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akce, aktivity a soutěže měsíce 

 

2. září  

I letos škola uvítala prvňáčky veselým programem 

s klaunem  Hopsalínem na nádvoří, poté se noví 

školáčci seznámili se svými třídními učitelkami, našli 

si svá místa ve školních lavicích a dozvěděli se, jak 

budou vypadat následující školní dny. 
 

 

 

5.září – projektový den Ochrana člověka za mimořádných situací – cílem je seznámit 

žáky se složkami integrovaného záchranného systému a náplní jejich 

práce. Letos si každá třída vytvořila vlastní program – prezentace, 

výuková videa Záchranný kruh, omalovánky a hry, kvízy apod. 

                           
 

 

 

6. září – projektový den Etická výchova  , cílem aktivit, které probíhaly  

jako každoročně v rámci tohoto dne je vytváření prosociálního 
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společenství děti ve školním prostředí, osvojení si sociálních dovedností potřebných 

pro kontakt s ostatními lidmi. 

 

 

 V  průběhu měsíce se žáci 4. roč. 

účastnili výuky na dopravním hřišti, aby 

mohli po absolvování patřit mezi cyklisty 

a získat průkaz cyklisty.  

 

 

20.září –  

     Výlet za odměnu – ZOO Ostrava 

V pátek 20. září se uskutečnil výlet do 

ostravské ZOO pro nejpilnější sběrače 

starého papíru v minulém školním roce. 

Výletu se zúčastnilo 42 žáků. Jednalo se 

o celou třídu 2. A a zbytek tvořili 

nejšikovnější sběrači od 2. až po 9. 

ročníky. Vedeme žáky k tomu, že nejlepší 

odpad je ten, který vůbec nevznikne 

(Zero waste), ale když už se papírový 

odpad vytvoří, je dobré ho znovu využít 

(recyklovat) a zpeněžit. Peníze jsou upotřebeny ke sponzorování a na akce a odměny 

pro děti. Vyhlašujeme proto v letošním školním roce 3. ročník soutěže ve sběru papíru 

s názvem „Výlet za odměnu“. 
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23. – 29. září           ADAPTAČNÍ POBYT ŽÁKŮ 6.ROČNÍKŮ  

 

                                                
 -  

Tentokrát v Areálu turistické ubytovny na Bílé v údolí říčky Bílá v Beskydech, 

kterého se zúčastnilo 56 žáků 6.A a B. 
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   Na změny, které přináší přechod na druhý stupeň (nové předměty, noví vyučující, jiné třídní 

kolektivy), je třeba se připravit. Jak jinak, než při společných aktivitách. Jak se jim to 

povedlo, ukáže školní rok.  

 

 

  

 

      a stálo to za to !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Trochu pohybu není na škodu! 

       
 

 

 

Společná trochu vědecká práce? 
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Z přírody -  v přírodě, to asi napadne každého, kdo si prohlédne, výtvory žáků. 
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akce, aktivity a soutěže měsíce 
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V průběhu měsíce se uskutečnily, BESEDY S HASIČI,  

kterých se zúčastnili žáci druhých a šestých ročníků . 

 
 

 
 

 Pravidelných návštěv knihovny – knihovnické lekce – se zúčastnili žáci 

1.A,B, 2.A,B, 3.A,C, 4.B,  5.A,B, 6.B. 

Žáci 8.B připravili pro školní kamarády  v knihovně oblíbenou akci : Velcí 

čtou malým.  

 

2.října se vybraní plavci zapojili do celorepublikové soutěže:  

PLAVE CELÉ MĚSTO.  

125 plavců naší školy přispělo svými výkony k obhájení  

prvenství města v této soutěži.                          

                                                                                                            

 

2.října proběhla     OLYMPIÁDA NAŠICH DRUHÁČKŮ .  

    V pátek odpoledne si třída 2.A uspořádala ve spolupráci se SRPŠ a za vydatné 

pomoci pana učitele Skalíka sportovní odpoledne plné bláznivých úkolů.  
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Nešlo o to pokořit některý z olympijských rekordů, ale sejít se, popovídat si a 

společně si trochu zadovádět. A to se povedlo na výbornou! 

 

 

 

2.října    MĚSTSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKOVSKÉ BRANNÉ VŠESTRANNOSTI     

v přírodním areálu Gliňoč ve Skřečoni. 

Jako každoročně se tři družstva naší školy: kat.1.-3.roč., kat. 4-6. roč.kat.7.-9. roč. 

této soutěže zúčastnila. Ve spolupráci nejen s hasiči a vojáky si vyzkoušela  

šestičlenná smíšená družstva protichemickou obranu, střelbu ze vzduchovky, 

zdravovědu, hod na cíl, džberovku či práci s mapou. Hezké 4.místo obsadilo družstvo 

4.-6.roč., vítězství si odneslo družstvo 7. – 9. roč. ve složení: Kohanová Anna (7.A), 

Kučera Filip ( 7.A), Vorková Natálie ( 9.B), Barva Jan (9.A), Daniš Václav (9.A), 

Dvořáková Šarlota (9.B), Hanusek Jan (8.A). Děkujeme za vzornou reprezentaci. 
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 4.října –  za kulturou do divadla loutek v Ostravě  se vypravili žáci 

4.roč. Shlédli představení podle předlohy Astrid Lingrenové-  Ronja, dcera loupežníka, 

poučný příběh o přátelství, jako jedné z nejcennějších věcí, jakou nám život nabízí.  

