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Základní škola a Mateřská škola Řepníky

Naše škola dříve a dnes

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu
života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost
a předvídal budoucnost.“
Jan Amos Komenský
_________________________________________________

Základní škola Řepníky

Budova ZŠ - současnost

Úvod
Obec Řepníky se nachází v Pardubickém kraji, 9 km jihozápadně od města Vysoké Mýto
a 7 km od města Luže. U příležitosti slavnostního svěcení praporu obce Řepníky dne 5. 9. 2015

proběhl Den otevřených dveří v budově základní školy, kde byla uspořádána velmi zajímavá
výstava běžně nepřístupných materiálů, jako jsou školní kroniky a fotografie ze života obce
Řepníky a místních částí Pěšic a Popovce. Kladný ohlas na organizaci celé akce podnítil
myšlenku k sepsání a publikování této brožury, která by informovala o historii a současnosti
naší školy i širší veřejnost.

Z dochované kroniky školní
Kronika školy v Řepníkách byla zapisována od roku 1913 do roku 1973. Tuto kroniku
zapisovali postupně jednotliví ředitelé, kteří zaznamenávali život školy, obce a historické
události tehdejší doby. Z této kroniky jsme vybrali záznamy ze školního roku 1913/14, kdy byl
ředitelem Vincenc Řeháček.

Paměti školy v Řepníkách
Dle pamětní knihy fary řepnické z r. 1782 byla školou malá chaloupka naspadnutí,
zakoupená od záduší řepnického za 120 zl. konv. m. naproti nynější školní budově přes silnici
(tenkrát přes cestu). R. 1792 přistavěn chlév a komora.
6 6/8 míry pole „Na farářství" patřilo v užívání učitele pro vždy k zabezpečení
obstojného živobytí jeho. R. 1788 vyměněno za stejnou výměru „Na Černé u Střemošic".
Mezi r. 1815 - 1847 vystavěl jednotřídní přízemní školu tehdejší patron Jiří Prokop
Adolf rytíř z Lilienwaldu na nynější parcele č. 68. Ze staré školy zbyl chlév, chlívky a řezárna.
R. 1877 tato jednotřídní škola rozbourána a na jejím místě nynější jednopatrová
budova školní postavena Oktav. Pohlem, stavitelem ve Vysokém Mýtě za 9735 zl., a 28. října
1877 svému účelu odevzdána.
Zbytky první školy jednotřídní zbourány a na tom místě založena školka, jež r. 1896
proměněna v tělocvičnu nekrytou dosavadní.
Mezi nynější školou a kolnou bývala tělocvična, z níž téhož roku 1896 založena
šk. zahrada.

Foto staré budovy

Stručně podotknuto:
1) Do r. 1870 byla škola zdejší jednotřídní
2) Do r. 1878 byla škola zdejší 2 třídní (2. třída byla umístěna v hostinci nyní p. Frant.
Tlapáka proti škole)
3) Do r. 1884 byla škola zdejší 3 třídní (vynes. c. k. zemské šk. rady z 15.1. 1878 č. 781
povolena III.třída od 1.1.1879) a
4) od 1. 1. 1885 byla škola 4 třídní (výnos c. k. zems. šk. rady z 11. 9. 1884 č. 853.)

Kronika školní
za r. 1913 - 1914
dle vynes. c. k. zems. šk. rady 13. 2. 1892 č. 28.633

1. Počátek školního roku
Školní rok zahájen byl dne 16. září vzýváním Ducha slavnými službami božími,
po nichž, když byla zapěna národní hymna, zavedeno žactvo do II. třídy, kde taktéž uvítána,
ke slušnému chování ve škole i mimo ni a k pilné docházce školní povzbuzena.
Pravidelné vyučování počalo se druhého dne ve středu 17. září.

2. Důl událostí z dějin Nejvyššího pan. domu
V den sv. Petra a Pavla, 29. června, rozlétla se novinami hrozná a zdrcující zpráva
o smrti Jeho cís. a král. výsosti, nejjasnějšího pana arcivévody Františka Ferdinanda Este,
51. letého a jeho choti, vévodkyně Žofie z Hohenbergu 46 leté, rozené hraběnky Chotkové.
Stali se obětí úkladné vraždy, 28. června v Sarajevě, právě když jeli ze slavnosti na radnici.
Velká tragika! Určen pro trůn, arcikníže František Ferdinand Este tiše a klidně čekal
na dobu, ve které by mu bylo naplniti své nejvyšší určení. Se vzácně svrchovaným
jemnocitem zdržoval se všeho, co by i jen z daleka mohlo se vykládati za předčasné
zasahování v osudy říše. Jinak byl živ jen své milované rodině: choti, svým milým třem
dítkám (Žofii 13 leté, Maxmiliánovi 12 letému a Arnoštu 10 letému) a sobě - živ byl rodině
své na českém hradě Konopišti, z něhož ještě před několika málo dny pozdravil obyvatelstvo
království Českého, dovoliv, aby uzavřené dříve, nádherné sady toho jeho sídla byly na 3 dni

