
Do školního roku 

2021/2022 hleděli všichni 

trochu s obavami. Jak se 

bude na podzim situace s 

koronavirem vyvíjet? Bu-

dou opět tvrdá opatření a 

zavřené školy? Obavy se 

naplnily, a my v naší škole 

můžeme být opravdu rádi, 

že se nám podařilo v pod-

zimních měsících školu 

uchránit a fungovat bez 

přerušení. Za to jsme 

všichni jistě rádi a svědčí 

to i o zodpovědnosti rodi-

čů. Všem veliký dík! 

Přes všechno okolo nás 

jsme pro žáky školy při-

pravili pestrý program, 

plný projektových novi-

nek, zajímavých besed, 

kulturních a sportovních 

setkání. Téměř celý se 

podařilo i splnit. 

Toto vydání je plné foto-

grafií a zajímavých příbě-

hů, které prožili žáci naší 

školy v podzimní části 

školního roku. Od příštího 

čísla se budou jednotlivé 

třídy podílet na vydání 

Zajdova listu. Stanou se z 

nich redaktoři, kteří budou 

zachycovat život školy, 

školní družiny, kroužků, 

ale i to, co je baví. Těšte 

se, protože to pro ně bude 

jistě zajímavá práce a zku-

šenost. 

Do času adventního mi 

dovolte popřát všem klid v 

duších, zdraví v celém těle 

a častý úsměv na tváři, 

protože mám pocit, že ten 

se nám v poslední době ze 

života vytrácí. A to je ob-

rovská škoda. 

Krásné Vánoce a zdravý 

rok 2022. 

Mgr. Radek Machatý,  

ředitel školy 

 

Pestrý podzim v naší škole 

 

 

Máme nové webové 

stránky!!! 

www.skolazajecice.cz 

Na stránkách nalezne-

te všechny novinky z 

naší školy, větší foto-

galerii a dlouhodobý 

kalendář. 

Sledujte život ve škole 

 

Základní škola, Zaječice, okres Chrudim 

2021, číslo 2 
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Naše škola 
    Na začátku září si naši prvňáčci důkladně prohlédli celou 
školu. Nahlédli do kabinetu, sborovny, knihovny, zamávali 
starším kamarádům z ostatních tříd, a nezapomněli také na-
vštívit pana ředitele. V hodině pracovních činností se do-
mluvili, že si vytvoří svoji vlastní školu. Připravili si po-
můcky a s chutí se pustili do práce. Na svůj první společný 
výtvor byli prvňáčci náležitě pyšní! 

kem a nastrouhaným sýrem. 
Pak už nezbylo nic jiného než 
vložit plechy do trouby a če-
kat, až bude upečeno.  
A protože prvňáčkové myslí 
na své kamarády, donesli na 
talířcích malou ochutnávku i 
do ostatních tříd. Slané zákus-
ky se povedly a všem ná-
ramně chutnaly! 

Od samého rána se žáci 1. tří-
dy těšili na pečení slaných 
dobrot v naší nové kuchyňce. 
Společně si nachystali pomůc-
ky a suroviny, které nesměly 
chybět. Připravené těsto pěkně 
vyváleli a z něho vykrajovali 
nejrůznější tvary. Malé kousky 
naskládali opatrně na plech, 
potřeli vajíčkem, posypali má-

Pečení slaných dobrot 

    Že k čarování potřebujeme 
kouzelnickou hůlku či klo-
bouk? Kdepak…Stačí si vzít 
obyčejnou modelínu, plastová 
víčka a mít trochu šikovné ru-
ce. Z přiložených fotografií 
vidíte, co všechno se dá vy-
kouzlit – třeba barevné číslice 
nebo písmenka v tiskací i psa-
cí podobě. Prvňáčkům se daři-
lo a už teď se těší na další 
„čarování“. 

Čarování prvňáčků 

1. ročník 
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Páteční listopadové dopoledne 
proběhlo v místní tělocvičně 
ve znamení country tanců. Po 
úvodním seznámení s historií 
country tanců se děti naučily 
několik tanečních kroků a fi-
gur, a s vervou pustily do tan-
ce. Tanečky byly jednoduché a 
zábavné. Všem dětem šlo tan-
cování výborně a devadesát 
minut výuky uběhlo opravdu 
rychle. 

.   

