
Únor bílý… A co my ve škole? 

Ač se to zdá k nevíře, máme za sebou 1. pololetí. Posledního ledna si odnesli prvňáčci své první 

vysvědčení a byl to pro ně opravdový svátek. Mimořádný týden absolvovali také naši sedmáci při 

svém lyžařském výcvikovém kurzu. Ubytovali se na tři noci v Daňkovicích na Selském dvoře manželů 

Tlustošových, kde si tradičně užili příjemné zázemí i jejich skvělou kuchyni. Výcvik absolvovali 

v lyžařském areálu v Novém Jimramově. Ač zrovna konečně přišla skutečná zima, sněžilo i foukalo, 

všichni si osvojili základy sjezdového lyžování, užili si společnou zábavu a odjížděli velmi spokojení. 

Zimní skotačení na sáňkách a bobech nezanedbaly ani ostatní děti ve škole a v družině. Ti starší spojili 

pobyt venku i s fyzikálním bádáním, týkajícím se např. mechanického tlaku. 

Šesťáci uspořádali v rámci ekologické výchovy velkou sběrovou akci starých mobilů. Nejdříve si zjistili 

fakta o jejich výrobě, spotřebě materiálu a energie. Informace pak využili při zpracování dvou druhů 

informačních plakátů. Sešlo se celkem 26 mobilních telefonů, které předali k recyklaci. Projektový 

den pro 6. a 7. třídu s názvem Jak se žije v Podnebíně jsme uskutečnili ve spolupráci s kolegyněmi 

z ekologického centra Chaloupky a byl zaměřený na klimatické změny a jejich vliv na život.  

Dílčí projekty byly realizovány i v jiných oblastech, např. na téma Státy Jižní a Jihovýchodní Asie 

v krabicích, Jak se žilo ve středověku na vesnici, ve městě a na hradě, nebo Ich – vše, co dokážu sdělit 

německy o sobě. Projektová výuka umožňuje aktivní zapojení všech žáků, učí děti hledat a třídit 

informace, najít jádro, zpracovat vše ve skupině, prezentovat ostatním a také hodnotit svou práci a 

práci druhých. 

 Děti z 1. stupně se zúčastnily u nás ve škole recitační soutěže a připojily se k vyhlášené výtvarné 

soutěži Požární ochrana očima dětí. 

Velké přípravy výboru a aktivních členů spolku SRPDŠ směřovaly k uspořádání karnevalu, tradiční 

akce pro nejmenší děti. Ve škole se shromáždila bohatá tombola, do které přispívali rodiče i oslovení 

sponzoři. Vše bylo nutné zabalit, označit, umotat losy, zajistit občerstvení i obsluhu. Spousta 

věnovaného času a energie se vyplatila a 11. února si naši nejmenší i s rodiči a prarodiči mohli užít 

veselé taneční odpoledne. Děkujeme! 

Pokud Vás zajímá, jak to u nás ve škole chodí, jak se společně učíme a jaké klima u nás máme, přijďte 

7. 3. 2023. Máme pro Vás celý den otevřenou školu. 

Mějte se moc hezky, buďte zdraví a veselí! 

Romana Chlubnová 

 

 


