
Okénko základní školy 

Školní rok se pomalu loučí, léto a prázdniny už volají. Co se u nás zajímavého 

v letošním roce událo? 

V měsíci lednu se uskutečnil lyžařský výcvik v Jizerských horách. Děti si odsud 

přivezly spoustu zážitků a nových zkušeností. Dne 24. 4. 2017 se konal Den dopravní 

výchovy a zdraví, který nám zajišťovali studenti SOŠ Dubno. Žáci si zopakovali a procvičili 

své poznatky ze silničního provozu a poskytování první pomoci, vyzkoušeli si, jak se bránit 

při přepadení. Předvedli, co si vzít s sebou do zavazadla při evakuaci z domu, bytu. Byli 

seznámeni s tím, co obsahuje výzbroj a výstroj profesionálního hasiče, a někteří si sami 

vyzkoušeli, jak se požární oděv obléká.  Na jiném stanovišti se seznámili s tajemstvím 

daktyloskopie – mohli se přesvědčit, jak se zajišťují stopy pachatele. 

Den Země jsme ve škole oslavili 28. dubna. Všechny třídy pracovaly na zadaném 

projektu. Jeho součástí bylo mj. třídění odpadů, sběr odpadků na vybraných místech v okolí 

školy, poznávání různých druhů rostlin a jejich použití. Žáci prvního stupně navštívili v rámci 

exkurze Křivoklátsko, kde absolvovali ekologicky zaměřený program. 

Na konci dubna proběhl zápis do prvních tříd, ke kterému přišly samé šikovné děti. 

Bylo na nich poznat, že mají trému, vždyť to byla jejich první velká zkouška v životě. 

K základnímu vzdělávání do 1. třídy se dostavilo 25 žáků, přijato bylo 23 žáků. V rámci 

dlouhodobé spolupráce s MŠ usnadňujeme dětem vstup do první třídy. Projekt 

S mašinkou do školy zařazuje společná setkávání v průběhu celého školního roku nejen 

s žáky, ale i s budoucí třídní paní učitelkou. Těšíme se na budoucí spolupráci a jsme rádi, že si 

vybrali naši školu. 

Česká školní inspekce vybrala a zařadila naši školu do výběrového zjišťování 

výsledků žáků na úrovni 9. ročníků. Na konci května byli žáci testováni ve vzdělávací oblasti 

matematika, zeměpis a anglický jazyk. Závěry externího testování dokládají, že ve vybraných 

předmětech dosahují žáci srovnatelných výsledků v porovnání s republikovým průměrem. 

Naše škola se zapojila do projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura 

úrazům, který se zaměřuje na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. 26. 6. se 

v prostorách ZŠ uskuteční setkání žáků s hendikepovanými lektory VZP ČR. Ti pohovoří 

o svém úrazu a o životě s následným trvalým postižením a představí některé ze sportů 

pro hendikepované. Pokusí se žákům přiblížit problematiku nejčastějších úrazů, upozornit je 

na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními 

tato rizika omezit na minimum.  

Milí čtenáři, dovolte mi, abychom Vám popřáli krásné prožití léta a prázdnin a těšíme 

se na setkání s Vámi na některé školní akci. 

Vedení školy 