obyvatelstvu učiněny přístupny. Odejel pak odtud do Bosny k přehlídce vojska, netuše, že
nikdy nevrátí se tam, kde ztrávil nejblaženější chvíle svého soukromého života.
Správou školy dán mládeži výraz nejhlubší účasti nad novou hroznou ranou, která
zasáhla našeho stařičkého panovníka.

3. Náboženská cvičení
Svatost pokání a oltářní přijalo žactvo třikrát v roce 1. října, 15. dubna a 10. července.
Dne 27. dubna vykonal zkoušku z náboženství katolického vdp. P. Štěpán Dvořák,
vikář ze Skutče, v kostele.

4. Vycházky
Každá třída podnikla 4-5 vycházek do volné přírody za účelem učivo názorně probírati,
doplniti

nebo

zopakovati.

IV.

třída

mimo

to

navštívila

pro

poučení

výstavu

živnostenskoprůmyslovou v Chocni dne 13. července s p. Jindř. Klimešem, tříd. učit. IV.třídy
a dozorcem školy p. Jos. Vaníčkem.

5. Změny ve sboru učitelském
Změn nebylo. V I. třídě vyučoval Vinc. Řeháček, říd. uč., v II. třídě Jos. Solil, def. uč.
I. tr., jenž mimo to 6 hodin týdně vyučoval v hosp. kurse., v III. třídě Karel Kašpar, def. uč.
I. tř, IV. tř. Jindr. Klimeš, def. uč. II. tř.

6. Složení místní školní rady
Předseda: P. Frant. Kafka do 28. dubna, od této doby p. Bohuslav Špatenka (zvolen
starostou obce 14. dubna 1914), p. Jos. Vaníček ze Řepník, dozorce školy, Jos. Dostál, rolník
z Pěšic, č. 9., Jos. Říha, rolník ze Střemošic, Jan Bezdíček, starosta obce Pustin (dodatečně
za Frant. Macáka, jehož pohřbu v dubnu žactvo i sbor uč. se zúčastnilo). Členové s právem
zákonným: odp. P. Jos. Bekera, farář v Řepníkách, Vinc. Řeháček, říd. učitel (Slib 19. 8. 1911).

7. Složení c.k. okresní školní rady
Předseda: Urozený pán Richard šlechtic z Česaných, c. k. okresní hejtman, jenž

vyznamenán byl Nejvyšším usnesením Jeho Veličenstva císaře názvem a hodností
místodržitelského rady, pp. Jos. Vlach, c.k. okresní školní inspektor v Litomyšli, dp. P. Jos.
Melichar, farář ve Vratslavi, Jan Jílek, velkostatkář v Domoradicích, Frant. Kafka, rolník
v Řepníkách, Ph.Mg. Adolf Fiedler, lékárník a starosta města Skutče, doct. P. Frant. Odstrčil,
farář v Lozicích, Alois Gottler ředitel měšťanské školy dívčí v Chocni a Jan Suda, říd. učitel
v Uhersku a zástupce učitelstva, Ant. Tůma, majitel rytířského kříže řádu císaře Františka
Josefa I.

8. Důležitá usnesení c.k. okresní školní rady
Učitelský sbor vyžádal si dovolené místní šk. rady, aby zúčastnil se společné schůze
obou jednot. učit. na Košumberku 4. července 1914, jež obdržel, totéž oznámeno
c. k. okresní školní radě. C. K. okresní školní rada vynesením z 4. července 1914 odkázala na
výnos c. k. zemské školní rady z 25. 1. 1911 č. I. - 200, dle něhož vyučování nemá býti
zkracováno nebo nemožným činěno, náhradu státi se má přesunutím vyučování.

