
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(Fotografie + úprava - žákyně 9. třídy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrý den, 

čas letí jako vítr a další školní rok je za námi. 

 Školní rok 2018/2019 byl opět plný nejrůznějších zážitků, akcí a soutěží.  

Získali jsme mnoho ocenění, diplomů a pohárů. Všichni žáci, kteří letos končí devítiletou 

povinnou školní docházku, se úspěšně dostali na školy, jež si pro svou životní cestu zvolili. 

To platí i pro páťáky, kteří se hlásili na víceleté gymnázium. Všem přejeme mnoho 

úspěchů v dalším vzdělávání i v budoucím životě. 

 



 

Školní rok 2018/2019 - střípky 

Prvňáčci 

V září jsme do našeho školního světa přivítali prvňáčky, kteří se na školu velice těšili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz plavání 

První a druhá třída přímo vplula do školního 

roku. Hned od září čekal malé žáčky kurz plavání. 

Každý týden dojížděli do bazénu v Českém 

Krumlově, kde se jim věnovali proškolení instruktoři 

se svým pestrým programem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Putování po USA a americké angličtině 

24. září za námi přijeli mladí cestovatelé a pro druhý 

stupeň si připravili besedu o USA, kterou celou sami 

procestovali. S žáky druhého stupně velkoryse debatovali a 

odpovídali na jejich všetečné dotazy. Ukázali spoustu fotografií 

z procestovaných zemí a podělili se o vlastní zážitky a příběhy. 

Hudba šesti kontinentů 

 Dne 4.10. 2018 k nám zavítal pan Radim, který nám přijel ukázat různé dechové nástroje 

ze všech koutů Země. Absolvovali jsme tak cestu kolem světa provázenou hudbou z různých 

částí naší planety. Do jednotlivých vystoupení jsme se mohli také zapojit formou tleskání nebo 

zpěvu. Poslední píseň, píseň námořníků, pak byla doprovázena hromadným objetím a 

pohupováním do rytmu. 

Cestu kolem světa absolvovali všichni žáci od mateřské školy až po ročník devátý, a to 

v našem kinosále.  

Kariérové poradenství pro žáky 
23.10. 2018 vyrazili žáci z 8. a 9. třídy do Českého Krumlova, kde byla připravena ve 

sportovní hale prezentace několika středních škol, učilišť a gymnázií. Žáci se tak měli možnost 

rozhlédnout a získat informace o oborech, které je zajímají.  

Žáci deváté třídy navštívili úřad práce v Českém Krumlově, kde se seznámili jak 

s různými profesemi, tak s činností samotného úřadu.  

Díky tomu, že naše škola umožňuje pracovat s internetovou aplikací SALMONDO 

JUNIOR, mohou žáci lépe poznat své vlastní já a ujasnit si své schopnosti a možnosti. Je jim 

navrhnuto, jakým směrem zaměřit svou pozornost v dalším vzdělávání.  

  

V listopadu navštívili žáci 9. třídy výstavu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. 

Opět byla možnost získat důležité informace pro samotné žáky a to nejen z prospektů, ale i 

od samotných studentů a vyučujících z daných škol. 

 

Deváťáci mají také možnost nahlédnout 

do různých zaměstnání a firem formou 

interaktivních workshopů.  

Například v tiskařské dílně PrintClub 

v Českých Budějovicích se dozvěděli, co je to 

sítotisk a jak funguje tato technika v textilním 

průmyslu. Společně si navrhli předlohu, kterou 

si každý z nich si obtiskl na svůj vlastní 

baťůžek. 

 



 

 

 

 

 

Další profese, s kterými se mohli seznámit, byly: práce v kině, v kavárně a cukrárně. 

Všechny tyto práce si mohli vyzkoušet v kinokavárně Luna v Českém Krumlově. Dozvěděli se, 

jak to funguje při promítání filmů dnes, jak to fungovalo kdysi. Viděli rozdíl při pouštění filmů 

ze staré kotoučové promítačky, z moderní dnešní promítačky a jak vypadá film v 3D. Dále si 

vyzkoušeli udělat kávu v profesionálním kávovaru, domácí limonádu a na závěr si vytvořili svůj 

vlastní zákusek v podobě italského tiramisu. Za tento workshop moc děkujeme České 

hospodářské komoře. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká hospodářská komora nám také umožnila navštívit strojírenskou firmu Linde 

pohony, ve které děti mohly poznat svět nejen kancelářských prací, ale hlavně pozice 

v provozní hale. A také nahlédly do světa Policie ČR, poznaly postupy při zatýkání, jak fungují 

posádky a výjezdy k různým situacím a jak vypadá výstroj policisty ve službě. Dále dostaly 

ponaučení a přednášku od policistů z protidrogového oddělení. 

 

 

 



 

Výstava „První republika“ 
V neděli 28.10. 2018 proběhla v prostorách 

školy výstava ke stému výročí vzniku naší republiky. 

S vyučujícími jsme se na tuto událost připravovali 

od začátku školního roku. Vznikly krásné práce, při 

kterých jsme poznali kus naší historie. V rámci různých předmětů jsme přichystali tematické 

výtvarné práce, medailonky o významných osobnostech z období první republiky, 

PowerPointové prezentace  přibližující život první republiky, atd.  

Do výstavy se zapojily celé rodiny, zapůjčily například váhy, bankovky, pamětní mince, 

vysvědčení prababičky, ručně vyšívané ubrusy, atd., za což jim moc děkujeme. 

Výstavu jsme si moc užili a děkujeme všem dětem a vyučujícím za přípravu a 

návštěvníkům za jejich zájem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Barevný týden 

Již v listopadu nám napadl první sníh a venku už bylo jen mlhavo, zamračeno a bílo. Ve 
škole to však zářilo barvami. Od Pondělí 19. 11. do pátku 23. 11. probíhala ve škole soutěž 
"Barevný podzimní týden". Děti měly za úkol se každý den převléci do určité barvy. Konkrétně 
v pondělí do hnědé (fialové, vínové), v úterý do oranžové, ve středu do žluté, ve čtvrtek do 
zelené a v pátek do červené. Soutěžili mezi sebou žáci z 1.- 4. třídy a 5.- 8. třídy. 9. třída se 
soutěže nezúčastnila, jelikož byla pořadatelem. Jelikož je v každé třídě jiný počet žáků, 
počítaly se body v procentech. To znamená, že mohla klidně vyhrát i třída s nejmenším 
počtem žáků. Do soutěže se také zapojila školní jídelna. Každé jídlo mělo vždy kousek určené 
barvy. Kuchařky také tentokrát nebyly v bílé, ale měly barevná trička.  

 

V Betlémě není místo 

20. 12. 2018 vystoupili žáci 1. a 3. třídy v hudebně divadelním představení „V Betlémě není 

místo“, které jsme v jiném složení předvedli i v loňském roce. Děti opět úžasně navodily sváteční 

předvánoční náladu a ukázaly své pěvecké a recitační umění. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vánoční akademie a jarmark 
 

          12. 12. 2018 se konal tradiční Vánoční akademie a jarmark v kinosále ZŠ. Děti 

z různých tříd zpívaly, tančily a recitovaly. Poté se otevřel prodejní jarmark, který trval do 

večerních hodin. Kromě drobných dětských výrobků se nabízely hračky a knihy v bazárku 

a výborné domácí občerstvení v jídelně školy. Na chodu akce se podílela celá škola a 

vytvořila tak příjemnou atmosféru plnou vzájemné spolupráce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 

V rámci připomínání si významného jubilea naší republiky 

navštívili žáci druhého stupně  výstavy: První světová válka a 

Svědkové lidskosti, které připravilo Jihočeské muzeum v Českých 

Budějovicích. Výstava o první světové válce byla doprovázena 

výkladem a interaktivními prvky, žáci si tak mohli na některé 

exponáty sáhnout, dokonce si vyzkoušeli uniformu vojáka ze zákopů 

nebo zdravotní sestry.  

