
 

 

Co nového u nás ve škole – Nic nás nezastaví! 

Listopad a prosinec byl ve stínu pokračující pandemie. Některé akce zrušeny, některé přesunuty, ale 

přesto se spoustu věcí podařilo zrealizovat. I když díky testování a trasování museli někteří žáci i 

učitelé do karantény, tak přece jen výuka i další aktivity pokračovaly. A co jsme prožili? 

Školní družina a školní klub 

Vážení čtenáři, dovolte mi malé shrnutí činnosti školní družiny a školního klubu.  

Září jsme již tradičně zahájili vytvořením pravidel ve školní družině. Ve školním klubu se žáci zabývali 

tvorbou plánu. Zařazovali do jednotlivých měsíců činnosti podle vlastních zájmů a nápadů. V obou 

zařízeních proběhla akce kouzelný úsměv. Některá oddělení pojali tuto aktivitu výtvarně, jiná 

oddělení včetně klubu soutěží v rozesmívání. Tato aktivita se setkala s velkým zájmem a ohlasem. 

V září také zahájily činnost zájmové útvary. 

Říjen byl v družině ve znamení lesa a jeho obyvatel. Děti rozvíjely fantazii ve výtvarném ztvárnění víly 

Lesněnky a své znalosti si pak mohly ověřit v kvízu o lese a jeho obyvatelích. Školní klub oprášil 

retrohry a v rámci přicházejícího podzimu si žáci měli možnost vyrobit lampióny ze sklenic. Velká 

úroda dýní přímo vybízela k soutěži o nejhezčí vydlabanou dýni. Celkem se se svými výtvory 

zúčastnilo 20 dětí. Dýně byly následně vystaveny ve vestibulu školy. 

Listopad patří dušičkám. Děti však pro pestrost a snad i strašidelnost mají rády Halloween. Nápadem 

žáků z druhého stupně bylo uspořádat soutěž v Halloweenské výzdobě tříd. Vybraní žáci z klubu tuto 

soutěž vyhodnotili. Z prvního stupně vyhrála třída 1.A a za druhý stupeň získala prvenství 8.A. Pečení 

perníčků patří k vánočním přípravám. Zájemci druhého stupně si tuto činnost měli možnost 

vyzkoušet. Zájem byl velký, a proto byly vytvořeny čtyři skupiny. Všem se dařilo. Každý si odnesl 

domů krabičku plnou upečených a nazdobených perníčků. V tomto měsíci jsme se také pilně 

připravovali na jarmark. Děvčata z tanečního kroužku trénovala vystoupení s vánočními písničkami a 

paní vychovatelky připravovaly výrobky k prodeji. Situace však nedovolila, aby jarmark v MKC 

proběhl. Svou práci jsme ale zúročili alespoň tak, že vystoupení tanečních kroužků byla natočena a 

zveřejněna na webu a facebooku naší školy a malý vánoční prodej výrobků proběhl ve školní družině.  

Prosinec se vždy nese v duchu příprav na Mikuláše a na Vánoce. Ani letos tomu nebylo jinak. 

Mikulášskou nadílku zajistili vybraní žáci devátých ročníků. V družině i klubu se připravovaly adventní 

kalendáře, vánoční přání, ozdoby na stromeček, svícínky i dárečky pro blízké. Z oddělení zněly koledy 

a vše bylo završeno překvapením pod stromečkem. 

Již druhým rokem vytvořili žáci vánoční přání seniorům Domu s pečovatelskou službou v Borotíně.  

Do dalšího roku všem přejeme pevné zdraví, štěstí a dobrou náladu a nám si dovolím přát, abychom 

mohli neomezeně a přímo ve škole provádět s dětmi mnoho dalších zajímavých činností.  

Jana Křepelová a kolektiv vychovatelek školní družiny a klubu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výuka jinak 

Žáci šestých ročníků vyjeli koncem listopadu na pobytový výukový program. Akce byla žákům z větší 

části hrazena ze Šablon – projektová výuka mimo školu.  

Cílovou stanicí bylo environmentální pracoviště Lipky, Jezírko, které se nachází v malebném prostředí 

lesů, poblíž brněnských Soběšic. Žáci absolvovali výukový program s názvem Tajemství staré hájenky.   

Programem žáky provedl hajný, který s nimi objevoval různá tajemství lesa. Během pobytu se nikdo 

nenudil. Program byl pestrý a probíhal během celého dne. Co všechno se stihlo? Žáci si vyřezali 

dřevěnou lžíci, sledovali kácení suchého stromu v lese a dřevo následně zpracovali na topení v peci, 

ve které si upekli slané a sladké pečivo. Nastražili fotopast, pomocí které sledovali život v lese. Na 

naučné stezce se seznámili s lesnickými značkami. Prostřednictvím didaktických a pohybových her se 

žáci seznámili s přírodou kolem nás. Všichni si odváží mnoho nových vědomostí, zážitků, plná bříška a 

vzpomínky na příjemně strávený týden s kamarády. 

 
 

Marek Řeháček, Petra Koudelková  



 

 

 

 

Revolution Train 

Jak už víte, na nádraží ve Velkých Opatovicích se dne 11. 11. 2021 objevil velmi nezvyklý obrněný 

vlak. Jedná se o mezinárodní projekt protidrogové prevence Revolution Train, u jehož vzniku stojí 

Pavel Tůma se svými spolupracovníky. Prostřednictvím multimediální prezentace a různých aktivit 

vypráví příběh skupinky vrstevníků, kteří se setkávají s drogami, které jejich život tu více a tu méně 

ovlivňují. Vypravěč příběhu je mladík, který svůj boj s drogami prohrál. Promlouval hlasem herce 

Michala Dlouhého. Děti postupně sledovaly program, zapojovaly se do aktivit v baru, u nehody, ve 

výslechové místnosti, až nakonec dospěly do továrny, kde temná stránka příběhu končila, ale ta 

světlá s možností volby pak pokračovala. Mohly si tedy uvědomit, že mají na výběr, zda si drogy do 

života pustí nebo ne. A co jsme si mohli přečíst na vzkazech nebo vyslechnout cestou z vlaku? 

Parádní, jak houkala ta sanitka, ta nehoda, to bylo jako doopravdy.  

Jak se měnilo to tělo, to bylo tedy hnusný, co dělají ty drogy. 

To je úžasný, jak se to tam všechno vešlo, auto, bar, vězení…. 

Bylo to hustý. 

Doufáme, že si děti z toho vzaly ponaučení, a že se vyberou v životě jen ta správná rozhodnutí. 

 

 

Bobřík informatiky 



 

Také v letošním roce jsme přes různá omezení luštili logické 

úkoly v rámci celostátní a celosvětové soutěže Bobřík informatiky. Soutěže se zúčastnili žáci od 4. do 

9. ročníku a mezi nimi se našli úspěšní řešitelé, a také ti, kteří měli plný počet bodů. Gratulujeme! A 

doufáme, že logické hádanky budou bavit děti i mimo výuku a bobří soutěž. 

   

 

 

 

 

 

  

 

A do nového roku přejeme všem hlavní zdraví a pohodu, protože to je v životě nejdůležitější. 

Těšíme se na další dny ve škole. 

 

Markéta Emmer Illová 

 

 


