
 

 

Co nového u nás ve škole? 

Prázdniny! 

Co pak se děje o prázdninách ve škole? Rekonstrukce, opravy, přípravy na další školní rok. V novém 

školním roce na žáky na 2. stupni čekají nová sociální zařízení. Už před prázdninami se v některých 

třídách objevily nové skříňky. Postupně naši školu modernizujeme a vytváříme tak podnětné 

prostředí pro výuku. A bude nás také těšit, když si společně budeme všeho nového ve škole vážit a 

chránit před poškozením.  

V září se těšíme na nové žáčky a další výzvy, které přináší školní rok. A hlavně na všechny akce, které 

se určitě podaří uskutečnit. Během školního roku toho lze spoustu zažít. O všechno se s vámi 

podělíme, stačí sledovat i naše webové stránky a FB školy, kde najdete vše potřebné a zajímavé. 

     Markéta Emmer Illová 

A tentokrát máme pro vás i zprávy ze školní družiny a školního klubu: 

Školní družina a školní klub 

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

Školní družina měla ve školním roce 2021-2022 čtyři oddělení. To zůstane nezměněno i v dalším 

školním roce. Situace kolem covidu-19 nám dovolila organizovat aktivity v původním rozsahu, což 

dělalo radost dětem i nám. Ráda bych zmínila ty nejzdařilejší akce druhého pololetí.  

V únoru proběhly v odděleních školní družiny masopustní karnevaly. Tanec, masky a hry rozzářily oči 

dětí. Další „velkou“ aktivitou pro žáky, která byla organizována v únoru, byla Valentýnská přání. Do 

organizace byli zapojeni pan učitel Řeháček, paní vychovatelka Křepelová a paní učitelka Koudelková.  

V březnu přespávali prvňáčci ve školní družině a strávili tak s paními učitelkami a vychovatelkami Noc 

s Andersenem. Zájemci z druhého stupně se zúčastnili první části kurzu kresby tužkou. Tady se žáci 

naučili základní principy stínování a proporcí. Druhá část proběhla v dubnu. To už děvčata tvořila 

zdařilé portréty podle fotografií. 

Duben patřil ve školní družině velikonočním světovým zvykům a tradicím. V dubnu proběhla také 

soutěž tříd o Čarodějnický pohár. Úkolem bylo, aby se co nejvíce dětí zúčastnilo barevných dnů. 

Důkazem byly fotografie třídních kolektivů z každého dne. Zvítězila třída 2. B. Speciální cenu získala 

třída 5. A za bonus, který přiložila k fotografiím – hezkou básničku o barevném týdnu. Na druhém 

stupni vytvořili deváťáci stezku s čarodějnickými otázkami. Žáci měli týden na zodpovězení otázek, 

které se týkaly širokého okruhu čar a kouzel.  

V květnu vyráběly děti z družiny i klubu přáníčka ke Dni matek. Také jsme si povídali a třídění odpadů 

a recyklaci a plnili zajímavé úkoly k této tématice. V klubu začala příprava Pohádkového lesa. 

Pohádkový les byl vybrán jako forma rozloučení devátých ročníků se školou. 

Červen patřil poznávání a sběru léčivých rostlin. Školní rok završil Pohádkový les. Žáci z obou 

devátých tříd si během školních klubů připravovali stanoviště s různými úkoly. Akce probíhala 



 

v lesoparku nad školou. Počasí akci přálo a deváťáci, 

převlečení za víly, vojáky, čarodějnice a další pohádkové a jiné bytosti, přivítali na startu do 

Pohádkového lesa postupně všechny děti školy. Věříme, že v dalším školním roce se budeme moci 

těšit na podobné rozloučení se školou, a třeba i návrat k tak oblíbenému vystoupení deváťáků na 

konci školního roku. 

Na následující činnost školní družiny a klubu se budeme snažit připravit další zajímavé a zábavné 

aktivity pro žáky. Během posledního srpnového týdne najdete na stránkách školní družiny a klubu 

aktuální informace k provozu ŠD a ŠK.  

Jana Křepelová a kolektiv vychovatelek školní družiny a klubu. 

 


