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SLOVO NA ÚVOD: 

 

Nový školní rok začal tradičně netradičně. Pedagogové spolu 

s asistenty přivítali těšící se žáky po dlouhé „koronavidové“ 

karanténě. Druhý stupeň si obzvlášť „užil“ výuky bez školních lavic, 

bez kamarádů, jen elektronickou formou. V ojedinělých případech si 

žáci úkoly vyzvedávali. 

I letošní školní rok bude v důsledku různých hygienických opatření 

probíhat jinak. Politici sice tvrdí, že se školy plošně uzavírat nebudou, 

ale, přesto musíme být připraveni předem i na tuto variantu. Jarní 

situace nás všechny zaskočila nepřipravené, teď na podzim se to 

nestane! 

Už nyní žáci i učitelé nosí roušky ve společných prostorách školy, je 

omezený přístup rodičů a cizích osob do školy. Je jen otázkou času, 

kdy bude povinná rouška i při samotné výuce.  

Všude se setkáváme s nutnou dezinfekcí, neustále větráme a přísně 

dbáme na hygienu rukou.  

I přes všechna omezení výuka probíhá naplno. Žáci za určitých 

pravidel absolvují ekologické projekty ve škole i mimo školu. 

V nejbližší době nás čeká celoškolní akce „Kampaň obyčejného 

hrdinství“, která byla úspěšná už v loňském roce. Začátkem října se 

pokusíme (2. 10.) obhájit titul Ekoškola, v důsledku karantény se audit 

na jaře nekonal. Držte nám palce!. 
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VZPOMÍNKY Z PRÁZDNIN: 

Letošní prázdniny mnozí z nás trávili v České republice. Máme mnoho 

krásných i nepoznaných míst, které stojí za to navštívit i opakovaně. 

Stále je co objevovat a zažívat nová dobrodružství. Už jste např. 

navštívili jediný moravský Národní park Podyjí? Připomeňme si. 

Byl vyhlášen v roce 1991 na ploše cca 63km₂. Území Národního parku 

Podyjí sleduje tok řeky Dyje mezi Vranovem a Znojmem. Říční údolí 

mezi těmito sídly je dlouhé 42 km. Divoký reliéf údolí, meandry a 

vysoká lesnatost navozují místy dojem pobytu v pravé divočině 

uprostřed Evropy. Od roku 1951 až do roku 1989 bylo území parku 

součástí pohraničního pásma a vstup veřejnosti byl zakázán. Málokdo 

tehdy tušil, že Podyjí je územím evropského významu. Jedná se o 

jedno z nejcennějších z hlediska rozmanitosti rostlinných a 

živočišných druhů (zejména hmyzu) v celé České republice. 

Pohyb je povolen pouze po vyznačených turistických, cestách 

v nejcennější první zóně parku. Nejatraktivnější místa parku jsou 

veřejnosti zpřístupněna hustou sítí turistických a cykloturistických 

stezek. Celé území rozhodně stojí za návštěvu. 

Tok řeky Dyje se místy zařezává do vyvřelých a přeměněných hornin 

až 245m hluboko a vytváří neopakovatelné scenérie. Ty lze pozorovat 

z mnoha skalních vyhlídek. Nedostanete se sem autem, musíte pěšky 

nebo přijet na kole.  

Flóra je velmi pestrá. Uvidíte vzácný český koniklec luční nebo 

návštěvníka z Alp – brambořík nachový. Stinná úpatí suťových svahů 

vyhledává měsíčnice vytrvalá. 

Naleznete tu teplomilné, ale i chladnomilné zástupce naší fauny, 

výjimkou nejsou ani horské prvky. Světlé lesní okraje vyhledává 

mizející druh motýla - jasoň dymnivkový.      - 4 - 



Můžete zahlédnout nápadně zbarveného pavouka – stepníka 

moravského. Vědecky byl popsán teprve v roce 2008. Naopak 

obyvatelem stinných a vlhkých lesních údolí je mlok skvrnitý.  

Zarostlé říční břehy místy oživuje ledňáček říční. V blízkosti vodní 

rostliny – lakušníku vzplývavého, můžete pozorovat elegantní motýlici 

lesklou. 

A co teprve hrady a zámky, kterými se můžou nabažit historie chtiví 

návštěvníci. Tak už víte, kam příště vyrazíte? 

             

    Vyhlídka na meandr Dyje                                  Ptačí oblast 

           

    Bíle kvetoucí lakušník vzplývavý           Dudek, kudlanka a stepník moravský -5 - 



STŘÍPKY ZE TŘÍD: 

 

Poznáte naše pěvce? Osmá a devátá třída by měla. Školu navštívil 

v rámci Šablon II ornitolog Z. Mrkáček. Projektem „Ptáci Českého 

ráje“ seznámil žáky s ptactvem žijícím v naší chráněné krajinné 

oblasti a to nejen fotografiemi, ale i hlasovými nahrávkami. Věděli 

jste, že u nás žijí i jeřábi? 

         

   

Úspěšný program si postupně vyslechly všechny třídy druhého stupně 

a třídy speciální. Nyní už poznáme všechny návštěvníky našich 

krmítek. V zimě se na Vás těšíme!      
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AUDIT – obhajoba titulu „EKOŠKOLA“ 

 

Dlouho očekávaný den nastal. Auditoři skutečně přijeli dva – Tomáš a 

Mirka z liberecké DIVIZNY (ekologické sdružení). Pobyli u nás celý 

den, prošli s ekotýmem celou školu a zavítali také na školní pozemek. 

Zajímali se o práci žáků, vyptávali se, proč a jak v ekoškole 

pracujeme.  

  

Prohlídka školního pozemku                      

Žáci odpovídali mnohdy na všetečné otázky velice dobře a zasvěceně. 

  

                           Odpovědi na otázky u ekokodexu a ve třídě 
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 To auditoři kvitovali a nakonec vyřkli dlouho očekávaný výsledek: 

„Jsme spokojeni a doporučíme Vás k ocenění“.  

   

              Neskrývaná radost žáků ekotýmu při závěrečném pohovoru 
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NA VÝUKOVÉM POZEMKU STÁLE PRACUJEME: 

 

        

   Úprava záhonu       Povrchový nátěr 

    

     Instalace geotextílie     Výsadba 
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KOMIX: MNICHOVO HRADIŠTĚ: V. VÁSONDY 

 

 

            - 10 - 



 

 

            

            - 11 - 



 

 

            - 12 - 



 

 

            

            - 13 - 



 

 

            - 14 -

             



OMALOVÁNKY: 

Nakresli, jak si představuješ koronavirus (využij a prohlédni si 

webové stránky viz info) 

Takto ho vidí žák deváté třídy Tomáš M. A jaký bude tvůj virus? 

Neváhej a kresli.  
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CITÁT: 

 

 

 

 

To, že má doktor pro tvůj stav jméno, ještě neznamená, že ví, 

co ti je. 
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INFO: 

Fotografie pocházejí ze školního archivu či soukromého alba 

autora. 

Webové stránky pro tebe:  

http://www.strakonice.eu/sites/default/files/novinky/2020/jak_mluvit_s_detmi_o_k

oronaviru_nabizime_reseni/ahoj_ja_jsem_korona_cz.pdf 

Další číslo časopisu očekávej před Vánoci. 
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