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1. Představujeme se 
1. třída 

Adam Jindřich 

Kapinusová Berta 

OndoJulek od 25.11.  

Pátková Adéla 

Procházková Tereza 

2. třída 
Havel Ján 

Chalupa Vít 

Kolářová Klára 

Micková Natálka od 7.10. 

Pelikán Petr 

3. třída 
Čech Jakub 

Čeloud Michal 

Franzbergr Dominik od 1.10. do 26.10. 

Gábor Dominik 

Jahodová Kateřina 

Kapinusová Anna 

Kosmáková Kateřina 

Kvapilová Markéta 

Ondo Lukáš od 25.11.  

Svobodová Veronika od 18.11. do 22.12. 

4. třída  
Klíma Tomáš 

Micka Lubomírod 7.10. 

5. třída 
OndováNatálie od 25.11. 
 
Paní ředitelka:  Mgr. Jitka Řezníčková 
Paní učitelky: Mgr. Jana Mertlová 

Mgr. Zdeňka Nejezchlebová – asistent pedagoga 
Paní vychovatelka: Mgr. Jana Mertlová 
Paní školnice: Ludmila Neubauerová, paní kuchařka: Ivana Gáborová 



4 

 

2. Výběr akcí, vyjádření dětí 
o Jarní prázdniny 

o Velikonoční tvoření 11.3. 2016 

o Srdíčkové dny 14.-18.3.2016 

o Velikonoční výstava 

o Odběr mléčných výrobků od dubna 2016 

o Divadlo Babu a papoušek 1.4. 2016 

o Noc s Andersenem 1.4. 2016 

o Prevence úrazů 12.4. 2016 

o Čistá Vysočina21.4.2016 

o Vystupujeme v MŠ 

o VIDA centrum Brno 27.4. 2016 

o Plavání Třebíč 26.4.-28.6.2016 

o Dopravní hřiště 6.5.2016 

o Vítání občánků 

o Vzpoura úrazům8.6.2016 

o Vystoupení v Cidlině 11.6. 2016 

o Vycházka k Verunce 

o Canisterapie 

o Povídání o medu a včelstvu 
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Katka Jahodová 
O jarních prázdninách jsem se měla dobře. Byla jsem nemocná, ale ani mi to 
nevadilo, protože jsem si malovala s mamkou a někdy jsem chodila za tetou, 
která má miminko. Jmenuje se Karolínka. Po nemoci jsem chodila do přírody. 
Velikonoční výstava byla pěkná, nejvíce se mi líbila vajíčka, upletené šály a jiné 
výtvory. 
Divadlo Babu a papoušekse mi líbilo. Babu se ztratil tatínek a to byl ten 
papoušek. Nejvíc se mi líbilo, jak jí kamarádi pomáhali hledat ztraceného 
papouška. První jí začínal pomáhat Zik, druhý byl Julius a třetí byl Jarda. 
Potkali nějakou holku, která byla začarovaná z kočky. Její pán ji poslal pro toho 
papouška. Kamarádi jí uvěřili, že ví, kde je tatínek Babu. Ale dobře to dopadlo. 
Na plavání se mi líbí, jenom se trošku bojím, ale chci se naučit plavat.  
Všechno se mi tam moc líbí, bazén máme rozdělený. Dělali jsme i potápění.  
Beseda z vozíčkáři se mi líbila, ale bylo mi to líto. Že dva pánové na vozíčcích 
nemůžou chodit. Ale můžou hrát tenis, jezdit na tříkolce, lyžovat, dělat nějaké 
sporty na vodě. 
Moc se mi líbila vycházka na Verunku, protože jsme sbírali houby. Jak jsme došli 
k Verunce, Lubor chytil ropuchu. Pak jsme šli na chvíli do školy a na oběd. 
 

