
ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE 

Další školní rok je téměř u konce, těšíme se na prázdniny, ale zároveň už nás tolik netěší, že 
jsme zase o rok starší.  

Když se ohlédnu za uplynulým rokem, mám pocit, že jsme toho stihli opravdu hodně.  

Zpívali jsme s Hradišťanem, oslavili jsme 170 let školy, zpívali jsme na „Noci kostelů“. 

Chlapci vyhráli 1. místo v okresním předkole McDonald´s Cupu, v okresním finále se umístili 
na 4. místě.  V obou turnajích byl nejlepším hráčem vyhodnocen náš žák Matěj Šťovíček.  

  

Ve vybíjené žáci vybojovali 6. místo v okrese.  

Naši žáci také recitovali, zpívali, kreslili a počítali. A na všech těchto soutěžích se umístili do 3. 
místa. 

Po úspěchu ve výtvarné soutěži vyhlášené Gymnáziem F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou, 
Zuzka Hoffmanová získala diplom za neotřelý nápad ve výtvarné soutěži „PO očima dětí a 
mládeže“ a v další výtvarné soutěži na téma „Co se mi líbí a co se mi nelíbí v kraji, ve kterém 
žiji“ se na 1. místě umístila Dorka Rykrová a 2. místo obsadila opět Zuzka s Nikolou 
Kerhartovou. 

Myslím si, že na tak malou školu se 44 žáky, to je opravdu velký úspěch. 

28. 6. se rozloučíme s 8 dětmi z 5. ročníku, které přecházejí do Rychnova na gymnázium, 1 
žák jde na ZŠ Masarykova a ostatní na ZŠ Javornická. 

Pátou třídu hodnotily děti s paní Rejzkovou. Uvádím práci Míši Čeplové: 



 



 
Den Země  
 
Každý rok si připomínáme Den Země tím, že se snažíme přispět k ochraně životného prostředí. Svým 
malým, přece však potřebným dílem se stáváme ochránci naší planety. Ve škole třídíme odpad, 
sbíráme staré elektrospotřebiče a pomerančovou kůru. 25. 4. jsme uklidili park a chodníky před 
školou. V minulých letech jsme sbírali odpadky po celé obci, letos nás předběhli mladí hasiči. 

 

Projekt EU „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“  
 
V 1. dubnovém týdnu jsme v rámci projektu EU „Mléko do škol“ – doprovodná opatření, proměnili 
velkou přestávku v ochutnávku různých druhů mléčných výrobků. Děti si samy natíraly různé druhy 
pomazánek na pečivo, ochutnávaly plátkové sýry i jiné druhy mléčných výrobků. Dostaly i jahodové a 
borůvkové mléko.  
Škola za získané body obdržela 2 OCHUTNÁVKOVÉ KOŠE, které obsahovaly různé druhy mléka a 
mléčných výrobků.  
V červnu nás čeká ještě ochutnávka ovoce z doprovodného opatření „Ovoce a zelenina do škol“. 

Talentmánie 2019 
 
Letošní akce „ Ukaž, co umíš!“ se konala 26. 4. a bylo se na co dívat. Děti si připravily tolik 
zajímavých vystoupení, že porota složená z učitelek i hostů měla moc těžkou práci. Děti 
tančily, zpívaly, vařily, předváděly prezentace. Robin Rufr nám představil nejslavnější 
fotbalisty, Patrik Čihák nás naučil připravovat americkou limonádu, Nikola Kerhartová 
předvedla různé způsoby zdobení vajec na Velikonoce, Dorota Rykrová přinesla ukázat 
křepelku, Ondřej Školník nás seznámil s mnoha zajímavostmi z České republiky, Martina 
Vavřinková a Eliška Brandejsová nacvičily tanec, Lucka Zemanová pletla pomlázku…. Prostě 
děti se moc snažily. Děkujeme jim i rodičům za pomoc při přípravě a těšíme se na příští rok!  
 



 
 
 
 

Noc kostelů 9.6.2019 

Akce Noc kostelů se pravidelně zúčastňujeme na různých místech. Letos 24. 5. jsme se vydali 
do obce Voděrady. Kostel byl zaplněn do posledního místa.  
Zaujali nás historické církevní relikvie, které jsou jinak uschované. V první části vystoupily 
děti z místní školy. Recitovaly a zpívaly za doprovodu flétny.  
 
V druhé části se představili žáci málotřídní školy ze sousedních Černíkovic.  
Překvapilo nás množství účinkujících dětí, byla to snad celá škola. Děti zazpívaly písně od 
skupiny Hradišťan i dalších skladatelů. Sklidily velký potlesk a bylo vidět, že jsou potěšené. 
Děkujeme dětem, pedagogickému sboru a paní ředitelce za hezký zážitek. Samozřejmě i 
voděradským a farnímu sboru za přípravu úspěšné akce.  
 
                                                                                  manželé Burešovi, Týniště nad Orlicí 

 
 

 



 

ODPOLEDNE SPOLU ANEB „BAVÍME SE NAVZÁJEM“ 7. 6  2019 
 

 
Školní výlet - Fajnpark v Chlumci nad Cidlinou 17. 6. 2019 
 
Ve Fajnparku bylo fajn! 

 

 



Chci poděkovat všem učitelkám a paní školnici za velké pracovní úsilí a pevné nervy, vám 
rodičům za podporu a pomoc, paní starostce a zastupitelstvu za vstřícnost. No a dětem za 
snahu a trpělivost.     

      Zapsala Mgr. Iva Dernerová 

Krásné prázdniny! 


