
 

 

 

 

Vítáme vás v naší útulné tělocvičně. Je to 

pro nás místo, kde si můžeme odpočinout od 

sezení v lavicích. Hrajeme zde různé hry, 

protahujeme si těla, skáčeme přes kozu, 

šplháme, visíme na žebřinách, střílíme na koš, 

válíme sudy a děláme kotouly na koberci. Je 

dobré mít místo, kde můžeme vypustit páru! 

  Nedávno byl opraven strop tělocvičny…. 

Prostě se někdy stane, že ten míč vyletí výše, 

než si myslíme.  Také nám přibylo bednění na 

topení, kvůli naší bezpečnosti a také kvůli 

bezpečnosti našeho topení. 

 

Pokud máte chuť a odvahu můžete si 

přeskočit přes kozu, nebo vylézt na žebřiny….. 

 

 

 



 

Dobrý den. Jsme rádi, že jste se přišli podívat do 

naší školy.  

Právě se nacházíme v první třídě mateřské 

školy. Chodí si sem hrát děti dvouleté, tříleté, 

čtyřleté a pětileté. 

Třída se jmenuje „Třída koťátek“. Proto několik 

koťátek zdobí tuto stěnu nad tabulí. Na zdi vedle 

dveří můžete vidět medvídka, který v packách 

drží barevné balónky. To je narozeninový 

kalendář. Na něm si můžete přečíst jména 

všech dětí, které si v tomto školním roce sem, 

do této třídy, chodí hrát. 

Na protější stěně si prohlédněte obrázky s 

číslicemi. Když k nim přistoupíte blíže, zjistíte, 

že se kolem číslic pohybuje stejný počet 

zvířátek :-) 



Stolečky slouží dětem ke hrám, k malování, 

kreslení, stříhání, lepení… - prostě k tvořivým 

hrám. Děti u těchto stolečků ale i svačí a 

obědují.  

Nyní si na nich můžete prohlédnout fotografie 

z dob minulých nebo si přečíst něco z historie 

MŠ. 

V této třídě si děti po obědě chodí odpočinout na 

postýlky, na kterých pravidelně usínají. Postýlky 

skládáme do zadního rohu místnosti.  

Ve třídě jsou pro vás připraveny některé hračky, 

se kterými si můžete vyzkoušet svoje 

dovednosti :-) 

 

Ať se vám u nás líbí  

 

 

 

 

 



  

 

Nacházíte se ve 2. třídě mateřské školy. Ne vždy 

však mateřské škole tato místnost patřila.  

- Původně zde měla třídu škola základní.  

- Později začala tuto místnost využívat 

mateřská škola – ale pouze k odpolednímu 

odpočinku dětí. V té době zde bylo stále 

rozloženo přes 30 dětských postýlek. 

- Následovalo období, ve kterém třídu 

využívala školní družina. 

- Od září 2014 tuto místnost opět využívá 

škola mateřská. S výjimkou loňského roku, 

kdy tady probíhala výuka dětí první třídy.  

Nyní tuto třídu navštěvují děti tří, čtyř, pěti a 

šestileté. Třída se jmenuje „Třída Myšiček.“ 

Vedle dveří si můžete prohlédnout narozeninový 

kalendář se jmény všech dětí, které tuto třídu 

navštěvují. 



Třída je před rekonstrukcí – plánujeme zde 

vytvořit podnětné tematické koutky pro rozličné 

aktivity dětí.  

Stolečky jsou využívány ke hrám, výtvarným a 

pracovním činnostem. Jídlo se zde dětem 

nepodává, ale na svačinky a obědy odtud děti 

přecházejí do jídelny v přízemí školy. 

Po obědě se sem vracejí pouze starší děti 

z obou tříd, které již nepotřebují spát. Nejprve si 

poslechnou pohádku, chvíli odpočívají na 

molitanových podložkách a pak pokračují v 

dalších činnostech a hrách, které jim pomohou 

v přípravě na základní školu. 

I zde si můžete vyzkoušet některé pomůcky a 

hračky, které tady děti mají volně k užívání. 

Až si třídu prohlédnete, sejdeme se všichni na 

školní chodbě. 

Děkuji za pozornost  

 

 
 



 

 

 

Dobrý den, 

právě jste vstoupili do části budovy, která byla 

k budově z roku 1892 přistavěna v letech 1958 – 

1966. 

Původně zde byl zřízen byt pro ředitele školy a 

ředitelna.  

V chodbičce, kudy jste procházeli, bylo WC, 

později sklad plynových masek, dále sklad 

výtvarných potřeb a nakonec je zde záchůdek 

pro děti mateřské školy. 

Druhá malá místnost byla původně koupelna, 

později po zrušení ředitelského bytu také sklad 

výtvarných potřeb, nyní WC pro zaměstnance 

školy. 

