
Podzimní zprávy ze školy:  

Srdečně Vás zdravíme ze školy. Epidemiologická opatření zasáhla každého z nás, 

nevyjímaje naši organizaci. Mateřská škola je od začátku školního roku bez přestávky 

v provozu, o podzimní činnosti píše pan učitel František Uhl ve svém příspěvku ze školky. 

Situace ve škole je díky vládním nařízením mnohdy často se měnícím velmi náročná. Již 

na jaře jsme Vás informovali, jak jsme se poprali s online výukou. Nyní, na podzim, se vše zopakovalo. 

Ve škole jsme využili získaných zkušeností s výukou na dálku a „chtě nechtě“ jsme museli začít. 

V aplikaci Microsoft Teams jsme vysílali denně hlavní předměty od pondělí do čtvrtka, v pátek paní 

učitelka Jana Janků vysílala Klub čtenářů. Vysílání je skutečně nelehké. Když nezlobí technika, zlobí 

internet, někdy jedou popeláři, jindy slyšíme v přístrojích hlášení rozhlasu apod. I přes veškerá úskalí 

jsme podzimní výuku zvládli. Moc bych chtěla poděkovat všem našim žáčkům a hlavně rodičům, za 

ochotu, pomoc při výuce, trpělivost. Účast dětí byla 100%. Školy v ČR řešily mnohé velké problémy jak 

s připojením, tak s pozorností žáků, vypojováním se navzájem, nezájmem o výuku apod., což se u nás 

nestalo. Děti své úkoly plnily svědomitě, mnohdy za aktivní pomoci a podpory rodičů.  

Níže Vám nabízím pár ukázek domácích úkolů: 

• Ukázka slohových prací žáků třetího ročníku, učili jsme se pracovat i s osnovou, odstavci: 

Aneta Gregorová  
Můj víkend 
Dnes vám povím, co jsem dělala o víkendu. V sobotu jsme jeli k babičce a dědovi do Jestřebí. 
Nejdříve jsme měli oběd. Po obědě jsme šli na hřbitov zapálit svíčku. Svítilo sluníčko, přesto bylo 
chladno. Když jsme se vrátili, uvařili jsme čaj, hráli jsme deskové hry a luštili křížovky. 
K večeru jsme se s babičkou a dědou rozloučili a jeli jsme domů, byl to super den!!! 
 
Matěj Vepřek 
Můj víkend  
První listopadový víkend jsem prožil na chatě. Počasí bylo krásné, slunečné. 
V pátek jsem byl vypouštět tetřívky do volné přírody. V sobotu jsem s tátou a Badem dohledával laň. 
V neděli jsem s mámou stavěl hmyzí domek. Večer jsme s tátou ulovili koloucha. 
 Hodně jsem si tento víkend užil a těším se na další. 
 
Jan Skoumal  
Můj podzimní víkend 
Budu psát o tom, co se mi stalo přes víkend. 
V pátek v 7 večer jsem šel ke Zdendovi a Kubovi na spaní. Tam jsme si hráli v bunkru, na zombíka a 
koukali jsme se na filmy. V sobotu jsme si hrály venku, po obědě jsme šli na vycházku k nové lávce. Ve 
4 hodiny jsme šli ke mně, u mě kluci přespali a rodiče pekli husu.  
Víkend se mi líbil, protože byl u mě Zdenda a Kuba. 

 
Básničky na vyjmenovaná slova po Z: 
Můj bráška 
Můj malý bráška Tomášek, nazývá se Rarášek a je to malý kulihrášek.  
Brzy bude jeho velký den, přejeme mu vše nej a dort oblízneme jazykem. 
Autor: Veronika Neumannová a maminka 
 
 
  



Zimní svátky 
Brzy bude bílá zima, mrzne, sněží to je príma.  
Závěje, jazyky se vytvoří a cestáři se vynoří.  
Světýlka se rozsvítí, 
písně rozezní a přijdou k nám zase po roce,  
nejkrásnější svátky, co nazýváme Vánoce. 
Autor: teta od Veroniky Neumannové 
… 
Mikuláš 
Brzy přijde Mikuláš, ten má dlouhý bílý plášť. 
Čerti mají dlouhý jazyk, přijde zima s ní i mrazík. 
Andílek má velkou zář, nazývá se svatozář. 
Autor: Natálie Souralová s maminkou 
 

• Fotografie je pořízena z online výuky českého jazyka. Se třeťáky, čtvrťáky a páťáky čteme Knihu 
džunglí od spisovatele Rudyarda Kiplinga. Dočítáme se o dobrodružstvích Mauglího a 
seznamujeme se se zákony džungle. Věřím, že čtením a rozborem knihy se děti nad mnohými 
věcmi zamyslí a mnohému se naučí. 

 
 
Za celou organizaci Vám přeji příjemně strávený adventní čas i nadcházející nejkrásnější svátky roku, 
Vánoce. Přeji Vám, ať je strávíte v klidu, pohodě, v okruhu svých blízkých. 
Do nového roku přeji všem hlavně pevné zdraví, které je v této době určitě to nejdůležitější. 

    Marie Effenberger Rychlá, ředitelka školy 

 

 