 

Exkurze Temelín 

V listopadu vyrazili žáci 7. a 8. třídy na exkurzi do jaderné elektrárny Temelín. 

Seznámili se zde s principem výroby elektrické energie v jaderné elektrárně, bylo jim 

vysvětleno štěpení uranu v jaderném reaktoru a následně výroba elektřiny. Žáci se zajímali 

hlavně o bezpečnost, jak je chod elektrárny zabezpečen proti nehodě. Následně si mohli 

vyzkoušet na simulátorech např. vyhlášení jaderné nehody a oblékli jsme si bezpečnostní 

oblečení a přilby.  

 

 

 



 

Oceán z plastů – ekologický film 

Na podzim měli žáci druhého stupně možnost 
zhlédnout film "PLASTOVÝ OCEÁN", který nám poskytla 
organizace Greenpeace.  

Žáci se tak mohli zamyslet nad celosvětovým 
problémem plastů.  

Po zhlédnutí filmu bylo s žáky téma zpracováváno v rámci různých předmětů. 

Moc děkujeme mamince, která pomohla škole zprostředkovat film ke zhlédnutí. 

Oceán z plastů – žákyně 8. třídy 

Nedávno se má třída dívala na film, který ukazoval, jaký dopad má plast na nás a na životní 

prostředí. 

Spolužáci mi později vyprávěli, že to byl děsivý pohled. Byla to opravu katastrofální situace. 

Přes to, že jsem film neviděla, umím si představit, co všechno už plast napáchal. Existuje nespočet 

videí, filmů, článků a životních příběhů týkajících se plastu. 

Plast byl stvořen, aby nám pomáhal v našem běžném životě. Avšak my jsme se  na něm stali 

závislými. Nikdo už nad ním nemá kontrolu a situace se stále zhoršuje.  

Všichni vědí, že by se nemělo plýtvat a mělo by se recyklovat. Všichni si to uvědomují. Ale 

málokdo ví, že se v Tichém oceánu  vytvořil nový a poměrně velký ostrov, dalo by se říct kontinent, 

aniž by o jeho zbudování někdo usiloval. Tento ostrov je postavený z plastu. Je velký jako polovina 

Evropy a do hloubky moře zasahuje pěti metry. Jelikož je plast ve vodě, nemá žádnou šanci rozložit 

se. Každou minutu se na světě prodá jeden milion plastových lahví. Celoročně to čítá několik stovek 

miliard pet lahví, z čehož je zrecyklována ani ne polovina. Zbývající plast putuje do moře a na 

skládky. Sto let trvá, než se rozloží jedna láhev. Sami si ničíme náš domov a náš život. Kvůli plastům 

na jedno použití se navzájem zahubíme. Stojí nám to vůbec za to? Nestojí, přesto většina z nás 

půjde a koupí si úplně zbytečný plast.  

Rapidně se snižují čísla počtu zvířat a stoupají čísla tykající se množství plastu v moři. Vymírají 

chráněné druhy, ryby, ptáci. Tímto tempem budeme v roce 2050 místo na ryby, chodit na „flašky“. 

A to jen díky naší lenosti a pohodlnosti. Někdo si jen řekne: „No a co?“ Jsou to přeci jen zvířata, 

hlavní je, že my se máme dobře.“ V podstatě se ani my nemáme dobře. Voda, která se nám dostává 

do těla, obsahuje malinké částečky plastu. To samé obsahují těla živočichů, kteří se omylem střetli 

s plastem. Vlastně i my si pochutnáváme na plastu, stejně jako zvířata. Víte, ono nestačí jen 

recyklovat. Potřebovalo by to velkou změnu. Omezit plast na minimum. Recyklovaný plast 

postupem času stejně začíná vypouštět jedovaté látky, které se nám poté dostávají do těla. Musíme 

si uvědomit, že ani plast se nedá používat navždy. 

Zůstává tu tedy otázka: „Co můžeme dělat?“ Nejprve bychom měli začít každý sám  u sebe. 

Uvědomit si, co způsobujeme a jak tomu předejít. Mnoho plastových věcí jde nahradit jinými 

materiály. Například igelitové tašky jdou nahradit látkovými a papírovými taškami. Plastové lahve 

můžeme nahradit skleněnými. Kelímky, brčka a hračky se mohou vyrábět také z kovu, dřeva, papíru 

a skla. Náhradních materiálů je plno. Avšak dobrou zprávou je, že v dnešní době existuje už mnoho 

organizací a stále více lidí se chce zapojit. Pozitivní dopad na lidstvo mají i sociální sítě, což  je 

celkem překvapivé vzhledem k tomu, že je na nich skoro každý závislý a poslední dobou toho více 

zničily, než zachránily. Příkladem jdou i některé známé osobnosti a lidé se jim chtějí co nejvíce 

podobat a „neplastovat‘‘ s nimi. Avšak chceme-li toto trápení ukončit, budeme muset zabrat a 

pořádně se snažit. Čeká nás velký a těžký boj. Je to běh na dlouhou trať. Ale všechno jde, když se 

chce. Tak se jen tak nevzdávejme a pojďme bojovat všichni společně. Za naší planetu, faunu, flóru 

a za náš život. 

 



 

Skupina JULIE 

 Vznikla v září 2018 ve 

složení: Julie Mročková, Jan 

Zeman, David Pešek, Vít Nágr, 

Ondřej Nágr, Albert Čech. Dne 

30. 11. 2018 se skupina 

zúčastnila oblastního kola Dětské 

Porty v Českém Krumlově a 

získala 3. místo s dvěma 

postupy, na republikové finále 

Folky Tonk do Prahy a na 

republikové finále Dětské Porty 

v Kroměříži.  

SKUPINA JULIE NA REPUBLIKOVÉM FINÁLE 

Finále v Praze se konalo 2. 2. 2019 v Divadle Za Plotem a bylo nabité skupinami 

z různých koutů republiky. A naše besednické děti získaly krásné 3. místo! Všechny tři písně 

zazpívaly a zahrály zpaměti, tréma je až na malinkaté výjimky nerozhodila, mikrofon taky ne 

(viz youtube Folky Tonk – skupina Julie - finále 2019). Na požádání pořadatele jsme písně ještě 

zopakovali v krátkém natáčení ČT. 

Veškerý výtěžek ze soutěže byl věnován 

Nadaci Světluška – dětem a dospělým 

s těžkým zrakovým postižením. Moc 

děkujeme všem, kteří nám drželi palce, 

rodičům za zajištění dopravy dětí a paní 

starostce za poděkování a dárky pro 

všechny účinkující. Rádi budeme 

besednickou školu a Městys Besednice 

reprezentovat i nadále.  

MS ve florbalu – Praha 

3. prosince jsme se s florbalisty vydali na 
Mistrovství Světa ve florbalu, které se konalo v O2 
aréně v Praze. Zažili jsme neskutečnou atmosféru 

velkého turnaje. Domů jsme 
si odvezli podepsaný míček 
od hráče národního týmu 
Německa. I když jsme 
neviděli hráče České 
republiky, budeme na tento 
velký den ještě dlouho 
vzpomínat. 

