
 
 
 
  

ŠKOLNÍ   ZPRAVODAJ 

Informace pro žáky, rodiče a přátele školy 

               
 

3/2018 

 



 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ    2018/3 
 

 
 

2 
 

 
  

VÍTEJTE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 

 

Slovo úvodem 

Dva měsíce utekly jako voda a my opět sedíme ve školních lavicích. Pro 
prvňáčky je to první rok jejich základní školní docházky, pro deváťáky je 
to ten poslední. Ačkoliv to bude pro některé velmi namáhavý rok, čeká 

nás i spousta atraktivních akcí, besed, výletů a mnoho dalšího, co 
k povinné docházce patří. Stejně jako v minulém roce, tak i v tomto 

školním roce bude vycházet Školní časopis, který poskytne informace o 
dění ve škole, ale také zajímavosti o významných osobnostech. Chybět 

nebudou rovněž  zprávy ze  Školního parlamentu, z výletů, besed či 
akcí. Na konci loňského školního roku jsme se bohužel, museli rozloučit 
s členem Školního parlamentu, který si teď již plní svoji středoškolskou 
docházku. Přivítáme však nové členy Školního parlamentu, kteří mají 
chuť, čas a odvahu aktivně se podílet na dění ve škole a svými názory 

toto dění ovlivňovat. 

Přeji vám pěkné čtení dalšího vydání našeho Školního časopisu.  

Máte se opravdu na co těšit. 
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Připravili jsme pro Vás:  

 

Co nás čeká v novém školním roce 2018 – 2019? str.4 

Školní řád aneb jak se chovat ve škole? str.6 

Žlutý den prevence, adaptační dopoledne  str.8 

Co přesně si připomínáme 28. Října? str.10 

Kronika školy- školní rok 1950/51 str.12 

Prvňáčci a jejich den str.14 

Pedagogická praxe studentů SOŠPg Čáslav str.16 

Kroužky   str.18 

Divadlo na školách str.21 

Školní parlament str.22 

Cvičení v přírodě str.24 

Plavání  str.26 

Nezisková organizace prostor Kolín v naší škole str.27 

 

 

 

 

 

2018/2019 



 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ    2018/3 
 

 
 

4 
 

 

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018 – 2019? 

Prázdniny utekly jako voda a my jsme se vrátili do školních lavic. Kromě 
získávání nových vědomostí nás čeká také spousta zajímavých akcí, 

projektových dnů a několik návštěv. 
Na co se můžeme těšit v prvním pololetí školního roku:  

 
 
 

 Adaptační dopoledne, které 
nám pomocí her a povídání 
pomůže se lépe poznat se 
svými spolužáky a 
připomenout si školní pravidla. 

 Preventivní program Policie ČR zaměřený na bezpečné chování v 
dopravě 

 Cvičení v přírodě zaměřené na zdravé a bezpečné 
sportování, a chování člověka za mimořádných situací.   

 Návštěva organizace PROSTOR Kolín 
s preventivním programem zaměřeným na zneužívání 
návykových látek. 

 Projektová hodina na téma „Třída a květiny“. 
 
 
 

 Návštěva dětí z Domova Barbora v Kutné Hoře. 

 Školení první pomoci pro žáky naší školy. 

 Projektový den „Radujme se se zvířátky“ (Den 
ochrany zvířat). 

 Projektový den „Stromy a život“ (Den Stromů). 

 Projektový den „Halloweenská magie.“ 
 
 
 
 
 

říjen 

září 
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 Zelený den prevence (11. 11. Den 
proti drogám, 18. 11. Mezinárodní nekuřácký den) 
tematicky zaměřený na návykové látky. 

 Projektová hodina „Šetři a neplýtvej“ (Národní potravinová sbírka). 

 Projektový den „Umíme se pozdravit“ (Světový den pozdravů). 
 
