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Týden ruské kuchyně 
 
Procházku mezi písmenky si obyčejně mohou dopřát jen 
prvňáčci z písmenkové třídy, ale díky týdnu ruské kuchyně 
jsme si jako „ve slabikáři“ při obědě připadali všichni, malí i 
velcí. Našimi všudypřítomnými společníky se totiž staly znaky 
z ruské azbuky, krasopisně napsané na papírech v ruských 
barvách – bílé, modré a červené. O výzdobu se tentokrát 
postarali žáci obou osmých tříd, kteří při hodinách zeměpisu 
a výtvarné výchovy ztvárnili kaleidoskop zajímavostí od 
moskevského Kremlu až po kozáckého Dona Quijota. 
 
Pondělí Polévka šči               

 Těftěly ( mas. kuličky) s rajčatovou omáčkou, brambor. kaše   

Úterý Polévka bílá fazolová       

 Hovězí podle Stroganova, dušená rýže   

Středa Polévka masová soljanka     

 Vepřová játra na smetaně, těstoviny   

Čtvrtek Polévka boršč ukrajinský     

 Zelné závitky plněné zeleninou, brambory  

Pátek Polévka moldavská kuřecí       

 Běloruské bramborové pirožky s masem   
 
 
 
 
 
 
 
 



Recitační soutěž 
 
Ve čtvrtek 15. ledna proběhla ve školní knihovně recitační 
soutěž žáků prvního a druhého stupně. Tuto soutěž jako 
každoročně organizovala paní učitelka Svobodová. 
V porotách se střídali vyučující prvního stupně a 
druhostupňoví češtináři. Potěšilo nás, že i ve dnešní době byl 
značný zájem o účast. Zde přinášíme výsledky soutěže. 
 
 
Kategorie 1. třída 
1. místo        Veronika Hrtoňová (1.A) 
2. místo        Richard Kraft (1.B) 
3. místo        Pavlína Pážíková (1.A) 
 
Kategorie 2. a 3. třída 
1. místo        Vojtěch Lavička (3.B) 
2. místo        Josef Chrástecký (2.A) 
3. místo        Zuzana Zahradníková (3.A) 
 
Kategorie 4. a 5. třída 
1. místo        Denisa Turečková (5.A) 
2. místo        Štěpán Mareš (5.B) 
3. místo        Adéla Pavlíčková (5.A) 
 
Kategorie 6. a 7. třída 
1. místo    Andrea Hermanová (7.A) 
2. místo    Anna Schumanová (6.A) 
3. místo    Nikolaj Burger (7.A) 
 
Kategorie 8. a 9. třída 
1. místo    Karolina Kreidlová (9.B) 
2. místo    Josef Bláha (9.B) 
 
 
 
 
 



Zápis do prvních tříd 
 
V polovině ledna přicházeli ke škole předškoláci spolu se 
svými rodiči. Probíhal totiž zápis do 1. tříd – slavnostní 
okamžik v životě každého dítěte. V herně školní družiny se 
druhostupňoví žáci starali o čekající předškoláky. Samotný 
zápis se skládal z rozhovoru dítěte se speciální pedagožkou, 
přednesu básničky a z kresby postavy. Přítomna byla i školní 
psycholožka a učitelé 1. stupně. Prvotní obavy rychle opadly a 
pro většinu dětí byl zápis hračkou. Pokud speciální pedagožka 
postřehla u budoucího školáka nějaký problém, nabídla 
rodičům přípravný kurs plánovaný na jarní měsíce. V letošním 
roce jsme zapsali potřebný počet žáků pro otevření dvou 1. 
tříd ve školním roce 2009/10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pobyt prvních tříd na horách 
 
V posledním lednovém týdnu vyjeli do Pece pod Sněžkou naši 
prvňáci. Zájem byl opravdu velký, výjezdu se zúčastnilo přes 
30 dětí. Hned první den všichni vyrazili na svah u chaty. Byly 
výborné sněhové podmínky, a tak každý předvedl své 
lyžařské dovednosti. K překvapení instruktorů valná většina 
dětí uměla již celkem dobře lyžovat, a tak vznikla dvě 
družstva lyžařů a jedno pro začátečníky. Za krásného počasí 
se z nelyžařů postupně stávali dobří lyžaři. Odpočinkový den 
jsme věnovali nákupům ve Veselém výletu – obchodu plném 
suvenýrů. Úplný ráj! Nechyběla ani návštěva místní cukrárny. 
V posledním dni se konaly závody ve slalomu. Všichni lyžaři 
již byli tak zdatní, že mohli závod absolvovat. Večer patřil 
karnevalu a předání cen i diplomů za slalom. Lyžařský týden 
jsme si báječně užili. 
 



 


