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Školní rok 2020/21

ČÍSLO 35

Ahoj holky a kluci,

končí náš školní rok zdraví a jsem rád, že jsme si ho všichni ve zdraví a s úsměvem užili. Byl
to velmi zajímavý rok.
Koronavirus nás opět obklopil a určitě si myslel, že se vzdáme a poddáme se mu.
Přestaneme chodit do školy a stanou se z nás hloupé děti.
Jenže se obrovsky zmýlil! Výuku ve škole jsme nahradili online výukou, zlepšili jsme se
v práci na počítači, začali hodně číst, více chodit na procházky do přírody, chovali jsme se
ukázněně, dodržovali všechna pravidla, zvládli jsme testování, roušky nám nevadily a
osamostatnili jsme se.
Naši prvňáčci se naučili číst, psát a počítat! Během tohoto roku se z druháčků stali výborní
čtenáři, z třeťáků jsou výborní počtáři a vyjmenovaná slova jsou pro ně hračkou. Čtvrťáci a
páťáci skvěle zvládli online výuku.
Rád bych Vás všechny pochválil za vaši snahu, píli a ukázněnost. Společně jsme to zvládli!
V září na shledanou!
Váš Bafík

Září

Slavnostní zahájení školního roku
Návštěva Zahrady Bohumila s programem
Návštěva Knihovny Šumperk
Výlet do Ekocentra Mladoňov – ŠD

Říjen

Dýňodlabání v Olomouci
Mimořádné opatření – distanční výuka pro všechny ročníky

Listopad

Mimořádné opatření – distanční výuka pro všechny ročníky

Prosinec

Vánoční tvoření
Vánoční besídka

Leden

Mimořádné opatření – kombinované prezenční (1. a 2. ročník) a distanční
vzdělávání (3. – 5. ročník)

Únor

Jarní prázdniny
Mimořádné opatření – kombinované prezenční (1. a 2. ročník) a distanční
vzdělávání (3. – 5. ročník)

Březen

Mimořádné opatření – distanční výuka pro všechny ročníky

Duben

Mimořádné opatření – distanční výuka pro všechny ročníky
Zahájení výuky – 12.4.2021

Květen

Ukliďme Šumpersko

Červen

Návštěva Záchranné stanice Ruda nad Moravou
Vystoupení kouzelníka
Online beseda Prales dětem – NEPZ
Školní výlet – Černý Potok
Fotografování
Vycházka do přírody
Zahradní slavnost

Testy Kalibro
5. tříd

Sběr pomerančové,
citronové kůry a bylinek

Olympijský
víceboj:

Gratulujeme
k výborným
výsledkům všem
našim páťákům.

Nejlepšími „sběrači“ citronové a
pomerančové kůry jsou:
David a Fanda Svobodovi, Dalibor
Matys a Patrik Mareček
Nejlepšími „sběrači“ bylinek jsou:
Dominik Süsser, Sofie Fischerová,
Vlastík Jandrt a Kuba Kunčar
Děkujeme všem, protože každá
nasbíraná bylinka či kůra nepřijde
nazmar a bude využita!

Vojta Kubíček,
Anička Hodková,
Mikuláš Omasta,
Michal Pavelek,
Natalie Kvapilová

Stránka 1. ročníku
Téma školního roku 2020/2021 je „ROK ZDRAVÍ“, a proto jsme se v prvním ročníku zamysleli nad tím,
co vše se zdravím souvisí. Co mám dělat, abych byl/a zdravý/á? Co jsou bacily? Jaký je nejlepší lék
na lenost?
Nejlepším lékem je zlechtat
lenocha. Bacily jsou nečistota.
Bacil je hrozný a škodí.
Musíme se hýbat. (Ema)

Nejlepším lékem jsou léky. Bacily
jsou pro tělo škodlivé a přivádí
ho k onemocnění. Musím cvičit.
(Lída)

Nejlepší je jít ven. Bacily
jsou viry. Musíme jíst
rajče a zdravé jídlo.
(Honza)

Nejlepší je tabletka.
Bacily jsou viry. Budu
jíst jablko a ovoce.
(Pepa)

Nejlepší je sport.
Bacily jsou kašel, rýma,
horečka. (Dáda)

Nejlepší je cvičit.
Budu se hýbat.
(Marky)
Na lenost je
nejlepší uvařit
oběd. Bacily
jsou zlé.
(Tom)

Na lenost je
nejlepší
sirup a léky.
(Klárka)

Nejlepší je sport. Bacily jsou:
kašel, rýma, horečka. Abych
byla zdravá, budu jíst vitamíny.
(Marťa)
Na lenost je nejlepší cvičit.
Bacily jsou nemoc. Abych
byl zdravý, budu jíst léky.
(Risto)
Na lenost je nejlepší něco
dělat. Bacily jsou nemoci a
nečistota. Budu jíst
zdravě. (Víťa)

Budu jíst ovoce a
zeleninu. Nejlepší je
pracovat.(Kuba)

Na lenost je nejlepší ležet.
Bacily jsou viry. Měli bychom
jíst ovoce (Radim)

Stránka 2.ročníku
Zdraví je, když ….
Zdraví je, když …
-

nemáme koronu,
smějeme se,
sportujeme,
nejsme v posteli,
jíme zdravě,
jsme venku,
chodíme do školy,
nechodíme k lékaři.

Štěpán N.

Zdraví je, když …
-

sportujeme,
usmíváme se,
jíme zdravé jídlo,
můžeme jezdit na
koni,
chodíme do školy,
chodíme na procházky,
čistíme si zuby,
spálí nás kopřiva,
bereme vitamín C.

Tina Š.

Zdraví je, když …
-

sportujeme,
jezdíme na kole,
běháme,
jsme venku,
můžeme být u
kamaráda,
můžeme být venku,
se koupeme v bazéně,
pijeme bylinkové čaje,
skáču salta.

Matěj P.

Zdraví je, když …
-

jsme spolu,
hrajeme si,
jsme venku,
smějeme se,
jíme zdravě,
mazlím se
s bráškou,
nemáme nemoce,
neležíme v posteli,
chodíme do školy,
sportujeme.

Vlastík J.

Zdraví je, když …
-

Zdraví je, když …
-

nechodíme k doktorovi,
chodíme do školy,
jezdíme na kolečkových
bruslích,
smějeme se,
neležíme v posteli,
když sportujeme,
chodíme na procházky,
nemáme koronavirus,
nemáme rýmu,
spálíme se o kopřivu.

-

Zdraví je, když …

-

-

Honzík Ch.

Barča J.

-

nebereme léky,
jsme venku,
jezdíme na kole,
usmíváme se,
jsme ve škole,
jsme s kamarády,
nejsme v posteli,
můžu vidět
rodinu,
sportujeme,
je nám dobře.

jsme ve škole,
jdeme na
procházku,
jsme venku,
běháme,
nejsem v posteli,
jezdím na kole,
jezdím na
koloběžce,
jdeme na výlet,
nejsem u lékaře,
hraju si venku.

Mirek Z.

Zdraví je, když ….
-

chodíme do školy,
sportujeme,
nebereme léky,
jíme ovoce,
hraji fotbal,
jezdíme na kole,
nebereme léky,
nejsme v posteli,
jsme s rodinou,
pijeme čaj.

Matěj M.

Stránka 3. ročníku
„Veršujeme o sobě“
Nela ráno vstala
- a už zase spala.

Péťa vždycky vesele
vyskočí hned z postele.
Maminka ho probouzí,
on se nikdy nevzpouzí.
Když jsem přišel domů,
Sedl jsem si dolů.
Ušel mi vzduch
- byl to pěkný puch! J
(Martin)

Dominik se kouká,
jak je velká louka,
u toho si brouká.

Sofie si zpívá
a u toho zívá.

Téma „Zdraví“
Ovoce
Všechny malé dětičky
mají rády ovoce.
Jako pilné včeličky
umyjí si ruce. (Terka)
Rouška
Ve škole se nosí rouška,
bolí mě z ní ouška. (Martin)

Přání
Když se koukneš na ouška,
vykoukne na tebe rouška.
Každý ti hned vypráví:
„Ať jsou všichni hlavně zdraví!“
V roušce nedýcháš čerstvý vzduch,
je v ní cítit hrozný puch.
Bylo omezení na Vánoce,
Tak jím hodně ovoce.
Strach z covidu nám nesluší,
Dáme mu pořádně za uši! (Petr)

Zdraví
Když se koukneš na ouška
- visí ti z nich rouška.
Rouška, ta všem vadí.
Rouška, ta mi trhá ouška.
(Eliška)

Online výuka
Doma cítit samý puch,
nemůžu na čerstvý vzduch.
Děti v online výuce
vždy papají ovoce. (Adélka)

Těžká zkouška
Za ouška nás tahá rouška,
musíme ji nosit.
Je to pro nás těžká zkouška,
nechceme ji z kapes trousit.
(Patrik)

Ve třídě je hodně puchu.
Otevřeme okna….ááách.
Nadechnem se vzduchu!
(Jirka)

Stránka 3. ročníku
Co je pro mě sport?