 

 

 
7. a 14. října proběhly v rámci specifické prevence přednášky pro žáky 8.a 9.roč.  

                               na téma : Život v závislosti.    

Lektor Roman Povala předával žákům zajímavé informace o závislostech, vyprávěl 

příběhy závislých a přidal i vlastní zkušenosti.  

 

Další výuku v oblasti dopravní výchovy absolvovali žáci 5.B,  

 

 
9. a 22. října navštívili žáci 9. roč. v rámci výchovy k volbě povolání Úřad práce . 

 

 

15.října              MĚSTSKÉ KOLO V PLAVÁNÍ  

V úterý 15.10. proběhlo na bazéně Bospor městské kolo v plavání. 

Plavci naší školy předvedli řadu výborných výkonů. Družstvo mladších 

žáků zvítězilo a postoupilo do okresního kola! Své individuální disciplíny 

vyhráli Anna Kohanová, Klárka Macurová a Petr Trucla. 

Školu reprezentovali také Zoe Srničková, Veronika Břusková, Natálie 

Pietrasz, Elise Beranová, Markéta Machoczková, Magdaléna Štolfová, Lucie 

Grusczyková, Lenka Kvasnicová, Natálie Vorková, Veronika Plasuňová, Filip Štolfa, 

Nikolas Papadimitriu, Filip Karas, Petr Palenica, Petr Chrobák, Šindelka Ondřej, Josef 

Hanuliak, Jan Hanusek, Jan Barva, Václav Daniš, Jan Šípek a Ondřej Kastl. 
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17.října - Dne 17. 10. 2019 se vybraní žáci 8. a 9. ročníků navštívili v rámci exkurzí 

koncentrační tábory Osvětim a Březinka, poté také historické město Krakov. Vidět na 

vlastní oči pozůstatky válečných hrůz byl pro žáky jistě nezapomenutelný zážitek. 

 

     
 

 
 

 

24.října  se konala ve spolupráci se SRPŠ,       

HALLOWEENSKÁ PÁRTY A 

LAMPIONOVÝ   PRŮVOD 

                       pořádaný pro prvňáčky.  
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31.října – DEN EXKURZÍ 

Cílem návštěv podniků a různých pracovišť v Bohumíně a blízkém okolí bylo seznámení 

se s provozem, profesemi a službami, které poskytují. Žáci navštívili zajímavá místa a 

odnesli si řadu nových informací. 

Kam se podívali ? 

 

Prvňáčci zavítali k hasičům,  

 

do kuchyně nahlédli žáci 2.A a B a práce kuchařek jim byla 

inspirací pro vlastní kuchtění .  

 

 

                                                   

                                                                                       2.C – Mauglího ranč      

  

 

3.A,C nahlédly do zákulisí Divadla Antonína Dvořáka v Ostravě a 

3.B kino K3 Bohumín.          
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Muzeum Hrabyně a bunkr v Darkovičkách navštívili žáci 

4.A,B.                                                                                       

 

 

4.C se seznamovala s prací Městské policie a fyzioterapeutů  

v Rehabilitačním centrum Bohumín                                   5.A,B Starý Bohumín 

               
 

 

 6.A,B - lokomotivní depo Bohumín navštívily  

 

 

 

 žáci 7.A,B,C – se podívali do JSB      

                                                                               Match Diabolo ve Skřečoni   

 

  

8.A,B – Dolní Vítkovice U6  

 

 

 

Do Farmy Bezdínek v Lutyni se podívali žáci 9.A,B, kde mohli 

vidět, kolik péče vyžaduje zelenina, která se dostane na pulty obchodů. 
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Akce, aktivity a soutěže měsíce 

 

 

 

1.listopadu     – proběhl školní projektový den Obrana vlasti    

 

 

 

 

V průběhu měsíce pokračovaly knihovnické lekce, kterých se 

zúčastnily třídy : 1.B,8.B, 6.A, 7.A,B, 4.C, 2.C, 9.A,B, 4.A, 3.A,C  

 

 

  11.listopadu se družstvo našich žáků 4. – 5.tříd ve složení Fuka Roman, 

Gorný Maxim, Toth Viktor, Bruzl Patrik, Klus Václav, Malec Samuel, Šalbut Ondřej, Vlk 

Dominik, Hlozák Šimon zúčastnili Okresní soutěže ve florbalu, kterou zorganizoval 

ČEPS CUP ve spol. s Petrovice u Karviné a obsadili zde pěkné 2.místo.  
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12.listopadu – se jako každoročně konala pro rodiče žáků prvních tříd 

  

Kavárnička pro rodiče k Hejného matematice – rodiče se mohli 

třídních učitelů poptat na výuku v hodinách, učitelky jim 

ukázaly práci v matematice v různých prostředích, mohli se 

poradit s problémy při domácí přípravě ……  

 

 

15.listopadu si škola připomenula individuálními třídními projekty 

                                                                            30.výročí Sametové revoluce. 

 

ve dnech 18. a 19. listopadu probíhaly  

     Ukázkové hodiny výuky Matematiky metodou hejného ve 2. - 5.ročnících.  

Rodiče měli možnost být přítomni v hodinách a sledovat, jak výuka probíhá, na vlastní 

oči viděli, jak si jejich děti umí poradit s nejrůznějšími logickými úkoly, v čem vlastně 

metoda hejného spočívá. Někteří rodiče chtěli vědět více a využili přestávky 

k dotazům na vyučující.  

 

20.listopadu proběhlo v Karviné Okresní kolo v plavání. V soutěži družstev  

se na výborném druhém místě umístilo družstvo chlapců 6.-7.roč. ve 

složení Štolfa Filip, Papadimitriu Nicolas, Karas Filip, Chrobák Petr, 

Trucla Petr, Šindelka Ondřej, Palenica Petr.  

 

 

 

27.listopadu zorganizovalo SRPŠ na zimním stadionu zdařilou akci 

   

    Bruslení dětí  i jejich 

rodinných příslušníků, 

dokonce bylo připraveno i 

malé občerstvení  
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28.listopadu         

  

Žáci 1.A,B a 2.C shlédli v KAR velmi pěkný animovaný film z cirkusového 

prostředí DUMBO.                                                                               

 

 
 

  
 

akce, aktivity a soutěže měsíce 

Poslední měsíc v roce - prosinec začal ve znamení sportů. 
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 4.prosince – Vánoční turnaj bohumínských škol ve stolním tenisu,  

 
který uspořádala TJ Sokol Bohumín. Všechny 

své zápasy vyhrála Terezie Tokařová z VIII.B 

a ve své kategorii suverénně zvítězila! Petr 

Koch z IX.A obsadil krásné 2. místo. 

Gratulujeme! Školu reprezentoval také Ondřej Kastl. 

                       
 

 

 

 5.prosince – MIKULÁŠSKÝ KONDIČNÍ VÍCEBOJ bohumínských škol.     

Soutěž prověřila kondici 5 disciplínami. Hod plným míčem, trojskok z místa, 

šplh, sedy-lehy a tzv. motorický Jacíkův test. V 

hodnocení jednotlivců jsme posbírali řadu skvělých umístění. 

Sedy-lehy zvládly nejlépe pouze žákyně naší školy!  
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Anička Kohanová v mladších žákyních a Veronika Plasuňová ve starších žákyních. 

Nejrychlejší šplh a dokonce i trojskok předvedla Eliška Křístková. Gratulujeme! V 

hodnocení jednotlivců se po sečtení všech výkonů umístila na 2. místě st. žákyně 

Natálie Panašová. 

Školní týmy mladších i starších žákyň, ve složení Anna Kohanová, Zoe Srničková, Eliška 

Křístková, Marie Bodková, Natálie Panašová, 

Adéla Wojnarová, Eliška Dubská a Veronika 

Plasuňová se shodně umístily na pěkném 2. 

místě. Školu reprezentovaly taky Jiřina 

Bodková a Justýna Kosmalová. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 knihovnické lekce    návštěv knihovny s programem knihovnické lekce se v tomto 

měsíci zúčastnily třídy: 7.A, 7.B, 5.A, 3.Ba 7.C  
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6. prosince – den ve znamení MIKULÁŠE. 

 

Ani letos nechyběla tradiční nadílka.  Mikuláš v doprovodu 

s čerty a anděly vstoupil do všech tříd a obdaroval děti 

drobnými sladkostmi, které mají tak rády.  
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 No a odpoledne ČERTOVSKÁ PÁRTY  

 

O adventní čertovskou náladu se postarali členové SRPŠ. Na 

programu bylo společné zdobení perníčků ,     

                     
zajímavá stanoviště s čertovskými úkoly,  

 
 

 

bláznivé čertovské tancování a fotokoutek. 
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9. prosince                    „ THE DARK TRIP“                     

protidrogové představení pro žáky 7. – 9.tř.                     

Velmi působivý příběh ze života žáka deváté třídy základní školy, který upadl do 

závislosti na drogách, vydal se na - Cestu do tmy.   

 

 12.prosince – SILOVÝ ČTYŘBOJ, který uspořádal 

Školní sportovní klub AŠSK při gymnáziu FR. Živného.  

Soutěže se zúčastnila dvě pětičlenná družstva žáků naší školy.  

