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Školní rok 2017/2018 končí
„JEDEME NA PRÁZDNINY“

Ch

Blahopřeji, blahopřeji a ještě jednou blahopřeji – Svatojánským
k získání titulu vesnice roku Jihočeského kraje.
Vím, že je za tím moc a moc práce paní starostky, obce a všech
spolků, ale i vás samotných občanů. Jsem ráda, že malou měrou jsme
mohli přispět i my školáci. Určitě obec dle možností podpoříme
v celostátním kole.
Letošní školní rok jsme věnovali sportu a soutěžení „Jedeme
na olympiádu do Pchjongčchangu“. Sportovali jsme nejenom v době
zimní olympiády, ale i v průběhu školního roku Sportovní dětský den,
cyklovýlet, turistické výšlapy, školkové baťůžkové dny, drobné ranní
rozcvičky a schodoběhací přestávky.
Příští školní rok se ponese v duchu výročí založení naší školy
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VYSTAVĚNÍ ŠKOLNÍ BUDOVY – VELKÁ REKONSTRUKCE ŠKOLY – INTEGRACE ZŠ A MŠ

Velká oslava spolu se srazem absolventů se uskuteční začátkem
června. Včas rozešleme pozvánky. Prosíme o zapůjčení historických
fotografií, vysvědčení, starých učebnic a školních pomůcek.
6. dubna jsme zapsali do první třídy 11 žáčků (8 našich a
4 ze sousedství). 16. května jsme zapsali 13 nových mateřiňátek,
Mohli jsme přijmout pouze 8 zájemců za postupující předškoláčky
o patro výše. Zbylým zájemcům jsme bohužel vzhledem k plné
kapacitě nemohli vyhovět. Z pátého ročníku přestoupilo na druhý
stupeň 7 žáků (4 žáci na gymnázia a 3 žáci do ZŠ Trhové Sviny).
Po 36 letech se se školní družinou rozloučila paní učitelka Marie
Janová a bude si užívat zasloužené 3. etapy života. Přejeme jí hodně
životního elánu a zdraví.
Čerpáme finanční prostředky z OP – Šablony pro MŠ a ZŠ I, hlavně
formou dalšího vzdělávání pedagogů a nákupu nových pomůcek.
V době prázdnin jsme školu pronajali příměstskému táboru Figurka
a příměstskému táboru ZUŠ Trhové Sviny.
Během prázdnin se chystáme zrenovovat velkou třídu. Z pod lina
na nás vykoukly krásné parkety, takže se je pokusíme obnovit. Dále
chceme opravit strop a vymalovat.
Školní rok 2017/2018 jsme úspěšně zvládli. Děkuji všem
zaměstnankyním školy, našemu zřizovateli „vesnici roku“, všem
sponzorům za věcné i finanční dary.
Přeji nám všem krásné prázdniny a dovolené.
Mgr. Marcela Krychová

Školní rok uběhl jako voda a nám ve školce se podařilo uskutečnit
mnoho plánů a akcí. Ty, které jsme letos nestihli zrealizovat, na nás
počkají do příštího roku a my se s novými silami a novými dětmi
pokusíme naplnit naše sny.
Protože bylo již od dubna krásné počasí, rozhodli jsme se uspořádat
si každý týden malý výlet
po okolí. Tyto pravidelné dny jsme
pojmenovali
„Batůžkové čtvrtky“ a s dětmi,
vybavenými
pitím a pláštěnkou, jsme vyrazili
například pozorovat pulce a
vodoměrky do Úlehlí k rybníku.
Tam jsme objevili „prales“,
ve kterém zpívala krásným
flétnovitým
zpěvem
„paní
Žluva“ úplně jako papoušek.
V rybníku plavali „krokodýli“
a z džungle na nás koukal
„stromový slon“.
Stateční
objevovatelé
se
nelekali žádných parazitů ani lián a
pavučin, chodili nenápadně a zametali po sobě i
stopy zanechané v bahně . Dalším výletem jsme
docestovali například na lesní hřiště, do Ločenic na pohádku,
do lesa u Zahrádek a do Podhorských lánů.
V dubnu
jsme
si
zopakovali
již
tradičně
„Barevný týden“, při kterém
chodí děti do školky oblečené
do jedné stejné domluvené
barvy,
opět
jsme
se
přesvědčili, že „ n e j b z u čivější“ a „nejustrkanější“ a „nejuhádaněj š í “ barvou je zase žlutá,
která předčí i temperamentní červenou. Příště asi
navrhneme pouze barvy pastelové .

