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Dejte dětem to, z čeho budou bohaté celý život. 
Dejte jim lásku, moudrost a výchovu. 
Nepotřebují drahé hračky , ale zájem a lásku. 
 
Období sladkého nicnedělání skončilo a nastal čas práce a 
povinností. Aby děti zvládly přechod a vůbec celou školní zátěž 
v co nejlepším psychickém rozpoložení, snažíme se jim výuku i 
výchovu zpříjemnit a vytvořit ve škole prostředí, kde zažijí 
veselé a zajímavé okamžiky, pocit sounáležitosti s ostatními i 
radost z poznávání a tvoření. Chceme, aby děti věděly, že to, 
co se ve škole učí, je vše užitečné pro život a ukazujeme na 
příkladech, kde a jak poznatky využít. Například teorii učiva 
přírodovědy si ověříme prakticky v přírodovědném kroužku, 
kde se budeme zabývat pokusy, pěstováním rostlin i živočichů, 
plánujeme např. pořízení strašilek a pozorování jejich způsobu 
života. Dalším faktorem, který působí blahodárně na děti, je 
pokračování ve cvičení jógy. 
 
Proč jóga pro děti?  

Důvodů je víc. Život v 21. století, pro které děti vychováváme, 
bude ještě komplikovanější a jistě ne bez stresů. Umět stres 
zvládat a chránit tak své zdraví je důležité pro děti i pro 
dospělé. Důležité je vyhýbat se návykovým látkám, ty jsou pro 
děti a dospívající ještě nebezpečnější než pro dospělé. I v tom 
může jóga pomoci. Správně prováděná jóga také podporuje 
zdravý tělesný vývoj a může vyrovnat nepříznivé účinky 
nadměrného sezení. Dlouhé sezení - a víme všichni, kolik času 

děti prosedí u počítače místo pohybu s kamarády venku -  
dětskému pohybovému systému nesvědčí. 

„Cvičení jógy vede děti ke zdravému způsobu života, 
probouzí v nich radost a lásku k sobě i okolí a pomáhá 
jim zbavit se stresu, kterým dnes často trpí i malé děti. 
Základem cvičení je hra, tvořivost a poznání sebe sama. 
Důležitou součástí jsou dechová cvičení a relaxace, 
která vedou k celkovému uvolnění a navodí psychickou 
rovnováhu. Děti se zapojí do kolektivu, naučí se vnímat 
své pocity, dokážou se lépe soustředit.“ 

Primář MUDr. Karel Nešpor, CSc 
 
Dále pokračujeme v realizaci Školního vzdělávacího programu 
ZDRAVÁ ŠKOLA, z kterého vychází Plán práce školy a různé 
akce, které se budeme snažit realizovat a seznamovat s nimi 
veřejnost.Žáci mají nové učebnice a pracovní sešity do hodin 
angličtiny, přírodovědy i vlastivědy, zpracované podle 
nejnovějších poznatků.  

Do nového školního roku přeji všem žákům hodně jedniček, 
zajímavých poznatků a dobrých kamarádů, rodičům především 
pevné nervy a radost z dětí. 

Mgr.Eva Chourová 

- - - 
 
Dne 17.8. jsem přijala pozvání Šrí Brahmama na setkání 
sponzorů Ašramu a Domova pro sirotky v Tadpatri v Indii. 
Jménem dětí jejich školy V. V. Brahmam moc děkuje za dárky 
poslané našimi žáky a ocenil dobrý nápad, který jim přinesl 
tolik radosti. Fotografie se setkání je možno vidět na webových 
stránkách naší školy a na www.zmenmujosud.cz.  
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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2010/2011 

Skončily prázdniny a spolu s nimi skončilo i léto. Po vítaných 
dnech odpočinku jsme jak my, učitelé, tak naši žáci vrátili opět 
k práci a povinnostem. Největší nápor čeká pochopitelně 
prvňáčky, pro které bude vše nové. Rádi bychom ujistili rodiče, 
že se na nás mohou obrátit v případě jakéhokoliv dotazu či 
problému, a to buď přímo na učitele prvního ročníku p. učitele 
Mgr. Zdeňka Pytelu, nebo na p. ředitelku Mgr. Evu Chourovou. 

Školní rok 2010/2011 byl zahájen za účasti a povzbudivých 
slov pana starosty Jaroslava Strašáka. Noví prvňáci se jemu i 
nám představili a předvedli, že ve školní lavici sedí oprávněně. 
Poté žáci obdrželi první instrukce týkající se výuky a školních 
povinností. Provoz školní družiny začal 2. září a bude probíhat 
v době od 12:00 do 15:30 pod vedením pana vychovatele Bc. 
Tomáše Havlíčka. Tak jako v minulých letech nabídneme 
žákům možnost zapojit se do činnosti zájmových kroužků – 
organizujeme (od října) anglický jazyk pro I. a II. ročník, 
sportovní kroužek a nově kroužek přírodovědný. Žáci mohou 
dále navštěvovat náboženskou výchovu (vede paní Miluše 
Hladká ze Švábenic), hru na hudební nástroj (zajišťuje ZUŠ v 
Ivanovicích na Hané) a podle zájmu doučování ČJ. 

 

PŘÍRODOVĚDNÝ VÝLET DO ŠVÁBENIC 

Ve čtvrtek 23. září, v den podzimní rovnodennosti a začátku 
astronomického podzimu, jsme vyrazili na přírodovědný výlet 
do Švábenic. Cílem bylo poznávání přírody, sběr a třídění 
přírodnin a – proč to nepřiznat - užít si posledních pár slunných 
dní tohoto roku. Do nedaleké vsi jsme přijeli autobusem a ze 
zastávky se vydali kolem místního kostela cestou za humny až 
k lesu. Na okraji zdejšího smíšeného porostu jsme si u 
myslivecké chaty zbudovali stanoviště. Žáci dostali možnost 
rozhlédnout se po okolí a poté museli společně odpovídat a 
řešit otázky týkající se přírody. Následovala individuální soutěž 
v hledání papírových motýlků a soutěž ve skupinách o 
nejpodařenější domeček z přírodnin. Jedna ze skupin pojala 

úkol dosti existenciálně, neboť výsledkem jejího snažení byl 
přístřešek, za nějž by se nemusel stydět ani Robinson. 
Nezapomněli jsme ani na žaludek a vlastními silami si opekli 
špekáčky. Na úplný závěr, po návratu do vsi, jsme navštívili 
švábenickou cukrárnu. Věřte, že zpět se nám vůbec nechtělo. 
 

 
 

�     ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2010/2011     � 
Podzimní prázdniny: středa 27. 10. � pátek 29. 10. 2010 
Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. 12. � neděle 2. 1. 2011  
Pololetní prázdniny: pátek 4. 2. 2011 
Jarní prázdniny: pondělí 14. 3. � neděle 20.3. 2011 
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 21. 4. a pátek 22. 4. 2011 
Hlavní prázdniny: pátek 1. 7. 2011 � středa 31. 7. 2011 