Účastníci soutěžili ve čtyřech disciplínách: SHYBY na doskočné 

hrazdě, TLAKY S ČINKOU v lehu,TROJSKOK SNOŽMO z místa a 

SVISY VZNESMO na doskočné hrazdě. V celkovém hodnocení se na druhém místě 

umístil tým mladších žáků ve složení Filip Karas, Petr Palenica, Nicolas Papadimitriu, 

Petr Chrobák, Filip Štolfa a v hodnocení jednotlivců se na skvělém 1.místě umístil Petr 

Karas ze 7.B.  

 

 

12.prosince –            tradiční ADVENT netradičně  

Letos jsme se nesešli na společném programu v tělocvičně, ale každá třída si připravila 

svůj program, na který samozřejmě pozvala rodiče. Tak si rodiče spolu se svými dětmi 

prožili adventní čas trochu jinak – koupili si za symbolické ceny výrobky svých dětí, 

někde se na jejich výrobě přímo podíleli, vyposlechli si vánoční básně, příběhy, malá 

divadélka a zapojili se do nejrůznějších aktivit.   Na závěr příjemně stráveného 

odpoledne jsme se všichni sešli na nádvoří školy a společně si zazpívali vánoční 

písně.Aby vše dopadlo podle plánu, nechyběly 

přípravy:  A finále v podvečer stálo za to. 
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      16.prosince – Grinch -  Velmi emočně laděný příběh 

rozmrzelého zeleného chlupatce, který nemá rád  Vánoce. Setkání 

s holčičkou Cindy však zcela změní jeho názor na vánoční svátky, který 

v době předvánoční shlédli žáci 3.A,B,C a 5.A,B.      

 

 

 

          V rámci vánoční soutěže žákovský parlament  

vyhlásil barevný týden. 

 Pondělí bylo ve znamení červené barvy!  

 

     

 

 

                            

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
aktivity, akce a soutěže měsíce 
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Knihovnické lekce opět probíhaly během celého měsíce a    

                                              zúčastnily se třídy 4.A,B,C a 5.A,B  

 

 

 

14.ledna – tradiční akce pro budoucí prvňáčky – BUDU ŠKOLÁKEM  

Malí návštěvníci si vyzkoušeli jaké je to být školákem, seznámili se s paní učitelkami a 

školou, něco si vyrobili a odnesli si malý dárek.           

Rodiče se seznámili s tím, co škola nabízí, prohlédli si školu i družinu a dozvěděli se, 

jak by měly jejich děti být připraveny k zápisu do první třídy. Přítomna byla také 

speciální pedagožka, která odpovídala na dotazy.  

 

 

Na filmová představení byl měsíc leden opravdu bohatý.    

16. ledna – 4.A,B,C – Putování se sobíkem -Dojemný, ale i dobrodružný film 

zavádí diváky do neznámých severských krajin ve Finsku a vypráví o životě divokého 

soba od jeho narození až do dospělosti.  

 

 

17.ledna – 6. a 7.třídy – Žáci shlédli dobrodružný film Mia a bílý lev , který se 

natáčel se skutečnými šelmami a štáb se schovával v klecích a nebyly použity žádné 

speciální efekty.     

 

 

  

20.ledna– 8. a 9.třídy – Uzly a pomeranče jsou film o lásce k dívce, co voní po 

pomerančích, o létu, o zauzlovaném vztahu s otcem, o prvních šrámech života . . . 

jedním slovem o dospívání.  

 

 

29.ledna – Městské kolo ve skoku vysokém, které uspořádala naše škola.      

 Výborně naši školu reprezentovali Zrníčková Zoe – 3.místo, Karas Filip 

– 2.místo, Papadimitriu Nicolas – 3.místo, Václav Daniš – 3.místo. 
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Novinky – moderní učební pomůcky v letošním roce 

 

Novou „ hračku“ na podporu algoritmického myšlení a výuky 

programování – vláček Intenlino, společně testovali žáci 4. a 7. 

ročníku. Programovatelný vláček rozvíjí kreativitu, logiku, učí 

základům programování a robotiky. Učitel zadá trasu a úkolem 

žáků je vše naprogramovat. K dispozici má škola dvě sady 

Intelenlina, mohou tedy soutěžit dva týmy, který dorazí k cíli 

dříve a bez chyb. 
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aktivity, akce a soutěže měsíce 

 

 

5.února – Městské kolo Jazykové soutěže  

 
na domácí půdě obhájili žáci ZŠ ČSA vítězství 

v městském kole konverzační soutěže v cizích 

jazycích. Za poslední roky se jednalo o 

nejtěsnější vítězství, když první ZŠ ČSA dělily 

při zisku 196 bodů od druhé ZŠ Skřečoň pouhé 

tři body. Celá polovina reprezentantů naší 

školy, se dokázala prosadit na pomyslné stupně 

vítězů: 

Jaromír Zajíček – 1. místo v kategorii 

anglický jazyk 8. a 9. ročník 

Natálie Panašová – 1. místo v kategorii ruský jazyk 

Aneta Bendová – 2. místo v kategorii ruský jazyk 

Natálie Klečková – 2. místo v kategorii německý jazyk 

Matyáš Luštěk – 2. místo v kategorii anglický jazyk 6. a 7. ročník 

Josef Hanuliak – 3. místo v kategorii anglický jazyk 8. a 9. ročník 
Za svůj výkon a znalosti zaslouží pochvalu rovněž zbývající členové týmu naší školy: Marie 

Adámková, Patrik Bruzl, Naděžda Tóthová, Jan Ferfecki, Tereza Šustková a Ondřej Kastl. 

