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Vážení a milí čtenáři a „prohlížeči“ ;-),
školní rok utekl jako voda a tak všem zájemcům předkládáme další číslo
školního Zpravodaje, který Vás informuje o školních i třídních událostech.

ŠKOLNÍ DOCHÁZKU V LETOŠNÍM ROCE ÚSPĚŠNĚ UKONČILI:
FERENCOVÁ Zuzana – přijata do praktické školy jednoleté
KAVŮR Jan – přijat do praktické školy jednoleté
KREJČÍ Jan
KREJČÍ Jaroslav
PETRÁK Ondřej – přijat do praktické školy jednoleté
STAMEC Tomáš
STEJSKAL Michal
STRELKA Josef – přijat do praktické školy jednoleté
VÁCLAVÍK Tibor – přijat do praktické školy jednoleté
VOTAVA Jaroslav
ZELENKA Jan

CELOŠKOLNÍ AKCE

Měl v naší škole premiéru 25.2.2016 a celá akce vznikla vlastně spontánně, v souvislosti
s premiérou pohádky O červené karkulce, kterou nacvičili žáci s Hankou Bletterbauerovou a
Renatou Klimešovou v rámci ŠD a vymyslela ho v podstatě II.třída – Jana Hůlková na den
premiéry vytvořila pro žáky z jejich třídy výukový materiál a už to „jelo“… přidali jsme se
všichni  – více v ŠD.
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23.3.2016 proběhl již 13.ročník dovednostních soutěží, které jsme letos trošku
inovovali a jejichž námětem byli Velikonoce, které hned následovaly, tudíž symbolem
se stalo kuřátko, které každý účastník dostal jako přívěsek. Dopoledne se soutěžilo
v těchto disciplínách: tvoření z keramické hlíny; tvoření z pedigu a drátku; šití;
kuchyně – studená/sladká; šroubování šroubů, vhazování míčků do otvorů, vkládačky,
navlékání korálků; skládání slov, přiřazování obrázků, dějová posloupnost. A co nás
velice potěšilo – přišly se za námi podívat, a vyzkoušet si jednotlivé disciplíny, děti z
„předškolní“ třídy MŠ Černovice s p.učitelkou Borkovcovou a Pařízkovou. Věříme, že
se jim u nás líbilo  No a odpoledne jsme vyhlašovali výsledky a bavili se 

MIKOLU
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„Dobrý den, dobrý den, dneska máme MODRÝ DEN!“
Naše oblíbené heslo pro celoškolní akci, kterou si připomínáme světový den
porozumění autismu připadající na 2. dubna, zaznělo již třetím rokem. V tento den se všichni
společně v rámci osvětové kampaně snažíme ukázat, že i my chceme POROZUMĚT
AUTISMU. A poznat autismus opravdu zblízka máme příležitost díky čtrnácti žákům
s poruchou autistického spektra, kteří navštěvují naší školu.
Hlavním symbolem pro tento rok byly RUCE, které nám připomínaly vzájemnou
podporu a ochotu pomáhat si navzájem. Den začal MODRÝM TVOŘENÍM VE TŘÍDÁCH,
které bylo v režii jednotlivých pedagogů. Autističtí žáci vyráběli ruce modré, ostatní barevné.
Dopolední modré tvoření a hraní pohltilo úplně všechny…

Společné MODRÉ ODPOLEDNE ve vyzdobené společenské místnosti zahájil Tomáš naším
oblíbeným pozdravem: „Dobrý den, dobrý den, dneska máme MODRÝ DEN!“. Každý dostal,
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jako již tradičně, krásného modrého panáčka, vyrobeného ve školní keramické dílně. Pro
společnou fotografii jsme pak z vyrobených modrých a barevných rukou vytvořili lidský
řetěz, který symbolizoval, že tu všichni ve škole žijeme a učíme se společně.

Odpolední program nám zpestřily různé hry, do kterých se zapojili snad úplně všichni. Pro
soutěžení a hraní platilo důležité pravidlo – výsledku dosáhneme jen tak, že si budeme
pomáhat a vzájemně spolupracovat.
Vybíraly se modré míčky, stavěly se modré stavby dle vzoru, spojovaly se modré šrouby.

Řetěz z céček mohl vzniknout jen díky spolupráci všech členů družstva. A stejné pravidlo
platilo při poskládání kostek do krabičky, jak jinak, než modrou stranou nahoru. Na závěr
jsme se trošku uvolnili tancem za doprovodu písní s „modrou náladou“.

