
Podzimní zprávy z naší školy 
Stejně tak, jako jsou pestré barvy podzimu, tak byl pestrý život v naší škole od začátku 
letošního školního roku. 
Mimo klasického učení jsme zvládli mnoho akcí. O některé z nich se s Vámi podělíme 
v následujících řádcích. 

• Oslavili jsme 50 let školy  
V pátek, 18. 10. jsme v naší škole důstojně oslavili padesátileté výročí školní budovy. Ráno 
probíhal den otevřených dveří. Naši dětští průvodci prováděli po škole i školce milé hosty. 
Návštěvníci mohli nahlédnout do vystavených kronik a fotoalb, i sledovat naši skupinovou 
výuku. Odpoledne jsme se setkali s bývalými zaměstnanci školy. Čekalo nás velmi příjemné povídání. Až z Prahy na 
setkání dorazila paní učitelka Klára Nepejchalová, obdivovali jsme vitalitu devadesátiletého pana učitele Krátkého. 
Děkuji všem současným pracovníkům školy a vedení obce Lesnice za pomoc s organizací. Mnohokrát děkujeme za 
kladné ohlasy, které nás samozřejmě hřály na srdci. 
Přání škole od žákyně 4. ročníku – Veroniky Neumannové 

„Milá školo, 
přeji Ti všechno nejlepší k narozeninám. Přeji Ti, abys byla hezká a měla spoustu kamarádů a nebyla sama. Také Ti 
přeji, abys měla hodné a milé žáky, aby se Ti tady u nás v Lesnici líbilo. 

Ahoj, mám Tě ráda. Tvoje žákyně Verča“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       50 let školy, foto M.E.R. 

• Lesnický Halloween 
Ani letos nesměl chybět tematický den s dýňováním. Děti, jak už jsou zvyklé, pracovaly ve skupinách. Vyráběli jsme 
čelenky, pekli vykrajované zeleninové dobrůtky, vyráběly se plakáty. Největším zážitkem však bylo venkovní vaření 
dýňové polévky v kotlíku. Při těchto aktivitách máme možnost pracovat s dětmi trošku jinak. Děti musí vzájemně 
spolupracovat, domlouvat se, výsledek práce závisí na celém týmu, ne na jednotlivci.  

 
Vaření dýňové polévky, foto M.E.R.    Naše strašidla, foto M.E.R. 

 

• Píšeme si s kamarády na Slovensku 
Stejně jako loni jsme se zapojili do mezinárodního projektu Záložka do škol spojuje školy. Navázali jsme kontakt se 
školou ze Slovenské republiky z Bešeňova. Naši žáci si s žáky ze Slovenska vyměnili vyrobené záložky do knih. Téma 
letošních záložek bylo: List za listem – baví mě číst. Nezůstalo však jen u záložek, děti si vzájemně napsaly i pěkné 
dopisy. Z výměny záložek i dopisů měly děti velikou radost. Projekt byl pro nás přínosný v mnoha oblastech. Našli jsme 
si partnerskou školu a jejich webové stránky na internetu, Bešeňov jsme hledali na mapě, seznámili jsme se se 



slovenštinou, finanční gramotnost jsme rozšířili při přepočtech za poštovné... Hlavně jsme se však zajímali, co čtou naši 
kamarádi. 
 

• Čteme rádi!  
Snažíme se dětem vybírat takové knižní libůstky, aby je příběhy bavily. Čteme nejen v hodinách 
českého jazyka, v knižním klubu, ale i s paní vychovatelkou v družince. Rádi nasloucháme, je to 
příjemný relax. 
Začíná adventní čas, a my čteme každý den v 7.50 Raníček s lucernou. Pro letošní rok jsme vybrali 
pro náš adventní čtecí kalendář knížku Pohádky a pověsti z Rychlebských hor 2 od spisovatele pana 
Karla Jedonka.  
S rozsvícenou lucernou chceme každý týden navštívit s pohádkou i mateřskou školu. Žáci druhé a 
třetí třídy už dětem ze školky předvedli, jak se vylepšují ve čtenářských dovednostech. 
Píšeme spisovatelům: 
Máme všichni velkou radost, že nám na naše dopisy, kdy jsme děkovali našim spisovatelkám, přišly velmi milé 
odpovědi. Na ně se můžete podívat u nás ve škole. 
Paní spisovatelka Daniela Krolupperová nám poslala i krásné pohledy a zároveň odpovědi na naše otázky. Paní 
spisovatelka Petra Soukupová nám prozradila svou adresu a byla potěšená, jak krásné dopisy s obrázky dorazily k ní 
domů. O to víc, že má doma také malou školačku. 
Brzy Vám napíšeme další novinky.  Jana Janků 
 

• Tvořivé adventní dílničky 
Předvánoční vyrábění se neslo ve velmi milé atmosféře. Tvořit přišly děti ze školky i školy za 
doprovodu rodičů nebo prarodičů. Ti nejšikovnější si domů odnesli až pět dárečků: dva 
medvídky z ořechů, srdíčko z kávy, zápich stromek, zimní svícen. Další tvořivou dílničku 
plánujeme na Velikonoce. Už teď se těšíme. 
 

• Návštěva svatého Mikuláše 5. 12. 2019 
Návštěva svatého Mikuláše vždy potěší. I nám ve škole udělala obrovskou radost. Protože máme všechny děti hodné, 
všechny dostaly nadílku. Nechyběly básničky, písničky, bilancování, pochvaly. Děkujeme sponzorům a také Vám, pane 
Mikuláši, za Vaši návštěvu. 

 
S Mikulášem ve škole, foto M.E.R. 

 
 
 



Závěrem 
Za celý školní kolektiv Vám přeji nádherně prožité Vánoce s Vašimi nejbližšími.  Současně Vám upřímně přeji šťastný 
celý nový rok 2020. Ať se v něm často setkáváme a ať nás po celý rok provází naděje, mír, přátelství a láska. 
         Marie Effenberger Rychlá, ředitelka školy 
 
 

 


