
Vážení čtenáři, 
 

květen nám kromě vystoupení dětí na Den Matek 8.5., které se Vám 

jistě velmi líbilo, přinesl i další akce. 

19.5. další lekci dopravní výchovy…. A příště už bude poslední, čeká 

nás 15.6., a to jízda zručnosti na kolech. 

20. byla školka na výletě v Kamenici nad Lipou v říši skřítka Fábuly. 

24. jsme se fotili po třídách, děti budou mít i skupinové fotky. 

27. půjdou děti z MŠ na pěší výlet. 

1.6. bude oslava MDD ve škole, budeme kreslit  na chodník, 

opečeme buřty a přijde k nám opět myslivec p. Oliva . 

4.6. nás čeká vystoupení v Kempu, 9.6. atletické závody v Kravsku. 

6. 6.jedeme do kina autobusem na film ZOOtropolis v 9.30hodin. 

10.6. vystupuje škola na Noci kostelů a dopoledne v jídelně má 

představení pro MŠ. 

14. 6. jede škola na výlet na Macochu . 

 

 V letošním roce píší závěrečné opakovací práce a písemky na konci 

roku trochu jinak. 

Každý žák si přinesl hrnec a vařečku a budou skládat Závěrečné 

kuchařské zkoušky. 

Aby písemky nebyly jednotvárné opakování, vyplňování, dopisování, 

testování a podobně mají tentokrát podobu vaření, vymýšlení 

receptů. 

V 1. třídě budou v matematice např. míchat Koktejl sčítání a 

odčítání do 20, Salát ze slovních úloh, Kaši z geometrie. V českém 

jazyce je čeká Čtení z kuchařky, Skládání písmenkové omáčky, 

Diktát z guláše slov a Psaní receptů. 

Ve 4. ročníku zase vaří v hrnci Zeleninové rizoto, zapisují pracovní 

postup, určují podstatná jména a podobně. V matematice mají za 

sebou prozatím Obdélníkové smaženky, kde vypočítávali obvody, 

obsahy.  

Veškerou látku takto zopakují, napíší písemky a ještě se pobaví. 

Hrou jim to jde výborně od ruky. 

Kuchtíci a kuchtičky si v průběhu vaření ve vyučovacích hodinách 

skládají svoji kuchařskou knihu, kterou předvedou na  konci roku, 

kdy budou vyhodnoceni. Získají kuchařskou čepici a vysvědčení 

 z kuchařských zkoušek. 



Vybíráme domeček na školní zahradu pro MŠ, na který jsme dostali 

5100Kč od hasičů a 5000kč od myslivců jako sponzorský dar. 

Děkujeme. 

Stále ještě sbíráme víčka...až budeme mít 200kg, můžeme je nechat 

odvézt a zpeněžit. Náš dar půjde našemu bývalému žákovi Danu 

Zahrádkovi. 

Poslední týden školy už budeme soutěžit na naší olympiádě 22.6. 

o  diplomy, 23. bude soutěž Zdravé zuby a Moudrá sova, v knihovně 

nejlepší čtenáři. 

27. budeme odevzdávat učebnice a spát ve škole. 

28. nás čeká ukázka práce hasičů a Den bez učitele. 

29. pak exkurze do Znojma a 30. už slavnostní ukončení školního 

roku, vysvědčení, odměny a ceny, diplomy a poslední 

zvonění…..letos odchází 4 páťáci. 

Akcí máme spoustu, děti je jistě ocení a těší se na ně. A rodiče? Ti 

snad ocení tu spoustu práce naší i svých dětí a pochválí 

nás..Všechny... 
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