9. a 10. Důležitá usnesení místní školní rady
a) K úhradě vydání na r. 1914 usneseno 16. listopadu 1913 vybírati přirážku 12%
k přímým daním skolní obce.
b) O úlevách navrženo ve schůzi 8. března 1914: 2 týdny jarní a 4 týdny podzimní
úlevy. Úleva pro senoseč u nás je bezvýznamná.
c) Tabule dají se opraviti, aby se užiti všech čtyř ploch mohlo. Zakoupí se železná
bradla. Rozšíření záchodů bude vyhověno, jakmile nynější pohnutá a stísněná doba finanční
pomine (v době mobilisační).

11. Zdravotní stav mládeže
- byl v celku dobrý. V červnu byla epidemie osypek - zarděnky, jak zjistil pt. p. MU.Dr.
Kar. Pechoč obvodní lékař v Luži, jenž dvakrát dítky onemocnělé vyšetřil. Vyučování
přerušeno nebylo. Očkování a přeočkování stalo se 6. 5. týmž p. obvodním lékařem jímž bylo
47 dítěk přeočkováno.

12. Prohlídka c.k okresního školního inspektora
26. června 1914 navštívil školu zdejší p. Josef Novák, c.k. školní inspektor a byl
přítomen vyučování ve všech třídách, po prohlídce sepsán byl inspekční protokol.

13. Návštěva školy se strany členův úřadův školních
P. Frant. Kafka, předseda místní šk. Rady, navštívil školu o všech schůzích, jež konaly
se vždy v budově školní. Místní dozorce šk., p. Jos. Vaníček, byl přítomen vyučování
10. prosince. Budovu školy navštívil při každé příležitosti, kdykoli to škola žádala.

Ukázka dobového způsobu psaní

14. Dobrodinci školy
a) c. k. okresní školní rada darovala žádané tiskopisy pro školu a místní šk. radu, knihy
pro chudé žactvo, pomůcky, knihy do žák. knižnice - úhrnem 7176 K

b) spořitelní spolek v Řepníkách věnoval z čistého zisku ročního škole zdejší
na polévky...40 K
c) z divadelního představení dětského, při němž sehrány dítkami šk. “Kouzelné
střevíce” od Jos. Košťálka, čistý zisk 10117 K

15. Jak byla podporována chudá mládež
Polévkovému ústavu zdejšímu věnovali:
a) Spořitelní spolek v Řepníkách………..42.20 K
b) Obecní zastupitelstvo v Řepníkách…..40. K
c) P. Jos. Vaníček k uctění památky choti své…….10. K
úhrnem….92.20 K
Od 1. 1. do 31. 1. rozdáno 900 porcí teplé polévky u Pavlišův po 10h za 90K. Místní
školní rada zdejší hradila veškeré potřeby školní chudé mládeži v obnosu 111.25 K.

16. Sbírky na ochranu mládeže
České zemské komisi šk. Dítek 2. 69K a z divadla dětského odvedeno 20K, úhrnem
22.69 K, jež zaslány složními listy pošt. Spořitelny.

17. Subvence hosp.kursu pokračov. při škole zdejší

18. Jiné události, školy se týkající
a) správci školní zahrady - Vinc. Řeháček, Kar. Kašpar, Jidř. Klimeš
b) ohně: 7. června 1914 o 4. hodině vypukl oheň v kolně p.Frant. Černíka, 13. srpna
1914 v noci vznikl oheň neznámým dosud původem ve stavení p. Fr. Sobotky v Řepníkách
a strávil celé stavení i se stodolou do základů

19) Mobilizace
- právě za měsíc po hrozné události tragické v Sarajevě, při níž padly za oběť dva
životy z Nejjasnějšího rodu panovnického: Jeho Císařská výsost, pan arcivévoda František

