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Již nějakou dobu jsme si pohrávali s myšlen-
kou obnovy masopustního průvodu v Bílém 
Podolí. V tomto roce je již povedlo Masopust 
zrealizovat. První ročník, všichni doufáme, 

že nebude 
poslední, se 
odehrál ry-
ze v pojetí 
dětí a žáků 
naší mateř-
ské a zá-
kladní školy. 
Samotnému 
průvodu 
předcházely 
přípravy za-
hrnující se-
známení s 
předveliko-
nočním zvy-
kem a hlav-
ně tvorbu 
masek a ná-
cvik říkadel 

V letošním roce nám karanténa nedovolila 
uspořádat plánovanou Velikonoční výstavu 
v kostele sv. Václava v Bílém Podolí.  Nene-
chali jsme se ale odradit a rozhodli se přece 
výstavu uspořádat , jen trochu jinak. Výstava 
proběhla v online prostředí.  

Vznikla speciální stránka na facebooku 
„Velikonoční výstava online“. Každý, kdo 
chtěl, poslal svůj příspěvek z velikonočního 

tvoření. Přehlídka výstavních exponátů byla 
opravdu rozmanitá. Objevila se tvorba  z pa-
píru, přírodnin, látek, keramiky a vizovického 
těsta. Nechyběly ani tradiční velikonoční 
symboly v podobě kraslic nebo pomlázek, ob-
jevily se ale i méně tradiční výrobky jako ve-
likonoční vajíčko z 3D pera.  

Z došlých padesáti vystavovaných předmětů 
doslova přecházel zrak. A online galerie se 
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Masopust v Bílém Podolí 

a písní. Ve čtvrtek 27. února bylo již vše při-
praveno a mohli jsme vyrazit. K procesí růz-
nobarevných tradičních masek se postupně 
přidávali rodiče zúčastněných dětí i místní 
obyvatelé. Pro začátek jsme se rozhodli na-
vštívit pouze místní sponzory, instituce, se 
kterými pravidelně spolupracujeme a předem 
domluvené rodiče a prarodiče. Společně 
strávené chvíle a veselí jsme si opravdu užili. 
Věříme, že si prima dopoledne minimálně ve 
stejném rozsahu zopakujeme 
i v následujících letech.        –sš- 

Provoz základní i mateřské školy bude za doprovodu bezpečnostních pravidel a hygi-
enických opatření obnoven od 25. května. Bližší informace na webových stránkách 
školy. 

Vážení čtenáři, 
prostřednictvím našeho občasníku bychom Vás rádi průběžně informovali o dění v naší 
základní a mateřské škole.                
                       Mgr. Stanislava Šindelářová
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Ani konec dubna nebylo ještě bezpečno a po-
dolští se stejně jako obyvatelé jiných vesnic 
nemohli sejít u společného pálení čarodějnic.  
Bylo by smutné přijít úplně o tolik oblíbenou 
tradici, proto jsme to ve spolupráci s městy-
sem vzali do vlastních rukou. Navázali jsme na 
úspěšnou Velikonoční výstavu online, vytvořili 
novu stránku na facebooku „Podolské čaroděj-
nice trochu jinak“ a připravili čarodějné sou-
těžení v pěti kategoriích: 

1. kategorie - Nejkrásnější čarodějný kostým 
2. kategorie - Nejlepší čarodějné koště 
3. kategorie - Nejoriginálnější lektvar 

stala velmi populární.  

I když tento rok  nemohla probíhat klasická 
pomlázka tak, jak ji známe, měla minimálně 
desítka vystavovatelů i tak velkou radost.  
Bylo totiž vylosováno deset příspěvků a je-
jich majitelé převzali právě na Velikonoční 
pondělí svoji odměnu z rukou předsedkyně 
kulturní a sportovní komise, Barbory Jelín-
kové.  

