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Tento rok byl díky pandemii plný změn, vý-
uku poznamenala distanční výuka. Byl tak 
komplikovanější i pro školáky a jejich rodi-
če. Nebyli však jediní koho se vládní restrik-
ce dotkly, speciální skupinou postižených by-
la zvířata v zoologických zahradách. Naši 
žáci i děti mateřské školy však ukázali, že 
mají velké srdce. Odhlasovali si odeslání 
2 000 Kč z výtěžku z Velikonočního jar-
marku, který byl určen na jejich hračky a 
pomůcky, na pomoc zvířátkům v Safari Parku 
ve Dvoře Králové. Díky nim dostala denní 

porci jídla žirafa, lev berberský, želva ob-
rovská, surikata, gorila, gepard, slon africký 
a hrošík liberijský. Za odměnu měly děti slí-
benou exkurzi za podpořenými zví-řátky. 15. 
června jsme se společně s mateř-skou ško-
lou vypravili na "kontrolu" do Safari Parku. 
Počasí nám přálo, většinu zvířátek jsme 
zkontrolovali. Kdo by si myslel, že nej-víc 
potáhnou šikovné opičky, ten by se mýlil. 
Nejvíc času jsme strávili u želvy obrovské, 
která zřejmě odpočívala po obědě a nechala 
se pohladit. Školáci se vyřádili na dětském 
hřišti a stihli utratit i nějaké kapesné. 
Všichni, i ti nejmenší, úplně bez problémů 
zvládli obě poměrně dlouhé cesty autobu-
sem, takže to byl prostě SUPER den.                                                                                
         -sš- 
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Velká srdce našich dětí 

Vážení čtenáři, 
prostřednictvím našeho občasníku bychom Vás rádi průběžně informovali o dění v naší 
základní a mateřské škole.                
                       Mgr. Stanislava Šindelářová

Největší kamarádka—Želva obrovská. 

Děkovný certifikát přišel od kažného podpořeného 
zvířátka. 

               

Pohádková škola 

Ani v letošním roce nemohl proběhnou zápis 
do prvního ročníku standardním způsobem. 
Abychom to našim budoucím prvňáčkům ale-
spoň trošku vynahradili, připravili jsme pro 
ně Pohádkovou školu. Zapojili se všichni žá-
ci, kteří se oblékli do pohádkových kostymů 
a snažili se, aby vytvořili příjemné prostře-
dí pro své budoucí spolužáky. Malí návštěv-
níci, spolu se svými průvodci, žáky prvního a 
druhého ročníku, procházeli osmi pohádko-
vými "zkouškami" a prokazovali své znalosti 

Jednou z disciplín byla malba pohádkové postavy. 
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"MLUVÍME V BUBLINÁCH“ je projekt VIS-
Ku k podpoře čtenářské gramotnosti u dětí 
na prvním stupni. V době, když žáci cho-dili 
do školy, se krátce seznámili s tím, jak se 
tvoří komiks. Dalším krokem byla beseda se 
známou spisovatelkou, scénáristkou a lektor-
kou paní Klárou Smolíkovou. A protože na-
stala doba, "onlajnová, potkali se žáci čtvr-
tého a pátého ročníku s paní spisovatel-kou 
online. Do připravených maket malé knížečky 

se společně odvážili za velkým dobrodruž-
stvím do Začarovaného hvozdu. Po návratu 
do školních lavic, vytvořili žáci vlast-ní ko-
miks na téma Škola v ohrožení, který jsme 
paní spisovatelce zaslali. Odměnou nám byla 
online výstavu všech zúčastněných škol a 
školek s odborným hodnocením nejen Kláry 
Smolíkové. Nyní už se těšíme až dorazí slí-
bené komiksové knihy do školní knihovny. 