Malí tanečníci 

vyrobit koně sv. Martina, 
vybarvit početní  
omalovánku, a přitom 
všem poslouchat 
vyprávění a písně. 
Přestože letos Mar-
tin na bílém koni 
nepřijel, bylo to 
opět vydařené do-
poledne. 
 

    Dne 11.11. jsme si užili čtyř-
hodinový projekt zaměřený na 
svátek sv. Martina. Vyprávěli 
jsme si legendu, která se 
k tomuto dni váže. Zmínili jsme 
si tradice a zvyky spojené s tímto 
dnem, které děti již moc dobře 
znaly. Společně jsme si zazpívali 
veselou písničku o sv. Martinovi. 
Po celé škole se linula vůně sva-
tomartinských rohlíčků, které 
děti napekly. Měly možnost si 

Projektový den - svátek sv. Martina 

V hodinách výtvarné výchovy 
a pracovních činností 
se prvňáčci snažili zachytit, co 
všechno patří k podzimu. 
Z barevného papíru vyrobili 
červené muchomůrky,  
zubaté dýně, namalovali vese-
lé dráčky na obloze,  
červená jablíčka s červíky, 
skřítky „Podzimníčky“, ve  
skupinách vytvořili stromy 
s obtisknutými barevnými  
lístky. Podívejte se, jak se jim 
obrázky povedly!  

Podzimní nálada ve třídě 
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    Ve středu 10.11. proběhla 
v KD letošní Slavnost Slabiká-
ře. P. učitelka Medunová ze 
ZUŠ v Chrasti s sebou přivez-
la čtyři výtečné hráče na žes-
ťové nástroje, a ti předvedli, 
jak se na ně dá bravurně hrát. 
Po hudebním úvodu vystoupili 
prvňáčci s připraveným pás-
mem. Za zvuku fanfár jsme 
malým čtenářům slavnostně 
předali Slabikář a dárek za to, 
kolik písmen se už naučili od 
začátku roku. Na závěr opět 
vystoupili naši hosté a děti si 
mohly vyzkoušet, jaké to je, 
zahrát si na trumpetu, pozoun 
nebo lesní roh. 

Akce se vydařila a spokojení 
prvňáčci si pyšně odnášeli do-
mů svůj nový Slabikář. 

 

 

Od začátku roku jsme toho 
stihli opravdu hodně. Umíme 
přečíst slabiky i slova, počítá-
me do 7, malujeme, zpíváme,  
tančíme a ve volných chvílích 
si hrajeme. Občas se pustíme 
i do vaření nebo přesazování 
pokojových květin. 
S ostatními  
dětmi se účastníme všech škol-
ních akcí. Prostě si to užívá-
me! 
Přikládáme jenom malou 
ukázku naší práce.  

Jak se nám daří 

Ten, kdo nemiluje knihu, 

nemiluje moudrost. Ten, kdo 

nemiluje moudrost, stává se 

hlupákem.  (Komenský) 

Slavnost Slabikáře 
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V letošním školním roce je v naší 

třídě celkem 16 žáků, z toho 13 

chlapců a 3 dívky.           

                                                         

Třída je poměrně živá a různoro-

dá, proto oceňuji přítomnost asis-

tentky pedagoga, která byla při-

dělena ke dvěma žákům, kteří 

pomoc a dohled potřebují. 

Ve škole děti baví hodně věcí, 

ale prima je hlavně to, že jsou 

spolu, že si mohou hrát a poví-

dat. Učí se vzájemně se respekto-

vat, spolupracovat, pomáhat si. A 

i když to mezi nimi někdy zaskří-

pe, každý ví, že vyslovení kou-

zelného slovíčka ledy láme a vše 

zlé je zapomenuto. 

Někteří se omluví, poděkují auto-

maticky, někteří se to stále ještě 

učí. Je to důležité i pro další ži-

vot, abychom uměli spolu vychá-

zet.  

 
Co v hodinách děláme? 

V matematice sčítáme a odčítá-

me do 100, řešíme slovní úlohy, 

baví nás barevné příklady, hra 

„Molekuly“. V českém jazyce se 

snažíme psát pěkně a úhledně, 

opisujeme věty, trénujeme psaní 

diktátů, učíme se krátkým mluve-

ným projevům, vysvětlujeme si 

významy slov, abychom všemu 

rozuměli a četli s porozuměním. 

I v prvouce jsme se mnoho nau-

čili, třeba měsíce v roce, pozná-

vání stromů a keřů, třídění ovoce 

a zeleniny ad. Je toho hodně, a 

jak se říká, jedno pro druhé zapo-

meneme.  

