
Jarní zprávy ze školy 
Přinášíme Vám jarní informace o tom, co se u nás ve škole událo a co nás v nejbližší době čeká. 

 Máme nové logo 

O novém logu jsme uvažovali již od začátku školního roku. Učili jsme se, jak má logo vypadat, jaké by mělo či nemělo mít náležitosti. Na základě 

našich požadavků nám pan Ing. Janda zpracoval dva návrhy. Naši žáci si jednoznačně vybrali tento. Věřím, že se Vám děti u lípy líbí, stejně jako 

nám. 

 Projekt EU Lesnice - šablony II  

Projekt, ve kterém budeme během dvou let celkem čerpat 806 038,- Kč, jsme zahájili od 1. 1. 2019. V první fázi se zaměříme na čtenářskou 

gramotnost a vybavení školy knihovnami. Více viz informační leták k projektu. 

 

 Recyklohraní = celorepublikový ekologický projekt  

Jistě jste již zaregistrovali, že se ve škole snažíme šetřit životní prostředí. V rámci 

projektu Recyklohraní nejen sbíráme elektrospotřebiče, tonery a cartridge apod., ale 

plníme i různé úkoly a účastníme se soutěží. Děkujeme Vám všem, kteří jste nám 

během jednoho měsíce pomohli nasbírat přes sto třicet starých mobilů. Čekáme na 

vyhodnocení soutěže. Vyráběli jsme i „Baterkožrouty“. Rozhodli jsme se, že jednoho 

baterkožrouta umístíme na chodbu obecního úřadu. Můžete nám do něj házet 

nepoužitelné baterie. Opět zmiňuji velmi úzkou spolupráci se sběrným dvorem, který 

nám se sběrem cenných bodíků moc pomáhá. Děkujeme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Běháme a chceme být víc venku 

S přicházejícím jarem chceme být více venku. Každý den (pokud neprší) vyběhneme o velké přestávce ven a oběhneme si kolečko kolem školy, něco málo přes půl kilometru. 

Děti si tak utužují nejen kondičku, ale i zdraví. Plánujeme se i více učit venku. 



 

 Lyžování ve Stříbrnicích – 4. 3. 2019 

Přestože už nebyly ve Stříbrnicích lyžařské podmínky úplně ideální, na tuhle krásnou jednodenní akci budou naši lyžaři dlouho vzpomínat. Někteří již lyžovat uměli, takže pouze 

pilovali styl, ale většina stála na lyžích úplně poprvé. Je to neuvěřitelné, během dvou hodin uměli lyžovat úplně všichni, i ti nejmladší, čtyřletí. Odpoledne již nebylo téměř 

poznat, kdo je začátečník a kdo pokročilý. Obloučky se to po celé sjezdovce hemžilo. Diplomy a zlaté medaile získali na slavnostním ceremoniálu všichni. 

Organizace akce byla pořádná fuška, která však stála zato. Díky všem, kteří pomáhali, paním kuchařkám a hlavně manželům Vepřkovým za poskytnutí zázemí k odpočinku! 

 
 

 Masopust – 5. 3. 2019 

Velké ohlasy sklidil masopust. Paní vychovatelka Lenka Uhráková a paní učitelka Jana Janků uspořádaly masopust se vším všudy. Od rána se ve škole smažily výborné koblihy, 

které úžasné maškary v masopustním průvodu nabízely po vesnici. Nechyběl ani kůň a medvěd. Nezbytné svolení k průvodu si žáci byli vyprosit sami u pana starosty. Krásný 

návrat lidové tradice se skutečně povedl. Další tradicí bude Velikonoční dílna, zveme Vás již nyní, konat se bude 16. dubna ve škole, od 13,30 hod. v jídelně. Budou se zdobit 

vajíčka, vyrábět přáníčka apod. Pokud máte velikonoční výrobek, nápad či námět, přijďte se s ním za námi pochlubit. 