Jako každoročně je pro nás velkým úkolem zhostit se divadelního
představení pro maminky k svátku. Jelikož jsme se letos ponořili
do příběhu o zvířátkách, který měl milý rodičovský podtext, začali jsme
s nácvikem velice brzy. Naši oblíbenou pohádku, která vyřeší všechny
strasti, bolesti i rvačky, jsme pěkně doplnili vhodnými písničkami a
představení se myslím opravdu povedlo. Děti, a to i ty nejmenší, byly
velmi snaživé, trpělivé a statečné. Na pódiu se nezalekly ani mikrofonu a
svou roli si každý patřičně užil. My, paní učitelky, ale i maminky a
tatínkové, jsme na děti byli velice hrdí. Teď už každý ví, že

opravdový lék na všechno je pořádné láskyplné objetí,
o které by si měl každý umět pěkně požádat.
V květnu k nám přijelo divadlo Máma a Táta a divadlo Zvoneček.
Jejich krásná představení vždy děti sledují velice pozorně a nechají se
pořádně vtáhnout do hry. Už se těšíme, s jakým příběhem k nám dorazí
příští školní rok.
Velkou událostí byl
týden, kdy jsme se
s dětmi zabývali povoláním
jejich
rodičů.
Přišla za námi Tomáškova maminka, která
pracuje v nemocnici jako
zdravotní sestra. Přinesla spoustu zraněných
plyšových
medvídků,
které bylo třeba pořádně
ošetřit. „Plyšáci“ dostali
plno injekcí do všech
možných míst na svém
plyšovém těle a rázem se vyléčili. Někteří museli vydržet i kapačku,
obvazem ošetřené zlomeniny a popáleniny, jiným stačil čaj a pilulka na
horečku, nebo vitamín.
Druhým odvážným
rodičem,
který
nás
navštívil, byl Jasmínky
tatínek, motocyklový
závodník. Děti si vyzkoušely, jak těsná a
těžká je motocyklová
helma a kolik ochranných
vycpávek
má

motocyklový dres. Samo sebou padaly otázky, co se stane, když se
závodník vybourá, jak takový závodník trénuje, jak rychle umí motorka
jet a kolik náš hrdina vyhrál medailí. Příběhy byly poutavé a doplněné
barevnými fotografiemi ze závodů. Taková jízda na motorce je snem asi
všech dětí, překvapivě i mnohých holčiček.
Třetí odvážlivec, který k nám
přišel,
byl
tatínek
Bertíka,
profesionální hasič. Všichni jsme
valili oči nad tím, co všechno takový
hasič má při boji s ohněm na sobě a
kolik toho musí unést. A tak jsme
chvíli potrénovali svaly, pověděli si
o zdravé životosprávě, která je při
tomto povolání nutná a potěžkali si
plynovou bombu, kterou nikdo z nás
neuzvedl. Být hasičem není jen tak
pro každého. I proto je Bertík na
svého tatínka záchranáře velice
hrdý.
Další akcí, kterou jsme s dětmi
uskutečnili, byl cyklistický, dopravní den.
Děti přijely do školky na kolech, koloběžkách
a tříkolkách. Vyškolené silničními značkami
a pravidly, projely samostatně trasu
po zdejších silničkách kolem školky. Poté si
zahrály na hřišti na „cyklozávody“ a
předvedly všem, co kdo na svém dopravním
prostředku umí.
Poslední červnový
měsíc byl nabytý různými výlety a
hlavně loučením. Naše rozlučková
motýlí
slavnost,
která
měla
proběhnout na lesním hřišti, se
nakonec uskutečnila pod střechou
v tělocvičně a ve školce, jelikož
začalo pršet. Ale i tak jsme si to
pospolu hezky užili. Naši předškoláci už byli opravdu natěšeni
na jiný, vzdělávací program, kterého
se jim dostane v první třídě.
Každého z nich jsme popasovali
pořádnou
dětskou
lopatkou

