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Školní rok 2019/2020 byl ve znamení změn
 a nových situací, které jsme společně zvládli. 
Pojďte se s námi za letošním rokem ohlédnout.

Jedny z nejvýraznějších událostí  školního roku 
byly změny ve vedení školy. První velkou změnou 
byl nástup nové ředitelky školy. Od září 2019 se ředi-

telkou školy stala paní Ing. Eva Tomášková.  
Další změna proběhla během podzimních měsíců, 

kdy na pozici vedoucí učitelky MŠ nastoupila 
paní Zdeňka Huťová. Poslední změna nastala 
před Vánoci, kdy paní zástupkyně Mgr. Zdeňka 
Kohoutová odešla na mateřskou dovolenou a do 

pozice zástupkyně ředitelky školy nastoupila 
paní učitelka Mgr. Dana Vacková. 

Další přehled uplynulých událostí a akcí Vám přináší-
me v našem každoročním vydání školního zpravodaje.



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

PRVŇÁČCI

Ve čtvrtek 19.9. 2019 v dopoledních hodinách 
proběhl ve škole cvičný požární poplach. 
Byla to zkouška připravenosti žáků i zaměst-
nanců školy a je nedílnou součástí osvěty 
a prevence v oblasti požární ochrany. Žáci
 i zaměstnanci školy jsou každoročně poučeni 
a instruováni, jak se zachovat v nebezpečné si-
tuaci, jakým způsobem ochránit své zdraví, 
jak se co nejrychleji evakuovat, kde se shro-
mažďovat po opuštění budovy. A nyní 
si to mohli v reálném zážitku, o kterém nebyl 
nikdo předem informován, prožít. 
Všichni organizovaně se svými učiteli opustili 

POZAR VE SKOLE

naštěstí jen cvičně

budovu školy dle instrukcí   
a v časovém limitu se shro-
máždili na stanovném 
místě u školy.



Ukliďme Česko!
V pátek 20. 9. 2019 se 1., 2., 4. a 5. třída 

zapojila do podzimního dne akce 
Ukliďme svět, ukliďme Česko! Vydali 

jsme se po Besednici a společnými silami 
nasbírali několik pytlů odpadků. 

Dne 21.9. 2019 se sedm dětí z naší školy zúčastnilo běžecké soutěže 
Svatojánský kopeček. Vítek Nágr. ve své věkové kategorii získal 
1. místo! ‚Gratulujeme! Tato soutěž byla pořádána na podporu Bazal-
ky, která pečuje o  handicapované děti. 

SVATOJÁNSKÝ KOPEČEK



Dne 23.9. 2019 se někteří žáci společ-
ně s našimi hosty projektu EDISON 
podíleli a svým zpěvem a recitací při-
spěli k oslavě 105. výročí narození 
plk. Vojtěcha Smolíka. 
Následně také s ostatními účastníky 
vzpomínkové akce zhlédli promítání 
dokumentu o československých let-
cích RAF ve Velké Británii. 

105. výročí narození plk. Vojtěcha Smolíka

26.9. 2019 jsme se zúčastnili tradičního Večer-
ního běhu Kaplicí. Zpočátku to vypadalo, že 
nám počasí nedopřeje krásné sportovní zážit-
ky, ale sottva co závod začal, sluníčko si akci 
také nenechalo ujít. Z naší školy jsme obsadili 
téměř všechny věkové kategorie a odvezli 
si domů i cenná umístění. 

Z našich běžců se nejlépe 
umístila Lucie Paťhová
z 5.třídy, která před sebou 
nechala pouze jednu sou-
peřku, a umístila se tak 
na krásném 2.místě. 
A trochu smolařem se stal 
Jan Čabela, také z 5. třídy, 
který skončil na pomyslném 
bramborovém místě. 
Pochválit musíme však          
i ostatní děti, které 
do svých běžeckých výkonů 
daly všechno!

VEČERNÍ BĚH KAPLICÍ



Týden anglické konverzace  
projekt EDISON

V týdnu od 22. září proběhl na naší škole Projekt Edison.Tento projekt má 
za cíl spojit mladé lidi z odlišných kultur a národností, seznámit se se zvyky, 
tradicemi a situacemi v jiných zemích, a zmírnit tak kulturní bariéru. 
Na naši školu přijely 4 stážistky, které seznamovaly žáky se životem 
ve svých zemích a v pátek pro ně připravily GlobalVillage přehlídku předmě-
tů a tradičních jídel typických pro své země. Děvčata pocházela z Brazílie, 
Turecka, Jordánska a Rumunska.

Všechny stážistky s dětmi komunikovaly 
pouze v angličtině.Žáci tak byli nuceni tento 
jazyk použít v praxi, a to zábavnou a nená-
silnou formou, a při tom získali zajímavé in-
formace o čtyřech rozdílných zemích. Sami 
také mohli stážistkám ukázat život v naší 
republice, zejména v našem kraji. Poslední 
den projektu se tak proměnil v celou škálu 
ukázek našich tradic a zvyků. Žáci ukázali 
děvčatům, jak u nás vypadají Vánoce a nau-
čili je péct vánočku. Také je seznámili s tra-
dičními tanci, ukázali tradiční kroj Doudleb-
ska, masopustní kostým,zazpívali  lidové 
písně, zahráli si s děvčaty hry a ukázali          
a popsali jim zajímavé pokusy. Děvčata         
na oplátku připravila ukázky typické 
pro jejich zem.

Odpolední program v celém týdnu obstarali ve spolupráci žáci školy a paní 
učitelky. Stážistky navštívily Český Krumlov, České Budějovice a samozřej-
mě i Besednici a její okolí.
 
Dovoluji si i touto cestou poděkovat besednickým rodinám, které zajistily 
ubytování, stravování a často i odpolední program pro naši návštěvu. 
Zároveň i mým kolegyním, které ve svém volném čase provedly návštěvu       
mnoha míst našeho kraje a se svými žáky připravily program, během které-
ho jsme tak v září měli ve škole nejen Vánoce a Velikonoce, ale i masopust.               
Velké poděkování patří paní učitelce Z. Řehoutové za organizaci celé akce.





Žáci devátého ročníku se od začátku roku věnovali rozhodování o své 
budoucnosti v rámci předmětu svět práce. V tomto předmětu 
se seznamovali s oblastí trhu práce a poznávali své možnosti, které 
jim pomohou vybrat následující vzdělávání. Součásti pomoci s rozho-
dováním byla i každoroční návštěva žáků devátého ročníku Úřadu 
práce v Českém Krumlově, na kterou se vydali 3. 10. 2019.
Dalším krokem k pomoci vybrat si povolání byla i návštěva Burzy 
škol v Českém Krumlově dne 22. 10. 2019 a akce Vzdělání a řemeslo 
v Českých Budějovicích ze dne 7. 11. 2019. 

Česká hospodářská komora nám také umožnila navštívit strojíren-
skou firmu Jihostroj

Kariérové poradenství pro žáky

Dne 3.října navštívili žáci 8. třídy Muzeum vos-
kových figurín WAX MUSEUM v Českém Krum-
lově. Děti obdivovaly více než osmdesát českých        
i světových postav kultury, sportu a politiky.
„Seznámily se“ např. s Karlem IV. nebo Františ-
kem Josefem I. a s dalšími osobnostmi. Muzeum 
je zaměřeno na osobnosti a region jižních Čech. 
Středověká krčma, tržiště, rybáři u rybníka nebo 
alchymistická dílna byly doplněny také zvukový-
mi efekty, které působily dojem, že jsme se ocitli 
v minulosti.

