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 Vážení rodiče, 
 pod štítek COVID-19 vám na školním webu průběžně zveřejňujeme 
aktuální informace. Zároveň jsme vám tam umístili návod pro rodiče a žáky pro 
případ, že by došlo k uzavření školy a výuka probíhala online. Prosím, seznamte 
se s ním. 
 V současné době probíhá v rámci výuky intenzivní příprava žáků 4.-9. tříd 
na práci v prostředí Google Classroom. Držme si palce, abychom tento školní 
rok absolvovali v normálním provozu. 
       Mgr. Michal Strnad, zástupce ředitele 
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Kohezní pobyt žáků 7.A 
 Hned první den školy jsme si 
protáhli „až do rána“ a zůstali ve 
škole na společné přespávání. I 
přesto, že počasí nebylo příliš 
přejícné, se nakonec dalo vyrazit i 
ven. Kromě úvodních her nás 
čekalo i několik teambuildingových 
aktivit. Nejprve jsme začali 
s tréninkem na „lyžák“ a vyzkoušeli 
jsme si týmové lyže, poté přesun 
míčku na překážkové dráze, 
společné plnění děravé roury 
vodou, a nakonec vytvořit týmový uzel. Na celé akci nechyběl ani psí dohled od 
Bery, kterou paní učitelka již tradičně přivedla. Po náročném dnu nás čekal 
zasloužený odpočinek a ráno výborná snídaně, kterou nám naši rodiče 
nachystali. Celá akce se moc povedla a již se těšíme na další akce, které nás 
v tomto školním roce čekají. 
         Laděna Kunčarová a žáci 7.A 
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Logická olympiáda - informace pro soutěžící 
 Nezapomeňte v termínu vyplnit testy do soutěže ve své kategorii. Budete 
informováni i přes svůj e-mail. Termíny pro vyplňování testů jsou následující: 
Kategorie A 
 žáci prvního stupně základních škol  (3. – 5. třída) ve dnech 1. – 7. října 

2020 
Kategorie B 
 žáci druhého stupně základních škol ve dnech 8. -  14. října 2020 
Kategorii A1, A2 
  žáci 1. a 2. ročníku základní školy ve dnech 22. - 28.  října 2020  
 
 Přeji všem soutěžícím hodně úspěchů. Při potížích ve vyplňování testů se 
držte pokynů nebo dejte včas vědět p. uč. Knapové.  
 
Co ukrývá les 
 Vše začalo neobyčejnými dopisy. Našli jsme je pověšené za kliky dveří u 
družin. Psal nám podzimní skřítek, že nás moc zdraví a že nám uchystal super 
úkoly v nedalekém lese. Sluníčko nás pozorovalo, jak jsme se celí zvědaví vydali 
do lesa. Tam nás čekalo 7 stanovišť s úkoly. Za každý splněný úkol jsme dostali 
jedno písmenko. 
 Úkoly byly opravdu pestré a zajímavé. Už z dálky jsme zahlédli 
„Ochutnávkový keř“- pytlíčky, zavěšené na větvích keřů, ve kterých byly 
schované dobrůtky v podobě jablíček, rajčátek, švestek, mrkve. Museli jsme je 
podle chuti poznávat. 
Zajímavé bylo přiřazovat 
kartičky k odpadkům, 
které do přírody nepatří a 
dozvědět se, jak dlouho 
se v přírodě rozkládají. 
Nechyběl ani běh do 
vrchu kolem stromů, 
nebo třídění kartiček s 
obrázky na ovoce a 
zeleninu.  
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      Nejvíc nás bavil průchod pavučinou poslepu. Fakt jsme se báli, že na nás 
na stromě číhá velký pavouk. Potkali jsme i veselého ježka, u kterého jsme 
potrénovali hod šiškou na cíl. Taky z nás byli chvíli detektivové. Museli jsme totiž 
najít ztracená lesní zvířátka. Potom na nás čekalo velké přemýšlení při skládání 
příběhu o skřítcích. Z písmenek jsme nakonec vyluštili jméno skřítka 
podzimníčka. Vyluštíte ho také?   A Z E Ř Í P K 
                                                                                                                G. Hofmanová 
 
 
 
 

NÁMOŘNÍCI Z IV. ODDĚLENÍ ŠD 
 

ČÁRY MÁRY ENTENTÝKY, 
STANEME SE NÁMOŘNÍKY, 

NAŠÍ ZEMÍ PROPLUJEM, 
DOBRODRUŽSTVÍ ZAŽIJEM. 

 
 Z dětí se stali námořníci, kteří plují na 
jedné lodi. Společnými silami jistě 
zvládnou všechny nastražené úkoly.                              
                                                  
Vychovatelka Lada Zikmundová 
 

 
Informace KZČ „Eldorádo“ 
 Na základě vyhlášení nouzového stavu a nových opatření vlády odkládáme 
zahájení činnosti zájmových kroužků a kurzů KZČ Eldorádo na měsíc listopad 
2020. Všechny přihlášky považujeme za platné a o termínech prvních schůzek 
vás budeme informovat na přelomu října a listopadu (nejpozději do 
9. 11. 2020). Pokud bude situace příznivá a došlo by k dřívějšímu rozvolnění 
epidemiologických opatření, pokusíme se i o dřívější zahájení zájmové činnosti. 
Výše školného za jednotlivé kroužky a kurzy bude krácena o dobu, kdy byla 
činnost pozastavena a školné bude vypočteno až dle data zahájení činnosti. 
 Veškeré informace o zahájení či přerušení činnosti budeme zákonným 
zástupcům žáků ZŠ Mládežnická sdělovat prostřednictví e-ŽK. Zákonné zástupce 
žáků jiných škol budeme informovat pomocí mailů a SMS zpráv. 

Stránka 7 



 Zároveň vás informujeme o kroužcích, které z důvodu malého počtu 
přihlášených svou činnost v letošním školním roce nezahájí: 
 NOTIČKA 
 ZPÍVÁME S KYTAROU 
 DRAK AND ROLL 
 VYBÍJENÁ 
 TENIS 
Děkujeme za pochopení. 
 

 
ŠKOLNÍ KLUB CHOBOTNICE 
 Letošní školní rok jsme ve školním klubu Chobotnice odstartovali 
čarováním v duchu Harryho Pottera. Během září jsme si zahráli spoustu 
seznamovacích a deskových her, při kterých se děti společně seznámily a 
skamarádily. Také jsme se věnovali rukodělným aktivitám. Nejvíce se dětem 
zalíbila výroba kouzelnického zápisníku. Každý si mohl vytvořit svůj originální 
zápisník podle svého nápadu, představy a fantazie, které se meze nekladly. 
Zápisníky se všem moc povedly! 
 V průběhu celého roku se děti mohou těšit na různé soutěže, kvízy, 
hlavolamy, vyrábění kouzelnických rekvizit, sportovní aktivity a turnaje a mnoho 
dalšího. Těšte se na Kouzelnické riskuj, výrobu sovy Hedviky, dokonce si 
zahrajeme i Famfrpál. Na konci školního roku budou ti nejlepší talentovaní 
kouzelníci odměněni - překvapením. Prozatím neplecha ukončena!  
         Bc. R. Drápal, vychovatel ŠK 
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