Formát soutěže zůstal i pro letošní rok zachován. Role porotců se pro větší objektivnost ujali 

převážně učitelé cizích jazyků z jiných měst, popř. středních škol. Díky přispění jazykové 

školy Hello, se kterou ZŠ ČSA už několik let spolupracuje, hodnotil výkony žáků v každém 

jazyce i rodilý mluvčí. 
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6.února           Městské kolo v basketbalu dívek 

Ve čtvrtek 6. 2. 2020 se ve Sportovní hale uskutečnil turnaj 

bohumínských škol v basketbalu dívek. 

 Naši školu reprezentovali Natka Panašová, Tereza Šustková, Lenka 

Kvasnicová, Eliška Rotterová, Karolína Panašová, Natka Vorková, 

Terezie Tokařová, Anna Kohanová a Karolína Braczková. Děvčata 

vybojovala pěkné 2. místo.                                              

   

                                                                                                            

    
 

 

Novinka - florbalová akademie pro děti 1. - 4. tříd startuje pilotní projekt při ZŠ ČSA.  

 
Společný projekt Florbalová akademie, který kluby 1. SC Bohumín 98 a 

FBC Ostrava spustily minulý týden exkluzivně v naší 

škole. První trénink v tělocvičně ZŠ ČSA pro děti od 1. 

do 4. třídy se uskutečnil v pátek 7. února. Nová 

sportovní aktivita měla velký úspěch a o zájemce nebyla 

nouze. 
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11. a 12. února            Školní kolo recitační soutěže I. stupeň 

 proběhlo letos pro velký počet zájemců ve dvou dnech. V úterý 11. 2. žáci prvních, 

druhých a třetích ročníků a ve středu 12. 2. žáci čtvrtých a pátých ročníků. Celkem se 

zúčastnilo 56 žáků a porota měla velmi obtížný úkol, vybrat ty nejlepší. 

V 0. kategorii 1.tříd se umístili – 1.místo Dudás Lukáš, 2. Křenek Tomáš, 3. Dýčková 

Sofie. V 1. kat. 2. a 3. roč. – 1. místo Stašová Aneta, 2. Lišková Viktorie, 3. Tomicová 

Natálie .                                      

Ve 2. kat. 4. a 5. roč. – 1. místo Štěrbová Zuzana, 2. Woznicová Marie, 3. Janošcová 

Dorotka 

Výkony všech zúčastněných byly víc než výborné, vybraní žáci se zúčastnili městského 

kola. 

         
 

Městského kola 27. února se zúčastnilo 21 žáků, na prvních místech ve své kategorii 

se umístili Dýčková Sophie 1.A a Lukáš Mařádek 2.A, který zároveň postoupil do 

krajského kola. 

 

 

 

12.února           Pohádkový karneval   
                           s kouzelnicí Radanou 

 Velmi pěkná akce SRPŠ, která 

se uskutečnila 12. února 

v tělocvičně školy. 

 Taneční rej, spousty soutěží a prima tombola - to byl náš letošní 

pohádkový karneval!  
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24. – 28. února           LVVZ   II.st.                                   

 

 

jako v předchozích letech i letos proběhl lyžařský výcvikový kurz 

žáků 2.stupně v Jistebné, vesnici v jižním Polsku, na polsko-českých 

hranicích. Třicet pět žáků se zde zdokonalovalo nejen v jízdě na 

lyžích, ale i na snowboardech.  
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Sněhová nadílka letos rozhodně přála. 

        
 

Nechyběla ani lyžařská teorie a zábava. 
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komu by se chtělo šlapat pěšky 
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25. – 26. února proběhly v rámci preventivního programu besedy, 

 jejichž organizátorem je Vzdělávací společnost DUHA.   

Kamarádi online pro 1. – 3. ročníky, Děti a sociální sítě pro 4.ročníky a Program 

Youtube a Youtubering pro žáky 5.ročníků. 

Kdo by to byl řekl, že i na 

lyžařském kurzu lze 

opékat párky. 
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2. – 6. března vyjeli i žáci 1.st. na lyžařský výcvikový kurz.  