8. třída a návštěva Českého Krumlova



ADAPTAČNÍ POBYT ŠESŤÁKŮ
Ve dnech 11. – 13.10. 2019 proběhl adaptační pobyt šesté třídy. Většina 
žáků se sešla v pátek odpoledne v táborové základně DDM ČB v Přední 
Výtoni. Pátek a sobota proběhla v režii organizace ICOS, která připravila 
pro děti velmi bohatý a zajímavý program.
V pátek děti sepsaly svá společná očekávání od celého víkendu a společně 
si zahrály spoustu her, ve kterých musely prokázat vzájemnou spolupráci 
a důvěru. K večeři nám dvě maminky připravily výborné řízky a za to jim 
moc děkujeme. Když nastala tma, čekala na nás všechny stezka přání. 
Každý z nás se musel vydat po cestě, která byla osvětlena pouze svíčkami 
a na konci jsme museli napsat na připravený papír svá přání. Když došli 
všichni, složili jsme papír se svým přáním do tvaru lodičky a zapálenou 
jsme ji poslali po hladině Lipna. Do postýlek jsme se dostali až o půlnoci.
V sobotu ráno jsme společně posnídali 
domácí vafle s nutelou a čajem a začalo dopo-
ledne plné zábavy. Se zavřenýma očima jsme 
poznávali podle rukou, nohou, ramenou a 
obličejů své spolužáky. Zahráli jsme si akční 
piškvorky a naučili se vzájemně báseň o tři-
nácti slokách.  Paní učitelky nám mezi tím 
připravily oběd (polévku a špagety). Polední 
klid nám nic neříkal, a tak jsme si vymysleli 
vlastní hru s vysílačkami. Odpoledne jsme 
prokázali vzájemnou důvěru a obratnost na 
lanech a vytvořili jsme společný obraz pouze 
z přírodnin na památku celého víkendu. 
Večer nás čekala zábava v podobě diskotéky, 
provázená hrami a zakončená společnou 
stezkou odvahy a vytvořením společného 
prostoru ke spaní v klubovně.  

V neděli jsme si zabalili, zahráli přehazovanou, Ringo, deskové hry a vrhli 
jsme se na vaření společného obědu. Protože se nám to povedlo, pozvali 
jsme na oběd i rodiče. Všem moc chutnalo a už nám nezbývalo nic jiného, 
než se rozloučit a domů si odvézt krásné zážitky.



Toulky Římovem a na hrad Velešín
16. 10. se žáci sedmě třídy vydali na výlet 
ze sv. Jana přes Římov a až na zříceninu hradu     
Velešín. Počasí nám bohužel moc nepřálo,               
ale i přesto si děti výlet užily a odnesly si nové vě-
domosti a hezké vzpomínky, strávené se svými 
spolužáky.

Dne 17. 10. 2019 proběhl na naší škole 
projektový den „Podzimní významné 
dny.“

Žáci deváté třídy si připravili pro MŠ         
a I. stupeň ZŠ stanoviště s různými úkoly 
symbolizujícími významné podzimní dny. 
Děti si tak zkusily jaké to je, když lidé 
nevidí, rozpoznávaly různé druhy zvířat    
a stromů, třídily odpad, určovaly zdravá   
a nezdravá jídla a malovaly společný 
strom.

6. třída vytvořila plakát o důležitosti 
hmyzu pro život a nutnosti jej chránit. 
7. třída vytvářela reliéfy krajiny na za-
hradě a rozvíjela si přírodovědné znalosti. 
8. třída se zaměřila na zdravou výživu, 
připravila praktické ukázky zdravé 
stravy a vytvářela plakáty, upoutávky a 
reklamní materiály na toto téma.

Podzimní významné dny



HALLOWEEN

13.11.2019 se devátá třída a někteří další žáci z druhého stupně zúčastnili 
v Trhových Svinech filmového představení a následné debaty, jejichž téma-
tem byla záchrana  670 židovských dětí Sirem  N.G. Wintonem před jejich 
záhubou v koncentračních táborech v předvečer druhé světové války. Snad 
jen absolutní klid během zmíněného dokumentu a někdy i slzy v očích 
by mohly být dokladem, jak nesmírně užitečný a poučný tento dokument 
byl. Děti se mohly zamyslet nad opravdovou lidskostí, nad hrůzou a nesmy-
slností tehdejších událostí. Snad je tento zážitek povede k zamyšlení i nad 
současnou dobou, kdy ne všechny děti mohou žít v míru a bezpečí jako my.

Síla lidskosti – představení a film 
o záchraně dětí panem N. Wintonem

V pátek se školka a 1. stupeň ZŠ pro-
měnily ve školu strašidýlek. Žáci páté 
třídy si pro děti ze školky a z prvního 
stupně připravili strašidelnou cestu, 
ve které si děti zopakovaly, co již umí  
z Čj, M nebo z Aj. Celá cesta byla za-
končena rejem strašidel v tělocvičně    
a společným focením. Jako zlatou 
tečku pro nás připravily kuchařky vý-
borný oběd se sladkou odměnou. 



SAMETOVÁ REVOLUCE

Dívky a kluci zjišťovali, jak spolu 
jednotlivé objevené věci v kufříku 
souvisí a jak s tím vším souvisí i 
stará školní aktovka. Prohlíželi 
jsme fotky, osahávali materiály 
šatiček, četli fiktivní dopisy, dis-
kutovali, očichávali deník, sklá-
dali mapu ČR a porovnávali ji s 
mapou ČSSR.  Společně jsme tak 
pronikli do 80. let, až jsme dopu-
tovali k 17. listopadu. Tento den 
jsme si představili prostřednic-
tvím Dějin udatného národa čes-
kého a výstavy Střípky revoluce, 
kterou jsme oživili pomocí mobil-
ního telefonu a aplikace Festival 
Svobody. Mluvili jsme o svobodě a 
také o pravidlech a péči o ni. Děti 
byly fantastické! Nakonec vytvo-
řily klíče pro Svobodu s různými 
poselstvími.

S kufříkem za svobodou

V týdnech od 11. do 19. listopadu si 
žáci  6.- 9. tříd v hodinách HV připo-
mněli a zazpívali písničky, které se zpí-
valy při demonstracích během roku 
1989. V rámci porozumění textu a jeho 
významu, jeho spojitostí s významnými 
historickými událostmi vytvořili myš-
lenkové mapy, které vysvětlují význam 
některých vyjádření, hledali asociace a 
souvislosti, typické výrazové jazykové 
prostředky, vytvořili medailonky zpěvá-
ků a písničkářů. Děti pracovaly ve sku-
pinách, v dalším týdnu zkoušely stejné 
písně zazpívat i jako karaoke s původ-
ními interprety.

PÍSNĚ REVOLUCE

V listopadu se i naše škola zapojila do oslav Sametové 
revoluce a toto téma prolnulo do různých předmtů. Zde 

můžete vidět střípky z našich sametových aktivit..