Dominik Gábor 
O jarních prázdninách jsem se měl dobře. Ale byl jsem nemocný, tak jsem si 
dělal úkoly. 
Velikonoční tvoření bylo dobré, měl jsem se. Dělali jsme panáčky z vajíčka, ze 
špejle, z kloboučku a ze tří kuliček nového koření. Mohli jsme si i něco 
namalovat. A potom jsme ještě dělali zvířátka. Měli jsme květináč a kouli 
z polystyrénu. Mohli jsme si vybrat kuřátko, zajíčka, kočku a ovečku. Vybral 
jsem si kuřátko, vybarvil jsem je žlutě, udělal jsem i křídla a zobáček. 
Noc s Andersenem mě bavila, nejvíc jak jsme chodili do těch doupat a těšilo 
mě, že můžeme spát ve škole. 
Vystupujeme v MŠ, líbilo se mi naše vystoupení, povedlo se nám. Líbilo se mi, 
jak jsem hrál lišku. 
Beseda z vozíčkáři se mi líbila. Dva páni nám povídali o tom, co se nám může 
přihodit. Vyprávěli nám příběhy, jak se jim to stalo. Jeden špatně skočil se 
snowboardem a skřípnul si míchu. Kamarád přivolal pomoc a helikoptérou ho 
odvezli do nemocnice. I když jsme na vozíčku, dají se dělat nějaké sporty, třeba 
ping pong. Taky nám řekli, že nejvíce úrazů je při pádu z výšky. Líbilo se mi to, 
ale nechtěl bych zažít takový úraz.  
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Petr Pelikán 
Noc s Andersenem mě bavila, protože jsme dělali různé akce a líbilo se mi čtení 
pohádky. 
Na plavání nejezdím, ale užívám si to ve škole, máme dvě hodiny tělocviku.  
Líbí se mi, když se učíme češtinu a matematiku. Čeština se mi líbí, protože 
píšeme a čteme. Matematiku procvičujeme rychlým počítáním.  
Baví mě, že je nás ve škole málo, když jsou všichni na plavání. 
 

Klára Kolářová 
O jarních prázdninách jsem byla nemocná a dělala jsem domácí úkoly. 
Na velikonoční tvoření přišly seniorky, moc se mi to líbilo. Moc mě bavilo, jak 
jsme dělali ta zvířátka a jak jsme zdobili dřevěná vajíčka. Velikonoční výstava-
moc se mi líbily kraslice a jak tam paní pletly. 
 

Anna Kapinusová 
O jarních prázdninách jsem byla v Litohoři a u babičky Fanynky a ona pak jela 
zase k nám. V Cidlině byl Masopust, byla jsem za koníka, Berťa za vílu, Víťa byl 
za indiána, mamka za poutníka. 
Na noci s Andersenem mě nejvíc bavilo, jak jsme sbírali nálepky cestou na 
Verunku. A pak mě bavilo, jak jsme chodili po skupinách po škole, protože jsme 
plnili úkoly. Nejvíc se mi zadařilo v hladomorně a v jeskyni. 
Líbí se mi plavání. Skákali jsme bombu. Máme hodné paní učitelky, nebojím se 
vůbec plavat, i když to ještě neumím. Moc se chci naučit plavat. 
 

Michal Čeloud 
O jarních prázdninách jsem se měl dobře, protožejsem byl lyžovat v Jizerských 
horách. Jezdil jsem na skokáncích a dělal jsem blbosti s taťkou a s mojí sestrou 
Gabčou. 
Když byla noc s Andersenem, líbilo se mi, že jsme šli k Verunce a hledali jsme 
dopisy s nálepkami, to byla písnička. A taky se mi líbilo, jak jsme sami po 
skupinách chodili po škole v noci. A taky jsme se báli. 
Hodně jsem se těšil na plavání. Hrajeme různé hry, skáčeme do vody a učíme se 
různé plavecké styly. 
Líbilo se mi, jak jsme šli na Verunku a cestou jsme sbírali houby.  
 

Markéta Kvapilová 
Na Verunce se mi líbilo, ale měla jsem alergii na pyl a trávu, tak jsem se 
nevrátila do školy, ale zůstal jsem cestou doma s babičkou. 
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Katka Kosmáková 
O jarních prázdninách jsem se měla dobře. Byla jsem u babičky v Zábřehu 
a docela mě to tam bavilo. Oslavovali jsme tam čtvery narozeniny. Pak jsem jela 
s taťkou na hory na Šumavu. Lyžovala jsem a zkoušela jsem jezdit na skoká-
ncích. První den jsem si myslela, že jsem zapomněla, jak se lyžuje, ale další tři 
dny mi to už šlo. Sněhu bylo dost, napadl metr sněhu nebo tak nějak. 
Velikonoční tvoření se mi hodně líbilo, protože hned na začátku se mi povedla 
nádherná kočička. Všechno se mi povedlo. Líbily se mi i výtvory od dětí.  
Bylo to jiné než vánoční dílny. 
Na noci s Andersenem se mi moc líbila pohádka. Slyšela jsem ji poprvé, bavila 
mě, bylo to hodně o lásce. Také mě bavilo, že jsem usnula skoro poslední.  
Ráno jsme dostali buchtu jako dárek. 
Beseda s vozíčkáři se mi líbila, ale takový úraz bych vůbec nechtěla mít.  
Zjistila jsem, že to není vůbec jednoduché. Naučit se jezdit na vozíčku  
a bála bych se dělat sporty s vozíčkem. 
 

Adéla Pátková 
Na velikonočním tvoření mě bavilo,jak jsme malovali zajíčky. A jak jsme tvořili 
panáčky z vajíček. Na výstavě se mně líbila vajíčka u slepiček, ušitý Mickey 
Mouse na židli a dřevění zajíčci.  
V divadle Babu a papoušek se mně líbil ten papoušek, protože byl zelený. 
Pak se mi líbil zloděj, protože měl na hlavě černou kuklu. 
Na plavání se mně to líbilo. Plavali jsme bez rukávků, pak jsme šli do velkého 
bazénu a tam jsme se drželi nějakého lana a plavali jsme na druhý břeh. 
Líbilo se mi na Verunce, jak Lubor našel žábu, jak jsme sbírali jahody, třešně  
a višně. 
 

Berta Kapinusová 
V divadle Babu a papoušek se mně líbil ten pán, jak zpíval písničky, protože  
se mi moc líbily.  
Při noci s Andersenem se mně líbilo, jak jsme sahali pod látku, protože to bylo 
hodně napínavé. Našla jsem tam věci z moře.  
Na plavání jsme šli do velkého bazénu, bylo mi tam teplo, pak jsme šli do 
malého, ale tam mi pak byla zima. Už jsem se skoro naučila plavat s rukávky. 
Jde mi tam všechno dobře. Hodně mě to baví.  
Líbila se mi vycházka na Verunku. Líbilo se mi u studánky i kapličky.  
Měli jsme se dobře. 
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Jakub Čech 
O jarních prázdninách jsem se měl dobře. Byl jsem skoro celé prázdniny 
s bráškou u babičky, hráli jsme si tam v domečku. Jen čtyři dny jsem byl doma. 
Stavěli jsme skříně do pokojíčku. Sportoval jsem hodně venku. 
Velikonoční tvoření se mi líbilo. Vyráběli jsme hodně věcí. Nejvíc mě bavilo 
vyrábění zajíčka z květináče. Je škoda, že jsem si to zatím nemohlvzít domů, dali 
jsme výrobky na výstavu do muzea, ale na Velikonoce už budu mít svou 
výzdobu doma. 
Hodně jsem se těšil na plavání, nevěděl jsem vůbec, jaké to bude. Hodně mě to 
překvapilo, že to není jen „lážoplážo“ jako když jsme byli před školáčci. Je to teď 
zábavnější. 
Když jsme šli na Verunku, šel lesem a našel jsem pár hub. 
 

Tereza Procházková 
O jarních prázdninách jsem se neměla moc dobře, protože jsem musela ležet 
v posteli, byla jsem nemocná. Hodně jsem se těšila, až zase půjdu do školy.  
Na velikonoční výstavě se mi nejvíce líbil dřevěný králíček a zdobená vajíčka. 
V divadle Babu a papoušek se mně nejvíc líbil pán, který skládal hodně hezké 
písničky. Ještě se mi líbil ten papoušek, jak měl různé odstíny. 
Na plavání se mi nejvíc líbí, když jdeme do velké bazénu. Bála jsem se, protože 
tam byla velká hloubka, držela jsem se hadic, ale zvládla jsem to. 
 

Tomáš Klíma 
Na velikonočním tvoření jsem vyrobil ovečku z vajíčka. Povedla se mi.  
Pracoval jsem s květináčem, maloval jsem s barvami. Práce nebyla těžká, 
pomáhala mi paní učitelka. 
Noc s Andersenem- nejvíc se mi líbilo spaní ve spacáku. 
Plavání jsem se nebál, baví mě to. Hodně plavu, ale je mi zima, budu muset 
plavat rychleji. Po plavání mám velký hlad. 
 

Ján Havel 
1.místo v recitační soutěži Upovídaný budík, v kategorii mladší žáci – 2. ročník. 
 

Vít Chalupa 
Velikonoční tvoření mě bavilo dobře. Bavilo mě nalepovat, udělal jsem si zajíčka 
se srdíčkem, nazdobil jsem je skořápkami. Pak jsme dělali takové panďuláky 
z vajíčka. 
Na velikonoční výstavě se mi líbil zajíček se srdíčkem ze dřeva a nazdobené 
kuřátko s korálky. 
Bavila mě cesta na Verunku, protože jsem sbíral houby. 
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Lubor Micka 
O jarních prázdninách jsem byl celý týden doma. Hrál jsem si s kamarády, psal 
jsem si úkoly a koukal jsem se na televizi.Těšil jsem se do školy.  
Velikonoční tvoření se mi líbilo. Seniorky nám pomáhaly, upekly nám perníček, 
šátečky a roládu. Potom jsme dělali zajíčka z květináče a polystyrénu, vyráběli 
zajíčka ze dřeva a vybarvovali jsme si ho. Ještě jsme udělali panáčka strašáčka 
z lýka. 
Také velikonoční výstava se mi líbila. Vešli jsme do muzea a paní seniorky nám 
daly ochutnat perníček a nějaké další pečivo z mouky. Vevnitř byl kohoutek 
a nápis „Já v zimě nebudu, do kurníku zalezu, tam si z rumu ožeru, zhruba 
v dubnu vylezu.“Ještě tam byla křepelčí vybarvená vajíčka. 
Beseda z vozíčkáři se mi líbila, protože to bylo poučné. Říkali nám, co nemáme 
dělat, abychom neskončili na vozíčku. Jeden pán šelv 15 letechna operaci 
srdíčka a po operaci zjistil, že nemůže chodit, fungovala mu jen půlka břicha, 
a tak skončil na vozíčku. 
Líbilo se mi, jak jsme šli k Verunce. Byla tam pitná voda, opláchli jsme se. 
 

Natálie Micková 
Velikonoční tvoření se mi líbilo, bavilo mě barvení a zdobení vajíček. 
Na velikonoční výstavě se mi líbilo velké dinosauří vajíčko, vyrobené  
asi ze dřeva a ze šlehačky beránek. 
Na divadle Babu a papoušek se mně nejvíc líbil ten ninja, pak se mi líbilo, jak 
tam dělal zpěvák s rukama a měl svítící triko. Blikalo podle toho, jak mluvil. 
Líbila se mi ta kočka a papoušek.  
Při první pomoci jsme pumpovali břicho. Hodně se mi to líbilo, i jak jsme dávali 
pusu tomu člověkovi, jako že jsme do něj dýchali. Museli jsme to pořád utírat, 
abychom nedostali bacily.  
Líbilo se mi, jak jsme byli u studánky. Jmenovala se Verunka a pili jsme  
z ní vodu. 
 