 
 
 
 
 

 Světový den boje proti AIDS (1. 12) – krátká beseda třídních učitelů 
s žáky vyšších ročníků k prevenci rizikového sexuálního chování. 

 Školou chodí Mikuláš – projektový den ve 
spolupráci s Gymnáziem a Střední odbornou 
pedagogickou školou v Čáslavi, dopoledne plné 
předvánoční atmosféry, nadílky a výtvarného 
tvoření. 

 Den otevřených dveří naší školy.  

 Vánoční zvonění – příjemné prožití předvánočního 
dopoledne, spojené s ochutnávkou cukroví, vánočními 
koledami a překvapením pod vánočním stromečkem. 

 
 
 

 Projektový den „Lednové radovánky na ledě.“ Pokud 
počasí dovolí, užijme si zimní radovánky v přírodě. 

 Projektový den „Pomáháme zvířatům v zimě.“ Jak 
můžeme zvířatům ve volné přírodě v zimě 
správně pomoci.  Krmení labutí a ptactva. 
 

 

listopad 
 

prosinec 

leden 
 

Dobrý 
den 
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ŠKOLNÍ ŘÁD ANEB JAK SE CHOVAT VE ŠKOLE? 

 
Letní prázdniny uplynuly jako voda a my jsme společně přivítali nový školní rok 

2018/2019.  
Někteří s velkým nadšením, jiní s nadšením o poznání menším.  

Mnoho z nás bylo v prvních dnech myšlenkami stále někde u vody a ještě více 
bylo těch, které trápily obavy, jak zvládnou učivo vyššího ročníku.  

Všichni jsme se ale s těmito rozporuplnými pocity statečně poprali a dnes už 
nám nebrání nic v plnění školních povinností. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chceme být bezpečnou školou a chceme mít šťastné spokojené žáky, kteří 

budou tolerantní, přátelští a dokáží respektovat odlišnosti druhých. 
Proto pravidelně připomínáme nezbytnost dodržování školního řádu a školních 

pravidel, která si v jednotlivých třídách žáci společně vytvářejí. 
Jednoznačně zastáváme názor, že „důslednost“ je v tomto případě klíčem 

k bezpečí. 
Mgr. Petra Němcová 

                                                                                                                                  .  
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PO TŘÍDĚ  
SE POHYBUJEME  

BEZPEČNĚ. 

VZÁJEMNĚ  
SI 

 POMÁHÁME. 

POUŽÍVÁME KOUZELNÁ  
SLOVÍČKA  

PROSÍM A DĚKUJI. 

ŠKOLNÍ  
POTŘEBY UDRŽUJEME 

V ČISTOTĚ. 

HLÁSÍME SE O SLOVO, 
NEVYKŘIKUJEME. 

TŘÍDNÍ PRAVIDLA 

MÁME SE RÁDI, 
 JSME KAMARÁDI. 
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Projektový den: Adaptační dopoledne pro žáky školy zaměřené na utváření 
pozitivního klimatu ve školní třídě, význam dodržování školních pravidel a 

školního řádu, upevňování přátelských vztahů ve třídě.   
Kdy? Ve čtvrtek 6. září 2018                                           Časová dotace: 4 hodiny 

 
 
 

 
Projektový den tematicky zaměřený na tyto oblasti: 

 Školní řád a jeho pravidla, poučení o bezpečnosti. 

 Vztahy mezi spolužáky, vzájemná tolerance, pomoc, podpora a 

spolupráce, respektování odlišností. 

 Prevence šikany a kyberšikany, rozdíly mezi škádlením a šikanováním. 

 Hry a modelové situace k upevňování pozitivních vztahů ve třídě, 

budování pozitivního klimatu školní třídy. Co udělat, když spolužák 

ubližuje?  

 Linka bezpečí, Schránka důvěry, Školní poradenské pracoviště. 