STŘÍPKY REVOLUCE
Žáky mimo jiné čekalo promítání 
dokumentu 1989: Z dopisů psa-
ných přes železnou oponu. A také 
beseda s Martinem Ehrlichem, 
která všechny účastníky správně 
nažhavila na štafetový 
BĚH ZA SVOBODU. Každá 
třída měla připravené v tubusu 
své poselství, se kterým zástupci 
tříd vyběhli spletitými chodbami 
školy. Na cestě je čekala i různá 
protivenství, stejně jako to bývá 
při cestě za svobodou. A která 
třída a které poselství dorazilo 
do cíle jako první? Devátá třída  
s poselstvím:
         PRAVDA ZVÍTĚZÍ!



Cassiopeia u nás ve škole

25. listopadu přijeli do školy lektoři z ekologické 
organizace CEGV Cassiopeia. Do programů 
se zapojily všechny třídy. Nejmenší děti poznáva-
ly společně život zvířat, ve vyšších třídách se řešil 
koloběh vody, počasí, ekologická domácnost 
i změny klimatu. Děti si odnesly mnoho nových 
poznatků, které mohou uplatnit i v běžném 
životě.

Dne 26.11.2019 se žáci 4. třídy vydali na exkurzi 
za hranice naší republiky. Jejich cílem byl 
Mauthausen a zážitková expozice Wellios.

Mauthausen a Welios – 4. Třída 

Traundorf a Welios – 7. třída
Ve čtvrtek 7. listopadu se žáci šesté a sedmé třídy za doprovodu paní učite-
lek V. Tampírové a E. Tomáškové vydali na výlet do hornorakouského 
Gmundenu na návštěvu NMS Traundorf. Seznámili se zde nejen se stejně 
starými žáky této školy, ale i s  principy využívání solární energie. Poté 
společně odjeli do Welios Science Center. Toto centrum nabízí mnoho atrak-
cí, na kterých si žáci vyzkoušeli fungování fyzikálních zákonů. Celý pobyt 
v Rakousku jsme zakončili pobytem v místním parku spojeném s menší 
ZOO. Děti si zde užily krásného slunečného počasí po dobu, kdy náš auto-
bus odvážel rakouskou část skupiny zpět do Gmundenu. Cesta domů 
do Besednice byla sice poměrně dlouhá a již za tmy, ale dorazili jsme v po-
řádku a plni zážitků. Věříme, že s našimi novými známými z Rakouska zů-
staneme v kontaktu a společně zrealizujeme další akce.



Mikulášské nadílka ve škole

Návštěva kostela
Žáci 2. stupně navštívili během hodin 
HV místní kostel sv. Prokopa. Prohlédli 
si interiér, poslechli si varhany, zkusili 
si na ně zahrát a nahlédli do jejich 
útrob, seznámili se s historickými sou-
vislostmi, které se týkaly nejen našeho 
kostela, ale i kostelů v jejich místě byd-
liště, poznali pojmy – posvícení, pouť, 
křtitelnice, zpovědnice, oltář, křížová 
cesta, paškál, kůr, celou exkurzi jsme 
odlehčili frazeologismy a přirovnáními: 
Ticho jako v kostele, Chudý jako kostel-
ní myš, Vzít si někoho na paškál, S 
tebou je kříž… Deváťáci si zazpívali náš 
známý chorál Svatý Václave.

I letos nás jako každý rok navštívila návštěva z nebes, a to Mikuláš, čerti a andělé.
Děkujeme jim za napravení některých zlobiváků.



Vánoční akademie a jarmark
Ve středu 11.12.2019 se na naší škole uskutečnil každo-
roční předvánoční program. Žáci ZŠ ve spolupráci s vol-
nočasovými aktivitami Kohoutek připravili vystoupení,   
ve kterých ukázali své dovednosti v oblastech tance, 
sportu, dramatického i hudebního umění. Na vánočním 
jarmárečku bylo možné zakoupit výrobky nejen výtvar-
né, ale i kulinářské. Všichni také mohli navštívit 
fotokoutek a odnést si domů i milou vzpomínku 
v podobě fotografie s kamarády nebo rodinou. V jídelně 
pak byla možnost posedět a popovídat s přáteli a ochut-
nat výborné zákusky žáků a jejich rodičů

Celou naší akci zdokumentovala Kaplická televize a vy 
si pomocí QR kodu můžete přehrát krátky sestřih celé 
akademie.



Vánoční zpívání

V rámci výuky cizích jazyků 
a hudební výchovy si děti  
z druhého stupně společně 
před odchodem na zimní 
prázdniny v pátek 
20.12.2019 zazpívaly známé 
vánoční písně a koledy. Ně-
které zpívaly i anglicky nebo 
německy.

Neotálelo se ani na prvním stupni 
a i tady jsme si s dětmi zazpívali 
oblíbené vánoční písně a koledy. 

A jako zlatý hřeb nás čekalo vystoupení 
které si připravily paní učitelky Irena 
Hubená a Lenka Volfová. Zazpívaly  píseň 
od Marka Ztraceného a nejen že nám tím 
zpříjemnily dopoledne, ale zároveň se zú-
častnili soutěže pana Ztraceného o lístky 
na jeho koncert a děti z 1.stupně je skvěle 
podpořily!
A vy si můžete jejich vystoupení přehrát 
pomocí QR kodu 

2. stupeň

1. stupeň



LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
V měsíci lednu jsme opět po roce absolvovali lyžařský výcvikový kurz, které-
ho se zúčastnilo 28 žáků ze 7. – 9. ročníku. Kurz probíhal v Lipně nad Vlta-
vou, kde jsme byli ubytováni na Chatě Lanovka, která se nachází přímo  u 
vleku.
V neděli po příjezdu jsme se ubytovali a začali večeří. V pondělí ráno po vy-
datné snídani, kterou nám každé ráno zdobil rautový stůl, začal výcvik,    
kde byli žáci rozděleni do tří skupin podle lyžařské zdatnosti.  
  Začalo pět dní tvrdé dřiny. Každý den jsme si po celodenní námaze zpříjem-
ňovali večery – hráli jsme společenské hry, měli zajímavé přednášky, chodili 
na procházky, dvakrát jsme navštívili místní plavecký bazén nebo jsme 
prostě jen tak odpočívali.
  Bohužel letošní rok se neobešel bez úrazu – okusili jsme tedy i rychlost        
a profesionalitu horské záchranné služby.

 Dalšího lyžařského kurzu se snad dočkáme ve školním roce 2021/2022.



DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V lednu se u nás ve škole uskutečnil Den otevřených dveří, na který  se 
přišli podívat bývalí i současní žáci se svými rodiči a obyvatelé Besednice 
a okolí. Samozřejmě nechyběli ani zájemci o studium se svými rodiči.Vítán 
byl jednoduše každý.

Ukázali jsem návštěvníkům prostory školy a zejména novinky, se kterými 
se můžeme chlubit - roboty, 3D tiskárna, logické hry, mikroskopy s promí-
táním. K nahlédnutí byly také kroniky s fotkami.
Vyzkoušet jste si mohli také hravou formu výuky. Domů si děti odnesly 
vlastnoručně vyrobený obal na sešit technikou enkaustika.

A velkým tahákem bezesporu bylo i vystoupení školní kapely Julie, která 
pro vás během odpoledne několikrát uspořádala menší koncert.



Tento den byl v naší škole trochu speciální. Děti už tušily, že je během do-
poledne čeká překvapení. 