KRATLE
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Tak jako každý rok, tak i letos jsme vystavovali výrobky našich žáků na velikonoční výstavě
pořádané Domovem kopretina Černovice. Výstava se tentokrát konala ve dnech 16.3. –
18.3.2016.
MIKOLU
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Ve dnech od 11. 4. do 15. 4.2016 proběhl v naší škole již tradiční Týden zdravé výživy.
Každá třída vymyslela a připravila nějaký zdravý pokrm pro všechny děti naší školy. A to
jsme si opravdu celý týden pochutnávali.
I. třída – pohanková kaše
II. třída – ovocné bonbony
III. třída – salát z rýžových nudlí s kuřecím masem
V. třída – sezamové kuličky s medem
VI. třída – ovocný salát activia
VII. a VIII. třída – špaldové koláčky
PrŠ – zapečená pohanka se sýrem, pomazánka z červené čočky, bulgur se zeleninou
PrŠ I. – krabíková pomazánka
KOLAPE

I. třída

II. třída
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III. třída

V. třída

IV. třída
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VII. a VIII. třída

Třída Praktické školy dvouleté

Třída Praktické školy jednoleté
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19.4.2016 vyrazilo 10 žáků školy s p.učitelkou Míkovou a Hankou Bletterbauerovou do
Jihlavy na výstavu aut Kaipan, postavených žáky
středních škol z Moravských Budějovic, Bystřice pod
Pernštejnem, Jihlavy, Třebíče, Pelhřimova, Žďáru nad
Sázavou a Chotěboře. Výstava se uskutečnila v nákupním
centru City Park. Jeli jsme linkovým autobusem
s přestupem v Pelhřimově /museli jsme si přivstat, protože
bus z Černovic má odjezd v 6:30/. V nákupním středisku
jsme si prohlédli auta, děvčata s Hankou si trošku
„zašopovala“, poté jsme se naobědvali v Pivovarské
restauraci a už šupem na autobus a domů 

MIKOLU
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Proběhlo 28.6.2016 v dopoledních hodinách. Do 9:00 byl program v režii jednotlivých tříd,
poté následovala svačina a přesun před zámek – sraz byl stanoven na 9:30. Tuto část dne měl
na starosti pan učitel Fiala a pan učitel Valek, kteří připravili dopravní situace, které jsme
řešili jako chodci nebo cyklisté. Po důkladném procvičení jsme se postupně přesunuli do
zámecké obory, kde na nás čekalo několik málo úkolů s dopravní tematikou.

MIKOLU
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se uskutečnilo v odpoledních hodinách na hřišti a před zámkem. Soutěžilo se
v běhu na krátkou vzdálenost, hodu do dálky, hodu na cíl, skoku z místa,
kutálení medicinbalu ve vyznačené dráze, slalomu s vozíky, shazování
plechovek - my jsme měli "speciální"  a zakončeno bylo přespolním během
okolo zámeckého rybníka. Celé odpoledne řídil pan učitel Valek a myslím,
že se všem líbilo – na závěr zaznělo společné „ZDAR, ZDAR, ZDAR“ a
každý dostal za odměnu a snahu medaili a malou „dobrůtku“ 
MIKOLU
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Školní rok jsme zakončili pochodem na Vackov, rybník „Váberák“ a ti nejzdatnější /aniž
bychom to dopředu plánovali/ pokračovali směr Lhotka a zpět Svatava, Vackov a Černovice.
Byl to moc hezký výlet – nikdo nefňukal, všichni statečně šlapali 
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ZE ŽIVOTA TŘÍD
I.třída: Mgr.Kolářová Petra /tř.učitelka/; Kučerová Lucie /vychovatelka/, Bc.Krámová Eva
/as.pedagoga/
Oslavy narozenin
Slavili jsme sedmé narozeniny Sabinky. Uvařili jsme si krupicovou kaši... a byla výborná ;-)

Několik dní poté jsme také oslavili Adamovi deváté narozeniny. Společně jsme vyrobili
domácího pribináčka. Všechny děti si pochutnaly, nezbylo vůbec nic.
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7.6.2016 jsme vyrazili na výlet do ZOO Tábor Větrovy. Počasí bylo úžasné, cestu jsme
všichni zvládli a zvířátka se nám moc líbila :-)

KOLAPE
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II.třída: Mgr.Kratochvílová Lenka /tř.učitelka/; Mgr.Hůlková Jana /vychovatelka/,
Bletterbauerová Hanka /as.pedagoga/

2.POLOLETÍ obrazem podle témat měsíce.