Ferdinand Este, následník trůnu a jeho vznešená choť, vévodkyně Žofie z Hohenbergu,
vyhlášena Srbsku válka 28. července 1914.
Téhož dne prohlášena byla mobilizace vojínů do 39. roku. Ze Řepník povoláno
28 mužů do zbraně, 16 koní erárních a 24 koní soukromým odvedeno k vojsku, úhrnem
40 koní. V celé vesnici zbylo 16 koní, nedostatkem potahu opozdily se poněkud žně, při nichž
pomáhal kde kdo, jak mohl. I učitelé zdejší a rodiny jejich pomáhali na poli i ve stodole, jak
mohli a uměli. Za počasí příznivého dostala se všecka úroda a suchá pod střechu. Větších
potíží způsobí kopání bramborů a dobývání řepy, kdy bývá více práce než ve žních obilných.
Hromadné vypovídání války:
1) Říše Rakouskouherská vypověděla válku Srbsku 28. července 1914
2) Německo vyhlásilo válku Rusku 3. srpna
3) dne následujícího 4.8. byla zahájena bez vypovězení válka německofrancouzská
4) 5.8. začala válka německo - belgická
5) téhož dne vypověděla Anglie válku Německu
6) 7.8. vypovědělo Rakousku válku Rusku
7) Srbsko vypovědělo válku Německu
8) kromě toho 23.8. vypovědělo Japonsko válku Německu
- v důsledcích těchto hromadných výpovědí války se nyní v Evropě vede 11 válek
a v Asii 1 válka. Rakousko má 5 válek, Německo 7, Francie 2, Rusko 2, Belgie 1, Anglie 2,
Srbsko 2, Černá Hora 2. (psáno 2. září 1914)
- dne 25. srpna vyhlášena všeobecná mobilizace do 42 roků
Bylo sebráno 24 kg peří sebraného v polštářích, 12 košil nově ušitých, 18 košil
opraných, 8 párů podvlékaček a 21 K opět v hotovosti.
Dítky školní sebraly 27 kg zaschlého listí ostružinového na čaj vojínům (zasláno c. k.
okr. hejtmanství). Z koní dále odveden 1 pár na přípřež, k níž i vůz dán. Mléko zvařené
donášeno do Vys. Mýta do opatrovny. Učitelé zdejší uvolili se dobrovolně 1 % zákl. služného
přispívati měsíčně na raněné a po padlých vojínech opuštěné pozůstalé.
Co toto bylo psáno, dobylo vojsko naše slavného vítězství v ruském Polsku u Krasník,
Tomašova a blíží se již k Lublím.

20) Konec školního roku
Školní rok ukončen ve středu, 15. července, děkovacími službami božími a ,,Te Deum"
jež zakončeny Rakouskou národní hymnou. Žactvo, shromážděné ve II. třídě, ke slušnému
chování o prázdninách povzbuzeno a dány mu příslušné pokyny. Ve třídách svých pak
obdrželo grafické práce a zprávy školní.
Zapsal Vinc. Řeháček, říd. učitel
Z kroniky školy v Řepníkách přepsala Monika Bezdíčková

Učitelský sbor z roku 1913/14

Ředitelé působící na naší základní škole
1905 – 1924
1924 – 1934
1934 – 1939
1939 – 1950
1950 – 1951
1952 – 1953
1953 – 1955
1955 – 1981
1981 – 1986
1986 – 1989
1989 – 1996
1996 – 2010
2010 – doposud

Vincenc Řeháček
Karel Kašpar
Jindřich Klimeš
Václav Kašpar
Karel Svoboda
Josef Krejčí
Blažena Kameníková
Zbyněk Klimeš
Jiří Suchý
Božena Jelínková
Eva Šafránková
Anna Štorková
Marie Beranová

Ze života školy dnes
Základní škola Řepníky je školou s mnohaletou tradicí, a proto bychom rádi
připomenuli zajímavosti z její historie a porovnali naši školu dříve a dnes.
Už mnoho let se v naší škole otevírají dveře školní budovy pro žáky z Řepníků
a okolních vesnic. Většina žáků přichází do školy s radostí, někteří s obavami o to, co je ve
škole čeká, ale všichni se těší na své kamarády a na nové společné zážitky. Tyto pocity se za
existence naší školy sice mnoho nezměnily, avšak udála se řada důležitých změn, které si
chceme v této publikaci připomenout. Tyto změny se týkají nejen školní budovy, ale hlavně
systému vzdělávání. Díky rekonstrukcím, které ve škole proběhly, se škola stala příjemným
a útulným prostředím pro své žáky a zaměstnance. Klasické osnovy byly nahrazeny školním
vzdělávacím programem „Amos“, přibyla výuka některých předmětů (např. informatika)
a velký vývoj zaznamenalo využití výpočetní techniky ve výuce.
Bohužel se naše dnešní škola v posledních letech potýká s nedostatkem žáků, proto
musela obec v roce 2003 přistoupit na sloučení mateřské a základní školy. Zde patří veliké
poděkování zřizovateli, který se snaží provoz základní školy udržet, a proto nám každoročně
povoluje výjimku z nejnižšího počtu žáků.
A co popřát naší škole do dalších let? Především plno výborných žáčků pro učitele
a výborné učitele pro žáky.
Mgr. Barbora Pauková, učitelka ZŠ

Pohled ředitelky školy Mgr. Marie Beranové
V ZŠ a MŠ Řepníky působím od srpna roku 2010, tedy šestým rokem. Když jsem
nastupovala, mnohokrát mi bylo řečeno, že je základní škola před zavřením. Přesto jsem
využila nabídky k čerpání ESF (Evropský sociální fond) a požádala o dotaci EU – Peníze
školám. V rámci tohoto projektu jsme vybavili základní školu interaktivní tabulí
a zmodernizovali jsme počítačovou síť. V současnosti mají žáci k dispozici devět počítačů

s připojením k internetu a při výuce využívají bohatou nabídku výukových programů. Také
jsme obě třídy vybavili moderním nábytkem a lavicemi. Byla provedena nová
elektroinstalace a proběhla výměna osvětlení. Příjemně působí barevné stěny ve třídách,
které jsou vkusně dozdobené dětskými výkresy.
Pro naše školáky se snažíme vytvářet estetické prostředí a pohodu v sepětí se
vzděláváním. Naším cílem je pokračovat v tradicích života na venkově a doufáme, že dojde
v budoucnu k zvýšení počtu žáků. Jistě by přispěla dohoda s okolními obcemi k zajištění
dopravy žáků do naší školy i školičky.
- naše škola individuálním přístupem pomáhá i žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami
- ctí lidové tradice a zpestřuje život v obci svými kulturními programy a besídkami
- zajišťuje vzdělání ve spojených ročnících
- výhodou malého zařízení je rodinná pohoda, individuální péče a především kvalitní
vzdělávání.
- každoročně zajišťuje mnoho vzdělávacích akcí, výletů a exkurzí
- pořádá školy v přírodě
- vydává 3 x ročně školní časopis Školísek, kde prezentuje práce dětí
- je zapojena do celostátních projektů – Ovoce do škol, Školní mléko a Recyklohraní.

Celé naše úsilí provází snaha vytvořit příjemné prostředí, kde se žáci i učitelé cítí
dobře.
Dnešní základní škola je v současné době dvoutřídní
I. tř.: uč. 1. a 2. roč. Mgr. Marie Beranová ( 7 žáků)
II. tř.: uč. 4. a 5. roč. Mgr. Barbora Pauková (6 žáků)
Blanka Elderfieldová – výuka AJ
Mateřskou dovolenou a následnou rodičovskou dovolenou čerpá Bc. Renata
Dvořáková
vychovatelka ŠD: Kateřina Kusá, DiS.
školnice: Jaroslava Kynclová

Třída 1

Třída 1

Třída 2

.
Tělocvična

A co by škole popřáli a vzkázali její žáci?
„Moje milá školo,
přeju ti spoustu nádherných chvil a moc lásky, štěstí a také hodně dalších let. Myslím
si, že tahle škola je nejlepší a nemám, co bych jí vytkla. Snad se v tobě všem žákům a žákyním
učí moc dobře. Letos je to již mnoho let, co do tebe vstoupily první děti a se zvědavostí čekaly
na svého pana učitele. Když přišel, všichni jásali. Naše babičky a dědečci byli tvými žáčky.“
Verča Fikejsová
„Milá školo,
já bych chtěla, abys tu vydržela ještě mnoho let. Aby do školy chodili samí hodní žáci
a aby tě neničili, protože já sem chodím moc ráda. A chtěla bych sem chodit pořád, škoda že
budu muset jít už brzy pryč, že tu není více tříd.“

Tereza Pokorná

„Milá školo,
přeju ti mnoho dalších let pevného žití. Aby do tebe chodilo hodně dětí, aby tě
neničily. A abys tu byla ještě hooodně dlouho.“

Matěj Bezdíček

„Přeji ti, školo,
ať se v tobě učí ještě hodně dětí, protože je to tu super. Přeji ti hodně štěstí
a hlavně to nejlepší do dalších let. Jsi ta nejlepší škola na světě. A paní kuchařka vaří to
nejlepší jídlo.“

Vojta Urban

„Milá moje školo,
jsi hodně stará a tak ti přeji ať zase omládneš. Ráda se v tobě učím a přeji ti, aby se
v tobě všichni rádi učili, tak jako já. Přeji ti hodně štěstí, zdraví a hlavně co nejvíce dětí.“
Renata Skipalová
„Milá školo,
přeji ti, abys tu stála ještě alespoň dalších 200 let, aby do tebe žáci chodili stejně tak
rádi jako my, aby jsi byla první a nejlepší škola na světě“.

Martin Severa

Mateřská škola
Pohled vedoucí učitelky a zástupkyně ředitelky Moniky Bezdíčkové, DiS.

Mateřská škola v Řepníkách byla založena v roce 1946, kdy byla v provozu pouze čtyři
roky. K jejímu následnému otevření došlo v roce 1953. V současnosti sídlí v budově, která
byla slavnostně otevřena dne 21. 12. 1979. Od roku 2003 je součástí Základní školy
a Mateřské školy v Řepníkách.

SOUČASNOST
Areál mateřské školy i prostory MŠ jsou dostatečně prostorné. Přiléhající zahrada
s terasou dětem umožňuje dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu po celý rok. V loňském
roce jsme na školní zahradu pořídili nové herní prvky. Ve třídě i herně se snažíme vytvořit
dětem příjemné a podnětné prostředí pro jejich další vývoj. Pravidelně pořizujeme nové
didaktické pomůcky i hračky. V příštích letech plánujeme rekonstrukci šatny a umývárny.
Mateřská škola má jednu (věkově smíšenou) třídu pro 25 dětí. Navštěvují ji děti
ve věku od 2,5 do 6 let (v případě odkladu školní docházky do 7 let). Věkově smíšená třída
umožňuje vést děti k vzájemné ohleduplnosti, spolupráci a vlastní samostatnosti a velkou
výhodou je i pobyt sourozenců v jedné třídě.

V posledních letech se naše mateřská škola těší čím dál větší oblibě u rodičů a dětí
i z okolních měst a vesnic a kapacita mateřské školy je tudíž každoročně naplněna. Děti
do naší školky dojíždějí z Libeciny, Zádolí, Pustiny, Brtče, Luže, Vysokého Mýta, Srbců,
Zdislavy, Voletic, Střemošic, Bílého Koně a Dolů.
Koncepčně je v současné době vytvářena mateřská škola tzv. „rodinného typu“.
Společně se základní školou se účastníme kulturních akcí a vystoupení v obci.
Pravidelně navštěvujeme divadelní představení, výstavy, jezdíme na výlety a každoročně
i na školu v přírodě. Děti se účastní i přednášek policie, hasičů nebo Červeného kříže.
Využíváme úzkého sepjetí s obcí a seznamujeme děti s lidovými zvyky a tradicemi,
které se v naší obci dodržují.
Součástí budovy mateřské školy je i školní jídelna a kuchyň, která slouží
pro mateřskou školu i pro žáky základní školy. Její maximální kapacita je 50 strávníků.
Velikou ctí a významným poděkováním je pro nás všechny fakt, že se v roce 2015
školka díky pozitivnímu hodnocení rodičů umístila na krásném 2. místě v žebříčku nejlépe
hodnocených mateřských škol v Pardubickém kraji.

Zaměstnanci:
Vedoucí učitelka: Monika Bezdíčková, DiS.
Učitelka: Jaroslava Petránková
Školnice a uklízečka: Jana Morávková
Kuchařka: Jaroslava Kynclová

Třída MŠ

Třída MŠ

Herna MŠ

Herna MŠ

Školní kuchyně

Školní kuchyně

Co se mi ve školce líbí?

Lucka - mně se líbí dřevěný obchůdek na prodávání, že jezdíme na výlety a na plavání

Táďa – ve školce mám nejraději novou průlezku a že jezdíme na plavání a že máme ve školce
auta a že pouštíme draky a že paní kuchařka výborně vaří a můžu si přidat

Kuba – nejvíc se mi líbí, že jezdíme na školu v přírodě a že stavíme ze stavebnic

Páťa - ve školce mám nejraději kamarády

Anetka – mně se líbí, že si hrajeme na povolání

Bertík – líbí se mi, že jezdíme na školu v přírodě a modelujeme

Tadeášek – mám tu kamaráda Páťu

Radeček – baví mě malovat vodovkami a štětcem

Nelinka – mám ráda panenky

Karlík – líbí se mi hřiště a klouzačka

Anička – mně se líbí tvoření ve školce a houpačka

Matýsek – nejraději mám autíčka a vláčky

Anička – mně se líbí auta

Lukášek – mně se líbí klouzačka a želvy Ninja od Ježíška a taky mám rád cvičení

Fotogalerie ZŠ a MŠ

Děkujeme všem, kteří nám svými nápady, náměty a připomínkami
pomohli při tvorbě této brožury.
kolektiv autorů
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