
Informace pro rodiče na měsíc březen 2022 
 

 

• Od 1. 3. se opět vracíme k vlastnímu zajišťování stravování, dovoz jídla ze ŠJ v Polničce je 
ukončen. Rodiče případné odhlašování stravování budou řešit s novou paní kuchařkou/vedoucí 
školní jídelny – Janou Dospělovou. Telefonní číslo do kuchyně se nemění. 

 

• V tomto měsíci je nutné opět provést platby na 2. pololetí  – za školní družinu 250,- Kč, za 
kroužek Šikulka 200,- Kč. Platby přijímá paní učitelka Hromádková do 15. 3. 2022. 
 

• Do školy byly pořízeny nové pomůcky pro výuku tělesné výchovy – molitanová kladina, 
karimatky pro cvičení na zemi (i venku), kužely a odlehčené tyče k prostorovým hrám a 
překážkovým dráhám, stopky k měření rychlosti, barevné sedací vaky k relaxaci i cvičení a další 
pomůcky. 
 

• V březnu se budeme zabývat tematikou příchodu jara, pozorováním přírody, jarní přípravě naší 
zahrady a také zapojení do úklidu okolní přírody po zimě v rámci akce „Čistá Vysočina“ 
 

• Březen je poslední měsíc, ve kterém budou, v rámci zapojení do projektu Šablony III, fungovat 
Klub „Aktivity“ a Klub „Čiperka“. Obě tyto aktivity byly zajištěny podle daného programu po 
dobu 5 po sobě jdoucích měsíců a budou tímto splněny. Nadále bude fungovat kroužek 
„Šikulka“ a „Doučování“ – pro žáky ohrožené školním neúspěchem. 
 

• V pondělí 21. 3. se vypravíme do Knihovny M. J. Sychry ve Žďáru n. S. na vzdělávací program 
„Slavný Čech a slavná Švédka“ (povídání o knihách J. Lady  a  A. Lindgrenové, spojené s exkurzí 
v městské knihovně) Podrobné informace o organizaci dne dostanou žáci v dostatečném 
předstihu. 
 

• V hodinách prvouky a přírodovědy si zmíníme 22.3. – „Světový den vody“ . Objasníme si 
koloběh vody v přírodě, význam vody pro život na Zemi, důležitost dobrého hospodaření 
s vodou a ekologické spojitosti. 
 

• V pondělí 28. 3.  si připomeneme osobnost J. A. Komenského v projektovém dni „Škola hrou“. 
Zajímavými, atraktivními, neobvyklými aktivitami ozvláštníme dětem pedagogickou profesi a 
školní výuku z jiného pohledu. 
 

• S předstihem avizujeme, že pracujeme na zajištění plaveckého výcviku (pravděpodobně v 
květnu a červnu).  Kovidová situace se uvolňuje, budeme tedy moci zařadit plavání do tělesné 
výchovy. V tuto chvíli řešíme pronájem bazénu, dopravu, financování a další organizační 
záležitosti. Během dubna by mělo být vše jasné, potom dostanou žáci i rodiče přesné 
informace.  