 

 

 



 

 

Lyžařský výcvik 

V letošním roce naše škola poprvé zamířila na celý 
týden na lyžařský výcvikový kurz. Navštívili jsme nedaleký 
Skiareal Lipno, kde jsme byli ubytováni na chatě Lanovka. 
Počasí nám velmi přálo. Během několika nocí padal čerstvý 
sníh a přes den nás hřálo sluníčko. Kurzu se zúčastnili 
téměř všichni žáci ze sedmého ročníku, osm žáků z ročníku 
osmého a tři žáci z šestého ročníku. 

Žáci byli rozděleni do tří družstev a postupně se učili novým lyžařským dovednostem 
nebo se zdokonalovali v těch dříve získaných. Výcvik vedla paní učitelka Lenka Volfová, Zdeňka 
Kohoutová a Štěpánka Hosenseidlová. O naše snoworďáky se staral instruktor Michal. Cílem 
kurzu bylo správně zvládnout techniku lyžování a umět se bezpečně pohybovat na svahu. Žáci, 
kteří stáli poprvé na lyžích, zvládli postupně oblouk, jízdu v obloucích a zastavení. Zodpovědně 
můžeme konstatovat, že všichni tento cíl splnili. Někteří se na závěr kurzu zúčastnili závodního 
slalomu, který byl pod drobnohledem kamer ČT. Žáci předvedli velkou odvahu a odhodlání. Jiní 
zas neváhali pomoci dítěti v nouzi a bez dlouhého rozmýšlení zachránili malou holčičku, která 
sjela ze svahu mimo sjezdovku. Tímto jim patří velké díky. 

Lyžařský výcvik byl ve večerních hodinách doplněn 
návštěvou bazénu, pytlováním, fotbalem ve sněhu, 
procházkami po okolí, neplánovanou evakuací hotelu, 
společenskými hrami a v neposlední řadě přednáškami o 
chování se na horách, lyžařské výstroji a výzbroji. 

V pondělí nás navštívil pan ředitel Mgr. Květoslav Skála. 
Zajímal se o průběh výcviku, podmínky ubytování, stravu a 
chování žáků na hotelu i mimo něj. 

Po celý týden panovala na svahu přátelská nálada. Moc si vážíme milého a ochotného 
personálu, vynikající stravy a luxusních ubytovacích podmínek.  

Největší odměnou pro nás byly úsměvy všech účastníků 
kurzu. Všichni absolvovali výcvik na jedničku a my se už teď 
těšíme na příští rok. Zatím si tyto krásné dny můžeme 
připomínat pohledem na fotografie v naší fotogalerii. 

Velké poděkování patří všem žákům za jejich píli, snahu 
naučit se co nejlépe lyžovat, za příkladné chování na svahu i na 
hotelu a smysl pro legraci. 

Rodičům děkujeme za komunikaci 
se školou, vzorný přístup k vybavení 
vhodné výstroje a výzbroje na lyžařský 
kurz. 

Panu Vladimíru Janouškovi moc 
děkujeme za velkou oporu, nespočet rad 
a zkušeností, které jsou k nezaplacení a 
hlavně, že za námi jezdil a byl s námi. 
Děkujeme. 

Z. Kohoutová 



 

 

Kláštery Český Krumlov 

31.1.2019 navštívila 5. a 6. třída 

výstavu „Sůl nad zlato“, která je 

věnována pohádce Byl jednou jeden 

král. Děti si mohly prohlédnout různé 

kulisy a dekorace. Také plnily řadu 

úkolů a mohly si vyzkoušet kostýmy, 

které měli herci při natáčení pohádky. 

Poté si děti užily bloudění mezi 

zrcadly v zrcadlovém bludišti.  

 

 

Veselé Zoubky 

Prvňáčci si vyzkoušeli s paní učitelkou správné čištění zoubků. 
Popovídali si o tom, jak se o zuby starat a co a jak správně používat 
pro to, aby byly naše zoubky čisté. 

V balíčku od DM drogerie každý našel zubní kartáček, 
přesýpací hodiny pro odměření délky čištění, zubní pastu a žvýkačky. 

Moc si hodinu užili :-) 
 

 

 

 

 

 

Kurz bruslení 

Na kurz bruslení se tento rok vydala 3. a 4. třída. Někteří z nás stáli na bruslích poprvé 

v životě, někteří bravurně zvládli i hokej.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kyberšikana a celkové nebezpečí na internetu 

Celkem tři středy v měsíci březnu u nás strávila paní policistka z Českého Krumlova. 

Sama je z oddělení, které se věnuje problematice šikany na internetu a dalšímu 

protizákonnému jednání lidí ve světě kybernetiky. S dětmi probrala veškerá nebezpečí, která 

se jich mohou dotýkat ve světě moderních technologií, jaké chování je již špatné a za co, a jak 

mohou být sami potrestáni. Tuto besedu postupně absolvovali žáci 4. až 9. třídy. 

Jsme lékaři 

V březnu si prvňáčci vyzkoušeli roli pacientů i 

lékařů. Popovídali si s paní učitelkou o nemocích a 

zraněních, která nás mohou v životě potkat. Změřili si 

tlak, poslechli si svá srdíčka, prohlédli si rentgenové 

snímky, vytahovali klíště a ošetřovali si drobná poranění. 
 

 

 

 

Ponožkový den 

Další březnová akce podpořila Světový den Downova 
syndromu. Tento Světový den má i svůj vlastní symbol a tím 
je pár odlišných ponožek. Právě ponožky otočené patami 
k sobě symbolizují příčinu tohoto celoživotního onemocnění 
- poruchu chromozomu ve tvaru písmene X. A proč právě 
21.3.? Datum tohoto Světového dne je také spjato s příčinou 
Downova syndromu, a to s 21. chromozomem, který je 
ztrojený (místo obvyklého počtu jednoho páru chromozomů  
mají lidé s Downovým syndromem právě 3 tyto 
chromozomy). S různými ponožkami nepřišli jen žáci, ale i 
paní učitelky, asistentky a 
dokonce i pani účetní! 

  
 

 

 

 



 

Malé divadlo v Českých Budějovicích 

Žáci 8. a 9. třídy zhlédli představení „Co je pod tou postelí“ s prvky fantasy a sci-fi bylo 

dětem podáno vysvětlení, proč máme strach, že se pod postelí něco skrývá. Poté si prohlédli 

okolí Českých Budějovic z Černé věže. 

Den Země – Change a vodárenská věž 

Ke Dni Země vyrazil druhý stupeň do Českých 

Budějovic na výstavu Change, ve které  interaktivní 

formou žáci zjistili, jak velkou uhlíkovou stopu 

zanechávají. Uhlíková stopa určuje, jak moc jedinec 

negativně ovlivňuje životní prostředí.  

Ve Vodárenské věži se dozvěděli spoustu 

informací o pitné vodě a jejím získávání. Také si osvěžili 

znalosti o tom, jak funguje koloběh vody od jejího 

spadnutí na zem ve formě deště, přes pobyt v přírodě, 

ve vodní nádrži, vodovodním potrubím a zpět do 

odpadních vod, čističky a opět do přírody. Vše bylo 

krásně připraveno ve formě krátkých filmů nebo počítačových animací a doplněno o zajímavé 

informace od průvodce. 

Ve škole pak žáci deváté třídy vytvořili poučný projekt o vodě a péči o ni.  

 

Trumpetiáda 

Zajímavé setkání s dechovými nástroji čekalo na celou školu.  

 

 

 



 

Dravci 

I když venku pršelo, dorazili k nám dravci se svými sokolníky. 

Dětem ukázali, jak se s dravými ptáky pracuje, jak vypadají a 

dokonce si mohli na některé sáhnout nebo si je přidržet na ruce 

v sokolnické rukavici. 

