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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNAREC

Sofie Bátová, 1.tř.

ZÁŘÍ

Zahájení školního roku 3.9. 2018
BŘEZEN
Uvítání prvňáčků na OÚ Pernarec
Exkurze „Plzeň“ a „Stříbro“ 19.9.
- pro žáky 6.- 9.třídy
Ředitelské volno 20.9.
Projekt „Finančně gramotná škola“
- pro žáky 3.- 5.třídy
Hud. představení „Řemeslné písničky“ 24.9.
Státní svátek 28.9.

ŘÍJEN

Vegesvačinky 2.10.
- šk. akce EKOTÝMu
Přespolní běh 3.10.
- žákyně 2.stupně
Hokej Plzeň 8.10.
- žáci 2.st. (návštěva utkání)
Exkurze SOŠ Stříbro 10.10.
- žáci 9.třídy
Divadlo Hradec 11.10.
Den v červeném + modrém + bílém 23.10.
Ochutnávka žemlovky 25.10.
- šk. akce EKOTÝMu
Podzimní prázdniny 29.- 30.10.
Státní svátek 28.10.
Den v maskách 30.10.
Účast při sázení lípy 31.10.
- 100 let vzniku republiky

Zahájení plaveckého výcviku 2. – 5.tř.
Masopust – projektový den (1.st.) 6.3.
Ochutnávka domácích salátů 19.3.
- šk. akce EKOTÝMu
Salátový den v ŠJ 20.3.
Ekoakce „Tonda – obal“ 26.3.

DUBEN

Velikonoční dílny 10.4.
Zápis žáků do 1.tř. 11.4.
Hud. akce „Adamovy bubny“ 11.4.
- pro žáky 1.- 9.třídy
Třídní schůzky pro zvané
Jízdy zručnosti
Sběrová akce
Státní svátek 19.4.
Velikonoční prázdniny 18.3.
Velikonoční pondělí 22.4.
Dopravní hřiště Třemošná 4.+ 5.tř. 26.4.

KVĚTEN

Státní svátek 1.5. a 8.5.
Ekoden 6.5.
Ředitelské volno 7.5.
Den otevřených dveří 7.5.
- celoškolní akce pro veřejnost
Dopravní soutěž Vejprnice
Exkurze Rýzmberk - Kdyně 22.5.
- žáci 3. - 8.třídy
Ukončení plaveckého výcviku 2. – 5.tř.
Pythagoriáda 28.5.
- okresní kolo

LISTOPAD

Den v maskách 2.11.
Třídní schůzky 8.11.
Státní svátek 17.11.
Vzd. prg.: „Poslední Přemyslovci“ 23.11.
- pro žáky 4.- 9.třídy
Korálkování 29.11.
Vánoční focení 20.11.
Zájezd do Anglie: Londýn 29.11.-2.12.
- žáci 2.stupně

PROSINEC

Mikuláš a čerti 5.12.
ČERVEN
Exkurze 9.tř. na ÚP Plzeň
Vánoční vystoupení tanečního kroužku pro
žáky školy a veřejnost 18.12.
Vánoční besídky ve třídách 21.12.
Vánoční prázdniny 24.12. – 2.1. 2019

LEDEN

Ředitelské volno 3.1, 4.1.
Třídní schůzky 14.1.
Div. představení „Prasátko Artur“ 25.1.
- pro žáky 1.stupně
Vysvědčení 31.1.

ÚNOR

Pololetní prázdniny 1.2.
Den v barevném 6.2.
Jarní prázdniny 25. - 1.3.

Fotografování tříd 4.5.
Třídní schůzky 4.6.
Beseda se záchranáři 11.6.
Divadlo Hradec 17.6.
Projektový den (2.st.) 25.6.
Cyklotour
Třídní výlety
Slavnostní rozloučení s žáky 9.třídy na OÚ
Pernarec 28.6.
Vysvědčení 28.6.

Celoročně:
práce Ekotýmu, třídní a školní akce
cvičení žen pod vedením p. R. Lejčkové
BOVÝSEK „Ovoce do škol“

Zahájení školního roku uvítáním prvňáčků na Obecním úřadě v Pernarci
Naši nejmladší žáci byli přivítáni nejen svou paní učitelkou Miladou Baurovou, ale také starostou obce a
ředitelem naší školy. Za přítomnosti rodičů jim byly předány nejen pomůcky do školy, ale také milé dárečky.

