
Naše škola 2021/2022 
 

Paní učitelky: Jana Žižková, Magdaléna Křivánková, Aneta Žourková, Eva Fojtíková, Lenka 

Tozziová 

Paní asistentka: Jana Doležalová 

Paní ředitelka: Eva Šrámková 

Paní účetní: Mária Konrádová 

Paní uklízečky: Jarmila Mücková, Marcela Zemánková 

 

Máme velmi hezkou školu. Škola má dvě patra a pět tříd, kabinet, ředitelnu, záchody a 

školku. Škola je nově zrenovovaná a má hezky barevnou omítku. Ve škole je nás 63. 

Chodíme do školní jídelny, která je kousek od školy. Cvičit chodíme do tělocvičny na obecní 

úřad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



! Akce naší školy a výlety! 

Výlet na hrad Šternberk 

Rozhovor s paní učitelkou Janou Žižkovou. 

Paní učitelko jak se vám líbil výlet na hrad Šternberk? 

Paní učitelka: Bylo to tam moc hezké. 

Co se vám tam nejvíc líbilo nebo bavilo? 

Paní učitelka: Nejvíce se mi líbily 

dílničky. 

Rozhovor s Vendulou Najmanovou 

Jak se ti líbil výlet na hrad Šternberk? 

Žák: Bylo to dobrý. 

A co se ti líbilo? 

Vendula: Jak jsme vyráběli hrníčky. 

Zpívání u vánočního stromečku 

Zpívali tam žáci od 1. do 5. třídy, zpívali se vánoční písně jako třeba “Stojí vrba košatá, 

Zdobte domy, Merry X-mas a Purpura“. Také nechyběl jarmark, kde žáci od 1. do 5. třídy a 

školka prodávala své výrobky. 

Rozhovor s Adamem Poučem. 

Jak se ti líbilo zpívání u vánočního stromečku? 

Adam: Hrozně moc se mi to líbilo. 

Zdravíkov 

Zdravíkov měla jen 4. třída a 5. třída. Měli jsme prezentaci o zdravém a nezdravém jídle, 

hráli jsme i menší hry. Také jsme mohli si připravit své jídlo, upravit dle sebe a popsat co 

jsme si připravily. 

Rozhovor s Šimonem Doleželem.  

Jak se ti líbil Zdravíkov? 

Šimon: Moc se mi to líbilo. 

 

 



Tří králové vystoupení 

Zpívali se vánoční písně. Obcházeli se domy a vybrali se peníze na charitativní účely.  

Celkem se vybralo 47 485Kč. 

Rozhovor s Lenkou Táborskou 

Jak se ti líbilo Tří králové vystoupení? 

Lenka: Bylo dobrý. 

Halloween 

Většina dětí se za někoho převleklo a měli jsme i speciální vyučovací hodiny. Měli jsme 

vyzdobené třídy. 

Rozhovor s Amalií Pospíšilovou. 

Jak se ti líbil Halloween?  

Amálie: Hodně se mi líbil. 

Valentýn 

Ve výtvarné výchově si každý vyrobil svou valentýnku. Na chodbě byla krabice, kam jsme 

mohli dát valentýnku. V pondělí 14. 2. o velké přestávce paní učitelky rozdávaly valentýnky. 

Rozhovor s Ellen Metelkovou. 

Jak se ti líbil valentýn?  

Ellen: Bylo to fajn. 

3D KINO 

Měli jsme na výběr mezi podmořským světem a mezi světem dinosaurů. Bylo to velmi 

zajímavé. 

Rozhovor s Tamarou Svozilovou 

Jak se ti líbilo 3D KINO? 

Tamara: Bylo to hezký. 

A co tě nejvíc zaujalo? 

Tamara: Vypadalo to, jako kdyby to bylo doopravdové. 

 

 



 

Popis dne ve škole 

Žák: Hned od rána se učíme, máme tu hodné paní učitelky.  U nás v páté třídě máme pět až 

šest hodin a o přestávkách si hrajeme, povídáme si a máme tu taky třídní pravidla: 

 Neběháme  

 Mluvíme slušně 

 Nehádáme se  

 Jsme kamarádi 

 Pomáháme si 

 Spolupracujeme 

  

Po vyučování jdeme na oběd. Po obědě máme pro žáky ze školy kroužky: Angličtinu, 

Informatiku a Keramiku. Také jezdíme každé úterý na plavání. Jezdí žáci od 2. do 5.třídy. 

Každý týden dostáváme různé ovoce, mléko, sýr a jablečný džus. ☺  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

My a škola 

Rozhovor s Amálií Pospíšilovou. 

Co si myslíš o škole? 

Amálie: Je tady dobře. 

Rozhovor s Elenou Červenkovou. 

Co máš ráda za ovoce a nápoj od “Ovoce do škol“? 

Elena: Blumu a jablečný džus. 

Rozhovor s Ellen Metelkovou. 

Co máš za jídlo z jídelny nejraději? 

Ellen: Buchty s tvarohem. 

Křížovky 

1.  Sušená tráva se nazývá… 

2. 2 boty 1… 

3. Píšeme na… 

4. Banány jí… 

5. Co je na obloze 

                                                                                                             Tajenka………………….                                                                                                                

 

1. Pluje to po vodě  

2. Řidič letadla se nazývá… 

3. Luk a… 

4. Nákup dáváme do… 

5. Jezdí to po kolejích… 

                                                                                                   Tajenka………………………. 

Vypracovaly 

Amálie Pospíšilová, Elena Červenková, Ellen Metelková, Kamila Reichlová a Nela Beinlová 

                                                                                                    1.  

                         

      

      

     

     

     

     

     

     


