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Chování v dopravních prostředcích 

 

• Nastupujeme ukázněně, nestrkáme se 
• Nesedáme na místa určena pro invalidy 
• Nekřičíme, neběháme, ani jinak neobtěžujeme cestující 
• Za jízdy se držíme, abychom neupadli 
• Nevykláníme se z oken 
• Nastoupí-li starý nebo nemocný člověk, uvolníme mu svoje místo 

Zopakuj si pravidla BESIP 

1. Spoj správné číslo s tím, komu patří: 

 

            

155     150                          158 

2. Které okénko a jakou barvou se rozsvítí na povel „jeď“, vybarvi: 
 

                                   

3. Spoj správně značku a její název: 
 

      Hlavní silnice                                                         Zákaz vjezdu všech vozidel 

 

                                                  

 

     Přechod pro chodce                                             Dej přednost v jízdě 
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Podzimní atletické hry   

  

11. 10. 2017  

     Podzimní atletické hry proběhly v tělocvičně Domova Sněženka. 

Nejdříve se děti rozběhaly, zahřály a rozcvičily, pak plnily různé 

disciplíny – házely na cíl, shazovaly kuželky míčkem, přebíhaly 

tělocvičnu, chodily přes překážky, skákaly z místa, přecházely lavičku, 

lezly a plazily se po žíněnkách a s pomocí zvládly i slalomovou dráhu. 

     Všichni žáci se snažili podat co nejlepší výkony, za které byli 

odměněni. Atletické hry se vydařily. 

                                                                                             Mgr. D. Sucháčková 

 

 

 

    

                                                                                                    

                                                                                                                                    

 



BRAMBORIÁDA 

Na pozvání našich kamarádů z MŠ Vlčice jsme se obě speciální třídy (II. B a III. C) rády 

zúčastnily naší další společné akce. Ta se uskutečnila dne 13. 9. 2017 a jak už název 

napovídá, všechno dění se to dopoledne točilo kolem brambory.  

Nejdříve jsme se přiučili jedné hezké básničce s pohybem o ní, vysbírali jsme co nejrychleji 

a co nejvíce brambor ze země, spočítali je a pak už následovalo rozdělení do skupinek a 

plnění úkolů na stanovištích. Děti se trefovaly bramborou do kyblíku, běhaly slalom 

s bramborou na lopatce, skákaly v pytlích o závod, tiskly bramborovými tiskátky na papíře i 

na textilní látce, vyráběly si a nazdobily „Bramboráčka“. Za svou snahu byli všichni 

soutěžící odměněni malým občerstvením v podobě voňavých bramborových hranolků, po 

jídle se ještě rozdávaly bonbony, ale hlavně - úplně všichni byli odekorováni cennou 

bramborovou medailí! 

Ve školce se nám zase moc líbilo, užili jsme si legrace i pěkného počasí a už teď se těšíme 

na naše další setkání!  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       M. Bednarská 

 



NÁPADY PRO ŠIKOVNÉ RUČIČKY 
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CVIČENÍ V PŘÍRODĚ + UKLIĎME ČESKO 

Cvičení v přírodě jsme ve Vlčicích dne 27. 9. 2017 zahájili velmi příjemně. Prvním bodem 

programu dne (samozřejmě po poučení o bezpečnosti) se totiž stalo oblíbené opékání 

špekáčků. No, kdo by odolal?  A tak se všichni žáci nejdříve mohli dobře posilnit. Později 

se však naše cesty už rozdělily. Mladší žáci spolu s žáky speciálních tříd zamířili směrem do 

parku, ti starší pak zvolili mnohem náročnější trasu a to do Petrovic. Došli až k ohradě 

s koňmi.  

Cestou jsme zdolávali různé překážky, plnili různé úkoly, ale taky jsme se snažili vysbírat 

kolem nás pohozené odpadky. Alespoň tímto malým dílem jsme se tak zároveň připojili 

k celonárodní akci „Ukliďme Česko“. Počasí nám přálo, byl to príma den!                                                           
M. Bednarská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Halloweenské dopoledne 

Halloween je anglosaský svátek, který se slaví 31. října, den před křesťanským svátkem 

Všech zesnulých. Proto jsme se rozhodli uspořádat pro děti „Halloweenské dopoledne“. 

Akce se zúčastnil první stupeň ZŠ (speciální třídy) a pozvání také přijali naši kamarádi z MŠ 

Vlčice. 

Nejdříve jsme si ve třídě vyrobili strašidýlka, také sovičky z listů a vybarvili jsme 

omalovánky s halloweenským motivem. Po celou dobu tvoření nám starší spolužáci 

připravovali ve školní kuchyňce halloweenskou pochoutku a to pečenou dýni, na které jsme 

si společně pochutnali. Také pro nás připravili překvapení: vydlabané strašidelné dýně. Děti 

tvoření náramně bavilo, a i když bylo náročné, vyrobily nádherná halloweenská strašidla. 

Všechny čekala sladká odměna. Vyrobená strašidýlka i dýně jsou vystaveny před školou i ve 

škole, kde nás každé ráno vítají.                                              R. Michálková                                                                                                                                                                                                                                    
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Vybíjená ve Vlčicích 

       Dne 25. října se na naší škole konal Turnaj tříd ve vybíjené. Přesto, že počet 

žáků byl limitován nemocí, se nás sešlo 38 sportovců. Účastníci se ve vlčické 

tělocvičně po nástupu rozdělili do družstev a utkání, systémem každý s každým, 

mohlo začít. 

        Boj to byl tvrdý a nelítostný. Bylo opravdu, na co koukat. Mnozí žáci mají 

úder míčem na úrovni hráčů světového žebříčku. Občas to opravdu bolelo, ale 

nejsme z cukru a v boji o prvenství se s tím počítá. Zvláště, když na lavici diváků 

skandovali ostatní nehrající spolužáci. 

        Turnaj byl odehrán bez zranění a následků. Prvenství si zaslouženě 

vybojovala VI. třída. Z druhého místa se radovala třída VII. B a stupínkovou 

třetici uzavřela VII. C. 

        Všechna družstva si přišla pro sladkou odměnu a věcný dárek.  

        Sportovní dopoledne jsme si všichni užili a už se těšíme na další výzvu.   

                                                                                    J. Bílková 
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Divadelní představení 

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 se vydaly děti tříd II. B a III. C do Javorníku, aby navštívily místní 

kulturní zařízení a v něm zhlédly pohádkový muzikál „Tři přadleny“. Od samého začátku až 

do konce pozorně sledovaly děj méně známé pohádky, fandily králi a nakonec i lenošné 

Bětce, která si jména záhadných přadlen ne a ne vybavit. Jak už to ale v pohádkách bývá, 

naštěstí zase všechno dobře dopadlo. Během představení zazněla řada písniček, při kterých si 

děti rády do rytmu zatleskaly. Bylo to zkrátka bezva!                                         M. Bednarská  
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