na školáka a každý dostal svou jedinečnou medaili za něco speciálního,
čím se za poslední rok školky vyznamenal. Na památku si odnesli budoucí
školáci i krásné tablo plné fotek, jako vzpomínku na poslední rok ve
školce. Rozloučili jsme se i s paní učitelkou Magdalenkou, která příští
školní rok bude pracovat s dětmi v družině. Pak následovala hostina a
volné hraní a plnění všemožných motýlích a včelích úkolů. K této akci
nám zapůjčil pan Krištůfek (dědeček Kryštůfka Kubáta) nádherné
prostorové dřevěné pexeso, se kterým jsme si celý týden hráli a poznávali
svět včel. Teď měli možnost si s ním pohrát i mnozí rodiče a když jsme si
dost pohráli a popovídali, „rozletěli“ se všichni domů.
Školkový výlet jsme letos uskutečnili se
školáky do kachní a kapří líhně. Pan Balák
nám ukázal, kde se líhnou housátka a
kachny, jak vypadá zahřívací houpačka
pro vajíčka a nakonec jsme si i malá
housátka pohladili. V sádkách na kapry se
nám nikdo neutopil a my už víme, jak
vypadá kapří vajíčko, třídenní kapřík a
sumec, jak obří jsou samice amura a jak to
probíhá, než se na Vánoce dostane kapr

k nám na štědrovečerní
stůl. Rybáři si pro nás
připravili obří hostinu, a
tak jsme se měli přímo
pohádkově. Se školáky
jsme si ve Veveří pohráli
na fajn hřišti u rybníka a
dali si oběd a nanuk. Vůbec
nám nevadilo, že začalo
pršet.
Ač byl letošní rok ve školce náročný,
zvládli jsme ho vcelku dobře a to
především díky kouzelným dětem a jejich
trpělivým, vstřícným, shovívavým a
štědrým rodičům. Vám všem patří naše
VELIKÉ DĚKUJEME!
(Děti ze školky a jejich tři paní učitelky Monika, Šárka, Magda a také teta
Svačinka Magda)

Paní učitelky MŠ očima Truhlářových.

SBÍRÁM! RECYKLUJI! SBÍRÁŠ? RECYKLUJEŠ! SBÍRÁME? RECYKLUJEME!
Již čtvrtým rokem sbíráme
starý papír, použitý jedlý olej,
hliník a kaštany pro zvířátka.
Učíme se chránit naše životní
prostředí. Celkem jsme utržili 5 700 Kč. V letošním roce
jsme děti za jejich píli
odměnili skákácím hradem,
lanovým parkem a skákacími
botami. Pozvali jsme také děti
z MŠ Ločenice a ze ZŠ Římov.
Byla to ohromná legrace!!!

ZDRAVÁ 5
„Drž si zdravou pětku v jídelníčku, ať máš energii na jedničky v žákovské! Když budeš
jíst pravidelně 5x denně a myslet na dostatek ovoce a zeleniny, budeš se cítit lépe a
budeš se snáz soustředit nejen na školu, ale hlavně na věci, které tě baví.
A to celý den – od snídaně po večeri!“

(motto:Zdravá 5)

Žáci se formou diskuse seznámili s 5 zásadami
zdravého stravování: správné složení jídelníčku,
ovoce a zelenina, pitný režim, zásady hygieny a
bezpečnost potravin a přípravou zdravé svačinky.
S paní lektorkou jsme probrali náš školní jídelníček
a byl vyhodnocen na výbornou. Už víme i jak mlsat.

Tradiční CYKLOVÝLET okolo Svatého Jana
Prvňáčci
dostali
pozvání
do Ločenic k Nedorostům na koupání. Vyjeli z Sv.Jana dolů
z kopce.
Čekala
je
krásná
„koupačka“ a pohodové dopoledne. No a zpět zase do kopce.
Druháčci a třeťáci vyrazili
na trasu dlouhou 19 km: z kopce
dolů – Sedlce – Hrachovy Hory –
Kladiny – Branišovice –
Mokrý Lom – Lahuť -Sedlce –
a zpět do kopce.
Čtrvťáky a páťáky čekala
nejdelší trasa 29 km. Cílem
byla zmrzlina v Doudlebech.
Tam se jelo krásně z vršku
dolů po cyklostezce přes
Sedlce, Branišovice, Římov,
Dolní Stropnice, Doudleby,
ale
zpět
byla
cesta
namáhavější, skoro stále
do kopce
–
Borovnice,
Střížov, Branišovice, Mokrý
Lom, Ločenice a do jídelny
ve Svatém Janu.
Musíme konstatovat, že
cyklovýlety byly úspěšné.
Všichni to zvládli bez
fňukání a dojeli v pořádku
bez bouraček.