V Penzionu Ledovec v oblasti Moravskoslezských 

Beskyd, který se nachází v údolí řeky Bílá Ostravice, 

v nadmořské výšce 602-712 m n. m., v obci Bílá-

Mezivodí,  

 

 

 

 

trávilo 39 žáků prvního stupně dny naplněné usilovným 

tréninkem a lyžařskými zážitky na zasněžených 

svazích. 
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 3. března  a zároveň  

filmové představení V síti, které shlédli žáci 7. – 9. ročníků,  

Český dokumentární film o tématu kybergroomingu byl doplněním 

školního programu specifické prevence a navazoval na přednášky,  

které žáci absolvovali v nižších ročnících o nebezpečích sociálních síti. 

 

3. března se vybraní žáci 1.st. zúčastnili městského kola pěvecké soutěže Zpěváček 

Slezska. Ve velmi silné konkurenci si umístění získali Lukáš Mařádek 2.B-  3.místo ve 

II.kat. a Zuzana Štěrbová 4.C – 2.místo ve III.kat. 

 

10. března pokračovala akce BUDU ŠKOLÁKEM, pro předškoláky a jejich rodiče. 

                                        
 

 

 

V následujících dnech a měsících bylo všechno jinak. 

 Stalo se něco, co 

nejen naše, ale 

všechny školy v ČR 

nezažily.  

 

 

Od středy 11. března 2020 byla z důvodu šíření 

koronaviru uzavřena naše základní škola, školní     

                                                        družina i školní jídelna. 
Rozhodl o tom dokument: 

Na základě nařízení Bezpečnostní rady státu z dopoledne v úterý 10. března je od 

středy 11.3.2020 zrušena kvůli koronaviru výuka na všech základních, středních a 

vyšších odborných školách v celé ČR.Toto uzavření škol bude až do odvolání (opět 

Bezpečnostní radou státu).  

 

To ale neznamenalo, že se žáci neučili. Začala výuka online. Na webových 

stránkách školy byly zveřejněny výukové materiály, které byly každý 

týden aktualizovány. Každá třída měla k dispozici týdenní výukový plán a 

žákům i jejich rodičům nastaly velmi náročné dny domácího učení. 
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Jak si s tím někteří poradili ? 
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VÝROČÍ -  50  LET ZALOŽENÍ  

  
 

  
akce a aktivity měsíce 

 

 

Škola zůstala zavřená, nadále pokračovala 

výuka online. Učili se nejen žáci doma 

s rodiči, ale i učitelé. Bylo třeba najít 

nejschůdnější cesty, jak s dětmi 

komunikovat, poskytovat jim při domácí 

výuce zpětnou vazbu….. každý učitel měl možnost zvolit si vlastní metodu, jak bude se 

svými žáky pracovat (Google Classroom, Google Docs, Google Hangouts – formou 

videohovorů, Microsoft Teams, Bakaláři, Socrative, Kahoot a celou řadu dalších) 

 

 

Pro oživení online výuky nabídla škola žákům i jejich rodičům velikonoční projekt: 

              VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ 

jaro neodmyslitelně spjaté se svátky jara - Velikonocemi. 

Kdo měl zájem a chuť, mohl se zapojit do hravého 

objevování velikonočních tradic. Úkoly byly dostupné na 

webových stránkách školy. Na čem mohli žáci pracovat ? 

Zadání znělo: Vybereš-li si a splníš 3 úkoly, jeden z každé kategorie, a zašleš důkaz svého snažení 

své třídní učitelce (učiteli) na pracovní email, získáš za odměnu svůj osobní certifikát „Znalce 

velikonočních tradic.“ (Tento cenný certifikát je udělován na naší škole jen jednou 

za padesát let) Chceš s námi navíc sdílet své snažení? Vzniklo při plnění úkolů 

nějaké video, nebo fotky? Vlož fotky do komentářů pod tento příspěvek, nebo je 

zašli na adresu webmaster@zscsa.cz, aby mohly být zveřejněny na školních 

stránkách.  
 

KATEGORIE ÚKOLŮ 

• VĚDOMOSTNÍ 
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o Co to je mazanec, jidáše, grešlička? 

o Jak se vypočítává datum, kdy budou velikonoce?  

o Co to je Pašijový, neboli Svatý týden? 

o Jakou událost si o velikonocích připomínají křesťané po celém 

světě? 

• ZVYKY A TRADICE 

o Spoj se s babičkou či dědou, kdo má to štěstí, tak s 

prababičkou, nebo pradědou a zeptej se jich, jak vypadalo 

koledování, když oni byli děti, co si vykoledovali, jaké tradice 

ctili se svými rodiči. 

o Vypiš co nejvíce našich českých velikonočních tradic a zvyků 

o Nabarvi svou vlastní originální velikonoční kraslici 

• SPECIÁLNÍ MANUÁLNÍ 

o Vyfoukni vajíčko – Nevíš, jak na to? https://www.youtube.com/watch?v=K0YsJcy11Qg 

o Upleť velikonoční pomlázku – nevíš jak na to? https://prozeny.blesk.cz/pleteni-pomlazky  

o Přemluv někoho ze svých dospělých blízkých, abyste spolu vyrobili píšťalku. 

https://www.youtube.com/watch?v=jNdGZ7FvdoA 

o Upeč (nebo pomoz s upečením) velikonočního beránka, slepičku, nebo mazanec 

Bavily tě naše úkoly a chceš je splnit všechny? Tak do toho  

Jak to dopadlo ? Na webových stránkách se objevilo množství fotografií a videí se 

splněnými úkoly. 

 

 
 

    
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DK0YsJcy11Qg%26fbclid%3DIwAR3FEePwO1LjgGMymFe54oK8NJ8S_klcpe0I68GQNilfoFfcHySipEMW37A&h=AT0U1Gg0souOcOiOcDN1gCSgNIiF0O01E8TAcVvOD5adfIpqQbM14FqQivKyX_tDfsGkhzJ-sXrJ9ay6mtUCGWkHKvCcaZxMDORvbi9jG1VCdrO2_Fqh4ONgunLwm4YPqcH3&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT19yZSfR2K-CjZ7hp6QYw8a1JDLD-KwQ7gCAqBoQY-DCVcmRp_pf8dHxNq29XIZmAqFwgLIcZBa8HrJ8D5mQRhrCS-kBXpfsN7UtdC54Wfyzj0v5i1Y7t1Vpd74kaDRclxNvE24ZkR6xmpe3nVWisLBfr4XhPzvekCeZ0ryvfe92TnKrqTqaW6JprMQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprozeny.blesk.cz%2Fpleteni-pomlazky%3Ffbclid%3DIwAR1acSi8WnGv9G9BZ8bLc2qpgDgzK3gVh-Zd_1p0UVRSmBMVofyE7xBB2F8&h=AT1tXOpSrCbKao6eoIPieXlPNuhWbKmAss-TrtC_HEunWSzU4m8mW1w879NrOesUUB1mbRM36476QKY6XyPoOpd9AhyFC_8lvCuAHE6C1ebt6wcJsToPq7xHxsLIMsZ3iA8C&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT19yZSfR2K-CjZ7hp6QYw8a1JDLD-KwQ7gCAqBoQY-DCVcmRp_pf8dHxNq29XIZmAqFwgLIcZBa8HrJ8D5mQRhrCS-kBXpfsN7UtdC54Wfyzj0v5i1Y7t1Vpd74kaDRclxNvE24ZkR6xmpe3nVWisLBfr4XhPzvekCeZ0ryvfe92TnKrqTqaW6JprMQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjNdGZ7FvdoA%26fbclid%3DIwAR1VEr5kXbf6-W41nIzPV3j6Dei58sHpO5FAv4kisM-uOJYyq_0vJercTfI&h=AT3epV6x5FY_sFX3UKKhDybH31m39CNrFjLdYp2TX7ENUF-CBEORrzFEXHY4pwnoCdOZiwlq17te5Sc2zV_uCw2pp7ldjgNOcmTm8iEY06bMfTReW1I7NR3drqREcllxkkP0&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT19yZSfR2K-CjZ7hp6QYw8a1JDLD-KwQ7gCAqBoQY-DCVcmRp_pf8dHxNq29XIZmAqFwgLIcZBa8HrJ8D5mQRhrCS-kBXpfsN7UtdC54Wfyzj0v5i1Y7t1Vpd74kaDRclxNvE24ZkR6xmpe3nVWisLBfr4XhPzvekCeZ0ryvfe92TnKrqTqaW6JprMQ
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo, že zápisy do 1. třídy budou letos probíhat bez 

přítomnosti dětí ve škole. 

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1.TŘÍD PROBĚHL VZHLEDEM K UZAVŘENÍ ŠKOL ELEKTRONICKOU FORMOU. Veškeré 

informace a důležité dokumenty byly dostupné na webových stránkách školy a facebooku. 
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Škola stále zůstává uzavřená, ale došlo k prvnímu uvolnění opatření. 

OBNOVENÍ VÝUKY 9. TŘÍDY 

Dle uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví, usnesení vlády ČR č. 491 ze dne 

30. 4. 2020 a souboru hygienických pokynů MŠMT je od 11. 5. 2020 umožněna osobní 

přítomnost žáků devátých tříd pro účely intenzivní přípravy k přijímacím zkouškám.  V 

této souvislosti stanovil ředitel školy časový rozsah a organizaci výuky pro období od 

11. 5. 2020 do termínu přijímacích zkoušek tj. do 8. 6. 2020. 

 

OBNOVENÍ VÝUKY 1.stupeň OD 25. 5. 2020 

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na 

vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. Naše 

škola bude od 5.5. - 8.5 zjišťovat prostřednictvím třídních učitelů předběžný zájem o 

tuto aktivitu. 

 

Od 25. 5. 2020 se opět mohli vrátit do školy žáci 1. – 5. ročníku ZŠ za mimořádných 

hygienických a organizačních opatření. 