ÚNOR – NAŠE TĚLO
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BŘEZEN – JARNÍ PŘÍRODA, NAROZENINY

DUBEN – ZDRAVÁ VÝŽIVA

28. 4. VÝLET - ZA DOMÁCÍMI A UŽITKOVÝMI ZVÍŘÁTKY NA SAMOTU
U MÍKŮ.
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KVĚTEN – DOPRAVNÍ VÝCHOVA
19. 5. 2016

27. 5.2016

TŘÍDNÍ VÝLET DO KAMENICE NAD LIPOU:
CESTOVÁNÍ HROMADNÝMI
DOPRAVNÍMI PROSTŘEDKY

DOPRAVNÍ DEN: CYKLISTÉ I
CHODCI

ČERVEN – ŠKOLNÍ VÝLETY
8. 6. 2016

EKOLOGICKÝ PROGRAM „VODA VODĚNKA“ V BALINÁCH U
VELKÉHO MEZIŘÍČÍ
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9. 6. 2016

NÁVŠTĚVA CHOVATELSKÉHO KROUŽKU ČERNOVICE:
KAMARÁDI AGAMA A JEŽEK.

14. 6. 2016

NÁVŠTĚVA ZOO V TÁBOŘE

Do Táborské zoologické zahrady jsme se vydali společně se třídou Praktické školy dvouleté i
s kamarádem Lubošem. Velcí i malí, krásně jsme si to užili, zvládli jsme i cestování
hromadnou dopravou a oběd v restauraci. A splnili jsme i důležitý úkol! Pořádně jsme si
prohlédli lva, krále zvířat, kterého měl už Karel IV. ve svém znaku.
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DOBA KRÁLE KARLA IV.
KRÁLOVSKÉ LOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM

23. 6.2016

CESTA ZA KRÁLOVSKOU KORUNOU KARLA IV.

„Vážená královská družino,
loupeživí rytíři oloupili krále Karla IV. o královskou korunu a jeho poklady.
Tento hanebný čin nesmí zůstat bez trestu. Král Karel Vás žádá o pomoc o jejich
dopadení! Při útěku lapkové ztrácejí vzácné kameny a drahokamy, sledujte je a
pátrejte po zákeřných lupičích! Vydejte se nejbližší cestou do královské obory!“
Našemu králi jsme přece museli pomoct! Proto jsme vyrazili…cestou jsme úspěšně překonali
několik překážek a nástrah /také jsme se museli posilnit a to opečenou veverkou ;-) /a
odměnou nám bylo nalezení královského pokladu 

KRATLE
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III.třída: Mgr.Janů Petra /tř.učitelka/; Makovcová Jitka /vychovatelka/, Klimešová Renata
/as.pedagoga/
Vaření – obložené chlebíčky, buchty, rýžové nudle, štrůdl….vaření nás baví

Setí bylinek – na začátku jara jsme si naseli bylinky, Roman s Natašou se o ně
pravidelně starali.
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Výlet na farmu v Bohdalíně – 9.6.2016 jsme se vydali vlakem do Bohdalína na malou
farmu, děti si mohly vyzkoušet krmit zvířata nebo si je pohladit.

JANUPE
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V.třída: Mgr.Poláková Kristýna /tř.učitelka/; Křížová Jaroslava /vychovatelka/, Pekařová
Petra DiS. /as.pedagoga/
Ve třídě jsme společně oslavili Velikonoce, udělali jsme si pěknou výzdobu, kluci si odnesli
domů drobné radosti pro své blízké a upekli jsme si velikonoční hlavičku. Nejdříve jsme si
vše připravili, vysypali pekáč a Pepík pečlivě hlídal troubu s dobrotou.

Návštěva divadelních představení je již naší tradicí, v tomto pololetí to bylo Divadlo Oskara
Nedbala v Táboře a Horácké Divadlo v Jihlavě v představeních O třech přadlenách,
Autopohádky, Vinnetou, Stvoření tance.
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V dubnu jsme společně oslavili Den Země výletem do Pelhřimova na akci pořádanou tomuto
svátku. Cestovali jsme Vlakem, plnili jsme jednoduché úkoly, prohlédli jsme si naše ptactvo,
další živočichy a rostliny.

Pavel oslavil se spolužáky 17. narozeniny. Společnými silami jsme připravili obložené
topinky, které všem klukům velmi chutnaly.

Do naší školy byla zakoupena nová pomůcka – elektronické pero, které jsme si vyzkoušeli a
hned se s ním naučili pracovat. Do současnosti je to velmi oblíbená činnost.

