
Ohlédnutí – říjen 2018 ve třetí třídě 

Měsíc říjen byl ve třetí třídě plný zajímavých setkání, zážitků a akcí… Zaprvé si v hodinách Člověk a 

svět žáci připomněli výročí 750. založení obce Lochovice. Přečetli si mnoho zajímavostí z historie, 

poznali pověsti různých míst, která běžně navštěvují a v neposlední řadě nakreslili krásné obrázky 

zákoutí, která v obci najdeme. 

Vrcholem byla návštěva na OÚ v Lochovicích, kde pro nás pan starosta 

Jaroslav Křivánek, paní Věra Šebková a paní Hana Hříbalová připravili 

velice pěknou a poutavou besedu. Děti si mohly vyzkoušet volby, 

viděly mnoho zajímavého a v neposlední řadě diskutovaly s panem 

starostou o novinkách v obci. Všem moc děkuji za jejich čas, který nám 

věnovali.  

Následovalo velké překvapení pro mě a děti, naše návštěva na OÚ 

nebyla bez následků… Našich obrázků, které jsme předali panu 

starostovi, si všiml Klub seniorů. Z vlastní iniciativy udělali zástupci 

klubu výtvarnou soutěž, kdy nám naše obrázky vyhodnotili a 

odměnili. Jejich návštěva u nás ve třídě děti velmi potěšila a 

překvapila, stejně jako odměny, které nám přinesli. Moc jim děkuji 

a jsem ráda, že si naší práce někdo všiml. 

Jiří Kahoun - český spisovatel známý především knihou 

Příběhy včelích medvídků. Jeho jméno a dílo si žáci přiblížili 

na skvělé besedě v knihovně v Lochovicích, díky paní 

Pazderové. Připravila pro děti velmi poutavé vyprávění, 

které všechny žáky bavilo a ze kterého si odnesli spousty 

poznatků. 

Velkou pochvalu děti dostaly za přípravu scének v rámci učiva 

Člověk a svět k příležitosti oslav výročí 100 let ČR. Žáci si sami ve 

skupinkách měli připravit scénku o nějaké slavné osobnosti nebo 

události z našich dějin. S úkolem se vypořádali úžasně, velké 

poděkování patří i rodičům, kteří přiložili také ruku k dílu. Scénky i 

kostýmy byly skvělé. 

 

V neposlední řadě si závěr měsíce všichni žáci na I. stupni naší školy zpříjemnili Halloweenem. Celý 

den po škole brouzdaly zajímavé a strašidelné masky. Den si užily v maskách i paní učitelky, které pro 

strašidla připravily pěkné činnosti, a díky panu školníkovi, který v roli DJ navodil příjemnou atmosféru 

při diskotéce, si všichni zatančili v tělocvičně. 

Domnívám se, že za jeden měsíc jsme toho ve škole zažili hodně… Jsem ráda, že mám takovou bezva 

partu třeťáků. 
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