 

 Noc s Andersenem – ze 7. na 8. března 2019 

Téměř všichni žáci naší školy se rozhodli nocovat ve škole. Letošním tématem nocování byl sám velký 

„pohádkář“. Při zábavném programu se děti dozvěděly mnoho zajímavých věcí o životě Hanse Christiana 

Andersena. Do naší školy dokonce Andersen tento večer i zavítal. Byla i tolik očekávaná noční procházka se 

stezkou odvahy. Přestože celý večer mezi sebou soutěžily čtyři skupiny, zvítězili všichni zúčastnění. Na fotce 

nám nocležníci ukazují, jak se jim akce líbila. Pravidlo: ruce na podlaze znamenají - nelíbilo, čím výše - líbilo 

moc. A nám dospělákům se taky líbilo moc. Děkujeme rodičům za buchty ke svačině, večeři i snídani! 

 

 

  



 Budu spisovatelem? 

Ve škole se v hodinách českého jazyka věnujeme i dílnám čtení a tvůrčímu psaní. Možná nám tady rostou budoucí spisovatelé. Posuďte sami: 

O kouzelném kaštanu  

Byl jednou jeden kluk, jmenoval se Dan. Jednou na podzim, když se Dan procházel, mu na hlavu spadl kaštan. A když ho rozlouskl, nebyl tam kaštan ale semínko. Protože měl 

Dan rád přírodu, semínko zasadil. Bylo už pozdě a Dan byl unavený, tak šel spát. Druhý den se probudil, vyšel ven a před ním stál vélikánský kaštan. Nechápal to, vždyť je přece 

léto. Vzal si jeden kaštan, a protože rád vyráběl, tak si z něho udělal náramek. A od té doby měl Dan velikánské štěstí. Ve všem vyhrával, ve škole neudělal ani malinkatou 

chybičku, no prostě veliké štěstí.   

A jak plynul čas, tak s Danem nechtěl nikdo nic hrát a dokonce ani ve škole už ho nechtěli. Tak se stalo, že Dan neměl žádné kamarády. Jednoho dne se Dan rozhodl, že se vším 

skoncuje a zahodil náramek z mostu do řeky. Když odcházel z mostu, všiml si, že má náramek pořád na ruce. Říkal si: „Že by se mi to jenom zdálo?“  Vyhodil náramek znova, 

ale zase se mu objevil na ruce. Zkoušel všechno, ale bylo to marné. Tak to vzdal. Už se stmívalo a Dan šel spát.  

Ale náramek z kaštanu měl. Když se vzbudil, říkal si: „Že by se mi to jenom zdálo?“ Vyhlédl z okna a velikánský strom tam nebyl. Sáhl si do kapsy a byl tam kaštan. Když ho 

rozlouskl, nebylo v něm nic. 

Autor Štěpán Hlava, žák 5. ročníku 

 Květinový den - středa 15. května 2019 

V letošním roce se zapojíme do sbírky Ligy proti rakovině. V Lesnici budou naši žáci ve žlutých tričkách nabízet kytičky měsíčku lékařského za minimální cenu 

20,- Kč. Ale to je ještě skutečně daleko. 

 

 Zápis do 1. ročníku  

Srdečně zveme rodiče budoucích prvňáčků k zápisu do 1. ročníku, který se bude konat v úterý 9. dubna 2019 od 14,30 hod. ve škole. Rodiče již zhruba ví, co je čeká ze společné 

schůzky s paní učitelkou prvňáčků, Janou Janků. Od pololetí budou školáci do školky chodit na pravidelné vzájemné návštěvy v rámci čtenářských dílen. Více informací k zápisu 

se dozvíte na plakátech. Obec připravila pro budoucí prvňáčky překvapení ve formě hodnotného dárku. Děti získají kufřík plný potřebných věcí do školy, soubor pomůcek, 

výtvarného náčiní apod. cca v hodnotě 1000,- Kč. Rodičům zbývá tedy koupit už jen aktovku.  

 

Závěrem: 

Pokud děti patří spádově do naší školy a nejste ještě 100% rozhodnuti, garantuji Vám, že u nás je jim ve škole dobře! Jsme kvalitní škola rodinného typu, zaměřujeme se 

na úspěch každého žáka. Snažíme se, aby se děti učily s radostí, budou to totiž potřebovat celý život. Stavíme na ověřených metodách, uplatňujeme individuální přístup. 

Jsme tým se srdcem na správném místě. Přijďte se o tom přesvědčit nebo se zeptejte našich žáků. 

Děkujeme Vám všem, kteří šíříte dobré jméno školy.  

Barevné a voňavé jaro Vám za celý školní tým přeje Marie Effenberger Rychlá  

 

 

 

  

  


