÁNOČNÍ VÝSTAVA 

V POLIČCE       

V pátek 30. listopadu 2018 navštívili žáci 7. a 8. ročníku 

adventní výstavu S vůní vanilky, kterou pořádala 

Oblastní charita Polička. V rámci této návštěvy měli žáci 

možnost vidět ukázku řemeslné práce koláře a 

zpracovatele kůží. Dále vyslechli z úst pana faráře příběh 

o městě Davidově. Celá návštěva se nesla v duchu 

vánoční pohody. Pracovníci Charity k nám byli milí a my 

bychom jim chtěli poděkovat za to, že pro nás připravili 

velice zajímavý program. 

 

VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA 

 

                                          Vánoční pečivo  

     Anděl, čert a 

                                                                    je 24.12 

     Jedna z tradic. Na Vánoce se lije  

                     Pečeme ho na vánoce 

                                        První žena 

   



   

100 LET ČESKÉ 

REPUBLIKY 
Ve středu 17. 10. 2018 se žáci naší školy zúčastnili 

zábavně výukového programu 100 let republiky – 

očima dětí. Pořad byl rozdělen na dvě části - zvlášť 

pro první a druhý stupeň.  

Pan Klačer, který pořadem provázel, přiblížil žákům 

život ve škole za posledních sto let. Vrátil se zpět 

do života pra pra rodičů. Ukázal, že každá doba 

měla něco nového a úchvatného.  

Děti se také seznámily se začátkem rozhlasu a 

filmu, s hrdiny filmů, knih i časopisů. Měly možnost 

vidět dobové 

oblečení. Poznaly 

také velké osobnosti 

našich dějin od T. G. 

Masaryka až do 

současnosti. 

 

 

 

Svět za 100 let 
Zajímá Vás, jak bude vypadat svět za 100 let? 

Žáci 5. ročníku to ví! 

 

                    


