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Milí čtenáři,
vítáme Vás u dalšího vydání našich novin. V úvodu Vás necháme nahlédnout do historie školy. Ze staré školní kro-
niky jsme vybrali zajímavé informace. Pokračování připravujeme i pro další vydání našich novin. Máte-li doma staré 
fotografie ze služské školy, které nám můžete poskytnout, budeme moc rádi.

V  tomto čísle se ještě vracíme k  období 
vánočních svátků, k vánočním prožitkům, 
které děti zaznamenaly ve svých krátkých 
slohových pracích a na obrázcích. 
V lednu a v únoru jsme se ve všech třídách 
a ve školní družině věnovali projektovému 
vyučování s  názvem Zdravé stravová-
ní, které se prolínalo mnoha vyučovacími 
předměty i  činnostmi ve školní družině. 
Naším cílem bylo posílit vědomosti dětí 
o zdravé výživě a zdravém životním stylu. 
V této souvislosti také proběhla mezi žáky 
anketa, ze které jsme se dozvěděli, jaká 
oblíbená jídla dětem vaří jejich maminky 
a  babičky. Výsledky této ankety jsou in-
spirací pro naše paní kuchařky ve školní 
jídelně. 
Dále přinášíme několik postřehů z pestré 
činnosti našich nejmenších v  mateřské 
školce. Paní učitelky připravují dětem bo-
hatý program, do kterého můžete nahléd-
nout prostřednictvím několika fotografií.

ŠKOLNÍ KRONIKA 
Škola před přestěhováním v  roce 1832 
na současnou adresu stávala tam, kde 
nyní stojí dům s  číslem popisným 55. 
Číslo popisné 29 si škola přestěhovala 
s sebou. Peníze na zbudování nové školy 
poskytla její patronka hraběnka Aloisie 
Defours, paní na Sluhách, Ctěnicích 
a  Velkých Čakovicích. Dalším patronem 
školy byl po prodání Sluh hrabě Ervín 
z Nosticů. Škola byla jednotřídní s jediným 
učitelem. Ten si k sobě bral pomocníky, 
kteří pracovali za stravu a  ubytování. 
V roce 1848 navštěvovalo školu (třídu) 92 
dětí. Pro nás již nemyslitelná představa. 
Aktuální počet žáků naší školy je 80 dětí, 
z toho nejpočetnější je 3. třída, do které 
chodí 20 žáků.
 

Březen, za kamna vlezem… 



Vánoce očima dětí

CO DOSTALI PRVŇÁČCI OD JEŽÍŠKA?  



ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Co nám nejvíce chutná? Víme, kde se vzalo 
vajíčko, mléko a  máslo? Víme, kde vyrostla 
mrkev a  jak se nám na talíř dostala ryba? 
A kdo se o  to všechno musí postarat, než se 
nám prostře oběd až na stůl?  A které dobroty 
je dobré omezit? Na tyto a  další otázky děti 
hledaly odpovědi. Zamýšlely se nad tím, co 
jedí během celého dne, navzájem si sdělovaly, 
co mají rády. Probíraly, které potraviny jsou 
vhodné a proč tomu tak je. Učily se sestavit si 
„zdravý talíř“ a zdravou svačinu do školy. 

CO MÁME NEJRADĚJI K OBĚDU? 
Z polévek u dětí vyhrávají jednoznačně kuřecí 
vývar a  rajská polévka. Z  hlavních jídel jsou 
to nejčastěji špagety, kuřecí řízek, svíčková, 
karbanátek s  bramborovou kaší, těstoviny 
s  rajskou omáčkou, ovocné knedlíky, ale také 
pizza, lasagne nebo palačinky. Ze salátů pouze 
okurkový. Děti dávají přednost syrové zelenině 
a čerstvému ovoci bez úprav.

Každý máme jiné chutě, které se dokonce během života mění, ale je důležité 
jíst pestrou vyváženou stravu.  A  každé jídlo na talíři alespoň ochutnat. 
Uděláme tím radost každé mamince - kuchařce, která pro nás s láskou jídlo 
připravila.

V naší školce se o děti starají paní učitelky Zlatka 
Kovářová a  Renata Štarková. Každodenní pro-
cházky si zpestřili například výlety za zvířátky, 
pouštěním draků, zdobením stromečku v příro-
dě, adventní obchůzkou s vánočními koledami, 
průvodem Tří králů nebo průvodem masopust-
ních masek. Po vánočních svátcích si děti užívají 
hraní s dárky - sadou maňásků, kuchyňkou nebo 
dětským ponkem. Nezahálely ani na Tři krále 
a pro žáky základní školy si připravily písničku. 
Předškoláci se pilně připravují na blížící se ná-
stup do první třídy. Těšíme se, až je s rodiči přiví-
táme na zápisu do 1. třídy.



Na školních novinách se podíleli:
Melanie Arsinoé Delongová, Karolína Cyprová, Kateřina Vorlová, Jáchym Brouček,
Filip Nikl (1. třída). Viktorie Bičová, Viktorie Lím, Klára Onderková, Tereza Ouředníčková, Kateřina Holubová, Monika Merenusová (3. třída). Alžběta Korintová (5. třída).
Zaštiťuje: Lenka Petrová 

POZNÁŠ,  
JAKÉ JSEM ZVÍŘÁTKO?

KAŽDÉ ZVÍŘÁTKO 
POTŘEBUJE SVŮJ DOMEČEK

NA PODZIM JSME 
POUŠTĚLI DRAKY

KRÁSNÉ TRADIČNÍ MASOPUSTNÍ 
MASKY NA VYCHÁZCE.

 TŘI KRÁLOVÉ - DĚTEM V ZÁKLADNÍ 
ŠKOLE JSME ZPÍVALI KOLEDU

HRAJEME SI POHÁDKY

DOVÁDÍME  
NA ZAHRADĚ

STATEČNÍ HASIČI 
ZACHRAŇUJÍ ŠKOLKU

KDYŽ JSME ČEKALI NA JEŽÍŠKA

RÁDI SI KRESLÍME, MALUJEME, VYBARVUJEME…