Lukáš Ondo 
O jarních prázdninách jsem byl u bratrance ve Speticích. Tam jsme měli kama-
rády. Měli jsme tam „playstejšny“jedničku. Taky jsme chodili ven. Hráli jsme 
vybíjenou a fotbal.  
Velikonoční tvoření mě bavilo, protože jsme vyráběli. Nejvíc mě bavilo kuřátko 
z květináče a kuličky.  
Vystoupení v MŠ se mi líbilo. Bavilo mě, že jsme vystupovali. Když jsme začali, 
děti byly hodné, a když jsme skončili, tak nám tleskaly. 
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Jindřich Adam 
Na velikonoční výstavě mě nejdříve zaujal pověšený stromek se zavěšenými 
vajíčky. Pak mě zaujaly šité slepice a svíčky z včelího vosku vypadaly jako 
figurky. Jedli jsme perníčky, taky jsem ochutnal, chutnalo mi to.  
 

Natálie Ondová 
Velikonoční tvoření mne zaujalo. Dělala jsme kuřátko, mohli jsme si vybrat. 
Bavilo mě nejvíc vybarvování a lepení. Přinesla jsem si tři vyfouknutá vajíčka  
a tři kuličky nového koření, to jsem použila na ozdobení vajíčka. 
Na velikonoční výstavě se mi líbila vystavená kuřátka a háčkované postavičky. 
Taky jsme se mohli podepsat a napsat do knihy, tak jsem napsala pochvalu 
k celé výstavě. 
Divadlo Babu a papoušek se mi líbilo. Líbil se mi papoušek a ta holka Barborka, 
říkali jí Babu. 
Potom se mi líbila kočka, jak se proměnila za holku. Byla ale zlá, protože lhala, 
že ví, kde má Babu tátu. Babu vzala papouška a šla s ní. Kamarádi čekali na 
znamení, ale pak šli podle talismanu, který měla Babu na krku.  
Dopadlo to dobře, protože Babu našla svého tátu, byl to ten papoušek. 
Do školky jsme šli vystupovat s pohádkou o tom, jak se blížila zima a pak přišlo 
jaro.Líbilo se mi to ve školce a divadlo se nám povedlo. 
 

Julek Ondo 
O jarních prázdninách jsem byl doma. Pak jsme šli se strejdou a s pejskem ven. 
Měl jsem se dobře a líbí se mi, jak chodím ven. 
Velikonoční tvoření se mi líbilo, vytvořil jsem dva zajíčky z vajíček. 
Pak jsem vyrobil slepičku, jak roznáší vajíčka. 
Na velikonoční výstavě se mi líbila šitá slepička a malinká namalovaná vajíčka. 

V divadle Babu se mně nejvíc líbil ten kluk, jak rapoval. Líbilo se mi na konci, jak 
přišel její tatínek. Líbil se mi nynža, i ten kluk i t holka. A jak říkali, že měla holka 
štěkavý hlas. 

Na plavání nejezdím, ale baví mě, jak jsme ve škole jen čtyři, jak máme jen my 
čtyři tělocvik. Potom máme český jazyk a matematiku. 

Beseda z vozíčkáři se mi moc líbila. Zkoušeli jsme si jezdit na vozíku, bavilo mě 
to, ale nechtěl bych mít takový úraz, co měli ti pánové. 
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SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA 
neúplných základních škol 2.6.2016 

 
Vybrali jsme zástupce naší školy na základě průběžného testování výsledků 
v hodinách tělesné výchovy. To nebylo docela jednoduché, protože výsledky se 
v některých případech velmi nelišily. Soutěžit však může pouze jeden chlapec 
a jedna dívka za ročník. Osm sportovců z naší školy dovezlo 7 diplomů.Paní 
učitelka nás všechny velmi chválila za pěkné chování, vzájemnou podporu, fair 
play a výborné výkony. 

