
Září je od slova zářit 

Ve čtvrtek 1. září jsme společně zahájili školní rok 2022/23. Letos k nám přišlo 12 dětí do 1. ročníku  a 

11 nově do 4., 5. a 6. ročníku. Všechny jsme vítali před školou a deváťáci je doprovodili do tříd, aby 

nikdo nebloudil a všichni mohli být v klidu a pohodě. Setkání s prvňáčky a jejich rodiči se zúčastnili i 

zástupci zřizovatele Obecního úřadu Polnička pan starosta Mgr. František Žák a paní Ludmila 

Machová. 

Po úvodní půlhodině ve třídách jsme se všichni sešli na školní zahradě, kde naše školní hymna zahájila 

slavnostní pasování prvňáčků na školáky, kterého se tradičně ujali žáci 9. třídy a stali se jejich patrony. 

Budou jim oporou po celý školní rok.  

Své adaptační dny si hned po pouťovém víkendu užily děti z 6 třídy na základně na Velkém Dářku, kde 

pro ně jejich nová třídní paní učitelka společně s výchovnou poradkyní připravily pestrý program 

zaměřený na vzájemné seznámení a nastartování dobrých vztahů ve třídě. Do konce 2. školního týdne 

jsme pak všichni drželi pěsti Blance Vábkové, která dokázala postoupit z kraje do celostátního kola 

soutěže Sazka olympijský víceboj a závodila společně s dalšími asi 600 dětmi z celé republiky dva dny 

v Brně.  

Úspěšní byli i naši žáci v literární soutěži SANTINI 300, vyhlášené Městským úřadem Žďár nad 

Sázavou. Michaela Novotná z 9. třídy získala se svou povídkou Magická noc na Zelené hoře 1. místo a 

Max Filippi s Květou Krčálovou 2. místo za povídku O zakletém hvězdáři. Moc dětem gratulujeme a 

děkujeme, že šíří dobré jméno naší školy! Budeme dál podporovat jejich potenciál a poskytovat 

kvalitní výuku v přátelském prostředí. 

Od 12. září se rozběhly školní kroužky. Dětem poskytujeme denně odpolední vyžití zejména 

sportovní, ať už zaměřené na všeobecné pohybové aktivity, míčové hry, tak i jógu a tančení. Nabízíme 

také keramický a přírodovědný kroužek i anglickou přípravku. Děti z 9 třídy připravujeme na přijímací 

zkoušky, novinkou je zájmový útvar 3D tisk pod vedením paní učitelky Věrky Blažíčkové. Díky ní a 

jejímu aktivními přístupu k výuce získala naše škola moderní 3D tiskárnu. 

Máme velkou radost, že se k nám do školy často vrací bývalí absolventi při svých srazech. Rádi jim 

ukazujeme naši krásnou školu a společně vzpomínáme u starých kronik a fotek. Nesmí chybět ani 

společná fotka ve školních lavicích. 

Všem přejeme klidný, zdravý a veselý školní rok.  

Mgr. Romana Chlubnová 

   

 

 


