K ÁCOVS K Ý Z P R AVO DA J

15

ZE ŠKO LN Í CH L AVI C
Škola volá
Děti po prázdninách mají,
tak do školy pospíchají.
Prvňáci jdou s nadšením.
Moc se těší, to já vím!
Puberťák se taky těší,
ten však ale problém řeší
jak na sobě nedat znát,
že má školu taky rád...
úryvek z básničky
Dagmar Vysoké

Sportovní loučení se školou
Své rozloučení se základní školou
vzali žáci 9. třídy opravdu sportovně.
Tradiční Školní akademie, která se
konala 15. června v kácovské sokolovně, se totiž nesla v duchu fotbalového Eura a blížící se olympiády.
Sportovní atmosféru ostatně navozovaly i nápadité plakáty a další dekorace, které žáci pro tuto příležitost
vytvořili. I jednotlivá taneční, hudební
i herecká vystoupení byla inspirována
světem sportu a tím, co k němu patří.
Že se navzdory svému věku „vyznají“, ukázali prvňáčci, kteří i s náležitými rekvizitami zarecitovali několik
básniček o sportovních a nakonec
přidali společnou písničku o zdravém
životním stylu.
Hotová kouzla s fotbalovým míčem
předvedl například Luboš Martinák,
který dokázal, že má „natrénovano“
a ví, že fotbal není jen o dávání gólů.
Zasloužený potlesk publika sklidila
scénka motivovaná televizním seriálem Okresní přebor, v níž kluci ze
6. a 8. třídy předvedli, jak to někdy
chodí při náborech hráčů.
Deváťáci, kteří se se svojí školou už
symbolicky loučili, zase do správně „rozehraného utkání“ pozvali diváky. Připravili pro ně soutěž Poznej sportovce.
Nápovědu dostali přitom všichni pří-

tomní nejen stručnou charakteristikou
té které sportovní disciplíny, ale především pantomimickou scénkou v podání náležitě oblečeného a vybaveného
„reprezentanta“. Díky přesvědčivým výkonům byly všechny medaile za správné odpovědi rozdány velmi rychle.
Deváťáci se blýskli i při nástupu na
slavnostní šerpování, který pojali jako
taneční show a v připravených video-vizitkách se pak o sobě každý z nich
snažil stručně říct to hlavní. Celou
třídu pak podobně trefně zhodnotil
třídní učitel Mgr. František Procházka.
Věděl, o čem mluví, v této třídě byl
každý žák originál.
Že však sportovní téma nebylo pro
Školní akademii zvoleno náhodně vysvětlil v samém závěru ředitel školy
Mgr. Ondřej Kolařík. Školní akademie
byla totiž hlavně vzkazem pro rodiče,
aby za pár dní brali vysvědčení svých
dětí sportovně.
Foto: Petr Křen

Příjemné překvapení čeká v letošním školním roce na všechny
žáky prvního stupně kácovské
základní školy. Přivítají je totiž
vesele vymalované chodby, třídy i další prostory v celé budově. Změna všem interiérům ve
„staré škole“ rozhodně prospěla. Místnosti se doslova rozzářily
a dětem i jejich učitelům dodají
potřebný elán a optimismus,
bez něhož se rozjezd každého
školního roku zpravidla neobejde. Vymalování a další potřebná údržba budovy si vyžádaly
značné náklady. Výsledek tomu
ale odpovídá a dětem se snad
díky veselým barvám tříd nebude stýskat po létě a prázdninových dobrodružstvích.
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Výlet do Hopsária
Že se trpělivost vyplácí si na školním
výletě ověřili žáci 1. stupně naší školy. Jejich cesta do Českých Budějovic
sice trvala dlouhé dvě hodiny, ale
stálo to za to. Mířili totiž do místa,
kde se nekladou žádné meze dětské fantazii – do zdejšího Hopsária
Je to obrovská hala zaplněná mnoha atrakcemi, kde si každý může užít
spoustu legrace.
Není tedy divu, že velmi milému
přivítání na recepci, nikdo příliš nevěnoval pozornost. Větší dojem udělala
na děti nafukovací skluzavka a obrovský žralok, do jehož tlamy se některé
zcela bez zábran vrhaly. K jejich překvapení se však žraločí tlama náhle
zavřela a děti zmizely v útrobách rybího dravce.
Chlapce potěšila zejména míčová
aréna a dopravní hřiště, kde nechyběly dopravní značky, přechody, parkoviště, čerpací stanice či semafory.
Mnohé děti se rozběhly taky ke sjezdovce a horolezecké stěně. Největší
legraci ale asi zažívaly na trampolínách nejrůznějších velikostí, kterých

Ještě mnoho dní si děti vyprávěly,
co zažily a co se jim nejvíc líbilo. Měli
jsme všichni radost, že se výlet vydařil, a děti si od nás vysloužily velikou
pochvalu za skvělé chování.
Mgr. Lucie Pudilová

Dopravní soutěž
tu bylo tolik, že si hopsání mohli užívat opravdu všichni. Pak přes lanový
most přešly ještě do rozlehlého komplexu skluzavek, průlezek, lanových
žebříků a do bazénu plného míčků.
Téměř tři hodiny nám v Hopsáriu
utekly rychleji, než voda. Už před odchodem z haly se děti zajímaly, jestli
sem příští rok pojedeme znovu. Což
byl pro nás jasný důkaz, že si výlet
opravdu užívají.
V Českých Budějovicích jsme se
samozřejmě nezapomněli zastavit na
náměstí, kde si děti prohlédly sochu
Jana Valeriána Jirsíka, kácovského rodáka, a vyslechly si o něm krátké povídání. Více než tato památka je však
zaujal stánek se zmrzlinou a párky
v rohlíku.

