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Kostýmový den 1.C 

Na školním hřišti  

hrajeme vybíjenou 

nebo basketbal. 

Naše škola 

1.B 

Strašidelné hrady a 

duchové 1.A 
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Jeřabinový týden ve ŠD Mirky Jozové. 

Z červeno-oranžových kuliček jeřabin jsme navlékali na drátek různé 

ozdoby. Ostatní zbylé kuličky děti lepily na čtvrtku a vznikaly tak  

různorodé nápady. Dětem se to moc líbilo a dílo se podařilo. Děti 

nejvíce zajímalo, zda jsou jeřabiny jedlé. Říká se, že příjemné ovocně 

vonící a trpce chutnající čerstvé plody jeřábu ptačího jsou jedovaté.                                                        

Po usušení nebo tepelné úpravě jsou skvělým přírodním lékem,   

který prospívá kloubům a pomáhá s trávením. Jako přírodní lék se 

nejčastěji připravují čaj, tinktura, sirup či víno.  

Jeden recept na závěr 

(jeřabinový čaj na podporu trávení) 

1x lžička sušených drcených jeřabin 

250ml vroucí teplé vody 

Necháme vylouhovat 10-15minut a scedíme. 
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Tvoření z kaštanů 1.C 

1.C  vyzkoušela nejprve 

pomocí kaštanů a temper 

malovat na papír. Poté si 

děti vyrobily kaštanová 

zvířata.  
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Kreativita 1.B 

Kreativní chvíle 1.B a vychovatelky 

Ilony Kramlové. 
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Podzimní stromy  2.A 

Po návratu 2.A ze školy v přírodě si děti namalovaly své 

podzimní stromy.  Krásné stromy zdobí chodby naší školy.  
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1.A na houbách 

V houbařské sezoně si šli i naši prvňáčkové pro pár hub.  

Namalovali  si krásné jedlé i nejedlé houby.  

Práce s temperovou barvou baví všechny.  
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Podzimní tvoření 2.B 

Oddělení Kačky Štěpánkové 

vytvořilo krásné 3D houby. 

Družinové dýňobraní  

Nesmí  chybět lampionky a 3D 

papírové dýně.  
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1.C na Parukářce 

1.C se s vychovatelkou Adélkou vydalo prozkoumat nedaleký 

park Parukářka.  Užili si klouzačky i různé prolézačky.  



9 

Strašáci z 2.C 

Podzim otevírá studená vrátka, 

přichází potichu mezi nás zkrátka. 

Strašáky si postavíme, 

z okna na ně pohledíme. 

Teplý čaj si dáme, 

to se pěkně máme! 
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Pracovní list 
Zkus rozdělit houby do      

košíků. Jaké jsou jedlé a 

jaké ne? 
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Oddělení Jany Laštovičkové 

Snažíme se co nejvíce využívat 

hezkého počasí.  Procházíme se, 

hrajeme fotbal a nebo sbíráme 

listové kytice pro naše paní    

vychovatelky.  

Podzimní básnička 

Léto už je pryč,  

podzim převzal klíč. 

Na polích to pěkně fouká, 

holá už je každá louka.  
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Celodružinová akce 
FANTASY TOBOGA - ZLIČÍN 

12.10 a 24.10 

Naši malí odvážlivci podnikli dobrodružnou výpravu do Tobogy.       

Čekaly je nástrahy plné her a dovádění. Dále klouzačky, trampolíny a 

velký nafouknutý krokodýl, který spolykal i sedm dětí najednou.    

Naštěstí se vrátili v pořádku, nadšení z krásného odpoledne.  

Příští rok pojedeme zase a krokodýla opět přemůžeme.  
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Draci s Marynou Pidmalivskou 

V našem oddělení rádi tvoříme ve skupinkách. Tvořili jsme společně 

draky. Promysleli jsme si, jaké bude mít oči, zuby, úsměv a jakou 

bude mít barvu.  Draky jsme vybarvili temperovou barvou.  
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SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 

10.10.2022 

Dokud bylo krásné počasí, rozhodlo se oddělení 1.A a 2.C uspořádat 

sportovní odpoledne. Skákalo se v pytlích, házelo se na cíl, dělali 

jsme slalom a běhalo se v družstvech.  Na konec děti dostaly diplom 

a odměny.  Odpoledne bylo vydařené.  
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Duchové 1.B 

STRAŠIDLO 

Já jsem malé strašidlo.  

odněkud jsem přilétlo.  

Mě se děti nebojí, 

a se mnou si pohrají. 

Oddělení Ilony Kramlové 

se připravovalo na naší 

Halloweenskou diskotéku 

pomocí výroby krásných 

duchů. 
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Workshop v kavárně Řepánek v domečku  

Kavárna se nachází nedaleko naší školy. (Jeseniova 1608/102)  

Mají skvělé zákusky  a výborné kafíčko.  Doporučujeme!  

Děti měly jedinečnou příležitost vyzkoušet si 

jaké to je být cukrářem.  Všichni si nazdobili 

dvě tartaletky ovocem, perličkami nebo také 

jedlými květy.  Někdo  si všechno snědl  hned. 

Někteří odnesli domů rodičům.  Workshop se 

všem moc líbil a hlavně nám moc chutnalo. 

Děkujeme!! 
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Oddělení Maryny Pidmalivske  

na vycházce 

3.C a 5.B se vydala v rámci 

školní družiny na výlet na 

náměstí  Jiřího z Poděbrad. 

Kde navštívili  solnou     

jeskyni, která se nachází v 

budově  základní školy   

Jiřího z Poděbrad.  
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Celodružinová akce  

BEZPEČNÝ PES 
18.10 se za námi přijel podívat 

Gucci Gaunter se svojí paničkou 

Kačkou, která nám povídala o tom, 

jak se správně chovat k pejskům. 

Vysvětlila nám, co znamenají     

některé psí signály. Na konec 

přednášky jsme si mohli pejska i 

pohladit a dát mu nějakou mlsku. 

Všem se to moc líbilo. 
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Halloweenská diskotéka 

31.10 jsme uspořádali Halloweenskou diskotéku. Sešlo se mnoho 

krásných masek. Bylo velice těžké vybrat z každého oddělení 3 místa. 

Při tanci si děti i paní vychovatelky užily halloweenský rej.  
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Podzimní osmisměrky 
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Jak se to maluje? 

Ve druhém díle se naučíme malovat žirafu a zajíce. 
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Oddělení školní družiny 

1.A , 4.C Elen Soukopová  - soukopova@zsjeseniova.cz 

1.B , 4.C Ilona Kramlová  - kramlova@zsjeseniova.cz 

1.C Adéla Ballon-Mierna  -  ballon@zsjeseniova.cz 

2.A Eva Mrázková   - mrazkova@zsjeseniova.cz 

2.B Kateřina Štěpánková  -  stepankova@zsjeseniova.cz  

2.C Tereza Šťovíčková   - stovickova@zsjeseniova.cz  

3.A, 5.A Jana Laštovičková  - lastovickova@zsjeseniova.cz  

3.C, 5.B Maryna Pidmalivska  - pidmalivska@zsjeseniova.cz  

4.A, B, C Miroslava Jozová  - jozova@zsjeseniova.cz 

 

Odchody domů 

Po obědě– vestibul 

13:15 –1.třídy vestibulem 

13:30– 2.třídy vestibulem 

13:45– 3. třídy vestibulem 

14:00 - 4.-5. třídy vestibulem 

 

15:30 vestibulem 

16:00 vestibulem 

16:30 vestibulem 

17:00 vestibulem 

17:30 vestibulem 

Informace 


