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Zahájení školního roku  

V úterý 1. září byl školní rok slavnostně zahájen za účasti starosty obce Telnice 

Františka Kroutila, místostarostky Pavly Chovancové a Ing. Jaroslava Klašky 

(poslance Parlamentu ČR) v roli panovníka Karla IV. Do prvního ročníku „král“ 

pasoval 14 žáků, celkem tedy do školy nastoupilo 72 žáků v 1. - 5. ročníku.  

 

 

 

Další školní aktivity 

ŘÍJEN   

Dopravní výchova - pro 4. ročník ve spolupráci s Besipem  

 



LISTOPAD   

Zasaď svůj strom  - žáci 1. ročníku si zasadili svůj strom v obnovené ovocné aleji 

mezi obcemi Telnice a Otmarov. Akce probíhá ve spolupráci s Obcí Telnice. 

Prvňáčkům rádi pomohli starší žáci naší školy. 

 

 

 

 

 



Rozsvícení vánočního stromu - jako každý rok žáci naší školy zahájili adventní 

čas pásmem písní a básní na nádvoří u kostela. Během vystoupení dětí byl strom 

slavnostně rozsvícen. Jako vždy bylo připraveno i malé občerstvení. 

 

PROSINEC  

Tvůrčí dílna spisovatelky a ilustrátorky Lucie Seifertové – známá spisovatelka 

připravila nejen zábavné, ale i praktické povídání pro žáky 3. - 5. ročníku o výrobě 

obrázkového leporela. Na závěr si každý žák vyrobil prostorovou knížku.  

      

 

Beseda s nevidomým studentem - 

nevidomý student Kamil Fajmon 

seznámil starší žáky se světem 

zrakově postižených lidí. Mimo jiné 

děti soutěžily ve čtení Braillova 

písma. Na vše dohlížel Kamilův 

čtyřnohý psí přítel a pomocník. 



Divadelní představení v Žatčanech - jako každý rok žáci naší školy navštívili 

pohádkové představení Princezny a loupežníci aneb zmatky kolem Katky. Herci 

opět sklidili zasloužený potlesk. 

 

 

LEDEN 

Škola v přírodě Kuklík  

Ve dvou turnusech strávili žáci 

příjemný sportovně relaxační 

týden na Vysočině na Kuklíku.  

I zde je provázel král Karel IV. 

Jako správní rytíři žáci soutěžili 

a učili se různým dovednostem. 

 

 



 

  

 

 

 



ÚNOR  

Kloboucká pětka - Karel IV. byl i tentokrát hlavní osobou při „kloboucké pětce“, 

které se zúčastnily tříčlenné týmy žáků 5. tříd z okolních škol. Naši zástupci Katka 

Fischerová, Jonáš Vybíral a Lukáš Herold vybojovali skvělé 2. místo.  

 

 

 

DUBEN  

Dravci - výukový program o dravcích 

s ukázkami volného letu a lovu se 

uskutečnil ve spolupráci se ZŠ 

Sokolnice v areálu zámeckého 

parku. 

 

 

 



Hele lidi - výukový program byl určený pro nižší ročníky. Dětem přiblížil svět 

nevidomých a neslyšících.  

 

KVĚTEN 

Výlet do Prahy - Kdo by odolal návštěvě Prahy? Žáci 5. ročníku se vydali do 

hlavního města, aby poznali nejen památky, o kterých se v průběhu roku učili, ale 

zároveň navštívili i krásnou ZOO a Parlament a Senát ČR. 

 

 

 

Den matek - tradičně druhou květnovou neděli pořádá Orel Telnice ve spolupráci 

se ZŠ a MŠ Telnice kulturní program pro maminky a babičky. Vystoupily zde nejen 

děti z MŠ a ZŠ, ale i malé děti s maminkami ze Sluníčka.  



  

 

   

 



Ekologická olympiáda - v areálu ZŠ Újezd u Brna proběhla tradiční Ekologická 

olympiáda pro tříčlenné týmy žáků 2. - 5. ročníku z okolních škol. Družstvo děvčat z 

5. ročníku se umístilo na skvělém 3. místě.  

 

 

Karolína Králová 

Kateřina Fischerová 

Markéta Kroutilová 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ LIGA HÁZENÉ - během celého školního roku probíhaly zápasy mezi žáky 

ZŠ Telnice, ZŠ Újezd u Brna, ZŠ Sokolnice a ZŠ Měnín. V kategorii 1.-3. ročník se 

„Borci z Telnice“ umístili na 2. místě. V kategorii 4. - 5. třída se tým „Tennessee 

Telnice“ umístil na 3. místě.  

 



 

 

Výlet do ZOO Vyškov a do Dinoparku - žáci 1. a 2. ročníku se vydali na školní 

výlet za poznáním i za zábavou. 

 

ČERVEN 

Sportovní den - páťáci připravili pro zbývající ročníky den plný soutěží a her. Téma 

bylo historické - život Karla IV. Na závěrečné vyhodnocení se dokonce panovník 

dostavil osobně a všechny soutěžící odměnil.  

Chorvatští házenkáři v Telnici - 3 pohodové dny zde strávili mladí házenkáři 

z chorvatské Rijeky. 

Motokros s Markem Sukupem - ve spolupráci s Obcí Telnice se děti mohly 

seznámit s motokrosovým sportem a hlavně s jezdcem Markem Sukupem. Mnozí si 

vyzkoušeli jízdu na motorce a také si zasoutěžili.  



 

 

Táborák na rozloučenou s páťáky - na školním dvoře se mohli ostatní žáci 

rozloučit s letošními páťáky při táboráku. Zpívalo se a opékalo do večera. Po 

odchodu mladších dětí čekala páťáky noční stezka odvahy a přespání ve škole.  
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