25

Honza a Jakub připravili pro spolužáky výborný salát z vlastní zahrádky 

Na školní výlet se celá naše třída vydala na zámek Červená Lhota. Zde jsme si prošli obě
patra, prohlídka se nám moc líbila, v zahradách zámku bylo také krásně i počasí nám vyšlo.
Závěrečné občerstvení se klukům moc líbilo.

POLAKR
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VI.třída: Mgr.Mareš Ladislav /tř.učitel/; Brusová Andrea /as.pedagoga/
EXKURZE: NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA
Les – příběhy stromů a lidí – to byl název hlavní výstavy,
která nás přilákala do stověžaté matičky Prahy. Měli jsme
velké štěstí na báječnou průvodkyni, která nás provedla
tajemstvími ukrytými v našich lesích. Poznali jsme zblízka
život v lese, od stromů, lesních tvorů až po mechy a lesní
podzemí.

V muzeu se nám velmi líbila výstava o současném rybníkářství a na konec jsme zvládli i
výstavu traktorů, kde si to všichni do sytosti užili na „železných ořích“  .
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JARNÍ VYCHÁZKA
Jednoho květnového dne se udělalo moc hezké počasí, a tak jsme vyrazili prozkoumat jarní
přírodu v našem okolí. Celá třída hledala a popisovala jarní zajímavosti, pořizovali jsme
fotografie pro výuku. Vycházky jsou vítaným zpestřením celoročního posedávání v lavici.
Prakticky ukazují změny v přírodě okolo nás během školního roku.

HÁJENKA BĚLÁ U HOŘEPNÍKA: 13. A 14. ČERVNA 2016
třídní výlet
Letošní školní výlet jsme si naplánovali na dva dny, s pobytem a spaním na hájence Bělá u
Hořepníka. Měli jsme pěkné počasí, pršelo maličko a tak jsme si oba dva dny pěkně užili.
Podnikli jsme vycházky do lesa na houby, stříleli jsme ze vzduchovky, hráli si s míčem. Jako
soutěžní utkání jsme si zahráli oblíbený pétanque.
Na Bělé jsme se o sebe museli postarat, tak jsme vařili, myli nádobí, sekali dříví, a nosili
vodu. V pondělí jsme si udělali ohýnek a k večeři jsme si upekli buřtíky. Po večerní hygieně
jsme si zahráli na kytaru a zazpívali. V úterý odpoledne nastal čas odjezdu, a my se jen neradi
loučili s naší oblíbenou hájenkou - se slibem dalšího návratu v příštím školním roce.
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VI.třída: Mgr.Fiala Miroslav /tř.učitel/
Tak jako ostatní děti, jsme se zúčastnili Červeného a Modrého dne. Společnými silami jsme si
vyrobili barevné rukavice.
V Týdnu zdravé výživy jsme společně s VIII. třídou
získaly za pohankové koláčky vítězství.

Soutěž „Já na to mám“ pro nás znamenala
možnost předvést naše dovednosti.
FIALMI
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VI.třída: Mgr.Lhotová Lenka /tř.učitelka/
Letos se loučíme s některými žáky z této třídy, kteří ukončili desetiletou školní docházku a
končí jim trampoty školního života , přeji jim spokojennost a pohodu do dalších let. Ostatní
budou pokračovat v příštím školním roce v jiné třídě. Během společných chvil jsme poznali
spoustu nových věcí, s pomocí zvládli některé činnosti, zapojili se do školních akcí, vypravili
se za poznáváním okolí a získali spoustu nových zážitků.

LHOTLE
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PrŠI: Mgr.Medková Zuzana /tř.učitelka/; Hůlková Alena /vychovatelka/, Kubísková
Zdeňka /as.pedagoga/
BOTANICKÁ ZAHRADA
Poprvé jsme navštívili Botanickou zahradu při VOŠ a SZEŠ
v Táboře v březnu. Cestu jsme zvládli linkovým autobusem,
nevadilo nám ani brzké vstávání.
Naším cílem byly skleníky s exotickými rostlinami.

Mají tam nádherné kousky…

Podruhé jsme zahradu navštívili v červnu. Tentokrát jsme si prohlédli arboretum, hospodářský
systém

A moc se nám líbila výstava fuksií.
Do zahrady se zase vrátíme na podzim.
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KULTURNÍ VYŽITÍ
Se zájmem jsme si prohlédli Velikonoční výstavu, Výstavu prací naší školy na MěÚ Černovice
a také jsme navštívili vernisáž obrázků a malůvek Luboše Račanského.