1.třída  
Adélka Pátková – 3. místo v hodu (12 m) 

Julek Ondo 

2. třída 
Natálie Micková – 3. místo v hodu (14 m) 

Ján Havel – 3. místo hodu (23 m) 

3.třída 
Katka Kosmáková – 1. místo ve vytrvalostním běhu, 2. místo ve sprintu 

(10,8 s) 

Jakub Čech 

4.třída 
Lubor Micka – 2. místo v hodu (30m) 

5. třída 
Natálie Ondová– 3. místo v hodu (21 m) 
 

Všem sportovcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy, 
vítězůmgratulujeme! 

 

 
namaloval Lubor Micka                       namaloval Dominik Gábor 
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NOC S ANDERSENEM 1. a 2.dubna 

 

 

 

 

POOBĚDVÁČEK 
 
Poprvé jsme hráli dětem v MŠ 13. dubna pohádku „Rukavice“. 
Protože nás hraní bavilo a dětem s líbilo, přidali jsme další pohádku „Kuřátko 
a obilí“. Sladké spaní po obědě!☺ 
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SOUTĚŽ ZVUKŮ 
Protože děti rády mluvily změněnými hlasy, dohodli jsme se na netradiční 
soutěži. Zúčastnilo se 11 dobrovolníků. Porotou byly děti. Nejvíce zaujaly tyto 
zvuky. 
 

1. Micka Lubor (hlas vlka, kačera)                         52 hlasů 
2. Čech Jakub(hlas opice, pes)  51 hlasů 
3. Micková Natálka (hlas Chetmánka) 50 hlasů 
 
 

RYBKA AKVÁRIUM - VODNÍ SVĚT 
Sameček, druh bojovnice, modrá barva, velké výrazné ploutve. 
Návrhy jmen a výsledky hlasování: 
Alexandr  1ₓ Dýn 1ₓ Modrý zabiják 2ₓ 

Karlíček  1ₓ Lama 3ₓ Modrásek 8ₓ 
Modrovlásek 7ₓ Modroočka 8ₓ Ploutvička 7ₓ 

Pepa  1ₓ Měsíček 4ₓ Marek 4ₓ 

Matýsek  2ₓ Modrovous 3ₓ Amur 2ₓ 
Žbluňk 0ₓ Tonda 1ₓ Albín 7ₓ 

  Jája 4ₓ   
 

Do finále postoupila jména Modrovlásek a Modrásek. Vítězné jméno Modrásek 
navrhla Terezka Procházková a Katka Kosmáková. 
 

FIGURY HOLKA KLUK 
Vyrobili jsme s PET lahví postavy kluka a holky. Půjdou s námi v září 2016 do 
školy. Zatím ještě nejsou v plné parádě, ale jména už jsme jim vybrali. 
Pro chlapce zvítězilo jménu Kuba, autorkou je Katka Jahodová. Pro děvče Eliška, 
autorkou je Adélka Pátková. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
namalovaly 

Terezka Procházková 

Bertička Kapinusová 
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ČTENÁŘSKÉ ČTVRTHODINKY 
 

Několik důvodů jsme měli k zavedení čtenářských čtvrthodinek. Jedním z dů-
vodů byla relaxace s knihou po obědě. Pouze jsme nečetli, dělali jsme si také 
zápisky, takový malý čtenářský deník. Některé sešity byly velmi pěkným 
důkazem o kladném vztahu ke knihám. 
 
První ročník: Kapinusová Berta 

Druhý ročník: Pelikán Petr, Micková Natálie, Jahodová Katka 

Třetí až pátý ročník: Čech Jakub, Kosmáková Katka, Kvapilová Markéta, 
   Kapinusová Anna, Gábor Dominik, Micka Lubor 
 

 

namalovala Adélka Pátková 
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AKTIVITA A PRÁCE V TÝMU ŠD 
Leden, únor 