 

 

 

 

 

Beseda o Austrálii a Íránu 

V pátek 3. 5. se některé třídy zúčastnily besedy s  paní 
Věrou Drozdovou. 

Žáci čtvrté až sedmé třídy se z jejího vyprávění dozvěděli 
mnohé o městečku Ballarat. Zde se mohou lidé vrátit do 19.století, 
do doby zlaté horečky. 

    Osmákům a deváťákům vyprávěla o svém životě za války 
v Iránu a také o své pozdější návštěvě tohoto státu. Obě 
přednášky byly doprovázeny mnoha fotografiemi. 

 

 

Dopravní soutěž 

V květnu se naše škola zúčastnila Dopravní soutěže mladých cyklistů v Českém 

Krumlově. Kolu okresnímu předcházelo kolo školní, ve kterém bylo pro žáky připraveno několik 

úkolů z dopravního prostředí. Dva nejlépe umístění chlapci 

a dvě dívky pak postoupili do kola okresního.  

Náš tým ve složení David Kříha, Jakub Šindelíř, Lucie 

Paťhová a Sára Kdýrová, musel zvládnout čtyři nelehké 

úkoly - jízda zručnosti, test znalostí, jízda na dopravním 

hřišti a zdravověda. Nejlépe jsme obstáli se znalostmi ve 

zdravovědě, avšak při jízdě na dopravním hřišti jme měli 

mezery. 

 

Nakonec jsme se ale umístili na krásném 2. 

místě. Do příště vypilujeme naše nedostatky a 1. místo 

bude naše :-). 

 

 



 

Den matek 

Dne 12. května jsme maminkám připravili krásná vystoupení k jejich svátku. Nejprve 

zazpívaly děti pod vedením paní učitelky Janové. Poté zatančili skřítkové z 1. třídy, následovala 

anglická písnička třeťáků a tři písně pěveckého sboru. Tanečnice předvedly dva tance a 

program uzavřel kroužek gymnastiky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kurz Mladý vodní záchranář 

Ve dnech 14. - 15.5. 2019 žáci 9. třídy a pár žáků nižších 

ročníků navštívili kurz "Mladý vodní záchranář" v Dolní Vltavici.  

    V úterý 14.5. v dopoledních hodinách byl pro nás 

připravený velmi bohatý program, ve kterém jsme si všichni 

vyzkoušeli jízdu na mořském kajaku, kánoi a raftu. Než nám bylo 

umožněno vyrazit na vodní hladinu Lipna, dostali jsme záchranné 

vesty a poučení, jak se máme na lodích chovat a jak lodě ovládat. 

Ovládání kajaků a kánoí jsme si nejprve vyzkoušeli na břehu. Dále 

jsme si zopakovali pravidla chování u vody v zimě i v létě a seznámili se s podrobnostmi první pomoci na 

vodě.  Po vydatném obědě byl pro nás připraven záchranářský program, kde jsme se naučili základy první 

pomoci při dušení, zástavě srdce a krvácení. Vše nám bylo krásně a podrobně vysvětleno, a abychom to 

pochopili lépe, doprovázely výklad ukázky, při kterých jsme asistovali i my. 

Poté jsme si vše vyzkoušeli úplně všichni na figurínách a i na sobě samých. 

Počasí nám sice moc nepřálo, ale i přesto jsme zvládli celodenní program. 

Domů jsme se vraceli unavení a spokojení. 

    Ve středu ráno jsme znovu nasedli do autobusu a vydali se opět 

do Dolní Vltavice. Zde již čekal tým záchranářů s dalším připraveným 

programem. Seznámili nás s orientačními pomůckami, značkami a dalšími 

poznávacími body, které nám pomohou zorientovat se tam, kde to neznáme. 

Poté jsme byli rozděleni na čtyři skupiny a bylo nám představeno několik 

úkolů, jež nás čekaly. Prvním z nich bylo dopravit se na místo, které bylo 

zaneseno v mapě. Dvě skupiny absolvovaly tuto trasu pěšky, pouze s pomocí 

mapy a buzoly. Po cestě museli projít několika stanovišti a označit si je na 

mapě. Druhé dvě skupiny musely dorazit do cíle v kajacích. Byli jsme všichni šikovní a dorazili jsme v 

pořádku. V cílovém stanovišti nás čekaly další úkoly, a to vystřílet si pomocí luku s šípy a vzduchovky suroviny 

a uvařit si oběd. Každá skupinka si rozdělala svůj oheň a dostala kotlík se surovinami. Dle našich chutí jsme 

si pak společně uvařili kuřecí polévku a opekli špekáčky. Předposledním úkolem bylo postavit si přístřešek 

pro nocování. Nakonec jsme absolvovali zkoušku, v níž jsme ukázali, co jsme se zvládli naučit o poskytnutí 

první pomoci z předešlého dne. 

    Na zpáteční cestě jsme se vyměnili. Ti, co šli pěšky, teď pluli na kajacích a obráceně. Někteří 

odvážlivci po připlutí k záchranářské stanici vlezli dokonce pod dozorem 

záchranářů do vody. 

     I když nám mrholilo a většina z nás byla úplně zmrzlá, dokázali 

jsme to. V záchranné stanici jsme se převlékli do suchého a teplého oblečení, 

vypili jsme si teploučký čaj, který jsme měli stále k dispozici po oba dny, 

dojedli svačinu a rozloučili se s týmem záchranářů, který se nám po oba dny 

usilovně věnoval. Úplně unavení, ale spokojení, jsme vyrazili k domovu. 

 



 

Dračí lodě 

 Dne 17.5. 2019 se žáci druhého stupně vydali na Lipno nad Vltavou si porovnat síly 

s dalšími posádkami Dračích lodí. Souboje byli velmi vyrovnané, ale všichni jeli, co jim síly 

stačily. Počasí bylo příznivé a pro některé ideální na koupání. Žáci deváté třídy dojeli na 5. 

místě, šestá třída dojela na 9. místě s některými účastníky z páté třídy a osmá třída dojela 

dokonce na krásném 3. místě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beeball 

Beeballisté se i tento rok zapojili do školní  beeballové ligy Trhové 
Sviny. Zapojili jsme se jak do turnaje pro 1. stupeň, tak i pro 2. Byl 
to náš druhý ročník v této lize a bylo to na našem týmu také znát. 
Odpaly byly jistější, hra klidnější a promyšlenější. U tohoto sportu 
není o emoce postaráno a určitě budeme rádi, když se na nás 
přijdete v příští sezóně podívat a podpořit náš tým Kohoutů. 

 

 

 

 

Projekty ve 3. třídě  

Třetí třídu provázela celý školní rok středověká hra 
Carcassonne – upravená pro 4 týmy, které spolu soupeří ve stavbě 
měst a silnic, losují si peníze či kletbu, plní středověké vědomostní 
kvízy a sbírají zboží.  

Kromě dějin jsme se hodně zajímali o přírodu, vyráběli 
vlastnoruční herbáře, poznávali rostliny a zkoušeli si projekty na 
téma zvíře. 

A ve výtvarce jsme mimo jiné zkoušeli, co se dá vyrobit z 
papírového pytlíku….Např. drak, nebo pytlíček s pivoňkou pro 
maminky… 

 

 
 



 

Dětský den 

    31. 5. čekalo na děti dopoledne plné her a soutěží. Děti 

z prvního stupně plnily zábavné úkoly, za které dostávaly 

bankovky. Za ty si mohly v našem obchůdku zakoupit 

drobné předměty  a sladkosti dle výběru. Kromě soutěží  si 

tedy procvičily i počty. S přípravou pomohla devátá třída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projektový den – „Rozpočti si to“ 

 Smyslem projektového dne bylo rozvinout 

finanční gramotnost dětí, prakticky je seznámit se 

základy domácího hospodaření. Ukázat jim, kolik co 

stojí, co všechno musí jedna dospělá osoba zaplatit, 

jakým způsobem se sestavuje osobní rozpočet a proč 

je zapotřebí budovat si finanční rezervu.  

