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Jaký byl poslední měsíc minulého školního roku? Plný sportů, 
pobytů tříd v přírodě, společenských událostí a loučení 
s absolventy... 

ŠKOLY V PŘÍRODĚ 

Človíčkové na škole v přírodě 

Neználkové a Malenky ze třetích tříd vyrazili na školu v přírodě do Kvítečkova 
(Ozdravovna Království v Nemojově u Dvora Králové nad Labem). Měli jsme se 
skutečně královsky. Přestože nám počasí ne vždy přálo, prožili jsme společně 
spoustu příjemných aktivit. Stavěli jsme domečky z mechu a kapradí, užili jsme si 
oslavy dětského dne v Nemojově, podívali 
se na přehradu Království a tvořili jsme v 
Tubičkově výtvarném ateliéru. Asi nejvíce 
nás bavilo koupání v Okurkové řece, výlet 
do Zoo ve Dvoře Králové a sportovní 
Kvítečkovská olympiáda. Jediné, co nás 
mrzelo, bylo to, že vše tak rychle uběhlo. 
Už se ale těšíme na další školu v přírodě;-) 



Páťáci na škole v přírodě 

Páťáci vyrazili na školu v přírodě do šumavského Srní. Ubytováni jsme byli 
nedaleko Čeňkovy pily v chatě Povydří, krásném areálu s velkým bazénem, 
minigolfem, volejbalovým hřištěm, 
ping-pongem atd.  

Tropická vedra jsme přežili v šumavských lesích, 
kde je příjemný chládek. Udělali jsme si výlet na 
Čeňkovu pilu, Černé a Čertovo jezero a prošli jsme 

Povydří. Po návratu z túry jsme relaxovali u bazénu a soutěžili.  

 

 

 

 



9. B u Starého rybníka ve Zbraslavicích 

Třída 9. B si svůj poslední týden sportu a turistiky na základní škole opravdu 
užila! Vyrazili jsme do krásného kempu U Starého rybníka nedaleko Kutné Hory. 
Během pobytu jsme si dali pořádně do těla v Tarzan parku nebo vyzkoušeli svou 
mušku při lukostřelbě.  

Krásné letní počasí vybízelo k vodním hrátkám, 
někteří se odhodlali k aquazorbingu, jiní se 
projeli na kajaku. V této třídě, navíc za 
doprovodu pana učitele Červeného nemohly chybět prvky cheerleadingu, stavění 
pyramidy přímo ve vodě.  

Vlakem jsme vyrazili na výlet do Kutné hory, 
kterou jsme poznávali na vlastní pěst podle 
zadaných úkolů. 



 

 

 

 

 

 

 

Na rozloučenou jsme společně poseděli u táboráku i si spontánně zazpívali. Byl to 
příjemný nostalgický týden na závěr základní školy. 

Sedmáci na kolech 

Během červnového výletu se třídy 7.A a 7.B vydaly do jižních Čech. Vyjeli jsme k 
Třeboni na kola! Během pobytu jsme stihli z cyklosedla poznat okolí Třeboně i 
kousek Novohradských hor. Ti, kteří se účastnili všech výletů, zvládli ujet za 
celý výlet přes 200 kilometrů!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Občas museli někteří bojovat s vlastní leností, občas s nepřízní počasí, ale vrátili 
jsme se všichni v pořádku, nadšení a spokojení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní spolupráce pátých tříd 

Žáci pátých tříd udělali letos 
velký kus práce v rámci 
eTwinningového projektu 
zvaného PPC News. Tvořili 
například online komiksy v 
angličtině, vyměňovali si s 
žáky z různých zahraničních 
škol prezentace a filmové 
nahrávky a společně pracovali 
na nejrůznějších aktivitách a zdokonalovali se tak v angličtině. Největším dílem 
byl krátký dokument o bydlení. 

 



 

Rozloučení s prvním stupněm 

V den vysvědčení proběhla v 5. B 
rozlučková párty. Byl to poslední 
společný den na prvním stupni 
s paní učitelkou Ivankou 
Procházkovou, a tak si ho všichni 
náramně užili. Došlo i na dětské 
šampaňské a dorty. Žákům, kteří 
nás opouštějí na jinou školu, 
přejeme mnoho úspěchů a na 
ty ostatní se už teď těšíme na 
druhém stupni!  

 

 



Pasování pážat a panošů v hodinách speciální češtiny 

Koncem června proběhlo závěrečné hodnocení práce v hodinách speciální češtiny. 
Žáci se celý rok snažili za skvělou práci nasbírat co nejvíce erbů. Podle toho, 
kolik jich získají, se mohou pak ucházet o titul pážete nebo panoše. Seznámili se 
se středověkým oblékáním a tím, co má páže či panoš umět, a hned jsme si to 
vyzkoušeli.  

 

 

Představení dětí z dramatického kroužku Táni Tobolové 

V pondělí 17.6. jste mohli vidět 
děti z dramatického kroužku ve 
volné variaci pohádky Čert a Káča. 
Teplo bylo nejen Káči v pekle, ale 
všem účinkujícím ve světle 
reflektorů. Studené sprchy od 
publika se ale hercům nedostalo, 
naopak! Byli odměněni bouřlivým 
potleskem a  vychlazeným 
dětským šampaňským.  



Čtení prvňáků s deváťáky 

V červnu proběhl společný 
projekt prvních a devátých 
ročníků, společné čtení s 
porozuměním. Děti si přinesly 
vlastní knížky, či si je půjčily 
ze školní knihovny. Čtení 
probíhalo dvě vyučovací 
hodiny – na úvod první hodiny 
se děti rozdělily k 
deváťákům. Poté začalo 
čtení, kdy se střídali 
deváťáci s prvňáčky a 

prvňáček pak převyprávěl přečtený úsek. Na začátku druhé hodiny se prvňáčci 
opět vrátili ke svým starším 
kamarádům. Na programu bylo 
společné vyplňování pracovních listů, 
jakožto shrnutí průběhu předchozí 
hodiny, například co se dětem líbilo, 
co pro ně bylo náročné i zhodnocení 
deváťáků, jak prvňáčci četli. 
Nakonec prvňáčci i nakreslili 
obrázek k jejich knížce. Čtení nahlas 
je pro prvňáčky důležité ke zlepšení 
čtení a je pro ně zpestřením v běžné výuce. Pro všechny to byl velice přínosný a 
zajímavý zážitek.  

 



Absolventský ples devátých tříd 

Tradiční záležitostí 
na konci každého 
školního roku je ples 
deváťáků. Ten letošní 
se opravdu povedl, 
budoucí absolventi si 
vychutnali slavnostní 
nástup a ředitelem 
školy a svými třídními 
učiteli byli oceněni za 
své výkony u obhajob 
oborových prací. 

Následovalo předávání památečních šerp, 
kdy měli třídní učitelé příležitost 
naposledy se s každým zvlášť rozloučit. 

Bouřlivý potlesk sklidili deváťáci za 
své předtančení na téma příběhu o 
Harry Potterovi.  

 

 

 

 

 

 



Za tónů klasické hudby 
žáci i hosté zaplnili 
taneční parket a 
vyvrcholením celého 
večera byl velkolepý 
ohňostroj a závěrečný 
plesový raut, kterým se 
s deváťáky rozloučil osmý 
ročník. 

 

 

 

 



Poslední zvonění a slavnostní oběd deváťáků s učiteli 

Na plese kdekdo ještě dojetí potlačil, ale poslední zvonění a loučení s našimi 
letošními absolventy už nenechalo žádné oko suché... Prvňáčci, které na začátku 
školního roku deváté třídy přivítaly, se nyní přišli se svými nejstaršími kamarády 
rozloučit písničkami a pak je společně doprovodili za tónů posledního zvonění na 
závěrečný slavnostní oběd, který pro své starší kolegy připravili osmáci. 

Slavnostně vyzdobená a prostřená jídelna a speciální menu v podobě plněného 
rajčátka, kuřecích medailonků s bylinkovým přelivem a hranolkami a na závěr 
sladká tečka v podobě dortů jako dárku od osmých tříd, které pro všechny 
nakrájeli třídní učitelé devátých tříd. 



Co se nás čeká v novém školním roce? 

Výměnný pobyt s Itálií, 
Tureckem a Polskem – Comenius 

Ve školním roce začínáme nový projekt 
zvaný „eMotion Pictures“, který je 
jedinečnou šancí pro žáky, rodiče i učitele naší školy procvičit svou angličtinu 
v praxi. Jedná se o výměnný pobyt pro 20 žáků 2. stupně. Cestovat budeme do 
škol v Itálii (Sicílie), Polsku (Suwalki u hranic s Litvou) a Turecku (Izmir). Děti 
budou ubytovány v rodinách. Projekt je hrazen z Programu celoživotního učení - 
Comenius, takže týdenní výjezdy do těchto zemí budou mít děti zaplacené 
z tohoto grantu. Máme se zas na co těšit! 

 

 

Chtěli bychom se tímto zároveň obrátit na rodiče a přátele školy, 
kteří jsou ochotni naší škole pomoci s ubytováním žáka ze 
zahraničí. Pokud ano, kontaktujte prosím paní uč. Jacko. 

Moc všem děkujeme! 


