
ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE 

10. 3. 2020 nás při běžném vyučování zastihla tato zpráva: 

Informace kmimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví kuzavření škol 

Opatření Ministerstva zdravotnictvízakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu.Opatření 
se týká všech žáků a studentů. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských 
zařízení. Opatření platí do odvolání. Přestože se opatření výslovně netýká mateřských škol a lesních 
mateřských škol, doporučujeme zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. 

V součinnosti se zřizovatelem Obcí Černíkovice bylo rozhodnuto o uzavření Mateřské školy 
Černíkovice 195, 517 04 Černíkovice s účinností od 19. března 2020 do odvolání. 

Co to pro nás znamená....... 

Snažili jsme se hledat řešení vzniklé situace, která je obtížná jak pro rodiče a děti, tak i pro nás. Je 
nám jasné, že ne všichni se mohou věnovat domácí výuce několik hodin, a my nemáme moc 
možností, jak rodičům ulehčit. Společně jsme se snažili hledat optimální systém, jak dětem i rodičům 
pomáhat. 

 Je jasné, že dlouhodobé znemožnění  školní  výuky bude mít své následky, ale přináší i nové možnosti 
– učení se režimu, práci s textem, samostudiu a samostatnosti (samozřejmě s ohledem na věk dětí), a 
i šanci na hezky strávené společné chvíle s dětmi. 

Připravujeme dětem studijní materiály a rodičůmnávod, jak s dětmi pracovat.  Jsme k dispozici 
k osobním konzultacím i na telefonu. Učíme se, jak nastalou situaci co nejlépe řešit.  

Máme všichni – ač nedobrovolně – možnost vyzkoušet si něco nového. Děkujeme rodičům za jejich 
obětavou a náročnou spolupráci. 

 

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ 
 
Upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ v Černíkovicích se koná ve čtvrtek 16. 4. 2020. 
Zápis letos proběhne vzhledem k „Mimořádným opatřením“ bez dětí. Vyplněné tiskopisy přineste 
osobně do ZŠ nebo je můžete vhodit do schránky u vchodových dveří. Děkujeme!  
Informace a tiskopisy dostanete v MŠ nebo v ZŠ. 

Zápis do MŠ proběhne stejným způsobem 6. 5. 2020. 

Předškoláci ve škole 
 
27. 1. přišlo do naší školy více žáků než obvykle. Navštívilo nás 12 předškoláčků z MŠ. Přišli se podívat 
na své bývalé kamarády a prohlédnout si jejich novou třídu. Školáci se rádi pochlubili vším, co se ve 
škole naučili. Četli ze Slabikáře, psali nové písmeno R a řešili další úkoly. Bylo to hezké setkání a 
těšíme se na vás do 1. třídy. 



 

Bubnování a muzikoterapie 
 
Netradiční hudební výchovu jsme si užili v úterý 14. 01. 2020. Naši školu navštívil hudebník 
a muzikoterapeut Mgr. Michal Štursa, který dětem představil různé hudební nástroje z celého 
světa. Hudebním ukázkám děti spontánně tleskaly a užívaly si vlastní hru na všechny 
předvedené nástroje. Zazněla indiánská flétna, kalimba, tibetské mísy, činelky a zvonky, 
zvonkohry Koshi, djembe a šamanské bubny. Po krátkém nácviku společného bubnování jsme 
zvládli s naším lektorem hudební vystoupení ve stylu indiánské hudby.  
 

  

 

Soptíkovo lyžování 
 
Od 17. 2. do 21. 2. 2020 se 21 žáků ze školy a 8 dětí ze školky zúčastnilo kurzu Soptíkovo 
lyžování ve Skiareálu Olešnice v Orlických horách. I když byl sníh jen na sjezdovce, výcvik 
splnil svůj účel. Děti se naučily sjet kopec a zdatnější lyžaři si pěkně zalyžovali. Děkujeme 
instruktorům za trpělivost a počasí za to, že nás až tak moc nepotrápilo.  