Díky praktické podobě (práce samostatně 

v týmech ...) si žáci museli navzájem pomáhat a 

trénovat tak týmovou práci, podnikavost a další 

dovednosti. 

Program pro nás připravila organizace „Your chance“, se kterou jsme se zapojili do projektu 

Finančně gramotná škola podporovaný MŠMT. 

 

Adaptační pobyt 6. třídy 

Ve dnech 13. a 14. června 2019 se šestá třída vydala do Hořic na Šumavě, kde strávila 

příjemné chvilky v krásné přírodě a spolu s programem od Spirály Český Krumlov utužovala 

své vztahy ve třídě. Program byl bohatý na úkoly vedené ke vzájemné spolupráci, získávání 

nejrůznějších informací o sobě samých a spoustu her pro kolektivy. Ve čtvrtek večer se 

nezapomnělo ani na opékání buřtů u táboráku.  

Pobyt nám také zpříjemňovali 

zvířecí obyvatelé malebného 

rekreačního střediska Menfis. 

 

 



 

Deváťáci jako učitelé ve třetí třídě 

Dne 20.6. 2019 se žáci deváté třídy vžili do role učitele. Připravili 

krátké vyučovací hodiny  matematiky, prvouky, češtiny a angličtiny. 

Třeťáci vyplnili pracovní listy, ti nejšikovnější dostali jedničky a na závěr 

si v kruhu opakovali anglické fráze, barvy, číslice, atd. Deváťáci se 

skvěle připravili a třeťákům se jako učitelé moc líbili. 

 

 

 

 

 

Slověnický mlýn – 4. a 5. třída 

V úterý 21. 5. 2019 se vydaly čtvrtá  a pátá třída na školní 
výlet do Slověnického mlýna, kde byl pro děti připraven velice 
bohatý program v podobě: lanová dráha, lanovkový svět, 
Aquazorbing, lukostřelba, paintball, Bumperball a další aktivity. U 
všech těchto aktivit dětem asistovali zkušení instruktoři. 

Děti si vše báječně užili a po cestě zpět se občerstvili 
v McDonaldu. 

 

 

 

 

 



 

Zpráva ze školní družiny 

Družina byla rozdělena do dvou oddělení. První oddělení 

s paní vychovatelkou A. Blechovou navštěvovali prvňáčci, 

druháci a páťáci. Druhé oddělení navštěvovali třeťáci a čtvrťáci 

s paní vychovatelkou Š. Hosenseidlovou. 

   Obě oddělení se zapojili do projektu SPORTUJ VE 

ŠKOLE, který vedly Š.Hosenseidlová a J. Záhorková. Během 

těchto hodin, jsme hráli mnoho her a také jsme si zasoutěžili. 

V čele oblíbenosti stál KRÁL STŘELCŮ a VYBÍJENÁ. Jakmile se 

udělalo hezky a začali jsme chodit ven, vedení se ujal FOTBAL.   

 Od začátku školního roku, jsme se také tematicky ladili do 

každého ročního období a snažili se vždy jej nějak pojmout a něco tematického vyrobit či 

nakreslit, např. na podzim jsme vyřezávali dýňové svítilny a mnoho dalších. Nebylo to sice 

povinné, ale i přesto se nám plno výrobků moc povedlo a můžeme se pochlubit tím, že jsme 

jich také dost prodali na Vánočním jarmarku, kterého se obě oddělení s plným nasazením 

zúčastnila.  

Během dlouhého zimního období jsme mimo jiné, také malovali na hrnečky, vyrobili si 

kalendář či Betlém a těšili se na jaro. Na jaře jsme se s plnou sílou vrhli na výrobu dárečků 

ke dni matek a udělali jim tak velikou radost. 

V druhém oddělení jsme během školního roku drželi DRUŽINOVÉHO BOBŘÍKA a plnili 

různé úkoly, kterých bylo celkem 11, např. bobřík mlčení, českého jazyka, matematiky, 

vědomostí, sportu aj. 

Celou tuto soutěž vyhrála Markétka Dychtlová ze 4. třídy, která byla odměněna 

vítězným pohárem a sladkostí, na 2. místě se umístil Honzík Čabela, na 3. místě Štěpán 

Vaněk, také ze 4. třídy a i oni byli odměněni medailí a velkou čokoládou. Bohužel nemohli 

vyhrát všichni a proto každý, který měl snahu bobříky plnit, na konci roku dostal medaili za 

účast. Ráda bych ještě pochválila Kristin Huťovou a Vojtu Pelikána ze 3. třídy, kteří získali 

také všech 11 bobříku, sice později, ale přece! 

Venku jsme hráli společně hry jako BANG, KRÁLE STŘELCŮ, LAZARET, TIKTIK BUM a 

mnoho dalších. Ovšem největší úspěch měla VODNÍ BITVA. Přinesli jsme si vodní pistole či si 

vyrobili z PET lahví vlastní zbraně. A jak je asi jasné, tak bitvu prohrála paní vychovatelka 

Hosenseidlová, která byla zmáčena jako první a ze všech nejvíc. 

Š. Hosenseidlová 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Cesta první pomoci“ pro první stupeň – žáci 9. třídy 

Dne 21.6.2019 si žáci 9. třídy připravili celodenní program pro první stupeň. Nejprve 

dětem přednesli prezentaci o první pomoci při dušení, krvácení a resuscitaci, o tom, jak se 

mají chovat v lese a přírodě, u vody a také v dopravě. Nechyběly názorné ukázky.  

Po vypracování pracovního listu a jeho zkontrolování se mohly děti vrhnout na 

připravené stanoviště s úkoly, ve kterých ukázaly, co si zapamatovaly. Na konci všichni dostali 

malou odměnu . 

 

 

 

 



 

Pasování na čtenáře a noc ve škole 

21. června byli naši prvňáčci v místní knihovně 

pasováni na čtenáře. Pan král z Písmenkového království 

všechny čtenáře vyzkoušel a následně svým žezlem pasoval 

do stavu čtenářského. 

Za odměnu jsme se šli vykoupat a upekli si špekáčky. 

Po výborné večeři jsme se přesunuli zpět do školy na 

diskotéku a unaveni ulehli do spacáků. Společně s námi 

spali ve škole páťáci, kteří navštěvují čtenářskou dílnu, 

protože celé odpoledne pro nás připravili. 

 

Do Písku za hravou výstavou 

24. června se žáci 1., 2. a 3. třídy vydali do Písku na školní 
výlet. V Písku jsme se prošli po nejstarším mostě naší země a došli 
tak ke svému cíli, kterým byla Sladovna. Zde na nás čekaly dva 
programy s názvy Góól a Mraveniště. Zážitková výstava „Góóól – 
Hrdinové české kopané“ je interaktivní výstava, kde si děti 
vyzkoušely, jak probíhá cesta fotbalisty k tomu, aby byl úspěšný. 
Jednotlivá stanoviště prověřila naše týmové i individuální herní 
dovednosti, ale i charakterové vlastnosti. Děti musely udržet balanc, 
střílet přesně na branku, přihrávat na cíl a hlavně spolupracovat. 

Dokonce si zahrály i opravdový, byť 
trochu nevšední fotbal. Mraveniště byl 
obří dřevěný labyrint tunelů, 
schovávaček a mostů. 
Zde jsme se dozvěděli 
spoustu informací ze 
života mravenců.  Na 
závěr jsme si 
pochutnali na výborné 
zmrzlině a slunečný 
den jsme tak báječně 
zakončili. 

 

 

 



 

Hledání pokladu ve strašidelném lese – 3. a 5. třída 

       25. 6. jsme se vydali hledat poklad v besednickém lese (jako každý rok), tentokrát ale ne 

dohromady, ale po dvojicích či trojicích. Navíc tam letos strašilo. Úkoly jsme zvládli, poklad našli 

a vůbec jsme se nebáli! 

 

 

 

 

Zoo Praha 

10.6. 2019 se žáci šesté a osmé třídy vydali do Zoo v Praze. I když jsme vyjížděli brzy 

ráno v 7 hodin, cesta nám rychle utekla a my si mohli téměř čtyři hodiny opakovat své 

znalosti z přírodopisu a to formou společné procházky po zoo. Na zpáteční cestě jsme se 

posilnili v McDonaldu a těšili se po únavném dni domů. 

 

 

 

 



 

Cesta do Malče za pokladem, grilování a spaní ve škole 

Dne 25.6. 2019 se druhá a čtvrtá třída 
vydala na cestu za pokladem. Od rána probíhaly 
velké přípravy – příprava stejnokroje (malování 
triček), masírování svalů                           a 
mozkových závitů. Odpoledne jsme se vydali na 
cestu do Malče. Po cestě nás čekala řada 
zapeklitých úkolů, po jejichž splnění jsme získaly 
šifru, která nám napověděla, kde je ukryt poklad. 

Po náročné cestě zpět do školy jsme se 
s chutí pustili do večeře – grilované hermelíny, 
párečky a masa zmizely bleskurychle.  

Na dobrou noc jsme si pustili pohádku a nechali si zdát o hezkém dni, který jsme 
prožili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Deváťáci se loučí se ZŠ a třídním kolektivem 

V pátek 21.6.2019 ve 12:40 jsme celá třída deváťáků nasedla na autobus a vyrazila do 
Českých Budějovic. Po příjezdu do ČB jsme spolu s paní učitelkou Vackovou  zamířili do 
pizzerie Italiano. Od paní učitelky jsme dostali tři velké pizzy, o které jsme se rozdělili, a každý 
si ještě objednal svojí vlastní. Na účet podniku jsme také dostali pizza tyčky se čtyřmi druhy 
dresinků. Bylo to moc dobré . 

Po vydatném obědě jsme se rozloučili s kuchaři a šli jsme 

směrem do kina. Během cesty jsme si (holky) zašli na rolovanou 

zmrzlinu, kvůli které jsme málem nestihli autobus. Nakonec vše 

dopadlo dobře a my se dostali do kina včas . Lístky jsme měli 

zamluvené a v kině jsme až na jednoho člověka byli úplně sami. 

Muži v černém se nám moc líbili! Jelikož jsme poté měli hodinu 

čas, tak jsme si nakoupili zásoby jídla a pití. Když se zase všichni 

sešli, společně jsme se vydali na bowling.  

Dvě hodiny utekly jako voda a i když to většina neuměla, 

užili si to naprosto všichni. Navzájem jsme se podporovali, aby 

každý shodil všechny kuželky, a když se to někomu povedlo, 

měli jsme všichni obrovskou radost. 

 Autobusem jsme 

před půlnocí vyrazili zpátky do Besednic. Ve škole jsme 

se museli pomalu plížit, protože tu spali i malí prvňáčci. 

Moc nám to nevyšlo, ale nikoho jsme naštěstí  

neprobudili. Společně jsme si pustili film(y) a pár žáků 

dokonce usnulo… Někteří včetně paní učitelky nespali 

vůbec. Po dlouhé noci plné 

rozhovorů, hororů, vtipů a 

mnohého dalšího, začalo svítat a 

my se pustili do uklízení. Někteří 

odešli domů a ostatní se šli nasnídat do školní jídelny, kde byl připravený 

čaj, kakao, jogurty a různé buchty. Po snídani jsme se rozloučili a odešli 

domů. 

Chceme moc poděkovat kuchařům z pizzerie Italiáno za 

vstřícnost a ochotu a samozřejmě za výborný oběd a paní Šindelířové 

za přichystanou snídani, která nás krásně probudila . 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na prvním stupni, po skončení vyučování, 

jsme šli společně do šaten a já si vůbec 

nevšimla, že nemám na zádech tašku a 

musela jsem se pro ni vracet . Od té doby 

si dávám pozor na věci. 

 

V osmé třídě jsme byli na výletě ve 

Slověnickém mlýně, kde jsme absolvovali 

provazovou lávku ve výškách. Nemám je 

ráda, ale zvládla jsem to. V jednu chvíli jsem 

ale se smíchem volala na paní učitelku: „Co 

jste si to na nás zase vymyslela .“ Celý 

výlet byl ale super. 

Po jedné z písemek matematiky jsem si smutně 

povzdychl: „Kdyby nebyly chyby, nebylo by kdyby.“ 

A od té doby to bylo motem ve třídě i paní učitelky 
 

V páté třídě jsme dostávali mandarinky a pár 

z nás napadlo si s nimi házet. Bohužel ji spolužák 

zapomněl chytit a mandarinka přistála přímo 

nad tabulí.  Snažili jsme se to ukrýt, ale paní 

učitelka na to stejně přišla, když při výuce stáhla 

tabuli dolů. Samozřejmě jsme si to uklidili  

 

V druhé třídě se kamarád naštval tak moc, 

že začal házet se židlemi a pokousal mě na 

noze. Do dneška si dávám pozor, koho můžu 

naštvat.  

 

Celých devět let bylo skvělých, je těžké 

vybavit si konkrétní vzpomínku, jenom 

letošní rok je na ně velice bohatý . 



 

Soutěže, kterých jsme se letos zúčastnili – výsledky naleznete na stánkách 

školy (byli jsme moc šikovní): 

 Bobřík informatiky 

 Matematická soutěž Pangea 

 Matematický klokan 

 Recitační část Novohradského zvonku 

 Recitační soutěž v ČK 

 Výtvarná část Novohradského zvonku 

 Jihočeský zvonek v ČK 

 Výtvarná soutěž pro Jihočeský kraj „Naše lesy“ 

 Výtvarná soutěž „Evropa ve škole“ 

 Krumlovská dětská porta 

 Folky Tonk v Praze 

 Výtvarná soutěž „Lesy kolem nás“ 

 Přehazovaná – okresní kolo 

 Vybíjená – okresní kolo 

 Minifotbal 

 Dopravní soutěž mladých cyklistů 

 Štafetový pohár – okresní kolo 

 Dračí lodě 

 Florbalový turnaj mladší žáci 

 Svatojánský vlastivědný maraton 

 



 

Naše největší úspěchy 

 Bobříka informatiky získali: - soutěže v bobříkovi informatiky můžete zkusit sami na stránkách: 

https://www.ibobr.cz/test/archiv 

Marek Šimek, Ondřej Šindelíř, Stela Lemochová, Ester Moravčíková, David Sedlic, 

Karolína Síkorová, Karolína Kozlová, Adam Paderta 

 Výtvarná soutěž „Naše lesy“, jihočeský kraj: Vítězná práce v V. kategorii – Oleh Kovalchyn 

 Výtvarná soutěž „Evropa ve škole“: 

Čestné uznání za výtvarnou práci získali: Klára Kozlová, Albert Čech, Nela Leitgebová 