V dubnu jsme měli možnost navštívit DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR. Viděli
jsme představení Vinnetou a potom také netradiční představení Stvoření tance a někteří žáci
navštívili Autopohádky v Horáckém divadle v Jihlavě.
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DŮLEŽITÉ DNY NAŠÍ TŘÍDY

11.3. jsme gratulovali k narozeninám p. učitelce

2.6. jsme netradičně v CAFE BUDÍK slavili narozeniny společně
TONDA měl narozeniny 9. 4.
ALENA 4.5.
ONDRA 9.4.
ALENA H. 2.6.
IVAN bude mít narozeniny o prázdninách 7.7.

13.6. jsme blahopřáli k svátku TONDOVI
23.6. oslavila svůj svátek ZDEŇKA
27.6. jsme gratulovali k svátku IVANOVI
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ŠKOLNÍ VÝLET

29. června jsme podnikli výlet do HOUBOVÉHO PARKU, RÁJE SKŘÍTKŮ A MUZA
FOSILIÍ v ROSEČI U JINDŘICHOVA HRADCE.
Tady na nás čekal bohatý program. Po krásném
uvítání majiteli areálu jsme obdrželi malou
příručku se stezkami, do které jsme zapisovali
výsledky našeho snažení během této expedice.
Jedna ze stránek se jmenuje „Výzkumná výprava“.
Během této cesty jsme řešili dobrodružné úkoly,
které jsou zapsány v dřevěných knihách. Moc se
nám zamlouvala i „Botanická stezka“, poznávali
jsme rostlinky a na těch jedlých, jahodách,
malinách, třešních, jsme si smlsli. V průběhu cesty
jsme našli i odpovědi na otázky z dalších stezek –
„Houbová, Foťáková, Planetová“ Nejvíce jsme se
zapotili při archeologických vykopávkách, ale i tento úkol jsme zvládli, naše expedice byla
úspěšně splněna a dokončena, získali jsme dárek!
Ve velkém sále jsme se posilnili chutným
obědem, měli jsme hranolky a dinosauří řízek .
Krátký odpočinek jsme využili ke společným
hrátkám a zahráli si netradiční dřevěné hry pro
děti i dospělé. A potom na nás čekala výtvarná
dílnička. Vybrali jsme si magnetky a každý si jI
omaloval podle vlastní fantazie. Následně jsme si
prohlédli Muzeum fosilií, unikátní sbírku
zkamenělin.
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Všechno má svůj začátek a konec, i konec naší výpravy se přiblížil. Zamávali jsme si na
pozdrav a vydali se k domovu.
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ PANÍ BOHUNCE A PANU BERTOVI, KTEŘÍ BYLI
ÚŽASNÍ!
35

STŘÍPKY ZE ŠKOLY

MEDKZU
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PrŠ: Mgr.Míková Ludmila /tř.učitelka/
ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD
Chemie, to je věda!
Při chemických pokusech si procvičujeme nejen základy chemie,
ale často také naši trpělivost.
Výroba octanu sodného proběhla hladce, zapojili se úplně všichni!  Část připravené
sloučeniny jsme ještě před redukováním množství varem odlili a do týdne už jsme měli krásné
krystaly.

Připravená sloučenina měla posloužit v nadcházejícím tématu (základy zeměpisu - jeskyně a
krasová území ČR) pro demonstraci tvorby krápníku. Následovalo několik nevydařených
pokusů, jedna "bahenní sopka", ale nakonec se nám povedlo směs přimět ke správné
krystalizaci! Stalagmit nám sice nevyrostl, ale efektu krápníkové jeskyně jsme se přiblížili. A
všichni můžou potvrdit, že se při této zajímavé reakci vzniklým krystalům oprávněně říká
"horký led".

37

Zeměpis a přírodopis v chovatelském kroužku.
Žáci praktické školy si osvěžili výuku zeměpisu v Chovatelském kroužku Černovice. Úkolem
bylo vybrat si obrázek zvířete a pojmenovat ho, vyhledat v teráriu či kleci a ukázat ostatním.
Všichni společně pak na mapě hledali, kde se nachází jeho přirozené prostředí. A nakonec si
každý pro vybrané zvíře připravil krmení a dozvěděl se něco o tom, co všechno potřebuje
k životu. Tak jsme si procvičili i něco z přírodopisu 

KRATLE
PĚSTITELSKÉ PRÁCE – VÝSTAVA JARNÍ HOBBY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
19. května 2016 nás od rána přivítala krásným slunečným počasím. Obdivovali jsme spoustu
kvetoucích sazenic letniček i trvalek, spoustu ovocných i okrasných stromků. Naše nosy
zaujal stánek s mnoha druhy bylinek – do polévek a jídel a do čajů. Prohlédli jsme si také
několik stánků se zemědělskou a zahradní technikou.
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V pavilonu Z nám doslova vyrazila dech přehlídka nových kultivarů tulipánů a kosatců, které
byly prezentovány samostatně i v nádherných vazbách. Na výstavě si každý našel něco, co ho
zaujalo, potěšilo a na co bude rád vzpomínat. Odjížděli jsme neradi, ale s nadějí, že příští jaro
se zase vrátíme.

