
Podzimně ve škole 

S koncem září vstoupilo i do školy podzimní téma. Pro děti z prvního stupně uspořádaly jejich paní 

učitelky projektový den, tentokrát bramborový. Soutěžilo se o největší a nejzajímavější bramboru, 

děti se dozvěděly, odkud, kdy a proč se k nám brambory dostaly, jak se pěstují, naučily se podzimní 

básničky a písničky, zatančily si mazurku, vyzkoušely tiskátka z brambor, cvičily počty, pracovaly 

s texty, ale také soutěžily v hodu bramborem do bedny a užily si další sportovní aktivity venku na 

hřišti. Na svačinu ochutnaly jídlo našich prababiček – brambory na loupačku s mlékem a k obědu si 

daly bramborový guláš. 

Děti v šesté třídě se připojily k projektu Horký podzim. Sledovaly proměny listů, jejich druhy a barvy, 

teď se postupně zaměří na usínání stromů v naší zahradě, kde zatím vytvořily z listí barevnou 

mandalu. V učebně přírodních věd pak připravily pro spolužáky výstavu mechů a hub. Došlo i na jejich 

zkoumání pod mikroskopem. 

Tradiční akcí, na kterou se vždy moc těšíme, byl Evropský den jazyků. I letos mezi nás přišla velmi 

zajímavá návštěva, paní fotografka Blanka Sadílková. Podělila se o svůj zajímavý životní příběh, který 

ji zavedl během 18 let cestování z rodného Herálce do mnoha zemí světa. 

V rámci výuky dějepisu vyrazily některé třídy na exkurze. Deváťáci do Prahy do Národního muzea na 

výstavu Dvacáté století, šesťáci tam nahlédli skrz Okno do pravěku, sedmáci na Tvrzi ve Žďáru zažili 

Roky v baroku. Osmákům se podařila ve škole dramatizace událostí doby předbělohorské. 

Velkou radost nám dělají pokroky našich nejmenších. Prvňáčci už zvládají svá první slova a příklady. 

Moc se vydařila malá čtenářská dílna, kterou pro ně připravili patroni z 9 třídy. Četli jim z jejich 

oblíbených knih, povídali si i kreslili. Už se těší na konec roku, až se role obrátí a prvňáčci budou pro 

změnu číst deváťákům. Je prima učit se navzájem. 

Krásné překvapení nám připravila bývalá paní učitelka Zdeňka Rosecká, jedna z legend naší školy. Byla 

skvělou pedagožkou a logopedkou a je také zakladatelkou významného pedagogického nakladatelství 

Nová škole. Nejen že si našla čas a přijela se do školy podívat, přivezla nám také řadu publikací a 

slíbila, že se brzy zase objeví.  

Pokud vše půjde dobře dál, chtěli bychom v úterý 15. 11. upořádat společné schůzky rodičů a třídních 

učitelů a pozvat i všechny zájemce znovu do školy, tentokrát při příležitosti výročí kostela na Zelené 

hoře. 

Přejeme všem klidné podzimní dny, hodně zdraví a těšíme se na shledanou ve škole. 

Romana Chlubnová 

 