Všechno to začalo Dnem naruby - kluci přišli oblečení jako holky, holky 
jako kluci. Ani personál se nenechal zahanbit. Po společném fotografová-
ní jsme obsadili kinosál a pak to začalo... 
                            KDYŽ NEMŮŽEŠ, TAK PŘIDEJ VÍC!
znělo nejen z pódia, ale i z hlediště. Celé toto překvapení si pro děti při-
pravily paní učeitelky Irena Hubená, Lenka Brothánková, Lenka Volfová 
a Petra Matoušková. Proměnily se v členy skupiny Mirai, a tím celé pub-
likum naprosto dostaly. Celé jejich vystoupení bylo nabité energií, stejně 
tak jaké celý kinosál. A po koncertě samozřejmě nechyběla ani autogra-
miáda s nejen rozdávání podpisů, ale také pololetního vysvědčení.

Den naruby a pololetní vysvědčení



Řečtí bohové
Ve čtvrtek 27. 2. opět navštívili naši školu 
řečtí bohové – žáci šesté třídy. Ti se toho 
chopili s velikou chutí a nadšením. 
Bohové prošli celou školu, nezapomněli 
ani na ty nejmenší.

Také se představili v kuchyni a v ředitně. 
V páté třídě na ně čekala od p.uč. Černé 
sladká odměna. Vrcholem jejich cesty 
se stala účast na hodině angličtiny 
v deváté třídě. 

MASOPUSTNÍ KOLEDA
Žáci z druhé třídy si připravili krásnou staročeskou ko-
ledu,kterou poctili celou školu. Nejprve si v ředitelně 
vyžádali povolení koledovat a pak v jednotlivých tří-
dách udělali tradiční „kolečko“ a pověděli žákům 
o hlavních symbolech masopustu. Poděkování patří 
i paní třídní učitelce Ireně Hubené, která je provázela 
přípravami i koledováním.



Návštěva obecního úřadu
V rámci výuky výchovy k občanství navštívili 
žáci šesté a sedmé třídy Úřad městyse Besedni-
ce, kde se dozvěděli mnoho zajímavých skuteč-
ností o zvycích a památkách obce.  Také byli se-
známeni s pojmem matrika a matriční knihy.  
Bylo nám vysvětleno, k čemu knihy slouží, kdo 
v nich může hledat a bádat a co se tam dá všech-
no najít. Děti si v knihách k tomu určených 
mohly vyhledat význam svého příjmení a v nepo-
slední řadě okusit trochu svatební atmosféry. 
Děkujeme paní starostce, paní Brunové a paní 
matrikářce Švarcové.

Divadlení představení
V úterý 28. 1. 2020 jsme se vydali do Českých Budějovic na představení 
Malého divadla Návod k přežití zombie apokalypsy. Mělo se původně týkat 
jen 8. a 9. ročníku, ale protože řada žáků onemocněla, jeli s námi také sed-
máci.

Internet je místo, kde většina z nás tráví čím dál tím více svého volného 
času. Ačkoliv nám internet v mnoha věcech pomáhá, je zdrojem mnoha in-
formací, zábavy a možné rychlé komunikace s člověkem na druhém konci 
světa, je také i místem, které využívají někteří pro to, aby druhým škodili 
nebo ubližovali.

Iniciativa Safer Internet Day chce na tyto hrozby upozornit a my se přidá-
váme.

Žáci 7. třídy tato témata procházela v několika hodinách předmětu infor-
matika. Téma začali  zhlédnutím dvou videí, která pro tyto příležitosti 
vznikla jako prevence. I v budoucnu se budeme na problematiku bezpečnos-
ti nternetu soustředit, a to napříč ročníky.

Safer internet day



Bruslení
Již tradičně i letos se žáci třetí a čtvrté třídy účastnili 
kurzu bruslení. 
Děti na lekce kurzu jezdily na hokejový stadion do Čes-
kého Krumlova. Zde je instruktoři naučili základy brus-
lení a ti šikovnější zvládli i těžší triky. Konání kurzu bylo 
dobře načasováno, protože posléze došlu k uzavření škol.

FANDÍME MOTORU
Dne 2. 3. 2020 vyrazili žáci šesté třídy s paní učitelkou Dančou a Štěpánkou 
a s několika rodiči fandit týmu HC ČEZ MOTOR České Budějovice na zápas 
mezi ČEZ MOTOR České Budějovice a HC Slavia Praha. Vstupenky nám 
zajistil pan Vlk, kterému za to moc děkujeme. Fandili jsme jako o závod, a 
tak byl zápas velmi pestrý. Padal jeden gól za druhým, 
Nakonec MOTOR porazil Slávii 15:1. Byl to opravdu zážitek. Těšíme se na 
další super zápas.



ŠKOLA V DOBĚ PANDEMIE
Jelikož naši planetu již od prosince ohrožoval nový typ koronaviru 

a virus se dostal i do naší země a situace nebyla příznivá, došlo 
dne 11. 3. 2020 k uzavření škol. Zdálo se, že nebude jednoduché 
se s touto situací smířit a přizpůsobit se jí. Ale my se nevzdali 

a velmi statečně jsme se pustili do učení a mnoha jiných činností.
A co se vlastně dělo, se dozvíte na následujících stránkách. 

A bylo jaro a s jarem nejenom, že se rodí mláďata a všechno kvete, voní 
a otepluje se, tak se dějí i ne úplně příjemné a oblíbené věci, jako třeba 
jarní úklid a ten se přesně odehrával v naší škole. A když už jsme se 
do toho pustili, tak pořádně. Začalo se nejprve malými věcmi, jako jsou-
papíry, pastelky, šuplíky a skříně a potom následovala budoucí nová 
třída, která se během inventarizace proměnila v provizorní sklad plný 
odpadu, ale také pokladů a vzpomínek na naše školní léta před xy lety. 
Byla to například resuscitační panna, kterou pamatují naše babičky
 a možná i prababičky. Můžete sami hádat, jak stará asi je.  
Konečná proměna této učebny nastala o prázdninách a dnes už se v ní 
děti mohou učit. 
  Tím to zdaleka ještě nekončilo. Když vysvitlo sluníčko, vylezli jsme 
z temných zákoutí naší školy a vrhli se do zkrášlování školní zahrady, 
kde vznikly nové hmyzí hotely.
 Poté nastal čas na ty největší změny. Z kuchařek se stal Ferda mrave-
nec – práce všeho druhu a ve školní kuchyni se začaly dít věci.  Vznikla 
nová okýnka pro výdej obědů, zrenovovalo se topení a zrekonstruovaly 
se omítky na stěnách. S naší krásnou kuchyní se vám bohužel nemůže-
me pochlubit a na vlastní oči ji neuvidíte, jelikož to je především králov-
ství paní kuchařek. 
  Na následujících řádcích  Vám představujeme další část naší Covid re-
konstrukce. Tuto část školy totiž může spatřit každý z vás, a to hned při 
vstupu do budovy. Jedná se totiž o vstupní chodbu. Tady jsme se natrápi-
li. Omítka držela jako přibitá a její oškrabování šlo velmi pomalu a neo-
bešlo se bez velkého množství prachu. Opravdu to nebylo jednoduché, a 
tak nám s další částí rekonstrukce pomohla stavební firma. 
Nyní můžete vidět, jak se nakonec celá rekonstrukce podařila a my 
na ni můžeme být náležitě pyšní. Přeci jen jsme se na ní podíleli vlastní-
ma rukama. Další úpravy a opravy školy se potom odehrály během let-
ních prázdnin a my se mohli alespoň na chvíli vrátit do skoro nové školy. 

