
LEDEN 2010    
5.B VE ZLENICÍCH 

 
 
 
 
12. ledna 2010 vyjela třída 5.B na třídenní 
ozdravný pobyt plný her do Zlenic. Zlenice jsou 
zvláštní hradem, kterým projíždí vlak a hláskou 
- strážní věží, která stojí na opačném břehu 
Sázavy než hrad. Dá se k ní dostat přívozem, 
ale ten v zimě nejezdil. Všude bylo výjimečně 
hodně sněhu a pan učitel Bureš pro nás 
vymýšlel všelijaké dobrodružné hry, např. 
plížení sněhem. Účelem pobytu bylo mimo jiné 
pokračovat v prevenci negativních jevů v třídě 
5.B.  
 

 
Z dojmů některých účastníků: 
Bydleli jsme v hotelu Hláska. Hodila se nám jeho prostorná klubovna pro různé hry 
v místnosti. Využili jsme i kulečník a stůl na stolní tenis.  
Zajímavá byla cesta do Zlenic, neboť  byla v plném proudu sněhová kalamita a zatím, 
co měl vlak do Čerčan 90 min zpoždění, na druhé straně nám přípoj z Čerčan ujel a 
museli jsme čekat 
dalších 90 minut na 
nový. Začátek se sice 
nepovedl, ale konec 
dobrý – všechno 
dobré.  
Pobyt se všem líbil, i 
když někteří odjeli 
domů prevencí 
negativních jevů 
nedotčeni a naopak si 
odtud odvezli za své 
chování kázeňské 
tresty. 
 
 



 

ZÁPIS DO 1.TŘÍD  

se konal ve dnech 19. - 20.1.2010.  
V letošním roce se k zápisu 
dostavilo přes 70 rodičů s dětmi, 
někteří již rovnou žádali o odklad. 
Zatímco rodiče vyplňovali 
tiskopisy, dětem se jako 
každoročně věnovali žáci 8.ročníku, 
kteří se již v září stanou jejich 
patrony. Slavnostně je uvítají 
1.září na školním hřišti. A na 
oplátku je na konci školního roku  
prvňáci doprovodí při posledním 
zvonění.  

Na zápis na naší škole navazuje tradičně kurz pro předškoláky s názvem Začít spolu 
jinak. Na tomto kurzu se děti navzájem seznamují a rozvíjí dovednosti, které budou 
v 1.třídě potřebovat. Kurz začal v únoru a ukončen byl v dubnu. Po ukončení se 
konaly konzultace s rodiči o tom, jak si jejich děti vedly. Kurz vedly: PhDr. Kamila 
Balharová - školní speciální pedagog a PhDr. Hana Vaňková – školní psycholog. 

 



2.A a 2.B NA HORÁCH 

V posledním lednovém týdnu vyrazili druháčci stejně jako vloni do Pece pod 
Sněžkou. Všichni jsou již zdatní lyžaři, a tak se těšili na lyžovačku. A ta se opravdu 
vydařila!!! Počasí bylo slunečné, všude plno sněhu, chalupa ozdobená rampouchy, no 
prostě idylka !!! 

Kromě lyžování se bobovalo, lopatovalo, stavěla se iglú a jiné stavby a došlo i na 
večerní orientační hru okolo chalupy. Večer se četly či promítaly pohádky, soutěžilo 
se a řádilo při karnevalu.  

  
Volný odpočinkový den také nebyl k zahození – šlo se na nákupy pohledů a dárečků a 
tradičně také do cukrárny na dobroty. 

 



 
Na karnevalu nebyla o  
kočky nouze 

 

Na závěr týdne se 
všichni těšili- byly totiž 
závody ve slalomu. 
Krakonoš sice ten den 
nešetřil pořádnou 
sněhovou nadílkou, ale 
závodníkům to nevadilo. 
Všichni soutěžili, 
vzájemně si fandili a 
povzbuzovali se.  

 

Všichni závodníci zvládli 
obě kola slalomu. Pádů 
bylo málo a všechny 
dopadly dobře. Do 
poslední chvíle nikdo 
netušil, kdo zvítězí. 
Napětí trvalo až do 
večera. 

 

Po večeři se rozdávaly nejrychlejším 
nejen diplomy, ale opravdické medaile!!! 

 

 

 

Úspěšní závodníci s nimi na krku druhý den 
vystupovali u školy z autobusu a vítali se s 
rodiči- podobnost s návratem našich 
olympioniků nebyla náhodná!!! 