MARELA
VÝŽIVA A PŘÍPRAVA POKRMŮ – malá ukázka toho, jak to „chodí“ ;-)

MIKOLU
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Užili jsme si i spoustu legrace 
Představení jsme hráli i pro širokou
veřejnost . Přišly si s námi 21. 4. 2016
zazpívat
„Že jsem takhle zbarvená,

děti

z

MŠ

Černovice,

ale

předevšííím shlédnout pohádku.

říkají mi Červená.
Karkulka červená, že jsem
takhle zbarvená.“
Tak tato sloka nám v hlavičkách
zůstane ještě hodně dlouho, přípravy na
premiéru jsme brali vážně, a tudíž jsme
trénovali pečlivě s dostatečným předstihem.
Úkol byl nelehký, ale řekla bych, že se ho
děti zhostily více než skvěle. Při každé
zkoušce se všichni pečlivě oblékli do

A poslední představení bylo pro děti
ze školní družiny ZŠ Černovice.

převleků, aby se s postavou lépe sžili a šli
na věc 25. 2. 2016 .
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A Happy End je na světě, vše
odehráno. Hlavní zásluhy na tom mají naši

pohádkovou posloupnost ), četly se
pohádky, výtvarničilo se, …

herci, kteří se toho zhostili bravurně, ale i
celý kolektiv, který se na tom podílel a i jim
patří velký dík. Doufáme, že se pohádka
líbila .

Ani my ve školní družině jsme
odpoledne

nezaháleli!

Ještě

před

představením (v prostorách ŠD probíhala
poslední zkouška ) jsme stihli spoustu
červené zábavy ve cvičebně. Třídili jsme

A tady je již celý ansámbl 

červené míčky, se kterými jsme si následně
„Myslivečku zelený, ty budeš
můj milený.

házeli v naší oblíbené plachtě, tančili a
zpívali, …

Zelená, červená, bude ze mě
tvá žena.“
BLETHA

K premiéře

představení

školní

družiny „ČERVENÁ KARKULKA“, probíhal
celý čtvrteční den na naší škole „ČERVENÝ
DEN“.

Všichni

jsme

se

oblékli

do

červeného, některým to opravdu seklo 
(viz foto), plnily se červené úkoly, počítaly
se

Karkulky,

omalovánky

…,

(někteří

vybarvovaly
zvládli

i

se
celou

Následně jsme se všichni přesunuli
do

„našeho

družinového

provizorního

divadla“, kde jsme zaplnili celé jeviště. Náš
herecký ansámbl přišli podpořit pozvaní
hosté, ale byli jsme mile překvapeni
z malých i velkých diváků z Domova
Kopretina a z řad veřejnosti (to platí i pro
41

všechna následující představení )! A

Hance B., a její pravé ruce – pomocné

takhle nám to v červené slušelo !

asistentce

Renče

K.

za

příkladné

nastudování této krásné hudební pohádky.
Myslím, že by páni Svěrák s Uhlířem z vás
měli radost (možná by stálo za to zaslat
odkaz na video na jejich oficiální web, co
vy na to děvčata )!!!

Díky, bylo to

úžasné!

Po ukončení premiéry pohádky byl
uspořádán pro všechny přítomné velkolepý
raut. Všichni jsme ochutnali obsah košíčku,
který Karkulka nesla k svátku své babičce.
Bábovky, za které patří velký dík našim
nejstarším spolužákům z obou Praktických
tříd, které upekli pod vedením svých
třídních učitelek. Děkujeme, byly výborné
!!! Salám Vysočina byl také patřičně
vysušen, no a červené víno nemělo chybu!

P.S.
A ještě jedno véééliké dík Lence
Kratochvílové za vytvoření obrázkové
písničky,

kterou

jsme

si

všichni

„několikrát“ rádi zazpívali. A jen tak mezi
námi, naši žáci (z II. třídy) se jí dožadují při
každé hodině hudební výchovy, obzvlášť
jim jde pasáž: „ … vlk udělal HAM …“ !