1.  Micka Lubor 
2.  Kapinusová Anička 
3. 
 
březen 

1.Jahodová K. 
2.Ondo Julek 
3.–4. Pelikán Petr 
3.–4.  Čeloud Michal 
 
 
červen 

1. Micka Lubor 
2.-4. Kosmáková Katka 
2. - 4. Čeloud Michal 
2. - 4. Gábor Dominik 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

duben 

1.Micka Lubor 
2.Jahodová Katka, Ondová Natálka 
3.Gábor Dominik 
 
 
květen 

1.Ondo Julek 
2.Jahodová Katka 
3. Lubor a Natálka Mickovi 

vyrobily Adélka Pátková a Anička Kapinusová 
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SPORTOVNÍ LIGA LESONICE 
Porovnávali jsme výkony jednotlivců v člunkovém běhu (4x10 m), skoku z místa, 
lehu a sedu (1 min), sérii čtyř prvků na rozvoj celkové kondice (1 min), skok přes 
švihadlo snožmo (10 s), rozsah pohybu při doteku špiček nohou a visu ½ minuty 
na tyči, který prověřil statickou sílu paží.  Nejlépe si vedli v jednotlivých 
ročnících 
 

Člunkový běh 
1.r. Ondo Julek, Procházková Tereza 
2.r. Chalupa Vít, Havel Ján 
3.-5.r.Čech Jakub 
 

Skok z místa 
1.r. Ondo Julek 
2.r. Pelikán Petr 
3.-5.r. Čech Jakub, Micka Lubor, Ondová Natálie 
 

Leh - sed 
1.r. Ondo Julek 
2.r. Havel Ján, Pelikán Petr 
3.-5.r. Čech Jakub, Katka Kosmáková 
 

Série stoj-dřep-vzpor-stoj 
1.r. Ondo Julek, Kapinusová Berta 
2.r. Pelikán Petr, Havel Ján 
3.-5.r.Kvapilová Markéta, Micka Lubor 
 

Švihadlo 
1.r. Ondo Julek 
2.r. Pelikán Petr, Havel Ján 
3.-5.r.Ondo Lukáš 
 

Dotek 
V lednu a únoru nezvládlo pět žáků, v dubnu čtyři. 
 

Vis 
V lednu a dubnu nezvládlo devět žáků. V únoru sedm. 
 

SPORTU ZDAR, ALE OPATRNĚ A S ROZVAHOU! ☺ 
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Náš nový kamarád MODRÁSEK 
 
Hlavní krmič – Jakub Čech,později Lubor Micka.DĚKUJEME. 
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PREVENCE ÚRAZŮ 
 
Práce ve skupinách nás bavila. Vytvořili jsme skupiny Kočky, Poníčci, 
Rychlíci,Vlčí smečka. 

Nejdřív jsme si povídali o úrazech a jejich prevenci.  
Kočky psaly o úrazech, které vznikají doma. Přišli jsme na to, že musíme být 
opatrní a mít kolem sebe uklizeno. Rodiče by měli nebezpečné věci uklízet tak, 
abychom k nim nemohli (Savo, prací prášky, Jar, alkohol, léky). Také se můžeme 
o něco popálit (hrnec, žehlička, elektrické zásuvky). Nebezpečné jsou i některé 
květiny (kaktus, vánoční hvězda, difenbachie) nebo zvířata (hadi, pavouci, 
kočky, psi).  Doma nám může ublížit i někdo cizí, proto neotevíráme cizím lidem 
a nedáváme jim informace (internet).  
Poníci psali o úrazech ve škole. Úraz ve škole hrozí, když se špatně chováme 
(běháme, jsme nepozorní nebo špatně zacházíme s pomůckami). Také nám 
může ublížit spolužák – šikana není škádlení. Šikana je opakované, vědomé a zá-
měrně zlomyslné ubližování druhému. 
Vlčí smečka se zamýšlela nad úrazy venku. Venku je spousta nástrah (auta, 
dětská hřiště, sekačky na trávu, některá zvířata a hmyz).  Hodně nebezpečné 
jsou skládky, opuštěné budovy a místa, nenastupovat do cizího auta. V zimě 
zamrzlé vodní plochy, v létě skály, voda, les. Vždy s rodiči! 
Rychlíci přemýšleli o nebezpečí na ulici. Povinné jsou reflexní prvky mimo 
vesnici, ale je lepší je nosit i v obci. Chodíme po chodníku, nehrajeme si 
u silnice. Po silnici chodí jednotlivec vlevo, aby viděl protijedoucí auta, větší 
skupiny jdou vpravo – jsou jako velké auto. Silnici přecházíme na přechodu, 
rozhlédneme se vlevo-vpravo-vlevo. Na přechodu navážeme oční kontakt 
s řidičem, i když má chodec přednost, musíme být opatrní. Když jsme 
spolujezdci nebo pasažéři, řidiče nerozptylujeme. 
Kolo musí mít odrazku a brzdy. Když jezdíme večer, tak světlomet. Pedály jsou 
správné slovo, ne šlapky, sedíme na sedle. Samostatně bez dozoru můžeme 
jezdit na kole od 10 let.  
 