 

Přítomnost žáků na vzdělávacích aktivitách byla NEPOVINNÁ. Rozhodnutí bylo zcela  

v kompetenci zákonného zástupce. Žáci, kteří do školy 25. 5. nenastoupili, se nadále 

vzdělávali dálkově. 

 

Výuka tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (tzv. speciální třídy) do 

konce června probíhala i nadále pouze dálkově. 
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Než mohli žáci nastoupit do školy, čekalo vedení školy a ostatní zaměstnance velké 

množství práce. Zajistit vše podle pokynů ministerstva 

materiálně a organizačně tak, aby byly splněny 

stanovené podmínky. 
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25. května uvítala škola 143 žáků 1.– 5.ročníků. Rozvrh hodin a způsob výuky byl 

upraven, nezbytnou součástí školního vybavení žáků i učitelů se staly roušky, ve všech 

třídách byla k dispozici dezinfekce, pro pohyb v prostorách školy platila zvláštní 

pravidla.  

Vzdělávací aktivity probíhaly čtyři hodiny denně ČJ, AJ, 

M,MS a každý den jedna hodina výchov v kmenových třídách. 

Žáci mohli trávit hodiny výuky na školním hřišti a v nově 

dokončené školní zahradě, vždy ale jen jedna 

skupina. Vyučující tak využívali tyto prostory 

k výuce VV,TV, MS.   

              

   

 

 

 

 

 

 

   
 

Žáci, kteří zůstali doma, dále pokračovali ve výuce online. 

 

 

 



 

                                              
 

VÝROČÍ -  50  LET ZALOŽENÍ  

 

 

 

 
aktivity a akce měsíce 

 

OBNOVENÍ VÝUKY ŽÁKŮ 6. – 8. TŘÍD 

Dle usnesení vlády ČR ze dne 25. 5. 2020 byla od 8. 6. 2020 umožněna osobní 

přítomnost žáků druhého stupně na vzdělávacích aktivitách. DOCHÁZKA nebyla 

POVINNÁ. V této souvislosti stanovil ředitel školy časový rozsah a organizaci výuky: 

Aktivity pro žáky druhého stupně probíhaly ve dnech úterý, středa a čtvrtek od 8:30 

do 13:00 hod. 

8. června nastoupilo do školy 50 žáků druhého stupně, vzdělávací aktivity 

probíhaly ve čtyřech skupinách – 6.A, 7A + B, 7.C + 6.A, 8.A+B. 

 

Konec školního roku byl vždy ve znamení školních výletů. Letos to situace 

neumožňovala vzhledem k hygienickým a bezpečnostním opatřením, proto se vyučující 

rozhodli, že alespoň těm, kteří byli přítomni ve škole, závěr školního roku alespoň 

částečně oživí. Většina tříd využila golfové hřiště, Mauglího koutek v parku nebo jen 

společné mlsání ve třídách. 

 1.A – na golfovém hřišti  
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2.B - Ke konci školního roku trochu mlsání a odpočinku  

 

   
Konec školního roku ve 3.C 

   

        
 Poslední dny letošního školního roku ve 3.A - v roli detektivů a na golfu. 
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9.A- deváťáci se rozloučili 

společným foto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I konec školního roku a výdej vysvědčení se neobešel bez mimořádných organizačních 

opatření. 

Na webových stránkách školy byly zveřejněny informace i pro žáky, kteří se 

neúčastnili vzdělávacích aktivit.  

 Předání vysvědčení proběhne v úterý 30. 6. 2020 

Žákům účastnícím se vzdělávacích aktivit ve škole (1. – 9. tř.): 

bylo vydáno vysvědčení 1. vyučovací hodinu. 

Ostatním žákům: mezi 9:00 – 10:00 ve svých třídách. 
V případě, že si žáci nemůžou vyzvednout vysvědčení, bude pak k 

vyzvednutí na sekretariátě školy po přechozí domluvě – email: 

sekretariat@zscsa.cz nebo tel.: 596 012 641. 

 

 

 

Připravované oslavy 50. výročí školy, které se 

nemohly uskutečnit, si budou muset počkat na nový školní rok. 
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Naše škola na stránkách městských novin OKO 
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Co nového čeká školu ? 

 
           Během prázdnin se plán uskutečnil.  Nový parkovací záliv je hotov. 

 



 

                                              
 

VÝROČÍ -  50  LET ZALOŽENÍ  

 
 

Zcela mimořádný školní rok skončil. Všichni – vedení školy, učitelé, zaměstnanci a žáci 

si zaslouží ocenění za úspěšné zvládnutí mimořádné situace, která nastala s Covid – 19. 

 

Pedagogický sbor, který se v roce 2019/2020 věnoval vzdělávání a výchově žáků. 

 

 

 
 

Děkujeme všem zaměstnancům školy a přejeme krásnou a zaslouženou 

dovolenou, žákům báječné prázdniny. 
 

 