My to ale zvládneme. 

Máme rádi hodiny výtvarné vý-

chovy i pracovních činností, kde 

můžeme realizovat naše předsta-

vy, vnímání světa kolem nás, 

uplatnit fantazii, učíme se praco-

vat s různými materiály a techni-

kami, pracujeme se stavebnicemi 

a také s modelínou.  

Největším relaxem je tělesná vý-

chova. Pořádně se vylítat, zahrát 

si pohybové hry, florbal, vybíje-

nou, zacvičit si na nářadí, šplhat 

na laně, udělat kotoul, to je pros-

tě super.  

2. ročník 

„Non schoale sed vitae discimus.  

Neučíme se pro školu, ale pro 

život.“¨      (Seneca) 

Stránka 5 2021, číslo 2 



V novém školním roce se 
v naší škole spojily dva roční-
ky – 3. a 5.  
Na toto spojení jsme se připra-
vili společnou činností, při 
které jsme vytvořili strom 
s otisky našich dlaní. 
Jsme zase ve škole, zvykáme 
si brzy vstávat a snažíme se 
něco naučit. Někomu to jde 
lépe, někomu hůř. Všichni 
chceme poznávat nové věci, 
hrát si a povídat s kamarády, 
přečíst si krásnou knížku a 
umět dobře počítat … a hlavně 
být super třída. 
 
Jsme hodně rozdílní a každý 
umíme něco jiného. 

Od září se nám podařila spous-
ta úžasných věcí.  
 
Podzim nás motivoval 
k vytváření různých výrobků, 
činností.  
Po přečtení krásných úryvků o 
proměnách v přírodě jsme si 
pohráli s přírodninami. Vznikl 
šípkový ježeček, pestrobarev-
ná ryba, srnka z kaštanů, be-
rušky z ořechů. 

 

 
 
 
Chlapci 
z páté třídy si při hodině mate-
matiky osvojovali osovou sou-
měrnost. Vystřihovali a nale-
povali dýně. 
 
Někteří se také dostali i na 
stupně vítězů. 
Při hodině anglického jazyka 
jsme poměřovali znalost sloví-
ček s aplikací KAHOOT! Pa-
novala napjatá atmosféra a 
nadšení z úspěchu bylo vidět. 

3. a 5. třída 

Stránka 6 Zajdův podzimní list 



 

 

rohlíky. 

Naše škola tento svá-
tek oslavila mnoha činnostmi. 
Nejprve jsme se ve třídách se-
známili s legendou o sv. Mar-
tinovi.                                   
Poté řešili různé hádanky a 
kvízy, vytvářeli krychli.        
Zhotovili jsme bílého koně.                                
Upekli svatomartinské rohlíky. 
Zahráli si na grafiky, kde bylo 
úkolem ztvárnit Martina a jeho 
koně. 

Každoročně se na svá-
tek sv. Martina těší především 
děti, které očekávají první sně-
hovou nadílku. Ostatně pra-
nostiky mluví jasně: „Na sva-
tého Martina zima chod svůj 
začíná. Na svatého Martina 
bývá dobrá peřina.“ Událost 
bývá často spojována se svato-
martinskými slavnostmi, na 
kterých se ochutnává první 
mladé víno tohoto roku tzv. 
Svatomartinské. Tradiční jsou 
také hostiny, na kterých se po-
dává pečená husa se zelím a 
s knedlíky, svatomartinské 

Sv. Martin na bílém koni 

11. listopadu 

Svatý Martin 
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Lovci  

mamutů 

 

hudbou i obrazem chronolo-

gicky představila nejznámější 

světové muzikály. A to nejen 

ty světové, ale i české. 

Bonbónkem bylo závěrečné 

představení známých muziká-

lových animáků - Ledové krá-

lovství, Lví král a Shrek.  

 

Mezi významné hosty, kteří za 

námi do Zaječic přijeli, může-

me přidat i světově proslulou 

Komorní filharmonii Pardubi-

ce. Toto hudební těleso natá-

čelo stovky hudebních nahrá-

vek s těmi nejlepšími sólisty a 

dirigenty. Filharmonie vystu-

povala po celém světě. Pro na-

še žáky si připravila skvělý 

program, ve kterém slovem, 

Světové muzikály zazněly v Zaječicích  

„Hudba je nejlepší umění, 

zahání smutek“ 

M. Luther 

4. třída 
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 V průběhu podzimu jsme se 

vydali na putování do dávné 

historie. V pravěku jsme se 

zastavili u Keltů. Jejich život 

nás velice zaujal a pustili jsme 

se proto i do jejich pamlsků. 