                                                               -av- 

               

Angličtina s rodilým mluvčím 

Po corona-
virové odmlce, 
kdy jsme se 
s Cotym spojo
-vali on-line, 
nás opět při-
jel navštívit 
do Bílého Po-
dolí. To bylo 
radosti, jeho 
hry jsou ne-
zapomenu-
telné. Tento-
krát si přivezl 
i rekvizity a 
s nimi jsme si 
užili oprav-
dovou legraci. 
Nejprve jsme 
si je museli 
obléknout a 
potom popisovat co máme oblečené. No a pa-
ní učitelka, ta už jen fotila. Moc se nám se-
tkání líbilo a již se těšíme na září, kdy za ná-
mi opět přijede.                                   -šn- 

Mluvíme v bublinách 
               

Spisovatelka, scénáristka a lektorka Klára Smolíková. 

Po školní zahradě se proháněli čarodějnice a čarodě-
jové s čtečkami QR kódů. 

a dovednosti v oblasti českého ja-zyka, ma-
tematiky, pohybových dovedností,... Všichni 
si vedli prostě SKVĚLE (a to nejen soutěží-
cí, ale také průvodci a organizátoři). Po pře-
dání dárečků a pohádkového vysvěd-čení 
jsme společně strávený čas zakončili hrami 
na školní zahradě. 
 
Teď už se mnohem lépe známe a v září nik-
do nemusí mít obavy.                              -sš- 

Coty a jeho rekvizity. 

               

Čarodějnice zase jinak 
Den před filipojakubskou nocí jsme si ve 
škole na vzdory všem opatřením opět užili. 
Celé dopoledne jsme strávili na čarodějné 
zahradě. O čarodějnice a čaroděje zde 
opravdu nouze nebyla. Učení dnes probíhalo 
sice jinak, ale mozkové závity jsme prově-
trali skutečně pořádně. Pod mnoha QR kódy 
nás čekaly úkoly, které prověřily naše zna-
losti z matematiky, vlastivědy, říše rostlin a 
živočichů. Nechyběla ani angličtina a tolik 
potřebné logické myšlení. Kromě zážitků a 
cenných bodů do kolejí, jsme si odnesli i ně-
co na zub.                                               -sš- 
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Mezinárodní den dětí letos oslavil sedm-
desáté výročí.  My jsme si ho tentokrát užili 
s ČT edu. Byla to jedna velká edukační pár-
ty. K zábavnému učení jsme využili vzděláva-
cí videa s pracovními listy z ČT edu. Dozvě-
děli jsme se spoustu zajímavostí o výrobě 
čokolády nebo lentilek. Z nestárnoucích hra-
ček nás zaujala nás Rubikova kostka, podívali 
jsme se do dětství ilustrátora Zdeňka Buria-
na nebo Jaroslava Foglara. Paní učitelky na-
pekly, a proto ani na naší párty nechybělo 
občerstvení. Užili jsme si zkrátka prima slu-
níčkový den.                                        -sš- 

               

MDD s ČT edu 

Nejmladší s nejstaršími mohou vytvořit ideální tan-
dem a obohatit se navzájem. 

               

Jarní běžecké výzvy 

V rámci tělesné výchovy se mohli žáci naší 
školy zapojit do běžecké výzvy. A protože 
celý rok je ve znamení Harryho Pottera, tak 
i výzva měla toto téma. Celkem bylo vyhlá-
šeno pět aktivit, žáci mohli uběhnout 3 km, 
ujít 5 km nebo ujet na kole 10 km. Za kaž-
dou aktivitu dostali příslušnou medaili. Sou-
těžilo se za Bradavice, Zmijozel, Mrzimor, 
Nebelvír i Havraspár. Nedílnou součástí by-
la i deseti bodová odměna do celoroční sou-
těže jednotlivých bradavických kolejí. Žáci 
celkem zdolali 676 km. Odměnou těm, kteří 
se zúčastnili všech výzev, byla jedna velká 
složená medaile a diplom. Jako bonus byly 
dvě vstupenky do všech expozic Českého 
muzea stříbra, které získaly Helena Kareto-
vá a Denisa Skalová.                               -av- 

               

