
Zimní měsíce, leden i únor, tohoto roku začaly ve Školním klubu celkem poklidně.  

Povídání se žáky o knížkách, nás zavedlo do naší školní knihovny, kde jsme si chtěli vybrat pár dětských 
knížek. Zjistili jsme, že některé knihy, které jsme hledali, v knihovně nebyly. Při této návštěvě se zrodil 
nápad, oslovit paní učitelky, aby s žáky (1. až 5. tříd) sepsali seznam knih, které by si rádi v knihovně 
zapůjčili. Zároveň jsme vytvořili výzvu, do které bychom rádi zapojili i rodiče. Vytvořili jsme 
informační plakát o této akci, který jsme umístili na vstupní dveře školy a na webové stránky školy. 
www.zsdobrichoviceskolni-knihovna.cz. Do této výzvy jsme zapojili i rodiče, kteří mají možnost vybrat 
dle seznamu knihy, které mají doma a již je nebudou potřebovat. Tyto knihy mohou do školní knihovny 
věnovat. Do darovaných knih bude vlepena kartička s informací, kdo je věnoval.  Během února se již 
sešlo několik moc pěkných knížek, které byly uvedeny v seznamu. Všechny knihy jsou volně k dispozici 
k zapůjčení na 1. stupni ve školní knihovně. 

 

Víte, kde se bere elektřina?  

Naším dalším projektem byly obnovitelné zdroje. Kladli jsme si otázku, kde se bere energie z čeho, 
odkud a z jakých zdrojů. Ze školní  knihovny jsme si vypůjčili velmi zajímavou knížku, která nám byla 
inspirací. Knížka se jmenuje „Proč se mám starat o naši planetu ?“ 

 V rámci našeho projektu si žáci začali všímat, že v budově 1. stupně 
ZŠ, kde je školní klub, se v některých místnostech (převážně 
toaletách) svítí i v době, kdy tam nikdo není. Vytvořili tabulku 
průzkumu, do které po dobu cca 14 dnů zapisovali stav, zda se 
v místnostech svítí dle potřeby. Mezitím vyráběli kartičky 
s piktogramem: „Zhasni světlo – šetři“. Abychom zapojili do tohoto 
projektu i ostatní děti, žáci z klubu vymysleli a vytvořili interaktivní 
plakát na téma: „Kde se bere elektřina“. Na plakátu jsou názorně 
předvedeny základní zdroje vzniku elektřiny jako je sluneční, vodní, 
větrná energie, biomasa a následně druhy elektráren, které z těchto 
zdrojů elektřinu vyrábějí.  

Počátkem února jsme tento plakát vyvěsili na chodbě, kde žáci tráví čas během malých přestávek. 
Kartičky s piktogramy byly umístěny na toaletách. Nadále jsme pokračovali v průzkumu, zda došlo ke 
zlepšení a světla svítí, když je třeba. Porovnali jsme záznamy před a po a shledali, že došlo k 
výraznému  zlepšení. Naším závěrem bylo zjištění, že po vyvěšení těchto piktogramů a po náhodných 
kontrolách v místnostech se již tak často bezúčelně nesvítí a žáci sami chodí a zhasínají světla.  

Na téma „ Kde se bere elektřina“, jsme jako poslední část našeho projektu naplánovali křížovku. Žáci si 
ji mohou vyluštit a vhodit do boxu na recepci školy. Koncem března proběhne losování správných 
luštitelů, kteří dostanou zajímavou cenu v podobě úsporné žárovky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hromnice – 2. únor 

 Tento lidový název Hromnice je zahrnut do mnoha pranostik a pochází ze slova 
„ hrom“, který je vlastně elektrický výboj vzniklý při bouřce. Doprovází ho jak 
světelný záblesk, tak silná rána. Lidem často přinášel ztráty na majetku i na 
životech. Blesk provázený hromobitím páchal zlo, před kterým si lidé na svou 
ochranu, dle křesťanské tradice, zapalovali svěcené svíce, kterým říkali „ 
Hromničky“. 

 

 

 

Letos 2. únor vyšel na pololetní prázdniny. Proto jsme si vyprávění o 
Hromnicích nechali na pozdější termín v únoru. Při tvorbě malých svíček, které 
si žáci vyráběli z včelího vosku, jsme si povídali o této symbolice a taky o 
pranostikách. Tu nejznámější o Hromnicích, kterou žáci znali, byla „ Na 
Hromnice o hodinu více“. A jedna méně známá byla „Na Hromnice jasná noc- 
bude ještě mrazů moc“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovky v Sokole, tentokrát na zasněženém hřišti 

Letos je opravdu bílá zima, která tu dlouho nebyla. Proto jsme se žáky, kteří pravidelně chodí do sokola, 
tentokrát šli na zasněžený svah, místo do tělocvičny. Pomůckami byly pro tento sportovní zážitek jak 
jinak než boby, lžíce a talíře. Nejednalo se o žádné nádobíčko, ale pomůcky, na kterých žáci sjížděli 
zasněžený kopec. Velmi oblíbenou hrou na sněhu byla čárovaná, kterou běžně hrajeme v tělocvičně. 
Tentokrát si žáci vyšlapali v čerstvém sněhu cestičky, ve kterých se pak navzájem honili a předávali si 
„babu. 

 

 

 

 



 

Jak jsem již zmínila, je letošní zima dlouhá. Proto jsme začali s žáky 
přemýšlet o ptáčcích, kteří přes zimu zůstávají v blízkosti našich obydlí. 
Opět nám byla knihovna inspirací, našli jsme si zde knížku o ptáčcích. 
Dozvěděli jsme se, který ptáček odlétá do teplých krajin, a který zůstává 
v našem okolí. Naše školní zahrada je velmi rozlehlá a plná stromů. 
Rozhodli jsme se udělat akci „Dílnička na ptačí krmítka“, pro naše 
spolužáky ze školní družiny. Jedno páteční odpoledne jsme s žáky z 
družiny sešli. Holky z klubu všem pomáhaly vyrobit tato krmítka, pro 
ptáčky, kteří neodlétají do teplých krajin. Základem byl ptačí puding, 
složený ze semínek, oříšků, vloček, tuku, mrkve a suchého chleba. Vznikla 
lepenice, kterou žáci napěchovali do ptačích krmítek a rozvěsili po školní 
zahradě. Každý žák si pak sám pro sebe udělal i jedno krmítko na svou      
zahradu.  


