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XV. školský ples 

V sobotu 17. ledna proběhl už XV. školský ples v místní KD a letos se 

vydařil nadmíru. Místa k sezení sotva vystačila, obsluha baru se řádně 

zapotila a brzy se zapotili i hosté v tanečním reji. O zábavu se postaralo 

hudební trio Impuls, děvčata z taneční skupiny N-JOY a parta tanečních 

párů s ukázkami společenských i latinskoamerických tanců. Děkujeme 

všem za účast a těšíme se na příští ročník ! 

 

Zápis prvňáčků 

Dne 5. února jsme přivítali předškoláky na zápisu do první třídy pro 

školní rok 2015/2016. Spolu s rodiči se dostavilo a záhy předvedlo sedm 

dětí. U tří dětí bylo požádáno o odklad zahájení základního vzdělávání. 

Několik dětí má nástup do školy odložený z loňska, a tak v září 

očekáváme opět pěkný přírůstek. 

 

Pasování na čtenáře 

Březen býval a snad dosud je měsícem knihy, a tedy i vhodným 

měsícem pro pasování nových čtenářů. A že jich je třeba v dnešním 



světě postiženém tabletománií ! Své o tom ví i princezny Čítanka a 

Písanka unesené nechvalně proslulým drakem Knihožroutem. Prvňáci 

(letos bohužel v nekompletním složení) se však skvěle předvedli a díky 

získaným čtenářským dovednostem princezny zachránili. Uznal to i rytíř 

Zdeněk Šternberk z Veselé a slavnostně je pasoval na čtenáře. Král 

Radoslav I. Dobrotivý a královna Naděžda I. Spravedlivá všem 

poděkovali a my ostatní jsme se zavázali, že budeme nadále trénovat, 

aby si na nás Knihožrout ani příští rok nepřišel… 

 

 

Král s královnou, rytíř, písař a princezny. V popředí pasovaní čtenáři. 

 

 



Návštěva Policie ČR v naší škole 

Čtvrtek 26.3. začalo vyučování neobvykle, protože paní ředitelka seděla 

vzadu ve třídě a hodinu vedla por. Mgr. Alice Musilová z Policie ČR , 

oddělení tisku a prevence ve Vyškově. Žáci naší školy byli rozděleni na 

dvě skupiny – větší (3.,4. a 5. ročník) a menší ( 1.a 2. ročník ), kteří si 

vyslechli povídání o práci policie a dopravní výchově ve vedlejší 

mateřské škole. Zavítali k nám i plyšoví panáčci – policista Pavel a 

policistka, která ještě nemá jméno a děti z MŠ a žáci ZŠ mají za úkol ho 

vymyslet. 

 

Více o přednášce napsaly děti: 

Přednáška paní policistky se mi velice líbila.Bylo to zajímavé a taky 

poučné. Paní policistka byla milá a vše nám hezky   vysvětlila. 

Dozvěděla jsem se i pár nových věcí, např. když se někdo chce stát 

policistou, musí projít různými testy. Také nám něco pověděla o šikaně 

a o kyberšikaně. Říkala, že když nám někdo ubližuje, máme to někomu 

říct, například paní učitelce. Myslím si, že práce policistů je velice 

důležitá, protože pomáhají těm, kteří dodržují zákon a trestají ty, kteří ho 

porušují....Martina Burianová 

 

Už se těším,až přijedete zase příště. Moc se mi líbilo,jak jste nám četla o 

tom, jak se máme chovat na silnici....Natálie Zajíčková 

 

Líbilo se mi – kniha policejních pohádek a plyšáci. Naučil jsem se – že 



do desíti let se nesmí jezdit po hlavní silnici bez dospělého....Jan 

Vašulín 

 

Nejvíc se mi líbilo,jak jsme si četli ty policejní pohádky a fotili se s 

plyšákama. A hodně se těším až pojedeme na tu prohlídku zbraní a 

psů....Petr Zamazal 

 

Ponaučení – když je někdo tlustý nebo naopak hubený, že jim nemá 

nikdo posmívat. Zajímavosti o kole – dozvěděli jsme se, že nemáme 

jezdit na kole bez rukou, jinak by se mohla stát nehoda a nejvíc by to 

odnesl cyklista. Co bylo nejlepší – úplně všechno, ale nejvíc mě zaujala 

knížka, byly tam pěkné obrázky i krásné povídání,ale ještě víc byla 

nejlepší ( paní, slečna, dáma ) policistka....David Hýzl 

 

Líbí se mi policejní práce – někoho zachraňovat, to pro policii musí být 

čest. Čtení z knížky bylo moc zajímavé. Policistkou bych ale být 

nechtěla. Hezcí byli velcí plyšoví panáčci – Pavel a ta druhá, co ještě 

nemá jméno....Kristýna Štěrbová 

 

Dnes do naší školy měla přijet policie. A taky že přijela. Bylo to na 

začátku první hodiny. Dojela paní policistka z Vyškova. Přivezla s sebou 

dvě postavičky vypadající jako policisté – kluka a holku. Povídala nám 

různé věci, např. jak správně jezdit na kole, jak chodit po přechodu, jak 

se liší dopravní policie od městské. Na konci návštěvy nám rozdala 



všem omalovánky....Lucie Kozáková 

 

Dnes 26.3. dojela do naší paní policistka.A řekla nám,že nemáme jezdit 

bez helmy na kole, že můžeme mít otřes mozku. Paní policistka má dva 

pomocníky plyšáky a ukazovala nám, jaké různé věci na sobě mají. A já 

jsem si vzal ponaučení,že na kole mám být opatrnější....Tomáš Mrnuštík 

 

Celý dnešní den se mi moc líbil, ale nejvíc to, jak všechno tak podrobně 

paní policistka popisovala. A taky se mi moc líbila policejní uniforma. 

Martin Boháček 
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