Metody a formy práce dle výběru jednotlivých vyučujících: 
 Výklad, hra, dramatizace modelových situací 

 Práce s prožitkem, využití ICT, využití metodických materiálů MŠMT  

Výstupy:  
 Pracovní listy, výtvarné práce v podobě preventivních a informačních 

letáků, jednoduché prezentace na PC, omalovánky, dramatizace 

modelových situací                                                                                                                   

Mgr. Petra Němcová, metodik prevence 

  

Cíl projektu:  
Podporovat utváření pozitivního klimatu ve školní třídě, zdůraznit význam 
dodržování školního řádu a školních pravidel, upevňovat přátelské vztahy 

mezi spolužáky ve třídě.   

ŽLUTÝ DEN PREVENCE, 
ADAPTAČNÍ DOPOLEDNE  
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ŽLUTÝ DEN PREVENCE, 
ADAPTAČNÍ DOPOLEDNE  
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  CO PŘESNĚ SI PŘIPOMÍNÁME 28. ŘÍJNA? 

 

28. říjen - Den vzniku samostatného Československého státu 
 

Den vzniku samostatného Československého státu, patří k 
nejvýznamnějším státním svátkům s dlouhou tradicí. Jeho oslavám, 

věnuje prezident republiky, velkou pozornost. Památku prvního 
Československého prezidenta, Tomáše Garrigue Masaryka, připomíná 
položením věnce u jeho sochy na Hradčanském náměstí a sv. Václava, 
patrona českého národa a ochránce české země, položením kytice u 

jeho sochy na Václavském náměstí. Každoročně se prezident republiky, 
účastní vojenské přísahy vojáků Hradní stráže, jmenuje generály a 

přijímá na Pražském hradě členy diplomatického sboru. Vyvrcholením 
oslav tohoto státního svátku, je ceremoniál předávání státních 
vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu za účasti 
nejvyšších ústavních činitelů, diplomatického sboru a dalších 

významných osobností. Prezident republiky, při této příležitosti, vždy 
pronese projev. Celý ceremoniál, bývá v přímém přenosu přenášen 

Českou televizí. 
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KRONIKA ŠKOLY 

ŠKOLNÍ ROK 1950/51 
 

Citace z Kroniky školy, kterou vedl ředitel Josef Moravec. 
 

„Školní rok 1950/51 začal dne 1. září 1950. Toho dne se sešli všichni žáci všech 
čáslavských škol před sokolovnou a spolu se svými učiteli, vedeni hudbou, 

pochodovali městem do svých škol.  
Žactvo zvláštní a národní školy chlapecké se sešlo v tělocvičně, kde je uvítal 

ředitel zvláštní a ředitelka národní chlapecké školy. Pravidelné vyučování 
počalo dne 2. září. 

Počátkem školního roku měli jsme celkem 22 dětí. Z toho 18 chlapců a 4 dívky 
Dle původu jeví se nám žactvo takto. 19 dětí je z rodin dělnických, 2 děti 

rolnické a 1 dítě z rodiny úřednické. Dle náboženského vyznání jest 18 žáků 
římskokatolické, 2 řečtí katolíci a 2 vyznání československého. Žactvo je 

rozděleno do 4 oddělení. 
Dnem 1. října byla otevřena druhá třída. Stav žactva vzrostl na 24.  Našli jsme 

pro ni vhodnou místnost v budově vyšší rolnické školy. Učitelem druhé třídy byl 
jmenován František Matyáš učitel národní školy dívčí v Čáslavi.  