 



 

KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 
 
V pondělí,17.2.2020 proběhlo v Novém Městě nad Metují oblastní kolo pěvecké soutěže Karlovarský 
Skřivánek 2020. Dle pravidel soutěže musí zaznít píseň lidová a umělá.Děti z naší školy se zúčastnily 
soutěže v kategorii A 1(děti nestudující zpěv) a děti v kategorii A 2 (děti studující zpěv v ZUŠ). Naše 
holčičky-Ema Patzenhauerzískala 1.místo a okouzlila písní- Vyletěla holubička a písní s hudebním 
podkladem-Babičko,nauč mě charleston,kde v mezihře pletla svetr...a skvěle! Anička 
Dynterovázískala 3.místo v této kategorii s písněmi Koulelo se ,koulelo a písní Teče voda, teče. Ve 
druhé kategorii bylo přihlášeno 22 dětí, které studují zpěv ZUŠ .Naše děti zabodovaly!!!Terezka 
Dynterová s písněmi A ja taka dzivočka a pohádkovou písní Hádej od Ondřeje Brzobohatého svým 
příjemným vystoupením pohladila(vybojovala 2.místo) a Martin Dušek s písněmi Čí je děvče a O 
Šípkových růžích rozněžnil sál-získal 3.místo!!!Do soutěže jsme přihlásily 4 děti a všechny se umístily 
na předních místech!!! Děkuji Vám za píli,snahu a za výbornou reprezentaci naší školy v 
Černíkovicích. Jste šikulky!!! 

 

 

 



RYCHNOVSKÝ ZVONEČEK 
 
Každoroční přehlídka dětských recitátorů proběhla v pátek 21. 2. 2020 v rychnovském Déčku. Před 
tříčlennou odbornou porotou vystoupily děti z několika škol našeho okresu ve třech kategoriích (I. 
žáci 1. – 3. ročníku, II. žáci 4. – 5. ročníku a III. žáci 2. stupně ZŠ).  
Všichni účastníci přehlídky si v příjemné atmosféře mohli porovnat své výkony s ostatními a o 
přestávce si popovídat o tom, jak vzniká kniha, s ilustrátorem Radkem Štíchou, jedním z autorů právě 
vycházející knihy pro děti Nártoun Olin.  
Černíkovické děti nám opět udělaly velkou radost. V I. kategorii byl jedním ze čtyř oceněných 
recitátorů Štěpán Plíštil, žák 2. ročníku (z celkového počtu 13 účastníků). Velká pochvala za pěkné 
vystoupení náleží i Davidovi Otmanovize 2. ročníku, kterého však potrápila tréma. Ve II. kategorii 
soutěžilo 17 dětí, porota opět ocenila čtyři žáky, z toho byli dva z naší školy! Těmito úspěšnými 
recitátory jsou Jakub Donát ze 4. ročníku a páťačka Adéla Šitinová.  
 
Děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy! 

Vesmír na dosah ruky 
 
Ve středu 4. 3. 2020 jsme se v rámci akcí pořádaných ŠKODAAUTO zúčastnili výukového programu 
mobilního planetária ve Společenském domě v Solnici.  
Díky moderní 3D technologii a kulovitému stanu si děti udělaly výlet do vesmíru. Mladší děti s 
animovanými zvířecími průvodci, starší s odborným komentářem a doplňujícím průvodním slovem 
odborníka.  
Podívali jsme se zblízka na některé ze sousedních planet, zvenku na naši galaxii, na barevnou krásu 
mlhovin, prošli jsme se s kosmonauty po povrchu Měsíce, viděli jsme starty a lety několika 
kosmických lodí, byli jsme hosty v orbitální stanici.  
V dílničkách jsme si vytvořili model Sluneční soustavy a foukací raketu. 

 

 

 



Plavecký výcvik v Dobrušce 

Od čtvrtka 5. 3. 2020 se všichni žáci ZŠ a předškoláci měli účastnit plaveckého výcviku v Dobrušce – 
10 lekcí po 90 min. Bohužel, vše je jinak a my nevíme, zda v letošním školním roce plavání 
dokončíme. A to se týká i mnoha dalších naplánovaných akcí. 

Karneval 

Poslední víkend pře uzavřením školy jsme stihli zorganizovat náš tradiční dětský karneval.  Jako vždy 
jsme si ho pěkně užili. Děkujeme všem za pomoc  a za pěkné ceny do tomboly.  

A teď to nejdůležitější: 
 
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. 
 


