
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogická rada hodnotila dne 22. června 2020 výsledky prospěchu a chování. 

Hodnocení dopadlo takto: 

            PROSPĚCH   CHOVÁNÍ      ABSENCE 

tř.   vyzn. prospěli nepro-   pochv. NTU DTU DŘŠ II. st. III.st. oml. prům. neoml. prům. 

  počet     spěli                       

I. 15 15 0 0 1,00 0 0 0 0 0 0 74 4,93 0 0,00 

II. 21 21 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 132 6,29 0 0,00 

III. 21 21 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 235 11,19 0 0,00 

IV. 19 16 3 0 1,19 4 0 0 0 0 0 280 14,74 0 0,00 

V. 22 21 1 0 1,1 0 0 0 0 0 0 135 6,14 0 0,00 

I. - V. 98 94 4 0 1,10 4 0 0 0 0 0 856 8,66 0 0,00 

VI. 23 19 4 0 1,35 0 0 0 0 0 0 320 13,91 0 0,00 

VII. 23 9 14 0 1,53 12 0 0 0 0 0 463 20,13 0 0,00 

VIII. 25 18 7 0 1,36 1 0 0 0 0 0 407 16,28 0 0,00 

IX. 22 9 13 0 1,66 3 0 0 0 0 0 401 18,23 0 0,00 

VI.-IX. 93 55 38 0 1,48 16 0 0 0 0 0 1591 17,14 0 0,00 

I.-IX. 191 149 42 0 1,29 20 0 0 0 0 0 2447 12,90 0 0,00 

 

Je třeba také napsat, že byly uděleny 2 pochvaly ředitelky školy. Tyto pochvaly dostaly: L. Lukáčová, 

L. Dorňáková. Tyto pochvaly uděluje ředitelka školy za mimořádně úspěšnou práci. 

 
Školní akce 

V době, kdy probíhala distanční výuka, žáci 3. třídy svědomitě pracovali na svých online úkolech z 

angličtiny. Po třech týdnech práce s učebnicí a pracovním sešitem je čekala kratší pohádka "Lazy girl", 

která otestovala porozumění textu. Děti si zahrály tak trochu na ilustrátora a spisovatele v jednom. 

Musely vymyslet český název pro tuto pohádku a nakreslit obrázek, jako kdyby to byla úvodní strana 

knihy. Všem se to moc povedlo! Čtvrťáky také čekal tak trochu jiný úkol než běžně. Jejich úkolem bylo 

poslechnout si příběh čtvrťáka Masona "My school day" a porozumět všemu, co Mason o svém školním 

dni říká. Potom museli o Masonovi napsat krátký příběh v češtině a mohli ho přečíst i rodičům. Poradili si 

s tím skvěle. Během uzavření školy také proběhla v 5. ročníku fotosoutěž o nejlepší fotografii s rouškou. 

Do soutěže nakonec zaslalo fotografii celkem 13 páťáků. V následném hlasování získal nejvíce bodů 

Viktor Vrtělka. Při vyhlášení, které již proběhlo ve škole, získal za svou originální fotku nejenom 

odměnu, ale také potlesk svých spolužáků. Ještě jednou moc gratulujeme. V době nouzového stavu 

pracovali pilně žáci i v hodinách českého jazyka. V rámci hodin literatury se šesťáci, osmáci a deváťáci 

mohli zapojit do soutěže o nejvtipnější básničku ke Dni Země. Velice důležité bylo datum 27. 4. Zcela 

mimořádně se konalo krajské kolo Zeměpisné olympiády online. Letos se nám na škole urodili dobří 

zeměpisci, takže naše škola měla dokonce dvě želízka v ohni. Za sedmáky nás reprezentoval Michal 

Blaho, za třídu osmou pak Lucie Dorňáková. (Oba si svou účast vybojovali na okresním kole.). Míša i 

Lucka si v krajském kole vedli dobře a jako škola jim za reprezentaci velmi děkujeme.  

V květnu se dostali na řadu naši nejstarší. Jak již bývá zvykem, i letos se sadil strom deváté třídy. 

Tentokrát se jednalo o Jeřáb granátový. Bohužel se této deváťáky oblíbené akce mohla zúčastnit jen 

omezená skupinka žáků. Na druhou stranu, na sázení stromu v rouškách asi nikdo nezapomene. I letos 

byla tato akce pod taktovkou pana Kučáka, který zařídil strom, s žáky strom zasadil a také podal 
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vyčerpávající výklad. Děkujeme a těšíme se na další rok! Po návratu prvního stupně do školy se znovu 

rozběhl i projekt Ovce a mléko do škol. V rámci tohoto projektu zpracovali čtvrťáci a páťáci meruňky, 

které nestihli sníst. Napekli pro menší děti meruňkové bublaniny s posypkou. Děkujeme za tu dobrotu! 