Narodil se dne 24. června 1906 v Souňově, okres Čáslav. Národní školu 
navštěvoval v Třeboníně, střední a učitelský ústav v Čáslavi. Působil na několika 

školách zdejšího okresu. 
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Pobyt druhé třídy ve vyšší rolnické škole netrval dlouho. Již počátkem listopadu 
dostali jsme výpověď, protože se tam zřizoval internát a hledali jsme nové 
umístění. Po dlouhých jednáních nám ředitelství gymnázia uvolnilo jednu menší 
místnost. Tak jsme se přestěhovali do budovy gymnázia, do středu města. Bylo 
to pro nás výhodnější. Ředitelství pak nám zapůjčilo i potřebný nábytek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obavy, které nám dělaly starosti, zda chování našich dětí bude takové, aby 
nezavdalo příčinu ke stížnostem, se nesplnily. Třída, třebas se ocitla ve středu 

budovy plně obsazené, chovala se vzorně. 
V tomto školním roce byly na škole dva kroužky. Mičurinský zahrádkářský a 

kroužek nápravy vadné výslovnosti. Oba kroužky vedl učitel František Matyáš. 
Práce v obou kroužcích pokračovala zdatně, byla podložena plánováním. 

Výslovnost některých žáků se značně zlepšila. Mičurinský kroužek provedl 
výsadbu zeleniny a květin a vedl celý rok jejich ošetření. Žáci se naučili 

roubovat. 
 

Výsledky vyučování v tomto školním roce byly nadprůměrné. Hlavní podporou 
v tomto směru bylo rozdělení tříd.  

Zmenšený počet dětí byl velkou předností. Mohli jsme se více věnovat 
jednotlivcům. Také výchova dosáhla svého cíle. Třídy pracují jako ucelené 

kolektivy, radostně a socialisticky. 
Darem ministerstva školství byla první třída opatřena novými lavicemi. 

Školní rok byl ukončen dnem 30. června.“ 
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PRVŇÁČCI A JEJICH DEN 
 

Naše škola má v letošním školním roce další 
nové prvňáčky. 
Jejich třídní učitelkou je Iva Čermáková. 

Zahájení školní 
docházky je 
důležitým 
krůčkem pro 
každého 
prvňáčka a tak se paní učitelka snažila, aby se 
jim v jejich nové třídě líbilo. 
 Ve třídě na děti čekala spousta plyšáků, 
stavebnic, kostiček a také dárečky a dobroty, 
které si děti odnesly domů společně 
s pamětním listem prvňáčka. 
 

Nové žáčky také přišla přivítat paní 
ředitelka Mgr. Bc. Marika Jelínková, 
která dětem popřála mnoho  

 
 
úspěchů a samozřejmě nezapomněla 
každého žáčka pohladit. 
Zahájení školního roku patří mezi nejhezčí 
okamžiky, v dětských tvářích je vidět 
radost, očekávání, ale i trochu obavy, co 
je čeká. Ale paní učitelka se nebojí a 
dobře ví, že v následujících dnech obava 
vymizí a děti budou zvědavé na školní 
práci a na radovánky v jejich nové třídě.  
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PEDAGOGICKÁ PRAXE STUDENTŮ SOŠPG ČÁSLAV 
  
Bude probíhat  pravidelně  každou středu od měsíce září do dubna příštího 
školního roku ve školní družině v místě školy. Její součástí jsou náslechy a 
vlastní výstupy studentů. Každý týden se studenti  budou snažit pečlivě na praxi 
připravit, aby děti zaujali. Jejich snahou bude pochopit dětský svět plný her, 
písniček, mnoha radostí, ale někdy také dětských problémů a „starostí“. 

  

První setkání studentů pedagogické školy a našich dětí se uskutečnilo ve středu 
12.09.2018. 