Co se dělo ve škole?



ŠKOLA V DOBĚ PANDEMIE
Co se dělo ve škole?

Přírava k rekonstrukci nové učebny.
A tady si můžete tipnout, jak starý asi je resuscitační panák.

Rekonstrukce vstupní chodby 

Hmyzí hotely

Rekonstrukce školní kuchyně



Z počátku byly dětem zadávány úkoly pomocí našich webových stránek a 
každá třída měla svou složku, kam každý vyučující zadal práci a požadavky 
k úkolu. Tato varianta výuky nebyla úplně příjemná a vyhovující a pro 
rodiče zřejmě nebylo příjemné suplovat učitele. Naštěstí jsme neusnuli na 
vavřínech a pomalu, ale jistě přešli na on-line výuku pomocí platformy 
Teams. Naši vyučující se s dětmi spojovali pomocí videohovorů a snažili se 
s dětmi učit tak, jak byli zvyklí. Nebylo jednoduché naučit se takto vyučo-
vat, stejně tak nebylo jednoduché pro děti, umět se soustředit na výuku u 
počítače a zvládout většinu svépomocí. Mimo jiné jsme také pracovali s růz-
nými vzdělávacími a interaktivními platformami např. padletové nástěnky, 
jak jste mohli vidět u dne Downova syndromu nebo Dne včel. 

I přes všechny komplikace by se dalo říct, že jsme se s celou situací poprali 
a jako jedna z mála škol v okolí jsme najeli na online výuku ve velmi krát-
kém čase a velmi úspěšně.
.

ŠKOLA V DOBĚ PANDEMIE
A co se dělo na obrazovkách vašich počítačů?

Zpráva z online výuky

Po tom, co jsem rozjela dráhu YouTuberky,
 teď zkouším, jak to chodí v rádiu.
Je třeba to pořádně vyladit!

Online výuka třeťáků 
s paní učitelkou Volfovou.



ŠKOLA V DOBĚ PANDEMIE
Co dalšího jsme dělali na dálku?

Den Downova syndromu
I v letošním roce jsme podpořili lidi s Downovým syndromem 
a pomocí ponožek, jsme ukázali, že nejsme všichni stejní.
Bohužel jsme nemohli v odlišných ponožkách přijít do školy, 
proto jsme alespoň na dálku svoje ponožky nasdíleli pomocí 
padletové online nástěnky. A díky QR kodu si ji můžete 
prohlédnout i vy. 

Zápis do 1. třídy
I ten jsme zvládli na dálku. Zápis probíhal v dubnu, 
a to bez osobní přítomnosti budoucích prvňáčků. Ti 
měli možnost si školu prohlédnout během května a 
června po znouotevření škol.

Den včel
Stejným stylem jako Downův syndrom jsme podpořili i Den 
včel. Tentokrát jsme se nechlubili ponožkami, ale sdíleli 
jsme naše fotografie včel nebo jsme se podělili o zajímavé 
znalosti, které o včelách víme.

Netradiční focení
A protože se nenecháme ničím zastavit, poradili jsme si s každoročním fo-
cením tříd. Děti měly jedniný, a přesto důležitý úkol, a to nechat se od 
někoho vyfotit a fotografii poslat. Paní učitelka Irena Hubená si pak dala 
tu práci a každé třídě vytvořila společnou fotografii. Nebylo úplně jedno-
duché získat od každého žáka fotku. Za to jí patří veliký dík, 
protože každému vytvořila vzpomínku na tento složitý školní rok.



ŠKOLA V DOBĚ PANDEMIE
Co dalšího jsme dělali na dálku?

Paní učitelky z Mateřské a Základní školy v Besednici pro své žáky připra-
vily Interaktivní naučnou stezku s žabákem Kvakem. Cílem bylo, aby 
si žáci i rodiče na chvíli odpočinuli od náročné domácí výuky a užili si pří-
jemný den v přírodě. Stezka byla pro rodiče s dětmi připravena po dobu pěti 
dní a bylo na každém, kdy se na stezku vydá.
   Začátek stezky se nacházel na místním koupališti, kde děti plnily první 
úkol. Měly do písku nakreslit svoji maminku. Hřiště pro plážový volejbal
 se tak na chvíli změnilo v koláž krásných portrétů našich maminek.
   Po trase na děti čekaly i vzdělávací aktivity. Díky QR kódům se děti 
mohly přenést do zvířecí říše a poslechnout si hlasy zvířat, které mohou 
v lese potkat. Na dalším stanovišti se naopak zaposlouchaly do ptačího 
zpěvu. Zajímavosti se také děti dozvěděly u mraveniště, kde opět pomocí 
QR kódu mohly nahlédnout, jak to v mraveništi chodí.
  Na návštěvníky naší stezky čekaly i dva sportovní úkoly. Mohli si zacvičit 
na anglickou písničku Head, shoulders, knees and toes, která byla pro škol-
kové děti připravená i v české verzi Hlava, ramena, kolena, palce nebo 
si zasoutěžit v hodu šiškou na cíl.
   Na trase byly připraveny i další úkoly zaměřené na tvoření. U lesní cesty 
měly děti za úkol postavit domeček pro mechového skřítka a v poslední den 
stezky zde vyrostla lesní osada domečků malých i velkých rozměrů. Na sta-
novišti, kde děti pozorovaly, že stromy nerostou rovně, se také dozvěděly
 o budově, která nestojí rovně – a to je šikmá věž v Pise. Jejich úkolem zde 
bylo postavit co nejvyšší věž z kamenů. Na tomto stanovišti tak vzniklo 
besednické Stonehenge. Posledním úkolem, kde děti zanechaly svůj výtvor, 
bylo stanoviště, na kterém tvořily svá jména z přírodnin.

   Nebyla by to opravdová stezka, kdyby děti na konci nemusely hledat 
Kvakův poklad. Ten byl ukrytý na místní střelnici, kam děti dovedly fábor-
ky. V truhle se ukrývaly drobnosti a každý, kdo zvládl stezku projít, si mohl 
vybrat malý dáreček.

   

Interaktivní stezka žabáka Kvaka



ŠKOLA V DOBĚ PANDEMIE
Co dalšího jsme dělali na dálku?

Kvakův vzkaz na závěr: „Jsem rád, že v tak těžké době si dokážeme 
vážit toho, co máme okolo sebe. A to je naše příroda. Určitě jste si 
tento den užili a bude pro vás inspirací. Možná jste také přišli na to, 
že v přírodě je stále co objevovat. A vy máte jedinečnou možnost se ob-
jeviteli stát :-). 

   A pozor! Nic to nestojí!“

Interaktivní stezka žabáka 



Mohli jsme se vrátit do školy
Nastal den D a my se mohli částečně 25. 5. vrátit do školy. Nebylo to ale 
úplně jednoduché. Žáci se těšili na své spolužáky, kamarády i učitele. Toho 
se bohužel někteří nedočkali, jelikož byly třídy smíšené a ne tak, jak jsme 
byli zvyklí. Nemohli jsme se spolu bavit, jak jsme chtěli, děti v lavici 
seděly po jednom a s rozestupy. Tyto rozestupy musely dodržovat i o pře-
stávkách  a nepotkaly se s nikým jiným. Můžeme být ale vděční alespoň 
za to, že jsme se dětí konečně dočkali
  První stupeň byl rozdělen do čtyř skupin včetně školní družiny. Později 
se do školy mohli částečně vrátit i žáci druhého stupně, kteří se ve škole 
střídali. Ostatní žáci dále pokračovali v dálkové výuce, jelikož návrat do 
školy byl dobrovolný. 