Celý den jsme si „snad“ všichni užili
a už teď se těšíme, na to co si pro nás naši
herci připraví příští rok . Děkuji všem, co
se podíleli na přípravách a hladkém průběhu
tohoto představení. Zvláštní dík režisérce

HULKJA
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ŠD ZŠ SPECIÁLNÍ A PRŠ ČERNOVICE
POŘÁDÁ V PÁTEK 29. DUBNA 2016

„1. ČARODĚJNICKOU
KONFERENCI“
HŮLKY, AMULETY, ČEPICE A DALŠÍ
ČARODĚJNICKÉ NÁČINÍ S SEBOU!!!

V pátek 29. dubna se v naší školní

Největší překvapení nastalo během

družině uskutečnila „1. ČARODĚJNICKÁ

akce. Nečekaně, kde se vzala, tu se vzala

KONFERENCE“,

stará stařenka s výraznými zuby, s hrbem na

oslavám

uspořádaná k nastávajícím

svatojakubské

noci,

pálení

zádech, rozcuchanými vlasy, které jí za
chůze vlály pod slušivým kloboučkem. Se

čarodějnic.
čarodějnických

zatajeným dechem a malou dušičkou jsme

kostýmů a ozdobeni čarodějnými prvky

doufali, že to není ta pravá, zlá, stará

jsme vyrazili do přírody.

čarodějnice. Velká úleva přišla, až když nás

Oblečeni

do

oslovila! S radostí jsme mohli přivítat naší
asistentku (kolegyni) Zdenu K.. Ochotně se
zapojila do našich oslav a společně s námi ji
i zakončila.

Oslavy jsme spojily se soutěžemi,
rozděláním ohně, létáním na dopravním
prostředku „KOŠTĚ BŘEZOVÉ“ (vyzkoušeli
jsme několik letošních novinek v této
disciplíně – především slalom byl pro nás

S chutí jsme snědli zázračný lektvar

náročný ), osvěžili jsme si základy

v podobě gulášové polévky, který jsme

alchymie – lektvarů a pročetli jsme novelu

uvařili v kotlíku na ohni. Doufáme, že nám

„LEXIKONU KOUZEL“.

magická síla lektvaru přinese mnoho sil a
zažene vše zlé.
MAKOJI
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ŠD ZŠ SPECIÁLNÍ A PRŠ
ČERNOVICE

cesty zopákli i pravidla silničního provozu
 - jasně nejdřív kouknout doleva, … .
Ještě že jsme si vzali ty reflexní vesty!

Již v loňském roce jsme byli všichni
nadšeni z hřiště Výchovného ústavu V Hati,
a proto cíl našeho letošního „PUTOVÁNÍ
S PÍSNIČKOU“

byl jasně dán!!! A tak jsme

ve středu 25. května po obědě vyrazili.

Díky vlakové výluce jsme zahlédli
na nádraží „PONORKU“ i naši oblíbenou

Nejdříve bylo nutné se patřičně

klasickou „LOKÁLKU“. Už, aby byl čas

vybavit potřebnými věcmi, kterými jsme

třídních výletů, abychom se svezli ! Dále

nacpali batůžky, nezapomněli jsme obléct

jsme potkali i odpočívajícího čuníka a díky

ani reflexní vesty a to nejdůležitější –

Ernestovi jsme zanedlouho byli v cíli i bez

hudební nástroje, které nám vyrobily děti

navigace, hurá!!!

navštěvující

kroužek

ČINNOSTI – ŠITÍ“
NÁRAMKY“,

„RUKODĚLNÉ

– krásné „ROLNIČKOVÉ

jsou to prostě šikulky !

Po nutném odpočinku, přeci to bylo
jen daleko , jsme se vrhli do vyzkoušení
houpaček, lanové prolézačky, na tabuli si
Během našeho cestování, v čele

Kuba vyzkoušel své školní dovednosti, i

s naším vedoucím výpravy Ernestem, který

když to zpočátku vypadalo na „ŠIFRY

svou funkci zvládl na „1 s *“ jsme

MISTRA LEONARDA“.

černovických

Tak a je načase jít na věc, nástroje už

„dopravních uzlů“. Takže jsme si během

máme naladěné, hlasivky řádně zahřáté a

přecházeli

několik
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rozhýbané . Nejenom, že jsme zpívali, ale
také jsme si zahráli „ZLATOU BRÁNU“,
zatančili „MAŠINKU“, pohráli si s balonky a
mnoho dalšího … .

