
 

EXKURZE ZA BYLINKAMI 

Žáci čtvrtého ročníku realizují projekt Jedlá 
zahrada. Inspiraci a poučení jeli spolu s osmáky 
načerpat 4. dubna do Suchohrdel u Miroslavi, kde 
ve skleníku o ploše 1,5 ha hospodaří firma Bylinky 
s. r. o. Pěstuje zde 12 druhů bylinek a dodává je 
prostřednictvím obchodních řetězců na naše stoly. 
Obdivuhodné je jejich pojetí pěstování, které je 
velmi šetrné k životnímu prostředí. 

 
 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 
Naše škola se dlouhodobě snaží o zdravý životní 
styl žáků. V předmětu Ochrana zdraví žáci probírají 
témata životního stylu, zdraví, zdravého stravování 
a pohybu téměř nepřetržitě. V hodinách tělocviku 
se pak snažíme žáky přimět ke kladnému vztahu ke 
sportování. Podporu nám poskytla Mgr. Lucie 
Drlíková ze Střediska volného času Miroslav, ta na 
naší škole uspořádala přednášku k tématu a hodiny 
správného cvičení pro dívky i chlapce 8. - 9. roční-
ku. Žáci se dozvěděli, co všechno do zdravého 
životního stylu patří, co mohou udělat pro jeho 
zlepšení, a na jaká nebezpečí si dát pozor. 
 

 

květen 2019 
 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 
V sobotu 6. dubna se konal zápis do 1. třídy. Dosta-
vil se na něj rekordní počet dětí – 21 a na čtyřech 
stanovištích prokazovaly, jak jsou na vstup do velké 
školy připraveny. Panovala zde skvělá nálada, k níž 
určitě přispěly čaj, káva a koláčky ze školní jídelny, 
ale také páťáci, kteří jednak příchozí děti s rodiči 
přivítali a jednak je celým zápisem i provedli. Ori-
ginální "skoroškolácké" medaile napekli pro své 
mladší kamarády účastníci kroužku vaření a s jejich 
kompletací zase vypomohly děti ve školní družině.  

 
 

HOSPODÁŘSKÝ DEN 2019 
17. dubna se v naší škole již potřetí konal 
Hospodářský den, jehož hlavní myšlenkou je 
udělat  něco prospěšného pro naši školu, její okolí 
a také pro celý městys. Proto neprobíhalo obvyklé 
vyučování, ale děti pilně pracovaly na zvelebování 
prostor kolem školní budovy a později i dalších 
míst. Mladší děti vysbíraly z hřiště a trávníků 
kameny a ostříhané větvičky, ti větší hrabali, 
zametali a vyklízeli přidělená místa. Čtvrťáci na 
školní zahradě sestavovali nově pořízené vyvýšené 

 

záhony, třeťáci se vydali do lesa směrem k  Jiřicím, 
kde sbírali papíry a jiný odpad. Několik žáků také 
pomáhalo nakládat starý papír. K dobrým  
pracovním výkonům a následně ke skvělému 
výsledku  přispěla  vydatná svačina připravená 
správními zaměstnanci a také pomoc pracovníků 
údržby obce.  
 

VELIKONOČNÍ VYRÁBĚNÍ 
17. dubna, poslední den před velikonočními 
prázdninami, jsme v naší škole opět zorganizovali 
velikonoční vyrábění. Nabídky udělat si radost 
a vyrobit si zajímavou dekoraci k nadcházejícím 
jarním svátkům využilo asi 25 dětí, jejich rodičů či 
prarodičů. Kdo chtěl, mohl si uplést z vrbového 
proutí pomlázku, poskládat roztomilý papírový 
košíček, vyrobit  přáníčko, ptáčka  a také netradiční 
kraslici. 

 
 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU 
V jarním, dubnovém kole jsme celkem nasbírali 
8873 kilogramů starého papíru. Na 3. místě skonči-
la 5. třída s průměrem 72,6 kilogramů na žáka. 
Druhé místo obsadili osmáci s průměrem 87,4 
kilogramů. Vítězi se stali žáci 6. třídy, jejichž prů-
měr činil úctyhodných 111,6 kilogramů na jednoho.  
 

MYSLIVECKÁ VÝSTAVA 

26. dubna se všichni žáci 1. stupně zúčastnili pěšího 
výletu do Trstěnic. Tam se konala oblastní 
myslivecká výstava trofejí a výstava výtvarných 

 

prací žáků. Michaela Dobešová z naší 7. třídy získa-
la 1. místo za ztvárnění jelena. Žáci si vyslechli 
odborný výklad, vše si dobře prohlédli a potom je 
čekala zpáteční cesta.  

NÁVŠTĚVA DIVADLA 
26. dubna jsme využili pozvání ochotníků 
divadelního spolku Návrat a navštívili  
předpremiéru (generální zkoušku) jejich nového 
představení "Pod borovičkou seděla". Žáci 
i pedagogové ocenili mohutným potleskem 
profesionální výkony herců, jejich zápal a vtip. 
 

PŘEDNÁŠKA - MIKROBIOM 
29. dubna jsme v naší škole přivítali 
uznávaného mikrobiologa RNDr. Petra Ryšávku, 
který vedl zajímavou  přednášku Vliv stravy na 
imunitní systém a zdraví člověka. Ta byla určena 
rodičům i veřejnosti. Účastníci se dozvěděli mnoho 
překvapivých informací a praktických rad 
o mikrobiomu člověka, o jeho vlivu na různá 
onemocnění a o tom, jak jej naše strava ovlivňuje. 

 

JSI JINÝ, JAKÉ TO JE? 
V úterý 30. dubna byl pro třeťáky připraven pro-
gram primární prevence. Na tři vyučovací hodiny 
přijely za našimi žáky lektorky společnosti Střed z 
Třebíče. A jak už název programu napovídá, byl 
zaměřen na přijímání rozdílů mezi dětmi, nechal 
nahlédnout do života osob se smyslovým, tělesným, 
duševním aj. postižením. Ukázal dětem, 
jak porozumět různým druhům handicapu.  
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