
ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE 

Přeji vám dobrou náladu,  
protože s ní je život veselejší. 
Přeji vám štěstí, protože s ním je život lehčí. 
Přeji vám zdraví,  
protože bez něj nestojí život za nic. 

 
Nové oddělení MŠ 
V lednu 2019 bylo otevřeno nové oddělení MŠ v Černíkovicích. Během prázdnin a podzimu byly 
doplněny herní prvky i v parčíku před budovou školky. Děkujeme za poskytnutí finančních prostředků 
na přestavbu a vybavení paní starostce Jedlinské, zastupitelstvu obce Černíkovice a společnosti ŠKODA 
AUTO a. s.. 

 

 

 

 

Kolumbie 7. 10. 2019 

Žáci 4. a 5. ročníku shlédli interaktivní projekci projektu Planeta Země ve Společenském centru 
v Rychnově nad Kněžnou. Letošní putování bylo věnováno Kolumbii, zemi , kterou má většina Evropy 
spojenou s násilím, drogami a kávou. Dokument nám ukázal novou tvář Kolumbie, která se snaží 



vypořádat s minulostí a snaží se světu ukázat novou podobu i se svými tradicemi, dechberoucí 
přírodou a původními obyvateli. 

 

Návštěva hasičů 
15. 10. navštívili naši školu rychnovští hasiči. Předvedli dětem hasičské auto a jejich ochranný oděv. 
Děti měly možnost si vyzkoušet jejich ochrannou masku, dozvěděly se, jak se zachovat při požáru a jak 
oznámit požár telefonem. 

 

Učitel country tanců 
11. 11. 2019 nás nenavštívil svatý Martin, ale přijel učitel country tanců. Naučili jsme se 5 tanečních 
sestav, dověděli se něco o historii i současnosti country stylu a moc jsme si taneční dopoledne užili. 

 
Beseda s autorem pohádek z Orlických hor – panem PaedDr. Josefem Lukáškem. 
 
Dne 26. 11. jsme měli možnost naslouchat krásnému povídání pana Lukáška o vládcích našich hor. 
Dozvěděli jsme se o časové posloupnosti vzniku Krakonoše, Kačenky i Rampušáka. Děti se ptaly, kde 
pan Lukášek nacházel náměty pro své pohádky – od pamětníků, z pověstí i ve vlastní 
fantazii.Vzpomínal na dětství  avypravoval nám veselé příhody z mládí.  
Pan Lukášek ve svých dílech využívá botanické znalosti. Jeho pohádky mají ekologický přesah, neboť 
autor aktivně nabádá k ochraně vzácných rostlin orlické flóry. V díle Lukáška je často tematizováno 
pytláctví, jako zdroj obživy pro chudé obyvatele orlických chalup. Autor také často zpracovává téma 
pašeráctví, které bylo v pohraničí častým zdrojem přivýdělku. Josef Lukášek vychází z orlických 
pověstí a báchorek. Většina jeho pohádek je spojena s existujícími místy východočeské oblasti. Autor 
ve svém díle odkazuje na mnoho starých, dnes již zaniklých řemesel. 
 
Dílo: Průvodce Orlickými horami a podorlickem, Pohádky z Orlických hor I, Pohádky z 
Orlických hor II, Korunka princezny Kačenky,Rampušák vypravuje, Kačenčina pohádková 
říše 
 

 

Výrobna skleněných vánočních ozdob ve Dvoře Králové nad Labem  

V úterý 3. 12. 2019 žáci naší školy navštívili výrobnu vánočních ozdob. V rámci exkurze jsme si 
prohlédli jednotlivé kroky výroby. Ve zcela jedinečné výrobě žáci viděli pouze ruční práci. Poznali, jak 
složitým procesem probíhá výroba vánočních ozdob. Prohlédli si náročnou práci foukačů skla, malířek, 
stříbřiček a dalších zaměstnanců. 

Na závěr exkurze si žáci pod vedením zkušené malířky mohli namalovat vlastní vánoční ozdobu v 
kreativní dílně. Všem dětem se zdobení líbilo a originální kouličky udělaly radost rodičům a 
prarodičům. 

Další nádherné ozdoby všech tvarů a barev jsme mohli nakoupit v blízkém obchodě. Všem 
doporučujeme návštěvu. 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pytl%C3%A1ctv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%A1er%C3%A1ctv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohrani%C4%8D%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98emeslo


 

Pozvánka na vánoční koncert 

 

 



P ře j i  Vá m ,  a b yst e  v  d n e šn í u sp ěch a n é  d ob ě vžd y n a ch á z e li  c íl  a  sm ysl 
Va še h o živ ot a .   

Do n ov é h o r ok u  2 0 2 0  Vá m  p ře j i  h od n ěšt ěst í ,  z d r a v í a  p oh od y.  

       Mgr. Iva Dernerová a Mgr. Jana Rejzková 