A jak vypadala COVID výuka ve třídách?

Na následujících stránkách uvidíte, že jsme se i přes veškterá opatře-
ní snažili dětem pobyt ve škole alespoň trochu zpříjemnit. 



Den dětí

I v letošním roce jsme společně oslavili 
Den dětí. Všechno zdánlivě vypadalo 
normálně. Probíhala výuka. Pak ale 
byl pro učitele vyhlášen "zákaz učit". 
Paní učitelky si pro děti připravily 
stezku napříč školou a školním hřiš-
těm, plnou různých úkolů a aktivit. 
Děti měly například za úkol poznat 
písničky podle hudby, pomocí brčka 
„vyfoukat“ vlasy na předlohu plešatého 
pána, přejít překážkovou dráhu a po-
dobně. Na konci této stezky si děti v 
ředitelně vyzvedly sladkou odměnu, 
kterou si pro ně připravil spolek Vlta-
vín a vydaly se do jídelny, kde na ně 
čekal slavností oběd, oblíbený hambur-
ger.

Ani ve školce nebyla o zábavu nouze. 
Dopoledne strávily děti na školní 
zahradě a i ony si vyzkoušely několik 
činností se svými učitelkami..

SPORTOVNÍ DEN
Sportovním dnem jsme si nahradili všechny promeškané tělocviky a přesu-
nuli se do pomyslné džungle, kde nás čekala veliká opičí dráha v prostoru 
školy. Pořádně jsme si zasoutěžili, předvedli své nejlepší výkony a druhý 
den nás čekalo vyhlášení výsledků a odměny za naše výkony.



Badatelská výprava pro 2. stupeň

Na den 11. 6. 2020 byla pro žáky 2. stupně 
naplánována badatelská exkurze.
Cílem bylo nejen propojit předměty (zejmé-
na přírodopis-zeměpis-dějepis-matematika-
-fyzika-tělesná výchova, český jazyk, hudeb-
ní výchova a výchova k občanství.), 
ale i poznat okolí Besednice.
 Účast  sice byla obrovolná, ale i přesto, 
že nám počasí úplně nepřálo jsme se sešli
 v hojném počtu. 



LOUČENÍ S DEVÁTOU TŘÍDOU

Na poslední den školy se obyčejně žáci devátých tříd těší nejen proto, 
že je to ten poslední, ale i proto, že se děvčata předvedou ve svých téměř 
plesových róbách a kluci si půjčí opravdový oblek po starším bráchovi, nebo 
jim už maminky zakoupí ten do tanečních. Budou znít slova díků a vzpomí-
nek, paní učitelky si budou nenápadně zakrývat uši, až budou vyhrávat 
doprovodné, někdy i drsné melodie, které devítku vyprovodí na cestu do 
skutečného života.

Ale nic takového se nekonalo. Žádná módní přehlídka neproběhla, ani kla-
pání vysokých podpatků nově zakoupených lodiček se neozvalo.

Deváťáci se na ten svůj ‚,poslední“ přišli rozloučit spíše jen symbolicky. 
Poděkovali kytičkou přítomným vyučujícím, tak trochu se někteří 
i po dlouhé odmlce, kdy se nemohli vídat, ,, okukovali ´´, snad si kluci od-
dechli, že se nemusí oblékat do taťkova saka, a dívky, že nemusí omdlévat 
v nabitém sále a léčit si puchýře z nově nazutých střevíčků. Každopádně 
jsme 
si rozdali vysvědčení, tak trochu si připomněli, kam se kdo vlastně dostal 
na další školu a učení, smlsli jsme si na malém pohoštění, vyslechli jsme 
slova paní ředitelky a paní starostky, které se rovněž přišly alespoň 
do učebny rozloučit a popřát hodně štěstí. Děti obdržely od městyse malý 
dárek na památku a už už se těšily na jimi pořádaný večírek v přírodě.

Když jsem pak zpětně po několika dnech některé z mých bývalých deváťá-
ků potkávala, oddychla jsem si, že večírek, kam jsem se za nimi také přišla 
podívat, ve zdraví přežili.

Ať se jim v životě vše daří!

                                                                 Bývalá třídní učitelka Z. Řehoutová



LOUČENÍ S DEVÁTOU TŘÍDOU

...stejně tak jako deváťáci jsme se i my ostatní 
se školou rozloučili, ale jen na dva měsíce...



Školní družina
Školní družinu ve školním roce 2019/2020 navštěvovaly děti z 1.-5. třídy, 
které byly rozděleny do dvou oddělení. První oddělení vedla paní vychova-
telka Alena Blechová a druhé oddělení slečna vychovatelka Štěpánka 
Hosenseidlová. 
 Od začátku školního roku jsme se také tematicky ladili do každého roční-
ho období a snažili se vždy jej nějak pojmout a něco vhodného vyrobit 
či nakreslit. V prvním oddělení děti například na podzim vyráběly papírové 
dýničky či tvořily obrázky a výrobky z barevných lístečků. V předvánočním 
období se obě oddělení pečlivě připravovala na již tradiční Vánoční jar-
mark, vyráběli jsme dřevěné anděly, adventní kalendáře aj. Děti z druhého 
oddělení před Vánocemi také udělaly radost dětem z azylového domu a vy-
robily jim dáreček společně s přáním k Vánocům. 
  V zimním  období si děti z prvního oddělení vyrobily sněhuláky a během 
masopustu si zpestřily dny výrobou masek. 
 Pokud nám počasí dovolilo, chodili jsme na školní zahradu a hřiště, kde 
jsme hráli míčové hry, Na babu či Na schovávanou, nebo také „Rybičky, 
rybáři jedou“, či jsme si vytvořili různé překážkové dráhy a zasoutěžili si. 
   V druhém oddělení jsme si zavedli celoroční aktivitu spojenou se sbírá-
ním plusů a mínusů. Každé z dětí mělo svůj družinový průkaz, na který 
jim byla znamínka zapisována a záleželo jen na nich, za co si jaké znamén-
ko zaslouží. Buďto byla navržena aktivita, ve které bylo možné získat zna-
ménko, nebo si každý individuálně mohl navrhnout aktivitu opět za zna-
ménko. Kvůlipa
ndemii bohužel tato aktivita nebyla dokončena a v březnu jsme se naposled 
potkali v obvyklém složení.



SPORT
Naše škola se už druhým rokem zapojila do projektu „Sportuj ve škole“ s pod-
titulem rozhýbej školní družinu zábavou i pohybem a získej nové zkušenosti! 
Lekce probíhaly jednu hodinu týdně pro děti 1. - 5. ročníku a jsou v rámci 
pohybu ve školní družině zdarma. Naše škola měla děti rozdělené do dvou 
skupin 1. - 2.  třída (probíhala v úterý) a 3. - 5. třída (probíhala ve čtvrtek) 
obě skupiny vedla Jana Záhorková. V rámci projektu si děti vyzkoušely další 
různé kolektivní pohybové hry a sporty, které jsme si v prvním roce nezkou-
šeli. Letos jsme se zaměřili na basketbal, fotbal a volejbal. Projekt jsme opět 
využili v hodináchbruslení na ledě. 

Sportuj ve škole

Úspěch v přehazované
Dne 5. 2. 2020 výběr ze 4. a 5. třídy odehrál 
okresní kolo přehazované v Kaplici. První 
zápas nás čekal s týmem Malont. Bitva to byla 
vyrovnaná, zvítězili jsme ve 3. setu. Dále jsme 
již postupovali turnajem bez ztráty setu 
a v konkurenci 5 družstev jsme se probojovali 
k důležitému poslednímu zápasu se ZŠ Školní, 
který jsme těsně vyhráli! Zajistili jsme si nejen 
vítězství v turnaji, ale i postup do krajského 
kola, kterého jsme se bohužel kvůli pandemii 
nemohli zúčastnit.



SPORT
florbalové úspěchy

20. listopadu jsme se se spoluhráči z prvního stupně zúčastnili florbalového 
turnaje v Kaplici. První zápas jsme zahájili se školou Fantova a remizovali 
jsme 6 : 6. V dalším zápase jsme se postavili proti týmu z Malont. V tomto 
zápase nám však nevyšel začátek a výsledné skóre bylo nakonec 9 : 5. První 
výhra přišla až v zápase proti ZŠ Školní, kde jsme s přehledem vyhráli 7: 2. 
Poslední dva zápasy proti ZŠ Křemže a ZŠ Benešov nad Černou rozhodly. 
Křemže nás porazila 6 : 2. Naopak s Benešovem jsme vydřeli výhru 6 : 3. 
Celkově jsme obsadili 4. místo.

- Jan Čabela - kapitán florbalového týmu Kohouti ZŠ Besednice

Kluci na turnaji ukázali, jak dovedou zabrat i proti těžkému soupeři. Vět-
šina z hráčů byli nováčci, protože starší  a zkušenější hráči nám tento rok 
postoupili do vyšší kategorie. I přes to jsme dokázali bojovat jako rovno-
cenní soupeři. Klukům patří velký dík za to, jak společně drželi za jeden 
provaz a ukázali, že v sobě mají týmového ducha. Z Kaplice jsme si neod-
vezli jen 4. místo, ale také pozvánku na florbalové turnaje do Českých Bu-
dějovic a přátelské turnaje do Malont. I na těchto turnajích jsme ukázali 
spoluhráčům, co umíme a předvedli jsme velmi pěknou hru. Můžeme na 
sebe být pyšní.



NAŠE ÚSPĚCHY

Recitační soutěž
Dne 19.2.2020 jsme se se žáky 6. a 9. třídy zúčastnili 
oblastní recitační soutěže Zvonek z Novohradských 
hor, která se konala v Malontech.

Naši školu reprezentovali žáci Jindřich Kajgr ( 6.roč-
ník ) a Roman Veselý  ( 9.ročník ). Soutěžili ve třetí
 a čtvrté kategorii a oba si  „ vyrecitovali “ 1.místo. 

Blahopřejeme!

Pěvecké soutěže
I skupina JULIE se účastnila mnoha pěvec-
kých soutěžích a předvedla úžasné výsledky.
Zúčastnila se oblastního kola pěvecké soutěže 
v Českém Krumlově, kde postoupila do soutěží 
RF Brána, Folky Tonk a Dětská porta. V sou-
těži RF Brána vyhrála skupina diváckou cenu.
 
Dalších soutěží jsme se pak z důvodu pande-
mie nestihli zúčastnit. Je to obrovské škoda, 
protože děti byly opravdu velmi šikovné 
a těšily se na svá vystoupení.

Děkujeme za reprezentaci a gratulujeme.



NAŠE ÚSPĚCHY
Naši žáci se v letošním školním roce i přes řádící pan-
demii stihli zúčastnit mnohých soutěží a my bychom 
se vám rádi pochlubili úspěchy našich šikovných žáků..

Mimo jiné se žáci zúčastnili také matematické 
soutěže PANGEA, která je pořádaná pod zášti-
tou Českého svazu vědeckotechnických společ-
ností a Jednoty českých matematiků a fyziků.

VŠEM ZÚČASTNĚNÝM GRATULUJEME A DĚKUJEME!



...a co se u nás ještě dělo?

...šesťáci a sedmáci se vydali do planetária a na vánoční trhy...

...připravili jsme se na další jarmark a užili si vánoční čas...

..zazpívali jsem babičkám a dědečkům ve Chvalkově...

..obdarovali jsme děti z azylového domu..

...a i přes veškeré komplikace
spojené s pandemií Covidu, jsme 
se snažili udělat všechno pro to, 

abychom si i tento školní rok 
užili a měli na co vzpomínat...



Ve škole to není jenom o učení 
aneb volnočasové aktivity

V naší škole probíhá nejen běžná výuka, ale prostory školy slouží také k re-
alizaci volnočasových aktivit, které zde provozují různé organizace. V letoš-
ním školním roce pokračovala činnost Kohoutku, která pro děti otevřela 
tyto kroužky: Hra na zobcovou flétnu, Pěvecký sbor, Tvořivý kurz, Taneční 
kroužek, Florbal, Hravá angličtina a v prvním pololetí také kroužek Gym-
nastiky. Kohutku mimo jiné děkujeme za přípravu Vánoční akademiee a re-
prezentaci naší školy.  
Probíhala zde také výuka ZUŠ Trhové Sviny. Do naší školy dojížděli vyuču-
jící za účelem výuky hry na kytaru, solového zpěvu, hry na klavír a hudební 
nauky.  

  Nechyběly ani sportovní aktivity. Děti naší školy měly možnost navštěvo-
vat Sportovky organizované TJ Spartak Trhové Sviny.  I v letošním roce nás 
oslovilo MŠMT se svou aktivitou „Sportuj ve škole“. Ta byla určena pro děti 
ze školní družiny a podporovala tak jejich pohyb ve škole. Tato aktivita byla 
rozdělena na pohyb v tělocvičně a rehabilitační cvičení, které mohly navště-
vovat děti napříč celou školou.
  
  Aby ale nezahálely ani mozkové závity dětí, byl všem nabídnut také krou-
žek Věda nás baví od stejnojmenné organizace. 
I naše škola nabízela dětem volnočasové aktivity, a to Logiku, při které děti 
hrály různé hry a rozvíjely své logické myšlení a jiné schopnosti. Další 
školní aktivitou byla Čtenářská dílna. V této dílničce děti pracovaly s kni-
hami a jejich příběhy. Rozvíjely se ve čtení, učily se pracovat s textem, neje-
nom čtením, ale i jinými např. dramatickými aktivitami. Druháčci v rámci 
této dílny dokonce napsali svou vlastní knihu plnou příběhů. 



MATEŘSKÁ ŠKOLA
V září se děti zúčastnily charitativního běhu MaRUNka. Naše školní děti 
měly uběhnout cca půlku kolem školního hřiště. Akce byla dobrovolná 
a počasí nám moc nepřálo, ale přesto se zúčastnil velký počet našich škol-
kových dětí. Před během se všechny děti protáhly na malém asfaltovém 
hřišti, kde si zacvičily za doprovodu hudby. Pro všechny děti byla 
odměnou medaile z Fidorky.