Projekt Finančně gramotná škola
26.10. proběhl v naší škole projektový den na téma FINANČNÍ GRAMOTNOST.
V rámci výuky se jej zúčastnili žáci 3., 4. a 5. ročníku. Děti byly rozděleny do věkově
smíšených skupin, v nichž plnily nejrůznější úkoly.
Každá skupina se na celé dopoledne pomyslně stala jednou osobou, které děti
vymyslely virtuální život. Společně určily pohlaví, věk, výši dosaženého vzdělání, jméno,
povolání a další okolnosti života virtuální postavy.
Na začátku hry získala každá skupina pomyslnou mzdu a finanční rezervu. Během
plnění různých úkolů děti získávaly přehled o hodnotě peněz, o tom, co si za ně mohou
pořídit a čeho se mohou vzdát (co je a co není potřebné k životu). Získávaly další
odměny za správné promyšlení a splnění úkolů. Pořizovaly si pomyslné bydlení,
zajišťovaly dopravu do zaměstnání, nakupovaly
potraviny a sestavovaly jídelníčky, staraly se o své
mazlíčky …
Na konci dopoledne sami žáci zhodnotili své pocity
z celé hry. Přišli na to, že peníze není jednoduché vydělávat, že každá věc v našem
životě něco stojí. Pochopili, alespoň částečně, co je a jak funguje osobní (popř.
rodinný) rozpočet. Byli pyšní na to, že se ve své smyšlené realitě nedostali do
,,dluhové spirály“.
Připravený a velmi dobře propracovaný program hodnotily děti kladně. Aktivity je
opravdu bavily. Děti zapojovaly svou fantazii, kreativitu a logické myšlení.

Naše škola se přidala k oslavám 100.výročení vzniku republiky

Toto významné výročí si nejen žáci připomněli v barvách státní vlajky, ale také účastí při sázení
lípy obcí Pernarec v Krukanicích 30.října.

Zájezd do Anglie
Čekala nás dlouhá a náročná cesta
autobusem. Cestou bohužel nastaly nějaké
problémy a my museli čekat. Ale cestu jsme
zvládli a jako první zastávka nás čekal přechod
přes Tower Bridge. Počasí nám přálo, svítilo
sluníčko, a proto bylo nezbytné si vše vyfotit. Na
druhé straně londýnské řeky Temže se nachází
pevnost Tower of London.
Prohlédli jsme si krásně zdobené
korunovační klenoty. Ovšem já byla zvědavá, co
se v muzeu nachází a zapomněla jsem na čas,
kdy se máme sejít na určitém místě. Musela
jsem jít proti směru prohlídky. Naštěstí jsem se
zvládla vrátit, ale od té doby jsem se držela naší
party. Zamířili jsme do Covent Garden, kde jsme ve velkém nakupovali anglické sladkosti.
T. Vítovcová, 7.tř.

Advent s tvořením
Poslední týden před Vánoci měli žáci i rodiče příležitost v rámci této akce
pro veřejnost ochutnat pohoštění, připravené žáky s p.uč. Lejčkovou, zhlédnout
vystoupení mysliveckého kroužku pod vedením p. Chumové a Hebíkové a
pěvecké vystoupení žáků tanečního kroužku za hudebního doprovodu p.uč.
Husákové a p.uč. Brabníkové.
Po vystoupení se již mnozí mohli těšit na vánoční dílničky, při kterých si
zruční výtvarníci vyrobili
svícen ze skleničky podle
návodu p.uč. Sojkové,
andělíčka za pomoci p.uč.
Brabníkové či vánoční
dekoraci – stromeček
s aplikací. Poděkování
patří nejen všem, kteří se podíleli na přípravě, ale
zvláště p. Evě Pekarové, která zajistila veškerý
materiál k výrobě stromečku.

Plavecký výcvik
Také v letošním školním roce měla škola možnost čerpat dotace v rámci
projektu Rozvojový program MŠMT „Podpora výuky plavání v základních školách v
roce 2019 (IV. etapa).
„Každou neděli jsme nemohli dospat, jak jsme se těšili. Někteří měli zpočátku trochu obavy, ale nakonec
si nás voda všechny získala. Zvládli jsme kraul, mnozí získali mokré vysvědčení. Nejvíc nás bavilo volné
plavání. Naše dovednosti jistě využijeme o prázdninách v bazénech, na koupalištích i u moře.“
žáci 2.třídy

Moudra našich žáků …
Víte, kdo to byl Amunsen? Jóó, to byl nějakej
obchodník s vodkou
Máme dva obratníky, jaké? Obratník raka a kozy
Nejvyšší hora Šumavy je Sněžka
A jaké znáš zvíře u nás na poli: hrabonoš
Jak se jmenuje pivo, které se vaří u nás v Plzni?
Starobrno

Kdo napsal slova k hymně? Werich
Tlumočnice obsluhuje cizí jazyky.
Na louce se seče oves, usuší se a máme obilí.
Mezi dechové nástroje patří trubka, přísná flétna a
kozoun.
Koza má kůzlátko, ovce má ovčátko.
Plavčík zachraňuje lidi, kteří se utopili.

Velikonoční dílny
Pod vedením p.uč. Brabníkové a p.uč. Sojkové si děti spolu s rodiči
mohli vyrobit tématické dekorace. Proběhla dílna podzimní, vánoční a
velikonoční. Při velikonočních dílnách vyráběli věnce i zajíčky z různých
materiálů. Děti jsou velmi šikovné, mnohé výrobky se staly hezkým dárkem
nebo ozdobou rodinného stolu. O dílny je mezi dětmi i rodiči veliký zájem.
Těšíme se na další v příštím školním roce.