Ve školní kuchyňce jsme 

upekli keltské placky s me-

dem, oříšky a dalšími pochuti-

nami. Placky se skutečně po-

vedly. Až bude teplejší počasí, 

vyrazíme zkoumat i jejich ži-

vot do nasavrckého oppida. Je 

škoda, že s námi nemůžete 

ochutnat. Byla to dobrota. 

Keltské období 

 

 

tečně líbilo. Našim občánkům 

přejeme do života hodně zdra-

ví a štěstí.  

V sobotu 13. října proběhlo po 

velmi dlouhé odmlce na OÚ v 

Zaječicích vítání občánků. Žá-

ci 4. ročníku, T. Stará, V. Jeřá-

bek, K. Pilná, B. Mošnerová, 

A. Pavlíková a V. Kolářová 

zde vystoupili s pestrým pro-

gramem plným básniček a pís-

ní. Zatímco v minulých letech 

jsme vítali jen několikaměsíč-

ní miminka, teď už si pro dár-

ky přišly děti po svých a v ob-

řadní síni bylo opravdu živo. 

A podle toho, jak si pobruko-

valy a tleskaly, můžeme usou-

dit, že se jim vystoupení sku-

Vítání občánků v Zaječicích 
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 V letošním školním roce 
čeká děti ve školní družině 
spousta zajímavých aktivit. 
Každý měsíc prožijeme pro-
jektový týden a minimálně 
jednu společnou akci 
s dětmi z druhého oddělení 
školní družiny. Pravidlem 
bude každodenní pobyt v 
přírodě, výtvarné a rukoděl-
né činnosti, společné hry 
venku i v místnosti. Nebude 
chybět čas na odpočinek a 
spontánní činnost. 

 

Opékání špekáčků  
  
Při dnešní akci jsme si zo-
pakovali základní zásady 
při přípravě ohniště, jeho 
bezpečné založení i správ-
nou likvidaci. Připomněli 
jsme si základní druhy oh-
nišť i postup při zapalování 
ohně. Nejvíc jsme se těšili 
na opečený špekáček. Od-
poledne jsme si bezva uži-
li.  
 

Školní družina - 1. oddělení 
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Šerm  
 
Se členy kroužku Historický 
šerm, který pracuje při 
DDM Chrudim, děti zažily 
báječné odpoledne. Pro-
hlédly si různé druhy mečů 
i dobové oblečení rytířů, 
vyzkoušely si svůj postřeh, 
obratnost i zručnost. Ne-
chyběla ukázka šermování. 

Kresba na chodník  
 
 Děti z obou oddělení na-
kreslily na chodník barev-
nými křídami pěkné obráz-
ky s podzimní tématikou. 
Nejčastěji to byly draci, 
ježci. 
 
Ubrousková technika  
 
Při společné akci obou od-
dělení se děti seznámily s 
ubrouskovou technikou. 
Kuchyňské prkénko si de-
korovaly  ubrousky s pod-
zimní tématikou, dozdobily 
šiškami, kaštánky i mašlič-
kou. Děti si vyzkoušely i 
práci s vrtačkou při zhoto-
vení otvoru na zavěšení 
výrobku. 

Aranžování sušených kvě-
tin  
 
Minikurz aranžování byl ur-
čen dětem, které projevily 
zájem o vytvoření vlastního 
květinového aranžmá ze su-
šených květin. Mohly si zho-
tovit vypichovanou nebo vá-
zanou kytici. Děti práce bavi-
la, pracovaly s nadšením a 
domů si odnášely pěkné vý-
robky. 

Městské muzeum Chrast 
 
Se zajímavou historií měs-
ta Chrast i blízkého okolí 
jsme se seznámili během 
návštěvy zdejšího muzea. 
Asi nejznámější pověstí je 
ta o ďáblově bibli, kterou si 
děti zopakovaly společně s 
pracovnicí muzea. Prošli 
jsme se i krásným zámec-
kým parkem, kde jsme ob-
divovali zajímavé rostliny.  



 

Drakiáda  

Na pouštění draků jsme si 

vybrali ideální počasí - 

modrá obloha téměř bez 

mráčků a správný směr vě-

tru. Však se dráčkům pěkně 

lítalo. Našli se i nezbedové, 

kterým se moc nechtělo, 

ale těch bylo opravdu málo. 

