
JDE  TO  I  JINDE 
 

Stalo se u nás již dobrým zvykem, že se neučíme jen ve škole, ale účastníme se různých 

aktivit i mimo ni. Děti se tak seznamují s realitou života, poznávají a učí se věci, které jsou 

pro ně mimo školní budovu mnohem zajímavější.  

A tak, přestože je teprve začátek listopadu, mají děti 1. stupně za sebou již několik akcí 

s různým zaměřením.  

Protože rádi zpíváme, šli jsme si všichni od první do páté třídy zazpívat do 

Katolického domu se dvěma “Dobrými bobry“. Byli to muzikanti, jak mají být. Ve svém 

programu „Plavecká škola“ zpívali a tančili nejen sami, ale podařilo se jim do něj vtáhnout 

všechny děti, takže na konci koncertu tančili skoro všichni, kde se dalo. 

Máme rádi i divadlo, a proto jsme navštívili představení „Kamarádi na hradě“ 

v kopřivnickém Kulturním domě. Tam jsme se s brněnskými herci nejen dobře pobavili, ale 

také se dozvěděli, jak se slušní lidé chovají k sobě, ke svým kamarádům a k věcem, které nás 

obklopují. 

Děti se nejen rády baví, ale jsou i zvídavé, proto se vydali žáci čtvrtých a pátých tříd 

na exkurze. Čtvrťáci jeli do Hodslavic a do Fulneku po stopách F. Palackého                          

a J.A. Komenského. V Hodslavicích si prohlédli rodný domek F. Palackého a pamětní knihu 

návštěvníků, kde je podepsán i Václav Havel. Ve Fulneku navštívili starou školu, kde působil 

„u čitel národů“ Komenský. Páťáci  zamířili na  svých objevných cestách trochu dál. Jeli totiž 

zkoumat vesmír do ostravského Planetária J. Palisy. Když se potoulali po naší sluneční 

soustavě, nakoukli do soustav vedlejších a poznali i mnohá souhvězdí. Nejvíce se jim 

pochopitelně líbila souhvězdí Zvěrokruhu. Poté si ještě jeli prohlédnou zajímavou                      

a neobvyklou architekturu lázní Klimkovice. Na každé exkurzi měli žáci za úkol zjišťovat 

různé zajímavosti a nové poznatky, které pak dále využíváme ve výuce. 

V dnešní době však každá cesta za zábavou či poznáním představuje velké riziko, 

hlavně na našich silnicích. Aby děti vždy bezpečně dorazily tam, kam míří, zúčastnily se letos, 

jako každoročně, celodenního kurzu dopravní výchovy pořádané BESIPem. Po lekci teorie            

a filmu o chování na silnici, si mohly samy vyzkoušet své znalosti při jízdě na dopravním 

hřišti. Zjistily, že ne všechny si vědí vždy rady a že se opravdu ještě mají co učit. 

Tímto výčtem akcí jsme samozřejmě neskončili, protože už od poloviny listopadu nás 

čekají další zajímavé akce. Ale o tom až příště. 
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