Od září do listopadu dětem začal také plavecký výcvik v plaveckém bazénu 
v Českém Krumlově. Každý týden jelo cca 10 dětí společně s paní učitel-
kou, jednou asistentkou a paní uklízečkou. Plavání děti velmi bavilo a vždy 
se na lekci těšily.

V listopadu se děti mohly zúčastnit drakiády, která se konala na kopci nad 
koupalištěm. Děti měly za úkol samy namalovat draka, za kterého pak do-
staly odměnu. Draků nám po nebi létalo dostatek. Bylo příjemné podzimní 
počasí, a tak jsme mohli po pouštění draků opékat buřtíky na ohništi, které 
se nachází také na koupališti hned vedle sroubku. Myslím, že dětem se nej-
více líbilo to, že byly oceněny za své úsilí, které vynaložily na výrobu 
draka.

V listopadu nás přijela do školky navštívit se svým programem o lesních 
zvířatech vzdělávací organizace Cassiopeia. Děti hádaly názvy zvířat podle 
zvuků, které vydávají, zkoušely si zapamatovat stopy, jaké zanechávají 
v blátě. Učily se, čím se divoká zvířátka živí, a na závěr si zahrály několik 
her. Celý program byl velice zajímavý a děti pozorně poslouchaly a odnesly 
si spousty zajímavých poznatků.

Každoročně se děti účastní Vítání občánků a Dne pro seniory, kde vystupu-
jí s básničkami.

V prosinci se ve spolupráci se základní školou děti zúčastnily Vánoční aka-
demie a jarmarku. Děti si pro diváky připravily několik básniček a dvě pís-
ničky. Nejdříve vystoupily menší děti se svým s básničkami a poté velké 
děti přednesly své básničky a zazpívaly a zatančily písničku O sněhuláko-
vi. Na závěr společně celá školka zazpívala písničku Vánoční a rozloučila 
se básničkou s přáním kouzelných Vánoc.



MATEŘSKÁ ŠKOLA
V lednu ve škole proběhl den na ruby, kdy se holky převlékly za kluky 
a kluci zase za holky. Holky to nesly statečněji a převléklo se jich více. Ale 
kluci, kteří se převlékli, to provedli s grácií a mohli na sebe být dostatečně 
hrdí, jelikož jich bylo jen několik. Největším překvapením pro děti bylo vy-
stoupení skupiny ,, Mirai, “ to si užili úplně všichni v kinosále. V tento den 
také přijela paní z Českokrumlovského deníku, aby si vyfotila předškoláky 
a tak se i den naruby, který pořádala základní škola, dostal do novin.

Od února do března se některé děti zúčastnily kurzu bruslení v Českém 
Krumlově, kdy se někteří poprvé postavili na brusle. Všechny děti to nako-
nec zvládly skvěle a každé úterý jsme si to náležitě užili. Nejvíce děti bavil 
závěrečný karneval na ledě, kdy si pro nás trenéři připravili hry a soutěže. 
To bylo moc prima.

Karneval jsme měli i ve školce, kdy jsme se každý převlékl za nějakou 
masku, zatančili jsme si a zahráli si hry, prošli jsme si překážkovou 
dráhou. Karneval se poté konal i v hostinci U Martínků, kde pod vedením 
pana Maxi, děti plnily úkoly, tančily s tenisákem na čele aj…

Děti mají možnost celoročně navštěvovat tělocvičnu v základní škole. 
Starší děti tělocvičnu využívají v podzimních a zimních měsících častěji. 
Ale ani menší děti nejsou ošizeny. Na jaře a v létě spíše využíváme venkov-
ní prostory. V tělocvičně zvládáme různé překážkové dráhy, seznamujeme 
děti s tělocvičným nářadím, hrajeme hry jako je fotbal a vybíjená. Děti 
si hodinu vždycky naprosto užijí.

Děti se během roku zúčastňují také několika výtvarných soutěží, jako 
je třeba Zvonek z Novohradských hor, soutěž s integrovaným záchranným 
systémem nebo soutěž s knihovnou Besednice…

.
Na následující stránce bychom Vám rádi 

ukázali fotogalerii našich zážitků.

za kolektiv MŠ Z. Huťová



MATEŘSKÁ ŠKOLA
fotogalerie



Zpráva ze školní jídleny
Druhý týden v říjnu (tj. od 14. do 18. října) jsme v kuchyni připravily pod-
zimní jídelníček. Doufáme že si všichni pochutnali. Podzimní výzdobu jídel-
ny nám zajistila paní učitelka Irena Hubená se svými dětmi, které vyrobily 
krásné draky.
 Stranou jsme nenechali ani Halloween. Pro děti jsme nachystaly slavnost-
ní menu. K svačince do školky – klobouky starých čarodějnic podávané 
na chlebíčku se šunkou. K obědu – Vývar z pařátů, Opečené pařáty čaroděj-
nice Bludimíry, krvavé kořínky, knedlíčky malých trpaslíků, nápoj z brčálů , 
černý lektvar zapomnění a pro odvážné pavoučí muffiny. K odpolední sva-
čince do školky – pomazánka z bludných kořenů čarodějnice Bludimíry. 
Výzdobu jídelny zajistila slečna Štěpánka Hosenseidlová s dětmi z družiny. 
V listopadu jsme si zpestřili jídelníček Maďarským dnem. Hned první týden 
v prosinci nás navštívil Mikuláš a čerti.
 Jako každý rok výslužku pro děti zajišťuje spolek Vltavín. My jsme přidaly 
ke všem dobrotám a sladkostem jablka a brambory. Poslední školní den 
v prosinci jsme připravily předvánoční menu. Usmažily jsme kuřecí řízky, 
připravily bramborový salát a upekly vánočky.
 V měsíci lednu jsme pro děti žádné novinky nepřipravily. Byla „klasika“ – 
špagety, vepřová s knedlíkem a se zelím, bavorské vdolečky, plněné buchty, 
svíčková a oblíbené rizoto. Těmito jídly nikdy nezklameme Ve čtvrtek 
30.1.2020 dostávaly děti za vysvědčení sladkou odměnu – čokoládovou 
oplatku s lentilkami.
 Jelikož svátek Svatého Valentýna vycházel na prázdniny, tak jsme v pátek 
před Valentýnem vytvořily valentýnské překvapení (lesní směs ovoce s jo-
gurtem).  V březnu jsme se nestihli ani rozkoukat a 11.3. jsme vařili napod-
ledy pro celou školu. Nikdo nevědel, na jak dlouhou dobu budeme mít za-
vřeno a proto jsme se pustily do rekonstrukce. 
 25. 5. 2020 jsme konečně začaly vařit, i když jenom pro děti z MŠ a první 
stupeň. 1. 6. 2020 jsme pro naše děti k jejich svátku připravily hamburgery, 
sušenky a meloun.



Děkujeme všem našim žákům, rodičům 
a dalším přátelům školy, za vzájemnou 

spolupráci a podporu. 

Těšíme se na další školní rok, plný nových zážitků

Připravila: 
Mgr. Dana Vacková

a kolektiv ZŠ Besednice
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Štěpánka Hosenseidlová

Gramatická úprava:
Mgr. Zdena Řehoutová