Na akci jsme se vydali spo-

lečně s prvňáčky z druhého 

oddělení. 

 

 

Projektový týden - Sklízí-
me úrodu z polí a zahrad 
 
Ve všech činnostech jsme 
se věnovali tématu projek-
tového týdne. Sušili jsme 
křížaly, zdobili dýně, vydali 
jsme se na sběr šípku. Ze 
stébel obilovin a šípků jsme 
navlékali řetězy. V kuchyň-
ce jsme připravili pečený 
čaj. Při pohybových hrách 
jsme si opakovali druhy 
ovoce a zeleniny. Školní 
družinu jsme si vyzdobili 
obrázky jablíček 
a ,,uvařenou,, zeleninovou 
polévkou. Při vycházkách 
jsme sledovali práce na po-
lích a určovali druhy pěsto-
vaných rostlin v okolí Zaje-
čic a Bítovan. 
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Projektový týden – Hry 

našich předků, jak si 

dříve hrály děti 

V říjnovém týdnu jsme se 

zaměřili na rozvoj základ-

ních pohybových doved-

ností, zejména obratnosti, 

koordinaci i svalové síly. 

Jednalo se o aktivity ne-

náročné na vybavení a 

prostor. V minulých gene-

racích patřily mezi běžné 

hry, poslední dobou 

z volnočasových aktivit 

prakticky vymizely. Ská-

kali jsme panáka, hráli 

míčovou školku, naučili 

se celou řadu her 

s pravidly, které jsme hrá-

li venku i v místnosti. Akti-

vity budeme pravidelně 

zařazovat do činností 

školní družiny. 

Domečky pro skřítky 

Věřte nebo nevěřte, do školní družiny se nám chtěli na 
zimu nastěhovat skřítci. Dostali jsme nápad, že jim posta-
víme na zahradě domečky. Děti se s chutí pustily do prá-
ce a nešetřily zajímavými nápady. Každý skřítek si mohl 
vybrat domeček podle svého gusta, výběr byl pestrý. 
Skřítky jsme si i nakreslili a obrázky nám zdobí naši školní 
družinu. 
 
Ukládání broučků 

Než jsme se pustili do práce, přečetli jsme si příběh z kni-
hy Jana Karafiáta Broučci. Děti z obou oddělení vyrábě-
ly broučky a berušky. Ušité tělíčko berušky si děti naplnily 
voňavými bylinkami, na krovky nalepily správný počet te-
ček, vlásky vytvarovaly z ovčího rouna. Práce se všem 
vydařila. 



Druhé oddělení školní družiny od září rozjelo premié-
rově svoji činnost. Sídlí v hlavní budově a na některé 
aktivity se obě oddělení spojují dohromady. 
Prvňáčkové se ve škole i družině zatím rozkoukávali, 
ale i tak s paní vychovatelkou stihli spoustu aktivit, vý-
robků a výletů. 
Jejich činnost přinášíme nyní obrazem, protože nic ne-
řekne víc, než rozzářené dětské oči. 

 

Školní družina - 2. oddělení 
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Organizace 

Tříkrálová sbírka  

rozvoj služeb pro 

lidi bez domova. 

Společně jsme vy-

brali 600Kč a 

umožnili pro šest 

lidí noc v suchu, 

teple a bezpečí. 

Děkujeme rodi-

čům žáků, kteří 

přispěli jakoukoliv 

částkou. 

Vážení rodiče a přátelé školy, 

děkujeme Vám za štědrost ve sbírkách 

pro potřebné. Přikládáme certifikáty, 

kolik peněz se nám letos podařilo na 

sbírkách vybrat. 

 

Sv. Martin – nocleženka 

Co má společného sv. Martin a nocle-

ženka? Tak, jak se rozdělil sv. Martin 

se žebrákem o svůj plášť, i my jsme 

chtěli udělat dobrý skutek. Nocleženka 

je poukaz v ceně 100 Kč, který jedno-

mu člověku bez domova umožní strá-

vit noc v teple. Nezahrnuje však pouze 

nocleh samotný, ale i další pomoc a Další číslo Zajdova listu vyjde k  pololetí 

školního roku 2021/2022 

Poděkování 

Podpořte prosím Tříkrálovou 

sbírku, ve které budou nejen 

žáci naší školy s ochotnými 

rodiči vybírat začátkem roku 

2022 


