
Krátké zprávy z Duhové školy  

 

Výlet do Prahy… 
Výletu do Prahy se zúčastnily dvě třídy z naší školy. Jeli jsme vlakem 

Regiojetem z Červenky asi dvě hodiny. Už ve vlaku jsem se na Prahu moc 

těšil.  

Po Praze jsme chodili pěšky a jezdili metrem. Navštívili jsme 

Staroměstské náměstí, Karlův most, Museum Karla Zemana. Cestou jsme 

viděli orloj. Také jsme se plavili lodí po Vltavě. Šli jsme na Pražský hrad, 

Nerudovou ulicí, kde jsme navštívili výstavu Doteky státnosti, nádvoří 

Pražského hradu, katedrálu sv. Víta. Starými zámeckými schody jsme šli na 

metro a odjeli na hlavní nádraží, odkud jsme potom rychlíkem odjeli zpět 

domů. 

Cestou domů jsem si prohlížel fotky a vzpomínal na krásné zážitky.  

(Jan Zukal) 

Čtvrtá třída z Paseky vyjela si vlakem, 

na památky do Prahy, za zábavou také. 

Pražský hrad jsme viděli, všude byli lidé 

a loďka nás vozila po Vltavě širé. 

Když jsme řízek zbaštili, 

domů jsme se vrátili. 

Zážitků jsme měli dost, 

byl to den jen pro radost.  

(Marie Korotwitschová) 

 

 

Jsme školáci hraví - soutěživí 

…V pátek 9. listopadu jsme se s naším florbalovým týmem zúčastnili 

turnaje florbalového „Poháru základních škol“, který se konal na Základní 

škole v Libině. Bojovali jsme v pěti zápasech, z čehož jsme uhráli tři 

vítězství, jednu remízu a jednu prohru. Nejtěžší utkání bylo proti Libině. 

Nakonec jsme se umístili na krásném třetím místě. Dostali jsme diplom a 

s dobrým pocitem a s úsměvem na rtech jsme se vrátili do školy.  

Na tu hlavní odměnu jsme si museli počkat do února, kdy nám 

organizátoři soutěže poslali florbalové vybavení pro brankáře! 

   foto   (členové florbalového kroužku) 

 



…V prosinci se sedm šikovných recitátorů představilo na Dni otevřených 

dveří Gymnázia v Uničově při recitační soutěži. V konkurenci 24 soutěžících 

žáků 4. – 6. tříd a 1. ročníku gymnázia byli velmi úspěšní. 1. místo získal žák 5. 

ročníku Kryštof Moravec. Žáci 4. ročníku byli oceněni 4., 6. a 9. místem 

(Kateřina Ščurková, Natálie Filová, Matyáš Seidl).  

Začátek nového kalendářního roku byl ve znamení astronomické soutěže 

ve Šternberku, na kterou jsme vyslali dva týmy žáků 4. a 5. ročníku. Po velice 

poutavé prezentaci pana Konečného, vyřešili žáci znalostní test. Tomáš Karásek, 

Kryštof Moravec a Robin Suchý se umístili na 2. místě. Richard Lenobel, 

Vanessa Levá a Natálie Filová získali 3. místo.  

Recitátorům, astronomům i florbalistům gratulujeme ke krásným 

umístěním, děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy a přejeme jim mnoho 

úspěchů v dalších soutěžích.   3xfoto  (Mgr. Jana Moravcová) 

 

 
Letošní zima nám po dlouhé době nadělila spoustu sněhu… 

…a tak jsme toho hned využili a vyrazili na kopec bobovat. Postupně se 

na kopci vystřídaly všechny třídy!  

To byla zábava! Závodili jsme ve dvojicích i skupinách, podle toho, jaký 

jsme měli sněžný prostředek. Dělali jsme vlak z bobů i saní, což většinou 

skončilo na pěkné hromadě. Zajezdili jsme si i s učitelkami. Nechyběly ani 

oblíbení sněžní andělíčci. Otužilí odvážlivci si vyzkoušeli ve sněhu udělat 

masky. Hodně legrace, ale taky dřiny jsme si užili při eskymácké honičce. 

Taky jsme se společně vyfotili, abychom si ty krásné chvíle mohli i po čase 

připomenout. 

Sněhového řádění si neužívala jen naše třída, ale žáci celé školy. 

(Autorky - žákyně 4.třídy – N. Filová, K. Ščurková, M. Korotwitschková a E. 

Čejková) (foto z bobování) 

 

Úterky a čtvrtky pro děti i dospěláky… 

… Na dni otevřených dveří v říjnu 2018 jsme všem ukázali, jak máme 

krásnou školu a jaké báječné nové prostory nám obec vybudovala a v novém 

školním roce předala k užívání. A my nezahálíme. A nevyužívají je jen naše  

školní děti! 