Ve středu 15. 6. 2016
jsme vyrazili na výlet za
pohádkou

na

Červenou

Lhotu, který byl za odměnu
A protože bez práce nejsou koláče,
bylo nutné si připravenou odměnu –
„HUDEBNÍ PERNÍK“ zasloužit. Ten nám

pro

naše

herce

Karkulky .

upekli úterní „BAZÉŇÁCI“ a nazdobili
marcipánem „KERAMICI“.

Rozpoznávali

jsme různé obrázky hudebních nástrojů a
následovně jsme je vybarvovali.

z Červené

Jelikož jsme stateční, tak
Čertovská

pohádka

byla

výzvou !

Ale, ale copak jsme si to objednali
za počasí? Ještě, že jsme řádně vybaveni,
pro jistotu jsme vzali pláštěnky! Ten
urputný déšť nebyl v plánu, ale co se dá
dělat, nám to náladu nezkazilo a radostně
jsme vyrazili .
Čas určený k pobytu nám utekl jako
voda, a my jsme se museli chystat na
zpáteční cestu . Poděkovat je potřeba
našemu hudebnímu doprovodu, o který se
po celé odpoledne postarala Lucka K.. Dík
a tuto akci musíme zopakovat co nejdříve
!!!
HULKJA
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Po celý den nás Tomáš nezapomínal
strašit ! Ten úžasný „PŘEDKUS“ si přivezl

Následoval

hranolkový

oběd

(tatarka domácí ) …

den předtím ze školního výletu do ZOO
Větrovy, asi „BOBR“, ne?!

… prohlídka zámku a jeho okolí … a
nesměli jsme zapomenout na zmrzlinku.
Program jsme měli bohatý, začínaje
Čertovskou pohádkou, která se nám velmi
líbila.

Řekla bych, že bychom tam snad
vydrželi až do večera !
Nejvíce

nás

snad

ale

pobavil

Ernestův trůn 

BLETHA
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Na

buřtech

si

všichni

móóóc

pochutnali (a někteří dokonce budou i hezčí
), došlo i na opékání zbylého chleba. Než
jsme se vydali nazpět do družiny, stačili
Na oslavu konce školního roku,

jsme si dát ještě malý sportovní rozstřel

vyrazili hoši z kroužků úterního BAZÉNU a

v hodu kolečkem na trn a míčkem do

21. června na naši oblíbenou

košíčku. Jednoznačným vítězem klání se

Dolinku si trochu za zálesačit – opékat

svým double zásahem stal Vojta !

buřty.

Gratulujeme …

KERAMIKY

Museli si nejdříve nasbírat potřebné

Před odchodem jsme jako správní

množství chrastí a drobných větví pro

zálesáci zkontrolovali ohniště a samozřejmě

rozdělání ohně. Nesmělo se zapomenout

ho řádně uhasili (tentokrát byla k uhašení

také na vošťuráky! Pro zapálení ohně hoši

použita voda ). Tak zas někdy příště a teď

použili klasickou zálesáckou metodu za

hurá na prázdniny…!!!

pomoci starých novin. A kupodivu jim to
šlo moc dobře a mohlo se začít !

HULKJA + KLIMRE
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I.třída

II.třída
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III.třída

V.třída
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VI.třída

VII. a VIII.třída
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PRŠI

PRŠ
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CO NÁS ČEKÁ
V DALŠÍM ŠKOLNÍM ROCE
DOJDE K PŘEŘAZENÍ ŽÁKŮ MEZI TŘÍDAMI A K FYZICKÉMU PŘESUNU TŘÍD
– VČAS BUDETE INFORMOVÁNI.
V RÁMCI REORGANIZACE Mgr. MAREŠ PŘEBÍRÁ PO Mgr.MÍKOVÉ TŘÍDU
PRAKTICKÉ ŠKOLY A Mgr.LHOTOVÁ PO Mgr.MAREŠOVI VI.TŘÍDU
MIMO TRADIČNÍCH AKCÍ A AKTIVIT PLÁNUJEME I NOVINKY – URČITĚ SE
MÁTE NA CO TĚŠIT 
ALE TEĎ SI HLAVNĚ UŽIJTE PRÁZDNINY A 1.9.2016 OPĚT NA VIDĚNOU 

ROZPIS PRÁZDNIN A VOLNÝCH DNŮ VE ŠK.ROCE 2016/2017

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016. Vánoční
prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna
2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
Jarní prázdniny 20.2. – 26.2.2017
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.
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