
V září nám začala škola… 

V úterý prvního září jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2020/2021. Do I. třídy, což je 1. a 2. 

ročník, nastoupilo celkem 11 žáčků, třídní učitelkou je Mgr. Jana Janků. Ve II. třídě, to je 3., 4. a 5. 

ročník, je celkem 15 žáků, vyučují Mgr. Bc. Marie Effenberger Rychlá a Monika Vilímková. Ve škole 

působí ještě asistent pedagoga, Lenka Uhráková. Do školní družiny se vrátila po rodičovské dovolené 

paní vychovatelka Magda Pobucká. Na ostatních pracovištích,  v mateřské škole i stravovně zůstává 

kolektiv beze změn.  

Pevně věříme, že bude letošní rok lepší, než ten loňský. Druhé pololetí nás zaskočila epidemie. 

Přestože jsme se s distanční výukou velice dobře vypořádali, epidemiologická opatření nejsou 

příjemná a my nevíme ani nyní, kdy budou i v naší oblasti školství nějaké změny. Nejdůležitější je 

samozřejmě zdraví, takže nám všem do nového školního roku přeji, ať jej máme hodně pevné. 

 

 Zprávy z družiny od paní vychovatelky Magdy Pobucké  

V tomto školním roce navštěvuje školní družinu 25 dětí. V rámci školní družiny jsme si společně s 

dětmi pojmenovali třídu družiny: Rybičky.  

Všechny děti si tak namalovaly svoji rybu, které nám zdobí naši školní družinu. V období krásného 

babího léta chodíme s dětmi na vycházky do okolí školy a trávíme nejvíce času na školní zahradě. 

 



 Zprávy z mateřské školy od paní učitelky Bc. Veroniky Laichmanové 

Přinášíme Vám něco málo ze života naší školičky v měsíci září. 

Po slunném létu jsme se, jako každý rok, sešli poslední dva 

týdny v srpnu, abychom začali prázdninový provoz. Prvních 14 

dní bylo hodně zaměřeno na adaptaci nově příchozích dětí a 

jejich rodičů. Děti se seznamují s personálem, s denním 

řádem a s pravidly. Nově příchozí děti jsou moc šikovné a 

určitě se brzy adaptují. V průběhu dne jsme měli možnost 

sledovat, jak se slzičky postupně mění v úsměvy. 

Ve školce se sešlo 20 školkáčků, z toho 7 nově přijatých. V 

letošním školním roce se připravují na svůj vstup do první 

třídy 4 děti. 

Měsíc září prožíváme v duchu seznamování s novými kamarády a prostředím, ve kterém se děti po 

další řadu měsíců budou pohybovat a důležitými pravidly. Pomalu se loučíme s odcházejícím létem a 

s otevřenou náručí čekáme na nové roční období. Mezi zářijovými činnostmi jsme mohli najít řadu 

seznamovacích her, tvoření s letními motivy, spoustu tematicky zaměřených písniček i nových 

básniček. Chodili jsme často na zahradu a seznamovali se s okolím školky. 

V říjnu nás čeká dopravní hřiště a ekoprogram pořádaný Vilou Doris – Ježek. Čeká nás plno zážitků, 

her a nových zkušeností. 

I přes tuto těžkou dobu, způsobenou koronavirem se snažíme fungovat jako při běžném provozu a 

každý den si naplno s dětmi užíváme. 

 

 

 V září jsme „uklízeli Česko“  

V pátek 18. 9. 2020, proběhla celostátní akce „Ukliďme Česko“. Do akce se zapojilo 24 žáků naší 

školy. Vybaveni ochrannými pomůckami, jsme se rozdělili na dvě skupiny. Během dopoledne jsme 

uklidili okolí kulturního domu, část pod kostelem, a okolí potoka. Odpad jsme odevzdali do Sběrného 

dvora. Počasí nám přálo, akce se vydařila.  