Zážitky ze školní družiny 

Přestože druhé pololetí školního roku probí-
halo zase s omezeními, ani my jsme ve školní 
družině nezaháleli. Koncem dubna jsme se při-
pojili k výtvarné výzvě čáslavského DDM  
"Obrázek pro radost". Nakreslili jsme díla, 
která byla v prvním květnovém týdnu vyvě-
šena na plot před nemocnicí v Čáslavi jako po-
děkování všem zdravotníkům za jejich vy-soké 
nasazení v boji s covidem. Kreslení nás bavilo o 
to více, že jsme mohli i my – žáci, obrázkem 
udělat někomu radost. V květnu jsme se zú-
častnili soutěže „Můj knižní hrdi-na“, kterou 
vyhlásila Knihovna Vrdy. Měli jsme štěstí a je-
den z našich žáků byl vylosován a získal knižní 
odměnu, ostatní byli oceněni alespoň tou slad-
kou. Pokud budete mít zájem, na výstavu v prostorách knihovny ve Vrdech se můžete podí-
vat i o velkých prázdninách. Celé pololetí jsme si v družině společně četli, pak si o příbězích 
povídali. Hráli různé stolní hry, luštili křížovky, rébusy, povídali si. Pekli různé dobroty, např. 
muffiny, buchtu na plech, smažili palačinky. Vyráběli jsme z papíru, pracovali s modelínou, 
skládali obrázky ze zažehlovacích korálků, malovali a různě tvořili. Hráli si na školním hřišti, 
sportovali, koupali se v bazénu a dobře se bavili. V září naše školní družina zase změní 

Malí budovatelé opět v akci. 
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V druhé polovině června jsme vyrazili za po-
znáním.Využili jsme nabídky pana Koudelky 
a šli se společně (ZŠ a MŠ) podívat na hasič-
ské auto JSDH Vrdy. Pan Koudelka, velitel ta-
mější jednotky, trpělivě odpovídal na zví-davé 

dotazy (a že jich nebylo málo), ukázal výbavu 
hasičského auta a došlo i na stříkání z hadice. 
Obě party byly nadšené a po ukázce by polo-
vina chtěla být hasičem. Ještě jednou moc 
děkujeme za představení této hrdinské do-
brovolné profese.                                     -sš- 

vzhled – na žáky čeká překvapení. Věříme, že se jim bude no-
vé prostředí, ve kterém tráví volný čas líbit a plně ho využijí.                                                                

               

Přijelo hasičské auto 

               

Chystá se loučení 

               

               

Děti hurá na hřiště 

Tahle parta vyrazí po prázdninách na druhý stupeň. 

V červnu se školní a starší školkové děti zapojily do projek-
tu OFS Kutná Hora "Dostaňme děti zpátky na hřiště“. Tre-
néři OFS KH a FC Bílé Podolí připravili pro malé sportovce 
ukázku pohybových aktivit formou pohybovek, hry na rozvoj 
pohybové gramotnosti a nechyběl ani rozvoj osobnosti včet-
ně rozvíjení kognitivních funkcí – pozornost, kreativita, pa-
měť a myšlení. Kromě zážitků si navíc každý sportovec od-
nesl spoustu dárečků od Ethanol Energy a.s. Na vydařenou 
akci navazoval nábor malých fotbalistů a fotbalistek do 
místního fotbalového klubu, kterého se zúčastnila řada na-
šich školáků a dětí z mateřské školy. Snad jim jejich spor-
tovní nadšení vydrží i přes letní prázdniny a pomohou obno-
vit tradici mládežnických týmů podolských kobylek.        -sš- 

Sportovní dopoledne s trenéry OFS KH a FC Bílé Po-
dolí bylo pro všechny velkým zážitkem. 

Malí sportovci měli možnost ukázat 
fotbalové dovednosti. 

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí. 

Po pěti letech nás opouští prima parta. Šest 
žáků páteho ročníku se po prázdninách roz-
prchne do okolních základních škol a dvě pilné 
žačky budou reprezentovat naši školu na gy-
mnáziu v Čáslavi. Na památku doma vyrobili 
páťáci krmítka pro ptačí kamarády. Společně 
je rozvěsíme do parku před školou v rámci 
rozlučkové párty.                                      -av- 

© Mgr. Stanislava Šindelářová 