V polovině května se naše škola zúčastnila v kutnohorském Domě dětí
a mládeže okresního kola dopravní
soutěže.
Za ZŠ a MŠ Kácov soutěžila dvě
družstva – mladší a starší žáci. Počasí
naštěstí závodům přálo, takže děti se
hned po příjezdu a převzetí startovních čísel a po krátkém zahájení pustily do plnění úkolů.
Každé družstvo muselo projít čtyřmi stanovišti, kde jeho členové dokazovali své praktické znalosti ve zdravovědě, jízdu městem, jízdu zručnosti
a testy z dopravní výchovy.
Obě naše družstva se nejvíce obávala zdravovědy. Nakonec však všechno
dobře dopadlo. „Pacienty“ děti ošetřily naprosto správně a bez problémů
zvládly i jízdu městem, ačkoli byla
hodně náročná, protože trať vedla po
skutečné silnici.
Po splnění všech úkolů následoval
oběd v podobě řízku s.chlebem, na
kterém si všichni pochutnali.
Čekání na oficiální vyhlášení výsledků si naši školáci zpestřili ještě
vycházkou na zmrzlinu. Po vyhlášení
nejlepších družstev nás autobus odvezl zpět domů.
Mgr. Hana Volfová

Vystoupení pro maminky
v Čestíně
Novou počítačovou učebnu si budou užívat naši žáci díky grantu
z EU, který kácovská základní škola získala na počátku letošního
roku. Učebnu si před prázdninami prohlédli i zastupitelé Městyse
Kácov. Ve třídě je celkem 15 pracovních stanic pro žáky i jejich učitele.
Z grantu škola pořídila také interaktivní tabuli pro výuku na 1. stupni
a z prostředků bude financovat i rodilého mluvčího anglického jazyka.

Ve čtvrtek 10. května se v nově
zrekonstruované restauraci U Janatů v Čestíně uskutečnila oslava ke
Dni matek, kde v rámci programu
vystoupily i děti z Kácova. Udělaly
mnoho radosti a sklidily potlesk.
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Předškoláci si pro tuto příležitost
připravili pohádku O Šíkpoké Růžence, talentovaný Martin Zeman všechny přítomné okouzlil hrou na harmoniku a Jana Tůmová zahrála na flétnu.
Žákyním páté třídy, Vanesce a Natálce pro změnu mohlo obecenstvo
tleskat do rytmu jejich tance.
Program doplnily i známé písničky
pod taktovkou pana Františka Hromadníka. Velké poděkování tlumočíme i za děti paní starostce Miroslavě
Sýkorové, která zajistila pro všechny přítomné občerstvení a pro děti
i sladkou tečku v podobě palačinky
se zmrzlinou.
Petra Martináková

Zamávání na cestu do školy
Před prázdninami nás čekala jedna
velká povinnost. Rozloučit se s našimi předškoláky.
Do 1. třídy se po prázdninách jistě
těší Filip Brhlík, Patrik Drážek, Jakub
Fabinger, Daniel Hájek, Anna Hamplová, Lucie Keltnerová, Štěpán Macháček, Lucie Navrátilová, Adéla Šebková,
Roman Vladyka a Petr Zeman.
Ať se vám ve školních lavicích líbí.
Zdena Tichá, Alena Chybová

Aby dítě získalo poznatky
z nejrůznějších oblastí života
a přírody, musíme mu vytvořit
podmínky k pozorování, zkoumání a objevování.
V přírodovědném koutku letos
děti mohly pozorovat oblovku
žravou a proto vědí, že potřebují
hlavně vodu, ovoce,zeleninu, listy
pampelišky a občas kousek masa.
Aby měly obloukovky pevnou ulitu, je dobré přidávat drcené skořápky nebo sepiovou kost. O tyto
svěřence se děti staraly skutečně
dobře, ze dvou malých drobečků
máme dva ohromné šneky a plno
vajíček k pozorování.
Na výlet jsme letos vyjeli na zámek ve Žlebech. Paní průvodkyně
dokázala dětem ukázat a povědět
spoustu zajímavých věcí a hlavně našla vhodnou odpověď na
všechny všetečné otázky.
Chlapcům se líbilo brnění na
koně i rytíře, meče a trofeje. Děvčatům pak obrazy princezen, šperkovnice a zámecký nábytek. Všichni společně pak obdivovali hlavně

kuchyň, kde objevili spoustu zajímavých věciček, které již nikdo
z nás doma nenajde.
Z poznávání historie jsme opět
skončili v přírodě. V lesní ZOO
v nedalekém parku. Děti si mohly úplně zblízka prohlédnout bílé
jeleny, divoká prasata, volavku
i čápy, lišky, ježka, káně, poštolku,
orla mořského a další živočichy.
Ošetřovatel dravců jim dokonce
předvedl i supa„ který v tamní zoo
našel útočiště po zranění, kvůli
kterému už nikdy nebude létat.
Jen ti největší neposedové museli
slíbit, že si schovají ruce za záda.
Sup totiž pobíhal mezi lavičkami
a hledal něco dobrého. Když ho
ošetřovatel zavřel zpět do voliéry,
všichni si asi oddychli.
Stihli jsme samozřejmě i oběd,
nesměla chybět zmrzlina. Pohráli
jsme si na hřišti a hurá domů.
Do Kácova jsme dorazili sice
unavení, ale plni dojmů a zážitků. Přímé pozorování a prožitkové
učení vytváří u dětí kladný vztah
k přírodě a obohatí je na celý život.

