
ŠKOLNÍ NOVINY 
ZŠ a MŠ SLUHY 04 duben – květen – červen 2022

Milí čtenáři,
blíží se závěr školního roku a s ním do Vašich rukou při-
chází čtvrté číslo našich školních novin, které zachytilo 
vybrané aktivity našich dětí v průběhu jarních měsíců.
Paní učitelky v mateřské školce, ve škole a v družině pro 
děti opět připravily tematická dopoledne a výlety, děti 
shlédly opravdová divadelní představení a také zahájily 
plavecký výcvik. 
Po dvouleté pauze způsobené pandemií jsme konečně 
mohli se školáky vyrazit na školu v  přírodě, tentokrát 

do vesničky Maxov, která se nachází v malebné krajině 
hned vedle Sloupu v Čechách.
Na konci měsíce června – 28. 6. 2022 - se na závěreč-
né školní besídce rozloučíme s našimi nejstaršími žáky, 
s žáky 5. třídy. Přejeme jim všem šťastné vykročení do 
dalších školních let!
Zároveň přivítáme naše nové prvňáčky. Všichni jste na 
naši slavnostní besídku zváni!
Přejeme Vám poklidné čtení a všem krásné letní prázd-
niny a příjemnou dovolenou.

ŠKOLNÍ KRONIKA - 
VÝBĚR Z HISTORIE 
O naši služskou školu se v minulosti 
starali nejen patroni, jako byl pan hrabě 
Ervín z Nosticů, ale i místní správci 
a správci okresní, například farář 
Líbeznický nebo děkan Brandýský. 
Také přidružené obce sem tam na školu 
něco přispěly. Tito patroni zaopatřovali 
dříví na vytápění školy a prostředky 
na opravy. Na úklidu se v některých 
případech podíleli rodiče, kteří si 
nemohli dovolit platit školné za své děti. 
Celých padesát let až do roku 1855 byl 
hlavním učitelem pan Hodějovský.  Po 
jeho smrti na jeho místo nastoupil pan 
učitel Dudek.  

Měsíc červen voní deštěm. 



Velikonoční pečeníVelikonoční pečení

BOTANICKÁ ZAHRADA



ŠKOLA V PŘÍRODĚ MAXOV,  9. – 13. května



Na školních novinách se podíleli: 
Žáci z prvních tříd (obrázky z botanické zahrady a školy v přírodě), druhá třída (text o botanické zahradě), třetí třída (text – velikonoční pečení), texty ze školy v přírodě 
připravili: Terezka Ouředníčková, Viktorie Lím (3. třída), Jiří Hrdý (4. třída), Bětka Korintová a Simča Merenusová (5. třída).
Zaštiťuje: Lenka Petrová

NA DEN KNIHY SI DĚTI PŘINESLY 

SVÉ OBLÍBENÉ KNÍŽKY.

K ZAČÁTKU JARA PATŘÍ 

I VYNÁŠENÍ MORANY. 

PRVNÍ 
LEKCE 
PLAVÁNÍ 

MĚLA 

ÚSPĚCH. 

ČARODĚJNICE JSME 

OSLAVILI V KOSTÝMECH.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

„VELIKONOČNÍ RADOVÁNKY“.

DEN ZEMĚ JSME STRÁVILI 

TVOŘENÍM A POVÍDÁM SI, CO 

NAŠI ZEMI NIČÍ A JAK JI CHRÁNIT. 

HON NA ČARODEJNICE  HON NA ČARODEJNICE  
VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚVE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
V dubnu na čarodějnice si děti v družině užily čarodějnické 
odpoledne plné soutěží. Nechyběl ani let na koštěti.  
Za skvělé výkony dostaly všechny děti odměny.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ DĚTÍ Z NAŠÍ DRUŽINY

ZÁŽITKY DĚTÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY


