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První školní kreativní soutěž už má 
svého vítěze. Na začátku ledna byla 
v naší škole vyhlášena soutěž o nej-
zajímavějšího sněhuláka. Zapojili se 
dvě třetiny žáků a svoji kategorii si 
vysloužili také zaměstnanci školy. 
Přehlídka výstavních sněhuláků byla 
opravdu velmi pestrá. Soutěžící vyu-
žili rozličné materiály od papíru a 
kartonu, přes nitě, vlnu a provázky, 
až po dřevo a keramiku. Anonymního 
hlasování se zúčastnili žáci, děti a 
zaměstnanci ZŠ a MŠ, rodiče, praro-
diče, ale také návštěvníci.  

Výsledky vyhlásila paní učitelka Vo-
jáčková, organizátorka soutěže, prá-
vě na den Sv. Valentýna. Své odměny 
za účast získali všichni malí i velcí vy-
stavovatelé. Za zapojení celého roční-
ku získali speciální ledovou cenu dru-

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

         Mgr. Stanislava Šindelářová  

Naše škola se zapojila 
do projektu České spo-
řitelny "Abeceda pe-
něz", který pomáhá ško-
lám rozvíjet u žáků fi-
nanční gramotnost. Díky 
menšímu počtu žáků se 
dnes mohli zúčastnit 
všichni naši školáci. Ve 
dvou blocích (1. pro prv-
ní a druhou třídu, 2. pro 
třetí až pátou třídu) 
jsme interaktivní for-
mou získávali reálnější 
představu odkud se be-
rou peníze v peněžen-
kách rodičů a proč není 
dobré nechat všechny 
rodinné úspory v hrač-
kářství, učili jsme se 

chápat, co je rodinný 
rozpočet a jak o peně-
zích přemýšlejí dospělí. 
Zpřesňovali jsme si poj-
my jako příjmy a výdaje, 
trénovali jsme hodnotu 
peněz v reálných situa-
cích, nakupovali jsme,... 
Uchvátila nás počítačka 
mincí a přístroj na kon-
trolu pravosti peněz. V 
něm jsme zkoumali ne-
jen české bankovky, ale 
také anglické libry a 
americké dolary. Těsně 
před rozdáním dárečků 
si někteří z nás mohli 
vzít do ruky rovný mi-
lión :D Bylo to moc pri-
ma.  
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Nejzajímavější sněhulák 

Abeceda peněz 

háci. Bronzovou příčku obsadila Denisa Skalová (4. 
r.), stříbrnou Julie Červená (3. r.) a na nejvyšší stu-
pínek vystoupal Tadeáš Mařík (1. r.). Gratulujeme. 

               

„Byl to skvělý pocit, držet jeden milión 
v tisícikorunách,“ svěřil se David. 
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Cílem naší vlakové výpravy do 
Kutné Hory byl loutkař, ilustrá-
tor, malíř, sochař a animátor Jiří 
Trnka, re-
spektive 
jeho tvor-
ba, která je 
k příleži-
tosti pade-
sáti let od 
umělcova 
úmrtí vy-
stavována v 
Galerii 
Středočes-
kého kraje. 
Po nezbyt-
né řízečko-
vé svačince 
vedly naše 
kroky nejprve do Muzea knihtis-
ku. Tisk kutnohorské pohlednice 
na historických strojích nás do-
slova nadchl. Zjistili jsme ale, že 
dřívější tiskaři museli být ukrut-
ně silní chlapi, kteří určitě 

obědvali i polévku. „To byla teda 
fuška,“ hodnotil Filip Jukl práci 
na mechanickém tiskařském stro-
ji na ruční i nožní pohon. 

Jedna část výstavního projektu 
s názvem Trnkova zahrada 2, je 

vlastně několikapatrová herna plná animací a audiovizuál-
ních efektů. Prostě ráj pro děti. Druhá část výstavy, již 
tak interaktivní nebyla, na většinu exponátů se nedalo 

sáhnout a navíc nás 
v každém sále střežil 
bystrý zrak ostrahy. Ale 
zvládli jsme i tuto klid-
nější část, dokonce jsme 
stačili dokončit i připra-
vené pracovní listy. Plni 
zážitků jsme odcházeli, 
ale něco tomu stále chy-
bělo … „Na každém výletě 
je nejlepší to nakupová-
ní,“ nechal se slyšet Láďa 
Bíža, a tak jsme ještě vy-
razili do Infocentra u 
Chrámu sv. Barbory pro 
suvenýry. Cinkání mincí 

naznačovalo, že mnohým výletníkům ještě 
něco z kapesného zbylo. O to větší měli radost 
z nápojových automatů na vlakovém nádraží v Kutné Ho-
ře. Vypadalo to, že všechny dětské touhy byly uspokoje-
ny a nastal tak ideální čas vrátit malé cestovatele jejich 
rodičům. 

