
 

 

Co nového u nás ve škole – Druhý poločas 

Ani v únoru se nám nevyhýbaly karantény, izolace, distanční výuka a časté absence žáků i pedagogů. 

Ale už se i blýskalo na lepší časy. Pomalu, pomaloučku se opatření rozvolňovala, nastalo i pěkné 

počasí a nás už nic nezastavilo. 

Vařeníčko a Pečeníčko 

Nejvíce se děti činily ve cvičné kuchyňce. Vaření a pečení řadu z nich baví, ještě víc pak ochutnávání 

výsledků snažení. Po celé škole to voní nejen v dnech, kdy vaří sedmáci, ale také vždy, když se sejdou 

děti v kroužku Vařeníčko a Pečeníčko. Tentokrát bylo na pořadu valentýnské menu – srdíčkové dorty, 

celý oběd i s dezertem. Ten nám na Valentýna připravila i školní kuchyně. Moc děkujeme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Valentýnský vzkazovník 

Pro všechny žáky a zaměstnance školy byla připravena zajímavá akce. Její autoři, Jana Křepelová a 

Marek Řeháček, připravili pro všechny zájemce možnost napsat valentýnský vzkaz komukoliv ve 

škole. Na stolech u bufetu byly připraveny pomůcky – návod, lístečky na vzkazy a nádobky na 

vhazování vzkazů. Po vyhodnocení se valentýnské zprávičky a vzkazy dostaly k těm, kterým byly 

určeny. Děkujeme za milou akci! 

 

 Beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou 

V rámci spolupráce s městskou knihovnou proběhla pro žáky 2. a 3. ročníku základní školy beseda se 

spisovatelkou Michaelou Fišarovou. Paní spisovatelka představila dětem své knihy. Poutavé 

vyprávění o knihách se dětem velice líbilo. Děti byly aktivně zapojeny do příběhu z knihy Kamínek. 

Děkujeme paní knihovnici Ole Vykydalové, která pro nás besedu připravila. 

       Mgr. Jarmila Havlíčková 

 

 

A na konec velká radost z našeho úspěšného žáka!  

Martin Toul 

Mladému vědci Martinu Toulovi se podařil při práci přelomový objev, díky kterému se pacienti s cévní 

mozkovou příhodou možná již brzy dočkají nového a efektivnějšího léku. Pomoci by k tomu měl 

protein tzv. stafylokináza, který se původně nejevil jako vhodný pro léčbu. Martin Toul se svým 

týmem nicméně zjistil, že jeho účinnost je ve skutečnosti až 10 000krát vyšší, než se předpokládalo. 

 



 

Martin Toul působí v Mezinárodním centru klinického 

výzkumu ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně a zároveň v laboratořích Fakulty přírodovědecké na 

Masarykově univerzitě. Při své práci objevil souvislosti, které mohou pomoci k nalezení nových a 

efektivnější léků pro pacienty s mrtvicí. 

Zdroj: https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/455568-zasadni-objev-ceskeho-vedce-na-dohled-je-

novy-lek-na-mrtvici-je-10-000krat-ucinnejsi-nez-se-myslelo 

      

     Mgr. Markéta Emmer Illová 

 

K ZÁPISU S KRÁLÍČKEM BINGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

               12. dubna 2022 

Ředitelství Základní školy ve Velkých Opatovicích 

zve srdečně rodiče a děti k slavnostnímu zápisu 

do 1. tříd v době od 1300 – 1800 hodin v budově školy. 

 K zápisu si nezapomeňte přinést rodný list, občanský průkaz, 

 číslo bankovního účtu. 

 Děti, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad školní docházky, 

k zápisu přijít nemusí, stačí, když přijdou rodiče. Přesto bychom je rádi uvítali.  

Těšíme se na Vás a Vaše děti. 

                                                                       Ředitelství ZŠ 
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