V červnu se po celoročním přemlouvání páté třídy uskutečnil zvířecí den. Nakonec se ve třídě sešli dva 

psi, dva afričtí šneci a celá klec různých ptáčků. Výuka ve ztížených podmínkách nebyla úplně 

jednoduchá, protože andulky se rozhodly do všeho „kecat“. Zvířecí den připadl na pátek, tak si o 

zvířatech povídaly děti i s rodilým mluvčím, který si pro ně připravil anglickou prezentaci o živočiších 

žijících nejenom na Novém Zélandu. Všichni si tento den pořádně užili. 17. 6. se prvňáci oficiálně stali 

čtenáři. Ukončili projekt „Už jsem čtenář“. Od paní knihovnice Kamily Sikorové, od paní Machalcové z 

knihkupectví Domeček a o od pana starosty získaly děti za své čtenářské úsilí pěkné dárky. Děkujeme. Ve 

čtvrtek 18. 6. se páťáci vypravili do adolfovické knihovny na besedu o první pomoci. Povídání o 

možných zraněních a jejich ošetření si pro děti připravily paní Perďochová a Terka Netopilová. Nejprve 

si s dětmi teoreticky povídaly o správném ohlašování nejen úrazů na krizových linkách či o různých 

druzích zranění. Nechyběla ani praktická ukázka ošetření (například zlomenin) a děti si mohly vyzkoušet 

také masáž srdce na figuríně. Mockrát děkujeme mamince od Ádi i Terce. Další den šli páťáci na exkurzi 

do jesenické knihovny. Paní knihovnice si s dětmi povídala o tom, jak to v knihovně chodí, o katalogizaci 

knih a výpůjčním řádu. Povídali si také o tom, jaká je cesta knihy, od prvního nápadu autora, až po chvíli, 

kdy se kniha ocitne v knihovně nebo si ji můžeme koupit v knihkupectvích. Společně s paní knihovnicí 

děti řešily záhady v jedné z knih, které dětem ukazovala. Na závěr si mohly prostory nové knihovny 

prohlédnout a klidně se i do nějaké knihy začíst. Sedmáci se v červnu vydali na zakončení školního roku, 

které nebylo tak slavnostní jako jindy, ale stálo za to. Čekala je opíkačka buřtů v nedalekém Kinseifu a 

ani hustý déšť je neodradil. Letos tedy zdárně zakončili a těší se na další rok, doufejme, že už v 

normálním režimu. Během celého roku měli členové žákovského parlamentu, vedení školy a paní 

uklízečky hodnotit každý měsíc úklid v jednotlivých šatnách tříd. V letošním školním roce jsme museli 

hodnocení ukončit již v únoru. Od září – do uzavření školy měli největší pořádek v šatně osmáci, kteří se 

v září mohou těšit na odměnu! V tomto čtvrtletí byla také vyhodnocena Přírodovědná korespondenční 

soutěž. Soutěžící v druhé kategorii tvořili krmítko. Se svými díly se umístili takto: 2. místo – Jakub 

Uhřík, Jáchym Richter, Vojtěch Ambrož, Mats Gajdošík. Cena za originalitu: Eliška Nakládalová, Adéla 

Lapčíková. Jednotlivci: 1. místo -  Jakub Volík. 3. místo -  Viktorie Paulová. Ve třetí kategorii se 

soutěžící snažili přiblížit život stěhovavých ptáků. Umístění bylo takovéto: 1. místo  - A. Stiak. U úkolu 

čtvrté kategorie se naše soutěžící pořádně vyřádily. Vznikli úžasní chřástalové. Oba naše týmy obsadily 

první příčku ve své kategorii. Bojovaly v tomto složení: Lucie Dorňáková, Liliana Lukáčová, Adéla 

Babjáková; Hanna Gajdošíková, Jana Vrbová, Karolína Volíková, Barbora Čuprová, Zuzana Havrilová. 

Děkujeme všem zúčastněným a blahopřejeme! Po celý školní rok jsme také sbírali elektroodpad. Mezi 

nejlepší sběrače patří sourozenci Gajdošíkovi, sourozenci Volíkovi, sourozenci Sikorovi, Jakub Migal, 

Marek Juhaňák a Jana Vrbová. Podařilo se nám nasbírat 8 bagů elektroodpadu, box baterií a 2 sběrné 

nádoby tonerů. Děkujeme všem, kteří se tohoto sběru zúčastnili! 
 

Poděkování 

Panu Petru Kučákovi za spolupráci a pomoc při sázení stromu. 

Paní Kateřině Machalcové za spolupráci při objednávání knih. 

Paní Kamile Sikorové za spolupráci s obecní knihovnou. 

Všem rodičům a dětem děkujeme za trpělivost a spolupráci při distanční výuce! 

 

Přejeme krásné prázdniny! 