Sport pro mě znamená
zdraví, a proto mám
hodně zábavných koníčků
jako je gymnastika.

bosu

Natálka K.
švihadlo

Já miluji veškeré
sportovní aktivity.
Nejvíce mám ráda
fotbal, crosbinton,
parkour i
gymnastika.
Eliška Š.

činky
ponpony

Nejlepší je pro
mě skákat
přes švihadlo,
na trampolíně
a běh.

Sport pro mě
znamená
zdraví, protože
pohyb je
důležitý pro
naše tělo. Můj
oblíbený sport
je vybíjená.

Adéla Š.

Nela M.
TRX
obruč
Nejprve si protáhnu nohy, zahraji
vybíjenou, je to zábava. Doma u nás
na zahradě se věnuji trampolíně a
házení s míčem.
Sofie, F.

Pro mě sport znamená hru a
zábavu, protože je zdravý a krásný,
nejvíce mě baví vybíjená.
Gabriela

Žonglovací
set

Sport je zábavný a zdravý. Já
se věnuji fotbalu a motocrosu.

Sportování pro mě
znamená hodně,
protože mi sport
dodává energii.
Věnuji se tenisu u
TJ Sokol Šumperk.

Fotbalový
míč

Sport je pro mě zábava.
Nejvíce mě baví fotbal,
rybolov a bike cross.

Petr Ú.
Patrik M.

Michal V.
Wall ball

Flotbalové
náčiní

Můj
oblíbený
sport je
fotbal,
protože je
zdravý.
Věnuji se
mu už rok a
půl. Dominik
S.

Kettlebell

Sport je zábavný a zdravý,
protože když se nudím tak
sportuji. Můj nejoblíbenější
sport je pro mě fotbal.
Tomáš K.

Badmintonové
náčiní

Sport se může
dělat skoro
všude. A baví mě.
Sám hraji nebo
jezdím na kole a
na koloběžce,
hraju vybiku.

Podle mě je sport
zábava. Můj nejlepší
sportovní koníček je
fotbal, flórbal a
motocross. Tyhle
sporty mě baví, je
v nich adrenalin,
bolest a zábava.
Jiří Z.

Martin J.
Pingpongové
náčiní

Stránka 4. a 5. ročníku
Našim čtvrťákům a páťákům jsme položili tři otázky:
Co bys přál naší škole do budoucna?
Co bys přál školákům v naší zemi v příštích letech?
Kdybys byl vynálezce, co přínosného do školy bys vynalezl?

Já bych naší škole přála, aby
k hřišti přidali více prolézaček.
Dětem v naší zemi bych přála, aby
si pomáhaly a měly se rády.
Barča Janků (4. r.)

Naší škole bych přála velkou trampolínu, brouzdaliště a další místo, kde
by byl stín.
Dětem v ČR bych přála velkou zahradu s houpačkami. Do školy bych
vynalezla stroj, který by psal místo nás.
Kristýna Patschová

Já bych přál naší škole, aby nikdo neměl
pětky a aby se všem vydařily výlety.
Dětem v naší zemi bych přál, aby neměly
Covid a aby chodily do školy a neměly
online výuku.
Vynalezl bych škole stroj, který by plnil
služby. Třeba sešitovou…
Jakub Kunčar

Naší škole bych přál, aby
se jí dobře dařilo a aby se
tady všem líbilo.
Všem dětem bych přál,
aby měly dobré zázemí a
pomůcky pro učení,
notebooky, interaktivní
tabuli a další…
Mikuláš Omasta

Já bych přála naší škole,
aby se nemusely nosit
roušky a dělat testy.
Dětem v Česku bych
přála, aby byly delší
víkendy a vynalezla bych
robot
„DOUČOVAČ“,
který by doučoval děti.
Tereza Paulovičová

Já bych přál naší škole brouzdaliště,
trampolínu a lukostřelbu. Chtěl bych,
aby děti v naší zemi měly štěstí,
jedničky a aby byly zdravé. Také si
přeji, aby se měly dobře, aby
nezapomínaly – jako já J, aby se jim
dařilo v matice, češtině, čtení…
Chtěl bych postavit stroj času. Ten by
mohl přesouvat děti do pravěku nebo
k dinosaurům. Kdyby paní učitelka
něco vysvětlovala a děti to nechápaly,
tak by je vzala třeba zrovna do
pravěku…
Jan Šárník

Naší škole bych přála, aby se
k nám přistavěla jídelna. Dětem
v celé ČR bych přála, aby se ke
každé škole přistavil bazén a byly
by hodiny plavání.
Vynalezla bych 3D tiskárnu,
která by tiskla mozky pro
„bezmozky“ a rovnou jim je
tiskla do hlav.
Anna Hodková

Já naší škole přeji, aby se tu
všem dařilo a líbilo. Přeju jí, aby
noví žáci už měli školní pouť…
Dětem v naší celé České
republice přeju, aby se jim dařilo
ve všech cizích jazycích. Ještě
jim přeju, aby měly tak dobré
paní učitelky, jako my.
Vynalezla bych robota, který by
pomáhal paním učitelkám učit a
hlídat děti.
Šárka Šulajová

Naší škole do budoucna přeji,
ať je zábavná, jako dosud. Pro
děti v naší zemi bych si přál,
aby měly teleport, který by jim
umožnil se kamkoliv přesouvat.
Také bych jim vyrobil 3D
kopírku! Kdyby něco
namalovaly, tak by to tam daly
a ona by jim z obrázku vytiskla
hotovou věc!
Vojtěch Kubíček

Naší škole bych přála velkou
trampolínu a pro děti v naší zemi si
přeji zahrady s průlezkami. Do školy
bych vynalezla stroj, který sám maže
tabuli.
Karin Langerová

Naší škole bych přál, aby
sem chodilo hodně dětí a aby
se v ní učilo pořád tak dobře.
Všem dětem v ČR bych přál,
aby se jim dobře učilo, aby
nemusely nosit roušky a aby
jim chutnaly školní obědy,
např. játra.
Pro školu bych vynalezl
nástěnku do českého jazyka,
která by byla prázdná, ale
kdyby paní učitelka chtěla
něco vysvětlit, objevilo by se
tam to, co by vysvětlovala.
Antonín Choleva

Já bych naší škole přál, aby si
postavila vlastní jídelnu. Dětem
v celé republice bych přál, aby
skončil Covid, protože mě nebaví se
testovat a nosit roušky.
Všem dětem bych vyrobil stroj, který
jim vyrobí, co si budou přát!
David Svoboda

Rozhovor
Děti ze čtvrtého a pátého ročníku si připravili zajímavé otázky pro paní školnici Annu
Reichlovou, která odchází do zaslouženého důchodu a tento školní rok pro ni byl tím
posledním pracovním. Rozhovor vedla Anička Hodková a Vojta Kubíček z páté třídy.
Jak dlouho tady ve škole pracujete?
-

Pracuji tady už 11 let.

Co se Vám na škole nejvíce líbí?
-

Líbí se mi nejvíce děti a dobrý kolektiv.

Těšíte se do důchodu?
-

Moc se těším.

Co uděláte jako první věc, až budete v důchodu?
-

Budu hodně odpočívat.

A co budete dělat potom?
-

Budu pořád odpočívat.

Budeme Vám chybět?
-

Tak to určitě.

Umíte hrát na hudební nástroj? Budete si v důchodu hrát?
-

Hrát si nebudu, protože bohužel neumím hrát na nic.

Jaký je Váš nejoblíbenější zpěvák, kterého budete v důchodě poslouchat?
-

Mám nejraději Karla Gotta.

Stránka školní družiny – 1. a 2. třída

Stránka školní družiny – 3. - 5. třída

1.12 měsíců je …
2. Je to smysl, kterým vidíš.
3. Dělá hromádky na zahradě.
4. Je z cihel.
5. Pouští se na podzim.
6. Je na obloze a zastiňuje slunce.
7. Je na pláži a má klepeta.
8. Červená tekutina v našem těle.
9. Odemykáme s tím dům.

1.zvíře
2.přírodní prohlubeň
3.obojživelník
4.odváží nemocné
5.pták
6. Amálka
Antonín Ch., 5.roč.

JABLKO
NEMOCNICE
RUCE
ROUŠKA
ROK
RAJČE
LÉKY
DOKTOR
DEZINFEKCE
ZUBY

1.Co máte, když chcete jídlo?
2.Co si každý den čistíme?
3.Do čeho se schovává auto při dešti?
4.Na koho se dovoláte s číslem 150?
5.Jméno na E, ve kterém se ukrývá liška.
6. Je vidlička a …..
7. Jak jinak se řekně nákrčník?
Petr Ú., 3.roč.

Příprava vystoupení žáků 4. a 5. r. na závěr školního roku „Pohádka Mrazík“

Děkujeme za spolupráci všem, kteří nám během roku pomáhali, podporovali
různé aktivity nebo nám jen prostě drželi palce, a těšíme se na pokračování ve
školním roce 2021/22.

KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