 Novohradský zvonek – oblastní kolo 

Recitační soutěž 1. kategorie: 2. místo – Albert Čech 

Recitační soutěž 4. kategorie: 1. místo – Ester Moravčíková 

Recitační soutěž 4. kategorie: 3. místo – Roman Veselý 

Výtvarná část 1. kategorie: 3. místo – Vít Nágr 

Pěvecká část 3. kategorie: 2. místo – Filip Jánský 

Pěvecká část 3. kategorie: 2. místo – Filip Jánský 

Pěvecká část 4. kategorie: 1. místo – Roman Veselý 

Pěvecká část 5. kategorie: 1. místo – Roman Veselý 

 Jihočeský zvonek  

Okresní kolo: 

Sólový zpěv 4. kategorie : Stříbrné pásmo (2. místo)  – Roman Veselý 

Sólový zpěv 1. kategorie : Zlaté pásmo (1. místo)  – Filip Jánský 

Sólový zpěv 3. kategorie : Zlaté pásmo (1. místo)  – Roman Veselý 

 Postup do celostátního kola 

Komorní zpěv - Duo 1. kategorie : Zlaté pásmo (1. místo)  – Julie Mročková, David Pešek 

 Postup do celostátního kola 

Krajské kolo: 

Sólový zpěv 3. kategorie : Stříbrné pásmo (2. místo)  – Roman Veselý 

Komorní zpěv - Duo 1. kategorie : Zlaté pásmo (1. místo)  – Julie Mročková, David Pešek 

Přehlídka dětské recitace s postupem do krajského kola: 2. místo – Albert Čech 

1. místo – Roman Veselý 

 Krumlovská dětská porta: 3. místo – skupina JULIE 

 Hudební soutěž FOLKY TONK v Praze: 3. místo – skupina JULIE 

 

https://www.ibobr.cz/test/archiv


Posádky všech lodí si navzájem pomáhali a půjčovali si mezi sebou své 

členy tak, aby jich byl přesný počet, také byly doplňovány žáky 5. třídy. 

 

 

 Dopravní soutěž mladých cyklistů 

Tým ZŠ a MŠ Besednice – 2. místo 

 Štafetový atletický pohár Kaplice 

Tým I. a II. Kategorie – 8. místo 

 Přehazovaná – okresní kolo: 3. místo  

 Vybíjená – okresní kolo: 2. místo 

 Minifotbal – okresní kolo: 3. místo 

 Florbalový turnaj – 2. místo 

 Dračí lodě Lipno nad Vltavou: 

8. třída – 3. místo 

9. třída – 5. místo  

6. třída – 9. místo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Ze školní jídelny  
Zde je pár slov o činnosti naší školní jídelny od ledna 

do června 2019. 
Neustále se snažíme do jídelníčku zařazovat novinky. 

 
V lednu paní kuchařky poprvé zařadily zeleninový salát 

s balkánským sýrem. Nečekaly jsme žádnou velkou slávu ze 
strany dětí, protože zelenina jim celkově moc „nešmakuje“. Ale byly jsme mile překvapeny, 
jak dětem chutnal. Pro velký zájem jsme tento salátek ještě několikrát do konce roku 
opakovaly. 

 
Další nová jídla nebo ta, která se dlouho u nás v jídelně nevařila a my jsme je zařadily 

do jídelníčku v období od ledna do června: domácí kynuté knedlíky s jahodami a tvarohem, 
hermelínové kroužky, klopsy, maďarský kuřecí perkelt, musaka s mletým masem, falafel – 
cizrnové kuličky, placičky a halušky. Z ryb jsme vyzkoušely okouna nilského, který byl velmi 
chutný. Dětem ve školce jsme několikrát udělaly jahodový koktejl, který se setkal s velkým 
nadšením, takže do budoucna budeme určitě opakovat. 

 
1. února měly děti ze základní školy pololetní prázdniny, ale my jsme v kuchyni vařily 

pro děti z mateřské školky. Jako vždy jim připravujeme nějakou specialitu. Tentokrát jsme 
dělaly jejich oblíbené palačinky s marmeládou.  

 
 Od 4.2 do 8.2.2019 proběhly ve škole jarní prázdniny. Mateřská škola byla otevřená, 

a proto jsme celý týden vařily pro naše nejmenší J. . V tomto týdnu v odpoledních hodinách 
jsme uskutečnily sanitaci veškerých prostor kuchyně a skladů – vyčištění klimatizačního a 
vzduchového zařízení, úklid skladových prostor, veškerá desinfekce stěn – dlaždic, vyčištění 
odpadů – lapolu.  V jídelně pan školník nainstaloval nová osvětlení. 

Obě paní kuchařky jely jeden den na školení do Českých Budějovic – nové trendy 
v moderním vaření (jezdí každý rok). 

Já se zúčastňuji dvakrát do roka krajských konferencí hromadného stravování, kde nás 
seznamují s novinkami ve stravování a v legislativě. 

 
 14. února byl svátek Sv. Valentýna. Naše kuchařky si pro děti připravily zamilované 

menu – Valentýnské lazaně a linecké srdíčko slepované jahodovou marmeládou. 
  
22. února proběhl ve školní jídelně audit. Tato kontrola celého provozu školní jídelny 

se koná každý rok v únoru. Provádí ho paní Ing.J.Písaříková, která kontroluje veškerou činnost 
naší kuchyně – např. nakládání s odpady, třídění odpadů, dokládání původu potravin, doba 
trvanlivosti potravin, teploty chladniček a mrazniček, skladování potravin, čistota na 
pracovišti, sestavování jídelního lístku, dodržování spotřebního koše, dodržování systému 
HACCP – kritické body, sanitační řád ….. Předkládá nám i doporučení, co by bylo třeba zlepšit 
popř. obnovit…. Všechny pracovnice školní kuchyně jsou proškoleny z hygienického minima. 
Audit dopadl v naprostém pořádku. 

 
 7.3. nás nečekaně a neohlášeně navštívila 

kontrola z hygieny. Byly opět kontrolovány 
všechny prostory kuchyně a skladů, teploty 
chladniček a mrazniček, skladování a trvanlivost 
masa, jídelníček… Tato kontrola také dopadla na 
jedničkuJ. 

 
 
 



 
 
 
 
 31.5. se ve škole slavil Den dětí. My v kuchyni jsme se také velmi aktivně zapojily. Pro 

děti byl připraven velký ochutnávkový den mléčných výrobků, ovoce a pečiva. Naše škola je 
zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol. Skoro každý týden děti dostávají mlíčka, jogurty, 
plátkové sýry, Cottage... Jako minulý rok tak i letos nám byl nabídnut tzv. Doprovodný 
program – ochutnávkové koše. Opět tato nabídka byla využita. Děti dostaly spousty druhů 
mléčných výrobků – plátkové sýry, mléka, trvanlivé sýry, Cottage, podmáslí, jogurty…dále 
ovocné a zeleninové bedýnky – melouny, grepy, granátová jablka, jablka, hrušky, okurky, 
ředkve, saláty, zelí… My jsme jim ještě objednaly několik druhů pečiva – celozrnné chleby, 
norské chleby, rohlíky, sojové rohlíky. 

Při rozdělování těchto dobrot do tříd nám pomáhali naši „deváťáci“. Tímto bych jim 
chtěla moc poděkovat za ochotu. 

 
4. června v odpoledních a podvečerních hodinách se uskutečnil v naší škole koncert 

sboru a šikovných flétnistů, které vede pani učitelka Lenka Brothánková. 
 