„Milí soutěžící Velikonoční výstavy, jménem 
Obecního úřadu městyse Bílé Podolí bych 
vám chtěla moc poděkovat za krásné výrob-
ky, které jste zaslali na stránky Velikonoční 
výstavy. Jsme moc rádi, že jste se i v této 
formě výstavy zapojili. Bylo by smutné, kdy-
by letošní Velikonoce přišly o  výstavu 
v kostele sv. Václava v Bílém Podolí. Za tuto 
podobu výstavy bychom rádi poděkovali pře-
devším paním učitelkám ze ZŠ a MŠ. Nej-
větší díky patří ale především vám, soutěží-
cím. Bez vás by tyto výstavy, projekty 
a kulturní akce nebyly. Moc si vážíme vaší 
práce a vašeho zapojení do veřejného života 

Podolské čarodějnice 

Doslova aktuální velikonoční dekoraci vytvořila Ju-
linka Červená s babičkou. 

               

Velikonoční zátiší Nelinky Joštové. 

naší obce,“ děkovala Barbora Jelínková sou-
těžícím. „Ještě jednou velké díky za vaše pří-
spěvky. Malá omluva těm, kteří nic nevyhráli. 
Moc si vážíme každého vašeho příspěvku. 
Snad by vás 
mohlo potěšit 
to, že každý - 
malý či velký 
- výrobek, na 
kterém jste 
pracovali 
a chtěli jste 
jím udělat 
radost všem 
lidem, splnil 
své poslání. 
To je 
v dnešních 
dnech více, 
než sáček 
bonbonů či 
tabulka čoko-
lády,“  doda-
la.      –sš- „Nejaktivnější vystavovatelkou byla 

Terezka Novotná. 

Kubík a Sofinka Vávrů a jejich čarodějný pokrm. 
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4. kategorie - Nejlákavější čarodějný pokrm 
5. kategorie - Vlastní čarodějná dekorace 

Téměř celý duben přilétaly čarodějné fotografie. 
Nás to také nenechalo v klidu a natočili jsme ta-
neční čarodějné video. :) V den ukončení měla 
stránka na kontě šedesátku příspěv-
ků a jedenáctičlenná odborná čarodějná porota 
musela rozhod-
nout o stupních 
vítězů. Úkol to 
byl opravdu ne-
lehký. Na první-
ho máje se vý-
herci dočkali 

svých odměn. 
Velkou pochvalu ale zaslouží všichni účastníci. Organizátoři 
ocenili především jejich nápaditost a tvořivost.  

Výherci: 

1. kat.: Jiřík Šindelář, Kubík Vávrů, Karolínka Weissová 

2. kat.: Jiřík Šindelář, Anna Vojáčková, Suzan Zajko 

3. kat.: Šindelářovi, Julinka Mošnerová, Vávrovi 

4. kat.: Monika Červená, Skalovi, Sofinka Semínková 

5. kat.: Julinka Mošnerová, Brožovi, Terezka Novotná 
              -sš- 

Jiřík Šindelář - vítěz 1. a 2. kategorie 

založili jsme stránku na 
facebooku. Nejen tam, ale 
také na webových stránkách 
nabízíme průběžně rodičům 
a dětem různé náměty 

k činnostem, které vychá-
zejí z našeho ŠVP. Pohád-
ky, nápady na tvoření, pra-
covní listy pro předškoláky, 
seznámení s angličtinou 
s rodilým mluvčím, které 
zprostředkovává dětem 
projekt MAPu Čáslav, nebo 
třeba online logopedii pro 
ty, kteří si potřebují tré-
novat svůj jazýček a uvítají 
návod a cvičení na procvi-
čování hlásek.  

Vytvoření profilu na sociál-
ní síti se ukázalo jako velmi 
užitečné, díky němu denně 
získáváme pro nás tolik po-
třebnou zpětnou vazbu. Ze 
zaslaných fotografií je vi-
dět nejen to, že mnohé ro-
diny  využívají nabízené 

inspirační zdroje, ale také 
to, jak si děti tvoření a uče-
ní užívají. Za poskytovanou 
reflexi rodičům moc děku-
jeme.  

Provoz mateřské školy bude 
tomto školním roce bude 
provoz ukončen 10. červen-
ce. 

Do základních škol v okolí 
odchází 7 dětí, v současné 
době také probíhá zápis do 
MŠ. 

Je tu jedna informace, kte-
rá potěší určitě všechny dě-
ti. V brzké době bude zahá-
jena přestavba domečku na 
zahradě, vznikne nový a vět-
ší prostor na hraní venku, 
věříme, že se bude líbit 
a děti ho určitě využijí. 

Doufáme, že si plánované 
akce, které nebudeme 
vzhledem k současné situaci 
moci dokončit, vynahradíme 

Také naše mateřská škola 
byla od 16. března uzavřena 
z důvodu epidemie koronavi-
ru. Abychom zůstali i nadále 
ve spojení s našimi svěřenci, 

               

Okénko do mateřské školy Předání cen Davídkovi a Denisce Ska-
lovým za jedlé prsty. 

Julinka Mošnerová 
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pracovní činnosti. Mnozí žá-
ci a tatínci se tak vrhli na 
výrobu hmyzího domečku. 
Jindy se zase  žáci zapojili 
do celorepublikového pro-
jektu „Mezi námi“ a zúčast-
nili se výzvy Pohádka pro 
radost,“ popisovala výuku na 
dálku Anna Vojáčková. 

V českém jazyce čekala 
čtvrťáky kapi-
tolka s názvem 
Dopis. Jejich 
úkolem bylo te-
dy napsání dopi-
su, včetně adre-
sy a jeho doru-
čení do školní 
schránky. Pro 
některé byl oří-
šek umístění ad-
resy na obálku. 
Kubík Šenk ne-
zapomněl ani na 
kreslenou znám-
ku. Při doručo-
vání byla využita 
i  jízda na kole, 

Po jarních prázdninách už se 
ani naši žáci nemohli vrátit 
do školních lavic. Vzdělávání 
v celé zemi  získalo úplně ji-
ný rozměr. Nabývání vědo-

mostí se kompletně přesunu-
lo do dětských pokojíčků, 
umocnilo se využívání  ICT, z 
maminek, babiček nebo ta-
tínků se rázem stali učitelé.  

Výuka na dálku má různé po-
doby. Práci v sešitě střídá 
online procvičování, sledová-
ní výukových videí nebo tře-
ba společná angličtina pro-
střednictvím sociální sítě.  
Úkoly z „výchov“ jsou pouze 
dobrovolné, ale když už ně-
jaký přilétne, stojí opravdu 
za to.   

„V současné době je víc než 
kdy jindy důležité pomáhat. 
Například úbytek hmyzu se 
stal námětem pro domácí 

               

Pod pokličku domácí výuky 

obzvláště u přespolních. 
Všechny dopisy byly moc 
krásné,“ pokračovala třídní 
učitelka 2., 4. a 5. ročníku. 

Všechny žáky a jejich rodi-
če musíme za jejich úsilí 
moc pochválit!  

Už se moc těšíme, až se s 
mnohými budeme zase den-
ně potkávat ve škole. 

Pokud situace dovolí, plá-
nujeme také příměstský 
tábor do 10. července.-sš- 

a užijeme v tom školním roce následujícím. 

Se všemi rodiči se do konce školního roku pravděpodobně 
osobně nepotkáme, proto bych chtěla již nyní touto cestou 
všem poděkovat za spolupráci během celého roku a popřát 
hezké prázdniny, hodně sluníčka a společných zážitků.  
                      -eč- 

Terezka Paličková a její hmyzí do-
meček. 

Sofinka Brdečková se svým mazlíč-
kem Ferdou. 

Pohádka pro radost v podání Filipa 
Jukla. 

© Mgr. Stanislava Šindelářová 