Ekoakce „Tonda – obal“
Při této celoškolní akci se ti
nejmenší seznámili s různými způsoby
třídění odpadu a vyzkoušeli si, jak správně
třídit. Starším žákům napomohla
k významu třídění prezentace, zaměřená
na další využití tříděného odpadu.
www.tonda-obal.cz

Beseda se záchranářem
Nehoda není náhoda a člověk nikdy neví, kdy bude potřebovat poskytnout
první pomoc. A kdo jiný by měl naše žáky v této oblasti školit, než osoba nanejvýš
povolaná. Proto jsme 11. 6. 2019 pozvali do školy mezi nás pana Vrkoče, který
pracuje jako záchranář IZS.
Pan Vrkoč poutavě pohovořil o své práci, uvedl řadu příkladů z praxe a také
varoval před jednáním, které končí právě v rukou záchranářů. Žáci si zopakovali
pravidla poskytování první pomoci a zejména mladší žáci si ochotně vyzkoušeli
masáž srdce na přinesené figuríně.
Vrcholem přednášky byla prohlídka zařízení
sanitního vozu. Popřejme si, aby tato prohlídka,
přestože byla nesmírně zajímavá, neopakovala se
za okolností způsobených úrazem či nemocí.
Panu Vrkočovi patří naše velké poděkování.

Exkurze Rýzmberk - Kdyně
Stejně jako v minulých letech vyrazili žáci naší školy dne 22. 5. 2019 na historicko-zeměpisnou exkurzi pod
vedením zkušeného lektora pana Marka, odborníka na regionální historii. Letos nás pan Marek pozval do muzea ve
Kdyni, které i když je rozsahem menší, obsahem mile překvapí. Expozice je zaměřena na život na Chodsku od
období pravěku, přes středověk až do 20. století. Zajímavé byly exponáty vztahující se k řemeslům, jako plátenictví a
zpracování vlny, ale také místnost věnovaná období "železné opony".
Ze Kdyně naše kroky směřovaly na hrad Rýzmberk. Po kratším výstupu nás vítala vstupní brána hradu. Za
návštěvu stojí především zachovalá věž, která poskytuje kruhový výhled na celé Chodsko. Velmi zajímavá byla
prohlídka historických sklepů, které jsou pro běžného návštěvníka uzavřeny. Celou exkurzi doprovázel pan Marek
odborným výkladem.
Na závěr nesměla
chybět odměna v podobě
opečených vuřtů. Zájemci
si mohli nakoupit drobné
suvenýry i chutné
občerstvení v kiosku pod
hradem. Z exkurze jsme
se vrátili bohatší o nové
zážitky i vědomosti.

Bowling
Vyjeli jsme po škole. Jakmile jsme
dorazili, vzali jsme si boty a začali hrát. Zatímco
jsme hráli, byla možnost si objednat pizzu, které
jsme samozřejmě využili. Hrálo se asi hodinu,
ale pro všechny to bylo jako pár minut. Všichni jsme si to moc užili.
Poté se jelo domů. Byl to konec skvělého dne.
Jakub Myška, 8.tř.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 7.května 2019
V letošním roce slaví obec
Pernarec 800 let od první zmínky
svého založení. V rámci těchto
oslav,
jichž
je
celá
řada,
uspořádala místní základní škola
7.5. 2019 Den otevřených dveří.
Kdo měl chuť a čas, mohl se do
školy přijít podívat a zavzpomínat
si. Na 1. stupni oslavu zahájilo
taneční vystoupení ve skotském
stylu
a
pěvecké
vystoupení
současných žáků. Dále pak zazněl
přednes známých písní žáků bývalých v doprovodu kytary. Ke zpěvu se
přidali i sami hosté. V jedné z učeben si rodiče spolu s dětmi mohli
vyrobit grafický list s pernareckým kostelíkem na památku. Předlohu
(linorit) vytvořila bývalá žákyně. Kdo má doma už všechny knihy
přečtené dvakrát, mohl si z burzy knih odnést třeba nějaký nový
zajímavý titul a nebo „retroknihu“.
Na druhém stupni lidé mohli
zhlédnout fotky a kroniky školy a obce
z dob minulých, takže zde překvapený
návštěvník mohl klidně objevit sebe,
spolužáky nebo své učitele. O tyto
artefakty byl zájem asi největší.
V učebně, nazvané Ze života
školy, si prohlédl fotografie ze školních
akcí, výletů, exkurzí a ekologických akcí.
Zároveň se mohl začíst do řady čísel
školního časopisu, který si vytvářejí samy děti svými nejrůznějšími
příspěvky. V jiné učebně čekala na hosty vernisáž výtvarných prací jak
žáků současných, tak i bývalých. V počítačové učebně zas byla promítána
prezentace z několika posledních let života školy, např. z lyžařských
kurzů,
společných
výletů, navštívených divadelních představení,
hudebních akcí apod. Kdo už měl zážitků
přespříliš, mohl se posadit s přáteli a dát si
malé občerstvení v podobě chlebíčků, zákusků
a kávy a společně ještě zavzpomínat na
dětská školní léta.
Aby návštěvníci na dojmy z této oslavy jen
tak nezapomněli, připomínkou jim bude hezká
propiska s nápisem ZŠ a MŠ Pernarec.

