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 Lyžařský kurz 2020 

V neděli po obědě jsme odjeli do Velkých Karlovic na chatu Kyčerka. Hned odpoledne jsme 

byli rozděleni do tří skupin. Vedoucím družstva Bombarďáků byl pan učitel Blaha, družstvo 

Buchtiček vedla paní učitelka Machačová a Kokosy paní učitelka Stržínková. Kromě středy, 

která byla odpočinkovým dnem, jsme lyžovali vždy dopoledne a odpoledne. Večery patřily 

přednáškám, videoprojekci, ukázce mazání lyží, ale hlavně zábavnému programu. O ten se 

postaral vždy jeden z pokojů. Při hrách, scénkách a zábavných aktivitách jsme se hodně 

nasmáli. Poslední večer na chatě byla taneční párty. Při pátečním návratu domů jsme všichni 

konstatovali, že jsme si lyžák pořádně užili! 

Postřehy účastníků: 

„Bydleli jsme na chatě jménem Kyčerka.“ Denisa Cagašová 

„Jídlo bylo vynikající.“ Kateřina Volková 

„Ráno jsme měli skvělou snídani a pak hurá na svah!“ Václav Perutka 

„Obědy nám tam vařily hodné a odvážné kuchařky.“ Lukáš Mareček 

„Myslím, že by lyžařský kurz měl být aspoň dva týdny.“ Pavel Gába 

„Lyžovat jsem neuměla, ale teď už umím.“ Viktorie Jandová 

„Poté jsme se přemístili do prostor bufetu…- kde nám pan učitel promítal na plátně různé 

fotky nebo videa“. Michaela Volfová 

„V pátek napadl nový sníh a strašně se lepil. Nakonec se to udělalo tak, že jsme si 

navoskovali lyže.“ Kristýna Orlová 

„Bohužel jsme 28. 2. museli odjet.“ Štěpán Kovář 

„Určitě bychom všichni jeli znovu.“ Johana Hradilová 

„Dodnes na něj budeme vzpomínat!“ Martina Stříteská 
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 Recyklohraní aneb Ukliďme si svět www.recyklohraní.cz 

Od letošního roku jsme jako škola zapojeni do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si 

svět. Záměrem tohoto programu je podpořit environmentální výchovu na školách a cílem 

projektu je prohloubit znalosti žáků v třídění a recyklaci odpadů. Program navíc žákům  

umožňuje zažít osobní zkušenost s odběrem použitých baterií. V této souvislosti jsou ve 

škole umístěny dva sběrné kontejnery (budova 1. a 2. stupně), do nichž mohou žáci i 

zaměstnanci školy házet z domu přinesené použité baterie. Jakmile jsou nádoby 

naplněné, firma je bezplatně odveze a poskytne nové, prázdné. Za sběr získávají žáci 

(škola) body, které si mohou ve speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé 

odměny – výtvarné a sportovní předměty, hry, školní pomůcky apod. 

Program Recyklohraní umožňuje využít řadu tematických her, praktických činností, 

kvízů a menších projektů. Pedagogům program nabízí šest dílů tzv. EKOABECEDY, 

která určitě usnadní zapojení ekologických témat do výuky. V neposlední řadě 

Recyklohraní na svých webových stránkách poskytuje zajímavé odkazy na školní 

exkurze do zpracovatelských firem, nabízí ke stažení výukové materiály a provozuje 

také diskusní fórum pro učitele, zaměřené na problematiku environmentální výchovy ve 

školách. 

 Březen – měsíc knihy a čtenářů 

Ani my nezapomínáme na podporu čtenářské gramotnosti. V centru našeho zájmu je 

celoročně čtenář a čtení ve všech jeho formách. Prostřednictvím vlastních programů ve 

třídách chtějí vyučující připomenout význam četby, posílit její prestiž i propagovat úlohu 

i činnost  knihoven. Možnost navštívit knihovnu v Kelči v poslední době využili třeťáci, 

druhákům překazilo návštěvu knihovny uzavření základních škol z důvodu epidemie 

nemoci. Věříme, že nový termín pro tuto návštěvu se určitě brzy najde. Zároveň roste 

počet dětí, které si půjčují knížky v naší školní knihovně. Ta je otevřena dvakrát týdně 

dopoledne, popř. po domluvě, a počet vypůjčených knih roste. 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského připravilo tříletý projekt 

2020 – 2022 Komenský do třídy, která do projektu oslav zapojuje školní kolektivy. 

Součástí této akce je např. i výstava o J.A. Komenském, o které jsme vás již informovali. 

http://www.recyklohraní.cz/