               

Exkurze do Kutné Hory 

Loutky Jiřího Trnky v GASKu 

Školní soutěž „Moje kniha“ 
               

 V posledních letech u dětí velmi klesla popularita čtení. 
„Naše škola se snaží čtenářství našich žáků podporovat 
nejen v průběhu samotného vyučování, zavedením  čte-
nářského klubu, ale 
také březnovými 
měsíčními projek-
ty,“ uvedla školní 
soutěž ředitelka 
školy, „ navazujeme 
na loňskou tvorbu 
stromu s názvem 
Knihomol, kde nás 
velmi mile překvapi-
la spoluúčast rodin-
ných příslušníků. 
Tentokrát se žáci a 
doufám, že opět ne-
jen oni, pustí do 
tvorby vlastní knihy 
na téma Hrdina. 
Prezentace knih 
a ocenění těch nej-
lepších proběhne 
26. března v rámci 
školní Noci 
s Andersenem.“ 

Ruční tisk pohlednice 
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Vychovatelka Bc. Jana Ko-
řínková se stará o pestrou 
náplň mimoškolních aktivit 
ve školní družině. Kromě in-
dividuálních zájmových čin-
ností je společné odpoledne 
protkáno kolektivním čte-
ním, stolními hrami, soutěž-
ními kvízy, tělovýchovnými 
chvilkami, ale také činnost-
mi s využitím IT. Stejně ja-
ko základní a mateřská škola 
je školní družina zapojena 
do projektu EU Šablony II, 
díky kterému disponuje de-

nost, pracovní kompetence, 
výtvarné umění a cítění, 
zručnost a logické myšlení,“ 
vysvětlila vychovatelka, 
„úkoly pro každou oblast 
jsou zadávány vždy na tý-
den, zúčastněné děti se tak 
učí plánovat a hospodařit 
s časem.“ Zdravá soutěži-
vost a vidina odměny nene-
chala nikoho chladným a do 
dobrovolné soutěže se 
s chutí zapojili všichni. Na 
jména nejúspěšnějších si ale 
musíme počkat až do konce 
školního roku.  

dispozici i několik nástrojů, pomocí kterých 
můžete kreslit obrazce a symboly. 

Vybraný obrázek umístěte blízko článku. 
Titulek obrázku umístěte v blízkosti obráz-
ku. 

do školky se všichni těší.“ 
To je hlavní motto naší ma-
teřské školy.  
Formou hry, projektových 
dnů, tvořivých dílen a kaž-
dodenní nabídkou různoro-
dých činností jsou děti roz-
víjeny v pěti oblastech, kte-
ré stanovuje Rámcový vzdě-
lávací program pro před-
školní vzdělávání. „Náš 
vzdělávací program Svět ko-
lem nás je vypracován jako 
schematický model integro-
vaných bloků vzdělávání, 
který umožňuje dětem vní-
mat svět v jeho přirozených 
souvislostech a získat tak 
reálnější pohled na svět 
a aktivní postoj k němu,“ vy-
světlila vedoucí učitelka Eva 

Červinková.  
Děti v průběhu školního ro-

„Do školky chodíme s  úsmě- 
vem, ať je slunce nebo prší, 

               

Úkoly duhové družiny 

               

seti tablety. 
Paní inspek-
torka při své 
prosincové ná-
vštěvě velmi 
ocenila pravi-
delné zařazo-
vání jógy. Ta 
učí děti odpo-
čívat, což jim 
může pomoci 
k lepší kon-
centraci a 
zvládnutí 

stresových situací. Od 
ledna je pro všechny účast-
níky zájmového 
vzdělávání na-
víc připravena 
hra Úkoly du-
hové družiny. 
„Sedm barev 
duhy předsta-
vuje sedm ok-
ruhů, ve kte-
rých zúčastně-
ní rozvíjí fy-
zickou zdat-
nost, čtenář-
ství, hudeb-

