
Vracíme se do školy 

Nedávno jsme si připomněli, že od nástupu pandemie nemoci covid – 19 uplynul rok, a denně 

si uvědomujeme, jak tato pandemie zasáhla oblast vzdělávání. V uplynulých týdnech a 

měsících jsme přijímali a překonávali řadu výzev. Z poslední doby uvádím povinné testování 

ve školách, které provázela řada obav na všech frontách. Každou změnu doprovází obavy, je 

to přirozený doprovodný jev. Myslím si, že jsme se s testováním vyrovnali v klidu a 

profesionálně. Věřím, že stejně dobře zvládneme i to další, co nás ještě čeká. Snad už je 

návrat žáků do školy trvalý a alespoň těch několik týdnů, které zbývají do konce školního 

roku, strávíme ve škole společně a tak nějak normálně. Stále sice platí jistá omezení, ale ta už 

s rutinou zvládáme. Je fajn potkávat na chodbách děti a poslouchat jejich komentáře, jak jim 

už „karanténa leze na nervy“. Vítanou změnou je to, že můžeme učit tělocvik, v tělocvičně i 

venku, podpora pohybových aktivit určitě přispěje k navození psychické pohody.  A o tu by 

mělo jít především a u všech. Přeji vám všem klidné chvíle. 

       PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitelky školy   

Čarodějná stezka s čarodějnicí Žanetou a kocourem Fouskem 

Pálení čarodějnic nebo také Filipojakubská noc je poslední noc z 30. dubna na 1. května. Tato 

tradice má velmi dlouhou historii a zvláště v posledních letech se tento den stal příležitostí 

pobavit se, ale také poučit a zažít něco zajímavého a veselého.  

U nás ve škole si vychovatelky školní družiny v pátek 30. dubna připravily pro děti z první a 

druhé třídy tzv. Čarodějnou stezku, při které děti i vychovatelky v převlecích čarodějnic a 

čarodějů plnily různé úkoly. Děti rozdělené do skupinek procházely stezkou v doprovodu 

čarodějnice a pečlivě pročítaly zadání jednotlivých úkolů. Poctivě a s plným nasazením plnily 

všech 14 úkolů, které byly rozmístěné na různých místech budovy prvního stupně. 

V cíli pak na každého čekala odměna v podobě originálního leteckého průkazu a drobná 

sladkost. 

Dětem vůbec nevadilo, že se akce nekonala venku, tak jak bylo původně naplánováno. Stezka 

se jim velice líbila a ze školy odcházely spokojené a snad si s sebou kromě zážitků a dojmů 

odnášely také nové poznatky a informace k této tradici. 

       Věra Sikorová – vychovatelka ŠD 

Prvňáci na návštěvě 

Ve středu 12.5. se třída 1. A pod vedením paní učitelky Ivany Tvrdoňové vydala do 

zámeckého parku při Odborném učilišti Kelč. Krásné počasí vyloženě vybízelo k procházce, 

kterou jsme s dětmi spojili s poznáváním květin a stromů v krásném parku kelečského zámku. 

Prošli jsme si zde naučnou stezku stromů, děti si procvičily čtení i znalost přírody, pověděli 

jsme si něco o historii zámku a o jeho využití a osudech v průběhu času. Dětem se v parku 

moc líbilo. Děkujeme vedení Odborného učiliště Kelč za možnost zámecký park navštívit. 

       Mgr. Markéta Vlčková, školní asistentka 

 



 

 

 