Studenti připravili dětem krásné odpoledne, plné her a krásných zážitků. Dětem 
se taneční a zábavné odpoledne velmi líbilo. Děkujeme studentům  za jejich 
práci a určitě se těšíme na příští středu. 
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KROUŽKY                      

                                                                     

PŘÍRODOPISNÝ KROUŽEK 

V tomto kroužku  si žáci  rozšíří znalosti ze 
světa zvířat, rostlin a člověka formou 
povídání, besed, luštěním  a doplňováním  
kvízů,  sběrem a určováním  přírodnin, 

pěstováním  rostlin a péčí o ně. Žáci budou také využÍvat  přírodniny 
při  výrobě drobných dekorací, budou podnikat 
vycházky  a exk urze za účelem poznávání a 
rozšiřování znalostí ze života zvířat a rostlin, 
vyrobí si jednoduchý herbář.  Žáci si  také 

budou osvojovat  základy předlékařské  první pomoci 
formou praktického nácviku (ošetření drobných poranění, 
podvrtnutí, úpal,úžeh,..apod. )  
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                   SPORTOVNÍ KROUŽEK  

Tento kroužek je vhodný pro všechny kluky i holky, kteří si rádi hrají a 

sportují. Cílem kroužku je zaměřit se na 

všeobecné sportovní dovednosti dětí, 

především přivést děti k pohybu. Náplní 

kroužku budou různorodé míčové a 

pohybové  hry a cvičení. Různé druhy 

vybíjené, hrátky s míči, soutěže s nářadím, 

závody ve družstvech, překážkové dráhy, 

relaxační a odpočinková cvičení, různé 

honičky, skákání přes gumu, skákání panáka apod. Děti se tak naučí základům 

oblíbených sportovních a míčových her. Zažijí spoustu radosti.  

 

KROUŽEK  RUKODĚLNÝCH ČINNOSTÍ 

V tomto kroužku budou žáci pracovat s přiměřenými 
pracovními postupy a budou vytvářet 
různé výrobky z drobných tradičních i 
netradičních materiálů. /tráva, sláma, 
větve, dřevo, papír, kamínky, písek, peří, 
lýko, modurit, modelína, plast, různé druhy 
látek a kůže, těsto, temperové a vodové 
barvy knoflíky, korále)  Žáci  si tak budou rozvíjet  svoji  
motoriku, budou  vedeni  k získání manuální zručnosti a k 

vytváření praktických dovedností. Tyto činnosti budou pro 
ně hodně zajímavé, protože si vyzkouší práci s pilkou, 
kladivem pilníkem, jehlou, nůžkami a nožem  naučí  se jak je 
správně držet, jak s nimi správně zacházet,  aby neublížili 
sobě ani spolužákům.  
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POHYBOVĚ TANEČNÍ KROUŽEK  

Kroužek je zaměřen na rozvoj tanečních a  pohybových schopností dětí.Cílem je 
probudit  v dětech cit pro pohyb při hudbě a melodii. Děti se seznámí s různými 
tanečními styly  jako jsou 
např. klasické tance - 
mazurka, polka, disko tance, 
hip hop, rock and roll atd.. 
Děti  budou mít  možnost 
najít si v kroužku  vhodného 
kamaráda   pro tancování , 
odbourají  také   stud a 
stres. Při tanci si děti budou  
rozvíjet  pohybovou paměť a koordinaci pohybu. Děti zažijí i pohádkové  
tancování s Honzou Onderem. Důraz bude při tanci kladen na protažení a 
správné držení těla a pozornost bude také věnována relaxaci.  

KROUŽEK VAŘENÍ 

V kroužku budeme vařit, ochutnávat  a povídat si o 
jednotlivých potravinách a jejich prospěšnosti pro 
naše zdraví.  Děti se naučí vhodně kombinovat 
jednotlivé potraviny a připravovat z nich chutné a 
zdravé pokrmy. Vyzkouší si  připravit, svačiny, 
polévky, hlavní jídla, dezerty a saláty.  Naučí se 
základním hygienickým zásadám a pravidlům 
stolování. Co si děti navaří, to 
si také sní. Tento kroužek  byl 
velmi oblíbený i v loňském 
roce. Kroužek podpoří u dětí 

kreativitu, fantazii a snad i chuť pomáhat při vaření doma. 
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                                        DIVADLO NA ŠKOLÁCH 

MAS Lípa pro venkov, z .s., RT MAP II. realizuje projekt 

„DIVADLO NA ŠKOLÁCH“, do kterého se naše škola také 

zapojila. 