Tato místnost byla zhruba zde přepažena, 

v přední části byla ředitelna, vzadu bytové 

prostory. 



Časem došlo ke změně na ředitelnu a sklad, 

v roce 2002 také na počítačovou učebnu. 

Od školního roku 2016/2017 se z důvodu 

zvyšujícího se počtu žáků začala místnost 

využívat provizorně jako jazyková učebna. 

V březnu 2017 došlo k rekonstrukci těchto 

prostor a již pět let je zde učebna a ředitelna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Právě vstupujete třídy Soviček. Sovičky, tedy ti 

nejstarší a nejmoudřejší, zde tráví většinu svého 

vyučování. V dopoledních hodinách tu najdete 

žáky 4. a 5. ročníku. Celkem je zde 17 dětí, 12 

páťáků a 5 čtvrťáků. Každý žák má svou vlastní 

lavici a židli. I paní učitelka má ve třídě své 

místo, takový mini kabinet. Kromě třídní paní 

učitelky Mariany Kovačićové tu sídlí také 

Marcela Buřívalová, naše paní asistentka. Své 

stanoviště tu má i paní učitelka Andrea 

Odvárková. 

Všude na zdech můžete vidět rozmanité 

přehledy učiva, které nám usnadňují život tady 

ve škole. O přestávkách nejradši trávíme čas na 

koberci, kde si čas od času uspořádáme 

polštářovou bitvu.  

Hlavně, když se nikdo nedívá.  

 



Součástí třídy je i interaktivní tabule, kde 

různými zábavnými způsoby procvičujeme 

mnohdy velmi obtížné učivo. K dispozici tu 

máme i 17 notebooků, na kterých tvoříme 

nejrůznější projekty, procvičujeme učivo či 

hledáme informace.  

Ve třídě je často veselo a panuje příjemná 

atmosféra. Je nám tu spolu prostě hezky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Do naší Ponorky byly vybrány pouze děti, 

které dokáží plavat lépe než sekyra, umí rychlé 

přesuny a budou skvělou partou, která pluje na 

jedné…lodi  

 Nalodili jsme se spolu s kapitánkou a 

kormidelnicí v září 2022. 

 Učebna byla dohodnuta z mnoha stran jako 

prozatímní řešení plného stavu dětí ve škole – 

hlavní budově. 

 Obec, jako zřizovatel školy, škola samotná 

i jednotlivci se zasloužili o to, jak tento prostor 

vypadá. Přímotopy, klimatizace (která je 

spuštěna pouze v dobu, kdy zde děti nejsou ), 

vyhovující světla, výmalba, nový koberec,  

tabule a ostatní dekorace…… 

Mluvím za celou posádku – je nám tu spolu 

velmi hezky. Vytvořili jsme skvělý tým. 

Zažíváme spousty legrace a učíme se, jak plout 



v hlubokých vodách vzdělávání a poznávání. Za 

mne, co by kapitána: máme tu prostor pro 

mnoho aktivit a metod moderní pedagogické 

práce, učíme se spolupráci a také 

samostatnosti. Námořníci druhé třídy pomáhají 

a jsou vzorem těm z první třídy, využíváme i 

louku za hasičárnou a nemalou výhodou je, že 

z oken naší ponorky vidíme, co se kolem děje… 

neunikne nám žádný popelářský vůz a pohyb 

kolem ponorky. Velkou důležitost cítíme i v tom, 

že jsme součástí místní hasičské zbrojnice a 

pokud bude vyhlášen poplach… jsme u toho 

první a neunikne nám výjezd hasičského auta, 

které parkuje pod námi…. 

Ponorku propůjčujeme také k různým 

akcím…. hlavně hasičům, kteří mají v budově 

základnu…. 

Připravili jsme vám ukázky toho, co jsme 

zatím zvládli a jak nám ta naše plavba jde…. 

S námořnickým AHOJ děkujeme za 

návštěvu.  



 

 

Vážení návštěvníci, 

vítáme Vás v naší školní družině.  

Zde odpočíváme, malujeme, hrajeme si, zpíváme 

u klavíru.  

Také se zde učíme na interaktivní tabuli-formou 

hry, pouštíme si tematické písničky a tancování.  

Pustíme Vám ukázku a můžete se přidat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vítejte u cestovatelů ve druhém a třetím 

ročníku. 

Toto je naše skvělá třída, kde se učíme a máme 

zde, jak vidíte, hodně pomůcek na výuku. 

Nahlédněte také do našeho cestovatelského 

dobrodružství.  

Každý měsíc navštěvujeme jeden kontinent. 

Když jsme unaveni, tak relaxujeme v našem 

lese.  

 