 
První pomoc 

Vyzkoušeli jsme si resuscitaci na modelu člověka. Srdce se masíruje v tempu 
písničky „Rolničky, rolničky“. Umělé dýchání jsme také vyzkoušeli, ale při 
záchraně používáme jen u dětí a utonulých. 
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Závěrečné poučení 
Používám helmu, pozor na červenou, světlé barvy jsou lépe vidět než tmavé, 
rozhlížím se, v autě se vždy připoutám, své kolo udržuji v pořádku, nejezdím 
zbytečně rychle, znám dopravní značky v okolí svého bydliště, na aktovce mám 
reflexní prvky, znám důležitá telefonní čísla (hasiče 150, policie 158, záchranka 
155 a 112), chovám se vždy tak, aby se nic nestalo mně, ani druhému. Chceme 
být všichni zdraví.  
 
Otázky ve skupinách za 10 – 90 bodů 

ŘEKNI PROČ… může být nebezpečná igelitová taška? 
CO UDĚLÁM, KDYŽ…kamarád se napije z neznámí lahve a je mu špatně? 
VYJMENUJ…5 jedovatých rostlin. 
JAK LÉPE A PROČ? Této otázce jsme se všichni vyhýbali.  

Za pěknou práci jsme všichni dostali reflexní obrázek, na aktovku. 

Celé dopoledne se nám moc líbilo,bylo zajímavé a poučné. 
 

Povídání o medu 
Poslední týden školního roku byl pro nás zpestřený poutavou přednáškou o 
včele medonosné, kterou pro nás připravil Petr Špaček z Cidliny. Hovořil o 
životním cyklu včely, jejím vývoji, včelích produktech a nakonec i o bolestném 
píchnutí žihadlem. Sladkou tečkou za přednáškou bylo ochutnávání medu.  

 
Výtvarné soutěže 
 

ČÍM CHCI BÝT 
 

Soutěž pro žáky 1. třídy se stavebnicí ROTO.  
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GENERACE – SOUZNĚNÍ 
Obrázky poslali žáci –Kapinusová Bertička, Pelikán Petr, Ondo Lukáš, Kosmá-
ková Katka, Adam Jindřich, Micková Natálie, Gábor Dominik, Micka Lubor, 
Kvapilová Markétka, Kapinusová Anička. Odeslané výkresy: 
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Děkuji všem dětem za pěknou práci v družině. Udělali jsme velký kus práce, ale 
nejvíce si vážím, že děti pochopily význam „práce na sobě“. Umíme objevit 
a přiznat si věci, které nám vlastně nevyhovují. Pro příští rok máme stále co 
zlepšovat v oblasti komunikace. Mluvíme hlasitě, nesrozumitelně, neposlou-
cháme se, nevíme, co kdo říká, dokonce někdy ani „řečník“neví,co chce vlastně 
sdělit, komu a proč. 

Jana Mertlová, učitelka a vychovatelka ŠD 

 
 

4. Různé 
 

Děkujeme zastupitelstvu obce Lesonice, sponzorům, 
 rodičům a přátelům školy za spolupráci a podporu. 

 
Přejeme dětem krásné letní prázdniny, 

a pak s chutí do nového školního roku 2016/2017! 

Vymaluj si omalovánku!☺ 
 

 


