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Školní rok 2020/2021 byl opět poznamenán virem, který se šíří po celém světě - Covid 19. 

V září jsme do školy mohli nastoupit všichni a začátek školního roku jsme si naplno užívali školu a 

vyučování ve školních lavicích. V polovině října jsme se přesunuli celá škola na distanční vzdělávání. 

Začali jsme se každý den učit online, plnit úkoly a se spolužáky se scházet také jen virtuálně. Nicméně 

jsme celou tuto novou situaci, ve které jsme se ocitli, skvěle zvládli, naučili jsme se na počítači 

využívat i jiné aplikace, než hry a online hodiny byly nejen naplněny výukou, ale také zábavou. 

 

V polovině listopadu měli žáci prvního a druhého ročníku štěstí a nastoupili zpět do školy na výuku 

prezenční. Výuka ve škole s sebou nesla nějaká omezení. Jedním z nich bylo celodenní nošení roušek, 

ale také jsme nesměli cvičit v hodinách tělesné výchovy a zpívat při hudební výchově.  

V prosinci se k prezenční výuce přidali i žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Omezení pokračovala 

do Vánoc, ale alespoň jsme tento předvánoční čas mohli prožít ve škole společně.  

Po vánočních prázdninách se do školy k prezenční výuce vrátili jen žáci prvního a druhého ročníku. 

Další ročníky nastoupily opět na distanční - online výuku. 

 

Bohužel jsme kvůli celé situaci přišli o mnoho akcí - například o Den strašidel, Malou technickou 

univerzitu, divadlo (některé akce byly přesunuty). Po mnoha letech jsme letos společným zpíváním 

nerozsvěceli stromeček na návsi ani se nekonaly Zpívánky v kostele. Nebyli jsme před Vánocemi ani 

na žádné exkurzi. 

I tak jsme ale pár akcí zažili a o těch se dočtete na dalších stranách. 

Všechna omezení ve škole s grácií zvládáme, naučili jsme se spoustu nových věcí s technologiemi a 

pevně věříme, že se brzy ve škole sejdeme všichni, bez omezení a se vší parádou se budeme moci učit 

ve škole.  

  



1. září 2020 - Zahájení školního roku 

Ve školním roce 2020/2021 jsme ve škole 

přivítali 4 nové žáky prvního ročníku. Těšíme se, 

že se všem ve škole bude dařit a také se jim 

mezi námi bude líbit. Přivítala je paní ředitelka 

a nová paní učitelka ZŠ I Lucie Nedavašková. 

 

 

 

9. září 2020 - Ukázka dravců - sovy 

Byl sluneční den, když nás navštívily sovy a expert na dravce. Měl hodně 

sov i jiných ptáku, dravců. Vyprávěl nám o tom, jak se k nim chovat a bylo 

to velmi zajímavé. Pouštěl je i létat, létali nám nad hlavami, dělali okruh 

nad školní zahradou a vždy se vrátili, protože je pán lákal na maso. Když 

některé druhy létaly, říkal nám, abychom nezvedali ruce, protože by nám 

na nich mohl přistát. To jsme nikdo nechtěl. Jeden pták neměl prostor na 

lítání, protože je naše zahrada malá. Na jedno mávnutí by ji celou přelétnul 

a mohl by si tak ublížit 

Také měl jednu bednu, ve které něco brečelo a 

řvalo. Všichni jsme se divili, co to je, ale nikdo 

netušil. Bylo tam mládě, které vyndal a sundal mu čepičku. Pak začalo 

ještě víc řvát. Vysvětlil nám ale, že je to mládě, které řve, protože to ještě 

nezná. Nic se mu ale neděje. 

Potom dal k paní učitelkám bednu a strašil je, že je tam had, protože 

se z ní ozývalo syčení. Ale had tam nebyl, vyndal malinkou sovičku. Ta se 

všem moc líbila, byla krásná a roztomilá. Všichni jsme chtěli, aby také 

létala. Pán jí dal maso a bylo to roztomilé. Když ji vypustil, vyletěla, udělala okruh tam a zpět. 

Pak letěla znovu a líbilo se jí tam, protože letěla na budovu. Chodila tam, seděla, ale nakonec doletěla 

zpátky a dostala masíčko. 

Nakonec jsme si mohli jednu velkou sovu pohladit. Bylo to moc pěkné a dozvěděli jsme se spoustu 

informací.     - Filip Bolek, Tadeáš Slavík - 



30. září 2020 - Divadlo Poklad kapitána Baltazara aneb kdo se bojí, nesmí do moře 

Po třetí hodině jsme šli do tělocvičny. 

Divadlo bylo o tom, že dva námořníci 

chtěli najít poklad kapitána Baltazara. 

Měli i papouška, který byl toho kapitána. 

Pluli na ostrov, kde kapitán Baltazar 

nechal svůj poklad. Pluli, pluli a pluli a až 

tam dopluli. Jeden námořník chtěl 

doplavat k ostrovu. Druhý vytáhl kraba, 

který ho kousl do prstu. Ten první plaval, ale ostrov hlídal žralok Lorenc. Hnal ho pryč. Naštěstí 

ho druhý námořník zachránil, protože žraloka chytil. Tím pádem ten první doplaval na ostrov, kde 

našel poklad a to byl konec. 

Všem se nám divadlo líbilo, byly s námi i 

děti ze školy a bylo to celé super.      

- Dennis Dvořák - 

 

 

3. prosince 2020 - Čerti ve škole 

Ve škole byl normální den, jenže se všichni báli. Najednou při matice jsme slyšeli, že přišel čert 

do protější třídy, k dětem do školky. Malé děti se hrozně moc bály, protože byly slyšet po celé škole. 

Potom šel asi do školky nahoru a také do školy, to jsme už ale naštěstí neslyšeli. Uběhly dvě hodiny 

a čert zabouchal na naše dveře! Všichni jsme se lekli!  

Čert měl listinu hříchů, kterou všem ukázal dal ji paní ředitelce. 

Paní ředitelka četla, co je na ní napsané. Třeba o Elišce a Nelče, 

tam bylo, že holky jsou hodné, ale Nelča je slyšet až do pekla. 

Holky řekly básničku a dostaly sladkost. O každém tam bylo 

něco napsané. O někom, že je hodný, o někom, že zlobí a měl 

by se zlepšit. Všichni jsme postupně řekli básničky a dostali 

jsme sladkost. Filipa, Olivera a Adama si ale málem čert vzal do 

pekla. Museli slíbit, že se polepší. Takže naštěstí si čert nikoho 

z nás neodnesl.   - Nela Machůrková, Eliška Podnecká - 

 

 

 

 

 



Prosinec a leden - Tělesná výchova venku 

Protože na tělocvik nemůžeme chodit do tělocvičny a cvičit, 

vyrazili jsme všichni před Vánocemi na vycházku. Prošli jsme 

okolí Ovčár, zašli do polí a tam nás čekal kvíz. Otázky se týkaly 

ekologie a tak jsme měli možnost se zamyslet i nad tím, 

jak se k přírodě chovat.  

V lednu napadl sníh, tak si ho žáci prvního a druhého ročníku 

pořádně užili. Jeden den jsme na sněhu byli celé dopoledne, pořádně jsme se koulovali a postavili 

několik sněhuláků. Společně s dětmi ze školky jsme postavili i obřího sněhuláka na školní zahradě. 

I když nám dal zabrat a museli jsme všichni spolupracovat, bohužel během oběda spadl. Tak nám 

ho skoro celý leden připomínaly alespoň koule, které 

po něm na zahradě zůstaly. Při další vycházce jsme dělali 

andílky a teď už jen doufáme, že sníh ještě napadne 

a budeme moci vyrazit i s žáky ZŠ II. 

 

 

 