do líhně kachen a hus
v Byňově, líhně ryb ve Štiptoni. Je to trošku jiné
než v přírodě, tady musí mláďátkům pomoci paní
ošetřovatelky. Pan Balák nás provedl, paní
líhňařky vysvětlily a páni řidiči bezpečně dovezli.
První den jsme jeli celá „základka“. Poobědvali
jsme ve Veveří a prvňáci s druháky cestou zpět
ještě navštívili Sýpku v Horní Stropnici. Velcí
školáci se ubytovali v chatičkách a do Horní
Stropnice do Sýpky došlapali pěšky. Vlastnoručně
upletená houstička byla vynikající. Cestou zpět

ŠKOLNÍ VÝLET

jsme vyzkoušeli pláštěnky, někteří
poprvé v životě. Po večeři děti samy
nachystaly zábavné scénky a hry.
Následující den jsme dopoledne
soutěžili ve Veveří. V poledne nás
vyzvedla mateřinka a hurá domů.

POSLEDNÍ DEN VE ŠKOLE
V pátek ráno jsme se tradičně sešli v tělocvičně společně školáci i
„mateřiňátka“. Předškoláčci a páťáci obdrželi pamětní listy s knihou.
Páťáci se s námi rozloučili
krásným vystoupením na
rozloučenou a symbolicky
předali budoucím prvňáčků lavici, do které v září
zasednou. Všichni jsme si
popřáli krásné prázdniny.
Dětem přišli popřát také
krásné
prázdniny
a

páťákům hodně úspěchů
v nových
školách
paní
starostka Růžena Balláková
a pan starosta Ločenic
Jaroslav Bína.

6. března se uskutečnil MLÝNEK V MLADÉM. Na češtinářské soutěži nás
reprezentovaly za 3. ročník Kačka Klenková a Ella Martišová, za 5. ročník
Simča Víšková, která obsadila 3. místo.
Namátkou z otázek:
 Která z následujících vět není napsána pravopisně správně?
a) Baterii jsme si dobili už včera.
b) V architektuře se i dnes využívá vlys.
c) Rozumnější bude, pokud se naučíš jíst střídměji.
d) Děti si plnily své povinosti opravdu výborně.
 V textu je skupina slov příbuzných. Slova příbuzná podtrhni:
Jsi uondaný, umořený a unavený? Pracoval jsi do úmoru? Mnoho úkolů vyčerpá – prostě
stokrát nic umořilo osla. Tak už se nemoř a za odměnu třeba pojedeš k moři!

21.5. se naši žáci zúčastnili přírodovědné soutěže OLEŠNICKÝ LÍSTEK.
Školu reprezentovali tito žáci Veronika Vašková, Kačka Klenková, David
Janošťák a Simča Víšková. David byl nejúspěšnější, obsadil 3. místo. Děvčata
Kačka a Verča zůstala těsně pod bednou na 4. místě.
„Poznávačka“:

a)

b)

30.

c)

května

jsme

uspořádali

2.

ročník

SVATOJÁNSKÉHO VLASTIVĚDNÉHO MARATONU.

Sešli se tu žáci z 5-ti málotřídních škol (Borek,
Jílovice, Besednice, Olešnice a naši žáci; 2 školy se
omluvily, protože doprovázející paní učitelky
onemocněly). Všem se v naší školičce líbí, že prý tu
panuje pohodová atmosféra a samotná obec Svatý
Jan je kouzelné místo. 1.- 3. ročníky podnikly
turistický výlet do Římova. Naši čtvrťáci a páťáci
nachystali občerstvení na svačinu pro hosty.
Po „sváče“ jsme šli na to. Děti po 1 minutě vybíhaly
na trať dlouhou 4 200 kroků a odpovídaly na 42
otázek.
Za 4. ročník byl 1. Borek, 2. Jílovice, 3. Sv.Jan – Adam Lejsek
a za 5. ročník byli 1. Besednice, 2. Sv.Jan – Jakub Leština, 3. Borek.

Ukázka otázek:

 V kterém roce bylo zahájeno pravidelné vysílání československého
rozhlasu?
a) 1918
b) 1923
c) 1928
d) 1933
 Kolik let uplynulo od položení základního kamene Národního
divadla? Občané nedalekých Doudleb přivezli také kámen z tohoto
kraje.
a) 150 – 16.5.1868
b) 130 let – 16.5. 1898
c) 100 let – 16.5. 1918
 Ve kterém roce je datován příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a
Metoděje na Velkou Moravu, jestliže letos uplyne již 1155 let?
a) rok 683
b) rok 863
c) rok 1003

Z víceoborové soutěže (recitace, zpěv a výtvarná část) ZVONEK
Z NOVOHRADSKÝCH HOR kromě 3. míst za recitaci J.Leština a
E.Šrámková získali cenu poroty za výtvarné práce Brouci Eliška Fojtlová a
Radim Guichen.