 

Aktivita je určena žákům 

základních škol, které 

projevily zájem realizovat volnočasové aktivity 

zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti 

formou dramatizace literárních předloh s regionální tématikou. 

 V rámci literárně dramatického kroužku pod 

vedením Mgr. Jany Čapkové děti nacvičí 

krátké představení. Co se naučí, předvedou 

v čáslavském divadle a posléze na Kačině 

vystoupí před diváky, na kterých jim nejvíc 

záleží- před svou rodinou a přáteli. 

Držte nám palce, ať tréma nepokazí naše úsilí.  

 Mgr. Jana Čapková  
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ŠKOLNÍ PARLAMENT 
  
Při Základní škole Čáslav byl zřízen od 2.pololetí školního roku 2017/18 „Školní 
parlament“ jako žákovská zastupitelská organizace. Smyslem existence 
parlamentu je zajištění vlivu žáků na rozhodování o záležitostech školy, 
získávání důležitých informací a hájení práv žáků. Parlament předkládá 
podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům, snaží se společně najít 
optimální řešení 

Svou činnost parlament zaměřuje: 
 zlepšení postoje každého žáka ke školní práci, vzájemnou pomoc  žáků 
 hygienu a bezpečnost ve škole, pomoc při zajišťování čistoty a pořádku 

s cílem odstraňovat lhostejnost a nezájem 
 podílí se při organizování chodu škol 

 
Školní parlament má povinnost: 

 prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy, učiteli i 
ostatními zaměstnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel 
školy 

 respektovat společenská pravidla a dodržovat zásady slušného chování 
 dbát na tradici školy a její dobrou pověst 
 přijmout plnou odpovědnost za své iniciativy 
 být reprezentantem školy 

  
Školní parlament má právo zejména:  

 vyjadřovat se k pravidlům školy a mimoškolní činnosti 
 podílet se aktivně na veškerém životě školy 
 přednést své návrhy vedení školy a učitelům 

  
Cíle školního parlamentu: 

 zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, vedením školy, učiteli a 
ostatními zaměstnanci školy 

 předcházet negativním jevům jako jsou šikana a ničení školního majetku 
 připomínat dodržování  školního řádu 
 pomáhat s organizací akcí tříd 
 řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy 
 prezentovat svoji práci ve školním časopise a na webových stránkách 

školy 
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Stanovy Školního parlamentu ZŠ Čáslav: 

 volby jsou dobrovolné a tajné 
 každý žák má hlasovací právo aktivní i pasivní. 
 voleb se účastní žáci 1. – 9. třídy 
 Školní parlament se schází nejméně jednou za měsíc nebo dle potřeby 
 Školní parlament svolává jeho předseda ve spolupráci s učitelem, jež 

vede Školní parlament 
 koordinátorem Školního parlamentu je vedením školy pověřena ředitelka 

školy 
 z každého zasedání Školního parlamentu je proveden zápis vyvěšený na 

nástěnce 
 jednání Školního parlamentu se jako hosté mohou účastnit všichni žáci i 

učitelé školy 
  

Pravidla chování na půdě parlamentu: 
 nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých 
 nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet 
 nepoužívat vulgární výrazy 
 řešit školní problémy 
 předávat spolužákům nezkreslené informace 
 spolupracovat v týmu 
 zúčastňovat se schůzek a přicházet včas 

 
 
  

3. a 4. 
2. 

9. a 8. 

5. 6. a 7. 
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                                      CVIČENÍ V PŘÍRODĚ 

V pátek 31. 9. 2018 jsme za krásného slunečného počasí 

vyrazili na cvičení v přírodě.  