7. června se pořádalo sportovní odpoledne dětí, které chodí na gymnastiku, tanečky, 

florbal a angličtinu pod vedením učitelek Lenky Brothánkové, Zdeňky Kohoutové i Ireny 
Hubené. 

Na obě tyto akce jsme zajišťovaly občerstvení – sladké, slané, chlebíčky, jednohubky, 
nápoje, káva… Finančně přispěl Městys Besednice. 

  
Během roku se mění i výzdoba školní jídelny. Velké poděkování patří paní učitelce Petře 

Matouškové a jejím dětem ze čtvrté třídy, které nás zásobují svými krásnými obrázky. Na 
velikonoční výzdobě se podílela i družina pod vedením slečny Štěpánky Hosenseidlové. Také 
jim moc děkujeme. 

 
V závěru bych chtěla poděkovat svým kolegyňkám kuchařkám Janě Schwarzové a 

Radce Kozlové, které kolikrát opravdu padají únavou, protože to někdy není jednoduché 
uspokojit skoro 200 hladových krků. Denně vařit nejen polévku, hlavní jídlo, svačinky pro děti 
do MŠ, péct různé moučníky, dezerty, ale i neustále uklízet veškeré prostory kuchyně a to i 
několikrát denně. Děkuji moc J 

 Všem přeji krásné léto a nádherné prázdniny. 
  

Za školní jídelnu Martina Šindelířová 

 

 

 

 

 

 



 

Kroužky a volnočasové aktivity v naší škole 

Hravá logika a deskové hry 

Při kroužku hravá logika a deskové hry se paní učitelka s dětmi 

věnují různým zapeklitým úkolům, rébusům nebo křížovkám atd. 

Některé řeší děti sami, jiné řešíme společně. Po jejich zdolání hrajeme 

různé deskové a společenské hry jako 

je například: Dixit, Osadníci z Catanu, 

Kri – kros, karetní hry, hry s kostkami, 

Člověče nezlob se nebo Mikádo. 

Žáci z druhého stupně táke sestavovali legoroboty, které 

mohli v počítačovém prostředí programovat a udávat jim tak 

předem dané pokyny na základě úkolu. 

 

 

Věda nás baví 

Věda nás baví je kroužek pro děti, ve kterém se hravou a 

zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů jako je fyzika, 

chemie, astronomie, inženýrství, strojírenství, atd. Vyzkouší si 

jaké to je stát se na chvíli malými vědci. Letos jsme v rámci 

kroužku prováděli experimenty, ve kterých jsme zkoumali a 

zjišťovali např.: 

- co je nenewtonská kapalina  

- jak vypadá buňka a jaký je rozdíl mezi 

buňkou živočišnou a rostlinou 

- jak vypadají srdce, plíce, ledviny a jak 

fungují 

- co je těžiště 

- co je atom 

- co mechanická energie 

- fáze měsíce 

- jak funguje Archimédův šroub 

- poznávali jsme co je a jak se zjišťuje pH 

- jak funguje potápění u ryb a ponorek 

- co jsou optické klamy 

- jak vypadá šroubovice DNA 

- jak funguje Pythagorův a Tantalův pohár 

- jaké jsou druhy mostů 

- a další zajímavé pokusy 

Všechny pokusy jsou připravované tak, aby žáky bavily a byly pro ně srozumitelné, 

jasné a vhodné. Moc se těším na příští rok a děkuji organizaci Věda nás baví za možnost 

obohatit děti o nové informace a zkušenosti hravou formou. 

Více informací o kroužcích najdete na: https://www.vedanasbavi.cz/ 

D. Vacková 

 

https://www.vedanasbavi.cz/


 

 

První rok s Kohoutkem 

Ve školním roce 2018/2019 jsme rozšířily nabídku volnočasových aktivit pro naše děti. Po 
úspěších, o kterých jsme informovaly v minulém čísle zpravodaje, přišly další: 

Tvořivý kurz - Nelinka Leitgebová, Klárka Kozlová a 
Albert Čech získali čestné uznání v krajské soutěži 
Evropa ve škole. Vítek Nágr získal 3. místo ve výtvarné 
soutěži Novohradský zvonek. 

Hra na zobcovou flétnu – Mezinárodní soutěž 
Novohradská flétna - Andělka Karlachová a Adélka 
Bláhová získaly čestné uznání, Albert Čech 3. místo a 
Vítek Nágr dokonce 2. místo v celorepublikové 
konkurenci. 

Pěvecký sbor – sólisté Julie Mročková, Jan Zeman a duo Julie Mročková a David Pešek získali 1. 
místo v okresní soutěži Jihočeský zvonek. Duo postoupilo do krajského kola do Strakonic, kde 
získali opět zlaté pásmo! 

Ve dnech 4. 6. a 7. 6. proběhlo Závěrečné odpoledne s Kohoutkem. 

V úterý 4. 6. se představilo všech 19 flétnistů, Pěvecký sbor Kohoutek a 
výtvarné práce dětí z Tvořivého kurzu. 

V pátek 7. 6. se ukázali naši gymnasté, děti z kroužku 
angličtiny, tanečníci a florbalisté v závěrečném turnaji s 
rodiči. 

Obě akce byly nabity nadšením a radostí. Děkujeme 
městysu Besednice za příspěvek na občerstvení, jídelně ZŠ 
za pomoc a podporu, rodičům za krásné ohlasy, a 
především dětem, ze kterých máme opravdu velkou radost. 

V příštím školním roce se na všechny opět moc těšíme! 

 

 

 

 

 

 

 
Bližší informace viz www.kohoutekbesednice.cz 

 



 

Ukázky z dalších akcí, které se v letošním školním roce konaly. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. třída Na procházce v lese - sbírání 

přírodnin a pozorování živočichů 

2. třída - Máme šikovné nožičky i pusinky 

Bubnujeme spolu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druháci a jejich duhové pokusové mlsání 

Florbalový turnaj v Kaplici - 2. místo 

Kohouti si zahráli s Velešínem 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween na 1. stupni - Úkoly připravila 5. třída 

Nakupujeme - 1. třída  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikuláš – nadílka od 9. třídy  

Orchestr 3. třídy - nástroje - vlastní výroba 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola hrou - 1. a 2. třída 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnaj v pexesu I. stupeň 

Přehazovaná 4. a 5. třída - 3. místo 

Jumping – TV 8. a 9. třída dívky 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PČ 6. a 8. třída kluci 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VV 7. třída - jeskynní malby 

Přehlídka řeckých Bohů 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoce 

Světový den vody  

Ukliďme Česko 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze školní družiny 



 

 

 

 

 

 

 

3D modely – výtvarná 

výchovy 9. ročník 



 

 

 

 

 

 

Adaptační pobyt 6. třída 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz mladý vodní záchranář 



Tajenka: 

INFORMATIKA 

 

Svatojánského vlastivědného maratonu se ke 

konci školního roku zúčastnilo 5 žáků naší školy ze 4. a 5. 

třídy. Soutěžili ve znalostech o České republice a Evropě 

a umístili se na předních místech. 

R. Stašková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Křížovka od žáků 8. třídy vytvořená v programu MS Excel 

Svatojánský vlastivědný maraton  



 

 

 

 

 

 

 

Vytvořila Mgr. Dana Vacková 

ve spolupráci s žáky 9. třídy 

  a za pomoci všech kolegyň a školní jídelny. 

Více informací a fotografií naleznete na stránkách školy 

https://www.zsbesednice.cz/ 

Doplňkové obrázky jsou použité z: https://pixabay.com/ 

Červen 2019 

 

https://www.zsbesednice.cz/
https://pixabay.com/

