
Školáci  
fotografie a další informace na 

www.zsstruznice.cz 

„VČELA“  - výukový program  

Ve středu 11.9.2013 se děti  vydaly na návštěvu Ekofarmy Sad U Ořechového háje v Jezvé. 

Máme to kousek od školy, a proto jsme si zašly na krásnou poznávací akci. Paní Katarína 

Štáglová, která nás zavedla do jejich ekosadu, nás prováděla celou akcí. 

 Na kopci s nádherným rozhledem do kraje je 

umístěna včelnice, která slouží i k výukovým 

programům pro děti. Po nezbytném oblečení 

včelařských ochranných klobouků jsme se vydali 

všichni k úlům. Po překonání prvotního ostychu už 

děti zvědavě nahlížely do otevřeného úlu a 

poslouchaly vyprávění paní Štáglové. Prohlédly si 

včely dělnice, porovnaly je s včelí královnou. 

Sladkou tečkou byla ochutnávka medu přímo 

z odvíčkované plástve.  Počasí nám přálo, a tak jsme 

prožili krásné a pohodové dopoledne. 

Drakiáda 

Další větší akce po slavnostním zahájení školního roku byla dne 26.9. DRAKIÁDA. Na tuto 

akci byli pozvány i děti z mateřské školky Stružnice, 

které doprovodili jejich rodiče.  

Pouze počasí nám nepřálo a my si nemohli společně na 

závěr akce opékat, jak bylo naplánováno. Pro děti a 

rodiče bylo připravené ve škole odpoledne plné draků, 

které si všichni museli sami vyrobit. Každý, kdo se akce 

účastnil, si mohl vyrobit draka z papíru, keramiky a 

z plastových víček. Zhotovené draky si všichni mohli 

odnést domů.  

Jsme moc rádi, že se akce vydařila a všichni prožili 

pěkné odpoledne. 

Lípa Musicca „LOUSKÁČEK“ 

V rámci tohoto festivalu  jsme letos  shlédli filmové představení  v 3D provedení. Filmový 

záznam představení Mariánského divadla v Petrohradu je vůbec první 3D zpracování 

slavného baletu. Okouzlil nás velkolepou výpravou, bohatými kostýmy a skvělými tanečními 

výkony.  

Už se těšíme 

Od října si už budeme nosit domů novou výpočetní techniku, s kterou budeme vytvářet 

domácí úkoly. Žáci a žákyně 3. a 4. ročníků budou používat nové čtečky, tablety a notebook. 

Tyto nové učební pomůcky mohlo vedení školy zakoupit za přispění mimořádných finančních 

prostředků z obecního úřadu, kterému děkujeme. 

V říjnu nás čeká spousta dalších akcí, například – ZOOCENTRUM v SDROVĚ, 

návštěva psa ve škole a další. 
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