Prvňáčci se vydali se svou paní učitelkou po šipkách 

připravených pro 6. A 7. třídu a v uschovaných dopisech 

našli úkoly přiměřené věku. Trasa byla kratší a na hřišti si zacvičili na průlezkách 

a trampolíně. 

Šesťáci se sedmáky podnikli dobrodružnou 

šipkovanou. S nadšením luštili morseovku a 

přemýšleli o správných odpovědích na záludné 

otázky. Ve hře byly medaile a také poklad, který si 

museli najít.  Na hřišti jsme vyzkoušeli, jak umíme 

posilovat.   
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Žáci ostatních tříd plnili lehkoatletické disciplíny 
ve Vodrantech. 

 
Mgr, Jana Čapková 
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PLAVÁNÍ 

V závěru školního roku 2017/18 se žáci prvního stupně naší školy zúčastnili 
povinného plaveckého výcviku. Finanční 
dotace dopravy umožnila realizovat 
výcvik pod vedením plavecké školy Vodní 
svět Kolín. Žáci již několik týdnů před 
zahájením výcviku zahrnovali „svoje“ 
paní učitelky množstvím otázek, ze 

kterých byla znát netrpělivost, těšení se, ale i trocha 
obavy z neznámého. Pro mnohé z nich to byla úplně 
nová zkušenost – společné cestování, velký plavecký 
areál, noví lektoři a samozřejmě vlastní výcvik plavání.  

7. května nastal den D a vyrazili jsme na první lekci. 
Cesta plná nedočkavosti 

přinesla nekonečný 
proud otázek – ,Už tam budeme?‘ ,To už je 
Kolín?‘, Kdy budeme vystupovat?‘. V dohodnutý 
čas se dětí ujali zkušení instruktoři plavecké 
školy. Bylo nám potěšením sledovat jejich práci. 
Velmi trpělivě a citlivě odbourávali obavy 
některých dětí z vody a krůček po krůčku vedli 
žáky k získávání základních plaveckých 

dovedností. Týden po týdnu jsme viděli pokroky 
všech dětí, které se lekcí zúčastnily – dýchání do 
vody, potopení hlavy, lehnutí si na vodu, splývání a 
dokonce i skoky do vody. Nejenže děti získaly nové 
pohybové dovednosti, výuka jim přinášela radost a 
zábavu. 
Velmi teplé počasí 

v průběhu výcviku 
umožnilo využití i venkovních prostorů areálu, což 
bylo vítaným zpestřením plaveckých lekcí. A co 
teprve báječná skluzavka nebo tobogán jako 
odměna za každou hodinu práce! 
Petra Šťastná 
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NEZISKOVÁ ORGANIZACE PROSTOR KOLÍN V NAŠÍ ŠKOLE 

 

V souvislosti s prevencí rizikového chování se dne 24. září 2018 
uskutečnil v naší škole Preventivní program neziskové 
organizace PROSTOR o. p. s. Kolín. Zúčastnilo se ho celkem 16 

žáků pátého až devátého ročníku. 
Lektorky tohoto programu nabídly našim žákům dopoledne plné her a 
zajímavého povídání, které se všem moc líbilo. Probíraná témata byla obsahově 
zaměřena na společensky nežádoucí chování (zneužívání návykové látky), se 
zvláštním přihlédnutím ke kouření a požívání alkoholických nápojů. Zásadní 
důraz byl rovněž nasměrován k pravidlům slušného chování a vystupování na 
veřejnosti, sociální vazby mezi vrstevníky. Prostřednictvím 
preventivních aktivit byli naši žáci motivováni k zamyšlení se 
nad svým chováním a jednáním, uvědomili si, že každý sám 
nese odpovědnost za své zdraví.  
Preventivní program trval dvě hodiny a našim žákům se moc 
líbil. V tomto školním roce se mohou těšit ještě na další tři, které 
se průběžně uskuteční v prvním i druhém pololetí.  
                                                                       Mgr. Petra Němcová, metodik prevence 
 