Do školky s úsměvem 

Skupinová práce 

Oblíbený fotbálek 
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velmi potřebnou zpětnou 
vazbu pro naši další práci,“ 
svěřila se ředitelka školy. 
V inspekční zprávě je kon-
statováno zlepšení materiál-

ních i personálních 
podmínek, které má 
také pozitivní vliv na 
kvalitu vzdělávání. 
„Mezi silné stránky 
patří efektivní a při-
měřené využívání 
informačních tech-
nologií v mateřské 
škole, které podpo-
ruje rozvoj dět-
ských technických 

dovedností, grafomotoriky, 
předmatematické a 
předčtenářské gramotnosti. 
Zdařilá spolupráce základní 
a mateřské školy usnadňuje 
přechod předškolních dětí 
do povinného školního vzdě-
lávání a účinně podporuje 
zapojení všech zúčastně-

V prosinci loňského roku nás 
v pravidelném šestiletém 
cyklu navštívila Česká školní 
inspekce, aby zjistila a 
zhodnotila podmínky, prů-
běh a výsledky 
vzdělávání a na-
plňování školního 
vzdělávacího 
programu pro 
předškolní, zá-
kladní a zájmové 
vzdělávání. Kon-
trolou prošla 
všechna naše 
zařízení, veške-
rá dokumentace 
a zejména výchovně vzdělá-
vací proces. „Nebudu skrý-
vat, že hodnocení nadříze-
ného orgánu mi udělalo vel-
kou radost. Vedoucí in-
spekčního týmu PhDr. Jana 
Pavlová, Ph.D. velmi kladně 
hodnotila průběh a výsledky 
naší práce. Poskytla nám tak 

Vedoucí inspekčního 
týmu PhDr. Jana 

Pavlová, Ph.D. velmi 
kladně hodnotila 

průběh a výsledky 
naší práce. 

• Zápis k povinné školní docházce  

1. 4. 2020 v době od 14,00 do 16,00 hodin 

Bližší informace na webových stránkách školy.                                    
https://zakladni-skola-bile-podoli.webnode.cz/dokumenty/  

• Zápis dětí do mateřské školy 

4. 5. 2020 v době od 14, 30 do 16,30 hodin 

Bližší informace na webových stránkách mateřské školy.                         
https://www.bilepodoli.cz/materska-skola/   

Důležité informace 

ných do života obce. Syste-
matické vedení žáků 
v základní škole 
k sebehodnocení i vzájem-
nému hodnocení a účelné za-
měření na podporu utváření 
osobnostních a sociálních 
dovedností žáků při výuce 
má pozitivní vliv na jejich 
výsledky vzdělávání v těchto 
oblastech. Využívání široké-
ho spektra účinných meto-
dických postupů ve školní 
družině má příznivý vliv na 
rozvoj osobnostních doved-
ností účastníků zájmového 
vzdělávání,“ uvedla ve zprá-
vě Pavlová. Celá inspekční 
zpráva je k nahlédnutích na 
webových stránkách ČŠI.  

               

Návštěva z České školní inspekce 

               

     

ku prochází desítkou tema-
tických okruhů, které kore-
spondují s ročním obdobím 
a pomáhají jim poznávat 
okolní svět a formovat osob-
nost. Hlavním cílem všech 
pedagogických pracovníků je 
všestranný rozvoj předškol-
ních dětí s důrazem na sou-
lad psychiky s tělesným 
zdravím.  
První měsíc tohoto roku pat-
řil zimním sportům. Očeká-
vané hrátky nemohla překa-

zit ani absence sněhu. 
Z prostorné učebny se stala 
olympijská aréna, v níž se 
zápolilo na lyžích i na brus-
lích. Únor se stal symbolem 
dopravy a dopravních pro-
středků. Malí řidiči se učili 
základní pravidla silničního 
provozu a vyráběli auta a 
semafory. Závěr měsíce ale 
neodmyslitelně patří přípra-
vám prvního dětského maso-
pustního průvodu. 
Navzdory heterogennosti  

vzdělávací skupiny, jakou 
naše jednotřídní mateřská 
škola bezesporu je, se vyty-
čené cíle daří naplňovat. 
„Proběhlá inspekce velmi 
kladně hodnotila jak vzdělá-
vání integrovaných dětí se 
speciálními vzdělávacími po-
třebami, tak i vzdělávání 
umístěných dvouletých dě-
tí,“ zmínila vedoucí učitelka. 

© Mgr. Stanislava Šindelářová 

https://zakladni-skola-bile-podoli.webnode.cz/dokumenty/
https://www.bilepodoli.cz/materska-skola/