Každé úterý se svítí dlouho do večera, neboť paní vychovatelka Jitka 

Adolfová s členy kroužku Vaření nejen vaří, peče a smaží, ale taky pak 

společně večeří (co dobrého si ukuchtili). Děti to moc baví a zájem byl tak 

veliký, že jsme zájemce museli rozdělit do 2 skupin, které se po 14 dnech 

střídají. Vedle v dílnách zase jiná skupina řeže, brousí, vrtá, přibíjí, užitečné věci 



vyrábí. To je kroužek Mladý řemeslník a o náplni práce a všem dalším píše 

jeho vedoucí pan Zdeněk Knápek v samostatném článku. 

 

…Škola je také otevřena pro nové aktivity dospěláků – taková „univerzita 

vyššího věku“. Vyučujeme hned 2 nové předměty. Základy práce na počítači a 

Keramiku. Jak a co? 

Dne 22. ledna byl v počítačové učebně základní školy zahájen počítačový 

kurz pro dospělé - začátečníky i mírně pokročilé - pod vedením Mgr. Silvie 

Soldánové a Mgr. Jany Knápkové. 

Cílem kurzu je naučit se základům práce s počítačem, rozšířit si znalosti a 

dovednosti při práci na PC, seznámení se se sociálními sítěmi, elektronickou 

poštou, jak bezpečně komunikovat. Vyhledávání na internetu, práce s operačním 

systémem Windows a další a další a další. 

Do kurzu se přihlásilo osm zájemců. Počet účastníků kurzu svědčí o tom, že 

pasečtí občané mají zájem o vzdělávání v každém věku a že nikdy není pozdě se 

něco nového naučit. 

Teď na jaře u počítačů sedět určitě nebudeme (i když zdaleka nemáme vše 

probráno), raději si užijeme sluníčka a přírody nebo zahrádek, ale až nastanou 

podzimní deště, sejdeme se v počítačové učebně ještě. (Mgr. Silvie Soldánová) 

 

… Keramický kurz nejen pro dospěláky není pravidelnou aktivitou, ale 

možností, jak si na dvou po sobě jdoucích setkáních vyzkoušet práci s hlínou a 

s glazurami, vytvořit si něco pěkného pro radost a také pozorovat, jak se vše 

mění po vypálení v peci. 1.setkání se za kreativního vedení našich školních 

keramiček Hanky Labonkové a Lenky Richterové uskutečnilo v 10.ledna a 

druhé „glazovací“ barvící 24.ledna. Tolik krásných výrobků, radost pohledět 

(viz foto). 

 

Další 2 setkání se uskuteční zase ve čtvrtek, a to 28. 3. a 11. 4. A téma bude, jak 

jinak, VELIKONOCE. Pokud chcete přijít a keramičinu si vyzkoušet, je nutné 

se předem nahlásit – počet míst je omezen a 1.zájemci už jsou po předchozím 

kurzu zapsaní. Jak? Telefonem (725 829 062), mailem zs.paseka@seznam.cz . 

 

 

 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA ŘEMESEL 

…Základní škola, její žáci a zaměstnanci společně s paseckou 
mateřskou školou a spolkem rodičů a přátel školy jsou pořadateli tradiční 
a oblíbené velikonoční výstavy. Letos se opět uskuteční víkend před 
Velikonocemi, a to v sobotu 13.dubna 2019 v prostorách Kulturního 
domu v Pasece. K vidění a zakoupení budou dekorace, kraslice a 
dobrůtky všeho druhu. Malé dílničky pro děti i dospělí. Však to velmi 

mailto:zs.paseka@seznam.cz


dobře znáte. A pokud byste se i vy chtěli zapojit a vlastní výrobky 
představit a prodávat, neváhejte si zamluvit výstavní stůl, nejpozději do 
pondělí 8.dubna!!! Jak? Telefonem (725 829 062), mailem 
zs.paseka@seznam.cz . 

Moc se těšíme na vystavující, moc se těšíme na návštěvníky. 
 
******************************************************************** 

 

Vážení rodiče, 

dovolujeme si Vás pozvat  

k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ v Pasece 

 

který se bude konat 

 

ve čtvrtek 4. DUBNA 2019 od 13.30 do 17.30 hod. 

(i déle V PŘÍPADĚ POTŘEBY) v prostorách základní školy. 

 

S sebou budete potřebovat rodný list dítěte, dále vyplněný 

dotazník  

a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,  

které Vám přiložíme k osobní pozvánce nebo je obdržíte při 

zápisu, také ke stažení na našich webových stránkách: 

www.zspaseka.cz. 

 

Těšíme se na Vás a Vaše děti. 

Vaše budoucí vyučující 

 
Přijímáme i žáky, kteří nemají trvalé bydliště v Pasece! 
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