
 

 

 

 

 

 

 



Vážení čtenáři,  

z důvodu havárie vody v naší škole musela být přerušena činnost redakce časopisu 

Školáček Ovčáráček. Rozhodli jsme se, že číslo úplně nevynecháme, ale vydáme 

alespoň zpravodaj s přehledem akcí za období druhé poloviny školního roku 

2013/14.  

Těšíme se na podzim, kdy redakce začne opět pracovat na zimním čísle časopisu. 

 

Únor – červen 2014 

PROJEKT SPORTUJEME VE ŠKOLE I VE ŠKOLCE 

Letošní druhou část školního roku jsme se zaměřili na sportování. Připomněli jsme si 

důležitost pravidelného pohybu pro člověka. 

 

V únoru jsme vyrazili s bruslemi na led. 

Začátečníci trénovali základní styly a 

rovnováhu na bruslích, pokročilí 

zlepšovali své základy a užívali si na ledě 

her a soutěží. Na závěrečné dubnové 

lekci všichni žáci ukázali, co se naučili a změřili své síly ve 

vytrvalostní jízdě kolem stadionu.  

   

V dubnu jsme netrpělivě očekávali začátek plaveckého výcviku. Velká část 

našich žáků už patří mezi plavce a tak zlepšovali plavecké styly, potápění a 

další dovednosti. Začátečníci se snažili o první plavecká tempa. A protože 

se nikdo nebál a každý se něco nového naučil, odnesly si všechny děti na 

závěr mokré vysvědčení se zápisem, kolik metrů již zvládly uplavat. 

Na závěr našeho sportovního snažení jsme uspořádali školní atletickou 

olympiádu, která se již stala tradicí naší školy. Žáci ze základní a děti z 

mateřské školy si zde změřili své síly v několika atletických disciplínách – 

běhu, hodu, skoku a vytrvalosti. 

Většinou nám v den olympiády prší, ale tentokrát nám přálo  

i počasí, a tak jsme na připravených sportovištích na 

ovčáreckém fotbalovém hřišti strávili krásné dopoledne. Ve 

škole jsme za zvuku olympijské znělky vyhlásili vítěze 

jednotlivých disciplín v několika kategoriích, kteří obdrželi 

medaili. Všichni účastníci si odnesli diplom se svými výsledky 

a konečným umístěním v absolvovaných disciplínách. 

 



23.4.  Den Země a projekt Voda 

Každoročně si připomínáme Den Země. Den Země jsme letos obohatili o Projekt Voda. Od firmy 

Veolia Voda Česká republika jsme obdrželi zajímavý pokusný kufřík Tajemství vody s potřebnými 

chemikáliemi, nádobami a pomůckami a také knihu s návody k jednotlivým pokusům, které nám měly 

přiblížit vlastnosti vody a také ukázat, jak je možné vodu filtrovat a čistit. Žáci obou tříd si mohli 

vyzkoušet vybrané pokusy a získat spoustu nových poznatků a zkušeností o naší životadárné tekutině. 

Žáci sami vyhodnotili, proč vodou šetřit a jak se k ní chovat. 

    

 

25.4. Výstava o životním prostředí 

O dva dny déle jsme si zajeli do Kolína na výstavu o životním prostředí, která se nám v loňském roce 

moc líbila. Viděli jsme spoustu zajímavých rostlin, živá zvířátka nebo stanoviště k ekologické výchově. 

 

       

 

 



28.4. Divadelní představení Ikaros 

Abychom nezapomněli na kulturu, vypravili jsme se do kolínského divadla na představení Ikaros, kde 

jsme shlédli historický příběh o Ikarovi a jeho otci Daidalovi, kteří si nasadili křídla a chtěli létat. I když 

vše mělo trochu smutný konec, divadlo Drak nám zahrálo představení plné vtipných scének a 

písniček.  

 

 

28.4. Soutěž ve zpěvu 

Žáci naší školy Albert Nekvapil a Martina Soukupová se zúčastnili pěvecké soutěže na  4. ZŠ v Kolíně. 

Poctivě se připravovali a vzorně naší školu reprezentovali. Martina Soukupová si odnesla diplom za 3. 

místo v nejmladší kategorii. 

              

 

18.5. Vítání občánků 

Žáci 1. a 2. ročníku s paní učitelkou Mužíkovou přivítali nové 

občánky v Ovčárech zpěvem a básničkami. Přejeme všem 

miminkům hodně zdraví. A protože víme, že porostou jako 

z vody, už se na ně těšíme v naší školce. 

 



30.5. Exkurze: IQLANDIA v Liberci 

Mimořádný zážitek jsme si odnesli z výletu, který tentokrát netestoval naše nohy, ale naše mozečky. 

Naši žáci i paní učitelky si užili dopoledne plné hádanek, úkolů, přemýšlení a překvapení.  

    

 

25.6. Mimořádné události 

Na konec roku jsme pro naše žáky připravili den zaměřený na mimořádné události. V interaktivní 

prezentaci se žáci dozvěděli vše o mimořádných situacích, v praktických činnostech si vyzkoušeli, jak 

událost oznámit a jak zvládnout první pomoc. Své znalosti si děti ověřily jak v písemném testu, tak i 

v praktických činnostech. Na závěr jsme si zašli na návštěvu na stanici HZS Ovčáry – TPCA, kde nás 

místní hasiči seznámili s průběhem jejich zásahů při požárech a jiných nehodách. Ukázali nám 

vybavení zásahového hasičského auta a provedli nás budovou.  Moc se nám u hasičů líbilo a doufám, 

že si návštěvu v budoucnu zopakujeme. 

    

 

26.6. Den talentů   

Konečně přišel dlouho očekávaný den, na který se všichni žáci již delší čas těšili. Každý měl připravené 

nějaké vystoupení. Střídaly se zpěv, tanec, kouzla, hry na hudební nástroje a divadelní čísla. Děti si 

celou akci samy moderovaly – letošním Dnem talentů nás provázeli Matěj Hladík a Lucie Blechová 

z pátého ročníku. Byli jsme překvapeni kvalitou a nápaditostí některých vystoupení. Bylo znát, že se 

často do přípravy zapojili rodiče, kteří pomohli s kostýmy a doplňky. Na závěr proběhlo tradiční 



bonbónové hodnocení výkonů. Děti mohly odměnit sladkostmi výkony, které se jim nejvíce líbily a 

vhodit bonbóny do připravených, ozdobených a podepsaných kelímků jednotlivých soutěžících. Po 

krátkém napětí při počítání jsme se dozvěděli jména vítězů. Na prvním místě se umístil Matěj Hladík, 

na druhém Barbora Masopustová a třetí místo si odnesl Šimon Havlík. Ani ostatní soutěžící neodešli 

s prázdnou. Každý ve svém kelímku nějaké bonbóny našel. Budeme se těšit zase za rok. 

            

 

27.6. Poslední školní den 

A je to tady. Poslední školní den nám přinesl spoustu květin pro paní učitelky a vysvědčení pro 

všechny žáky. Také jsme se museli rozloučit s pěti žáky pátého ročníku, kteří odchází do kolínských 

základních škol a na gymnázium. Přejeme jim mnoho úspěchů v nových školách, hodné paní učitelky 

a pány učitele a spoustu nových kamarádů. 

Za ZŠ a MŠ Ovčáry 

Jana Bašistová 

 

 

 

 
 

 