Další cenný úspěch ulovil Radim Guichen v okresním kole matematické
soutěže PYTHAGORIÁDA, kde z 71 soutěžících obsadil 26-31. místo.
Něco z otázek:
 Chytrý princ a Hloupý Honza se spolu setkali na dvoře princezny Jasněnky. Ta
bohužel zrovna uletěla s Jírou, tak si alespoň dali souboj v řešení příkladů. Chytrý
princ tvrdil, že dva z příkladů jsou vypočítané správně, Hloupý Honza tvrdil, že jen
jeden. Kdo z nich měl pravdu?
4  2 + 32 : 4 – 3 = 40
4  (2 + 32 : 4 – 3) = 40
(4  2 + 32) : 4 – 3 = 40
4  2 + 32 : (4 – 3) = 40
Pravdu měl ……………………
 Sněhurka rozdělila sedmi trpaslíkům 56 jahůdek. Nejmenší trpaslík dostal několik
jahůdek a každý další trpaslík dostal o jednu jahůdku více než ten před ním. Kolik
jahůdek dostal nejmenší trpaslík, když Sněhurce žádná jahůdka nezůstala?
Nejmenší trpaslík dostal ………… jahůdek.
 Královští rybáři chodí na ryby. Je pravidlem, že jeden rybář uloví za den 15 rybek.
A také je pravidlem, že každá sto dvacátá rybka je zlatá. Kolik zlatých rybek uloví tři
královští rybáři za šest dní?
Uloví ………… zlaté rybky/zlatých rybek.

Výsledky: ČJ – d), umořený, úmoru, umořilo, nemoř; POZNÁVAČKA: a)vyza velká, muchomůrka růžovka,
lišaj vrbkový; VL – b), a), b); MAT - Hloupý Honza, 5 jahůdek, 2 zlaté rybky

Mladý záchranář v akci - STŘÍBRNÍ

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje a Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje pořádají jedinečnou soutěž s názvem „Mladý záchranář
v akci“. Díky akčním malým hasičům z Sv.Jana n.M. a Ločenic, jsme loni
poprvé postavili soutěžní družstvo, které jelo tzv. NA KUKAČKU a letos jsme
zúročili nabyté zkušenosti.
Soutěží se ve dvou kategoriích – I. kategorie je pro žáky 2.-5.třídy a
II. kategorie pro žáky druhého stupně. Cílem soutěže je, aby účastníci zábavnou
formou získali základní znalosti a dovednosti potřebné k zvládání běžných
rizikových situací (hrozeb každodenního života) i mimořádných událostí. První
kolo záchranáři plní ve škole a odesílají prostřednictvím zpráv na FB.
V letošním školním roce náš školní tým SVATOJÁNŠTÍ TYGŘI,
společnými silami, reprezentovali žáci: Helča Tvarohová, Kuba Leština, Simča
Víšková, David Janošťák ze Svatého Jana nad Malší, Eliška a Kuba Fojtlovi
z obce Ločenice. Ze základního kola 33 týmů se probojovali do finále na 4. – 8.
místě. Finálový den, který se konal na Krajské hasičské stanici v ČB, si děti
moc užily. Podívaly se do míst, kam se obyčejný člověk jen tak nedostane. Ve
finále se záchranáři stali součástí fiktivního zásahu. Soutěžní úkoly byly
zapeklité, ale naši záchranáři si s nimi perfektně poradili. Důkazem toho je
krásné 2.místo z celého Jihočeského kraje.
Velkou roli při plnění úkolů sehrála soudržnost celého družstva,
vzájemná spolupráce. Děti pochopily, že žádný záchranář nemůže
zvládnout náročné úkoly sám, ale vždy je to práce celého družstva. Toto
je poučení pro všechny malé i velké.
Na mladé hasiče jsem moc pyšná a touto cestou bych jim ráda poděkovala
za jejich vytrvalost a píli a popřála jim mnoho zdaru a síly do dalších soutěží.
Pavla Leštinová (lektorka soutěžních týmů)