 

 

 

 

 

 

 



 Co ve škole sbíráme? 
Není žádným tajemstvím, že nám není lhostejné životní prostředí, ve kterém žijeme.  
Za body, které jsme získali ze sběru, jsme nakoupili dětem hry, didaktické pomůcky, 
materiály do družiny a výtvarné potřeby. Rádi bychom se zapojili do soutěže i 
v letošním školním roce.  
V rámci projektu RECYKLOHRANÍ SBÍRÁME: vysloužilé elektrospotřebiče, baterie, 

mobily, prázdné TONERY do tiskáren, VRŠKY od plastových lahví. Všechny tyto věci opět zašleme k 
další recyklaci. SBÍREJTE s námi a pomozte nám něco pěkného vyhrát! Děkujeme Vám mnohokrát, že 
nám se sběrem pomáháte, šetříme tím nejen životní prostředí, ale i peníze.  
 

 Co nás čeká? 

V nejbližším čase nás čeká podpora akce 72 hodin – Pomáhám, protože chci. Stejně jako minulý rok, 

plánujeme navštívit Útulek Zábřeh, kde pomůžeme uklidit nepořádek po pejscích a pokud bude 

možnost, některého půjdeme vyvenčit. Budeme pořádat i sbírku na věci, které v útulku potřebují. 

Vyrazíme na dopravní hřiště, navštívíme Dny lesa v Olomouci a čeká nás od listopadu i několik lekcí 

plavání. 

 Opět pomáháme… 

Veřejná sbírka Český den proti rakovině se z tradičního květnového 

termínu posunula do podzimu - na středu 30. září. Při letošní sbírce 

dárce obdrží vedle kytičky se zelenou stužkou i informační letáček, 

ve kterém se dozví o prevenci nádorových onemocnění ledvin a 

močového měchýře. Zacílení na rakovinu ledvin objasňuje 

předsedkyně LPR Praha MUDr. Michaela Fridrichová: „Ve výskytu 

karcinomu ledvin zaujímá Česká republika neblahou první příčku ze 

všech sledovaných zemí světa. Vytkli jsme si proto za cíl 

upozorňovat nejen na příznaky a nutnost včasné návštěvy lékaře, 

ale také na obecnou prevenci, především nekouření, neboť kuřáci 

mají daleko větší riziko onemocnění než nekuřáci.“ 

Naši žáci budou po vesnici žluté kytičky za minimální cenu 20,- Kč 

nabízet. Děkujeme Vám za spolupráci. 

 

 

 Co pro mne znamená škola? – slohová práce žákyně 5. ročníku Anety Kristenové 

Moje škola pro mě znamená – učení, zábava, kamarádi, učitelky a úkoly. Nic moc bych tady nechtěla 

změnit. Moje škola se mi líbí, protože je pro mě dost velká, mám tady kámoše, kteří mi pomáhají, 

máme i dobré učitelky. A ještě jsem zapomněla, že zatím nemusíme nosit roušky a můžeme si při 

vyučování pomáhat, někdy i soutěžíme. Je to fajn škola, učíme se ve skupinách i ve dvojicích, trojicích. 

Máme dobrou paní vychovatelku Magdu. Je super, že chodíme často ven, malujeme si, čteme si 

v tělocvičně. A málem bych zapomněla na paní asistentku Lenku, která pomáhá, když někomu něco 

nejde. Paní ředitelka Marie je fajn ředitelka, paní učitelka Monika nás učí vlastivědu, matematiku a 

http://www.google.cz/imgres?q=recyklohran%C3%AD&hl=cs&rlz=1R2ADSA_csCZ422&biw=1058&bih=430&tbm=isch&tbnid=a_0xbasmBBz0qM:&imgrefurl=http://www.zsg.cz/cs/recyklohrani.html&docid=9TFKzSTlFhGMCM&w=473&h=424&ei=sMNfTunYCcbE4gTv-JEQ&zoom=1


angličtinu a málem jsem zapomněla na paní učitelku Janu, která učí 1. a 2. ročník a hlavně s námi čte. 

Tohle je prostě moje škola. Aneta Kristenová 

Pokud byste s námi chtěli spolupracovat, případně máte nápad, jak zpestřit či obohatit náš školní 

svět, ozvěte se nám. Za celý kolektiv Vám přeji krásný podzim plný barev a nevšedních zážitků. 

Marie Effenberger Rychlá, ředitelka školy 


