
 

 

 

 

 

 

 

 



Učitelský sbor a zaměstnanci ZŠ ve školním roce 2016/2017 

 

Ředitel školy:  Mgr. Petr Gabrhel 

 

Třídní učitelé:  1. ročník  -  Mgr. Simona Hemalová 

    2. ročník  -  Mgr. Leona Bímová 

    3. ročník  -  Mgr. Hana Kašparová 

    4. ročník  -  Mgr. Martina Zapomělová 

    5. ročník  -  Mgr. Yvona Slabá 

 
Asistenti pedagoga:  Mgr. Hana Umlášková 

    Johana Rožnovská 

     

Školní družina:  Mgr. Hana Umlášková     

    Mgr. Petr Gabrhel 

Šárka Bursáková 

 

Hospodářka:   Ing. Martina Zlatníková 

 

Uklízečka:    Jitka Kliková, Hana Březinová 

 

Školník:   Zdeněk Kubíček, Štefan Chovanec 

 

 

Zájmové kroužky 

 Angličtina pro 1. a 2. ročník Mgr. Leona Bímová  

 Ruční práce    Johana Rožnovská 

 Těším se do školy    Mgr. Leona Bímová 

 Náboženství    P. Vladimír Langer 

Mgr. Petr Gabrhel 

 



Zahájení školního roku  

Ve středu 1. září proběhlo zahájení školního roku tradičně na školním dvoře za 

účasti starosty obce Telnice Františka Kroutila a místostarostky Pavly Chovancové. 

Do prvního ročníku nastoupilo 14 žáků, celkem naši školu navštěvovalo 71 žáků v 

1. - 5. ročníku.  

 

 

Další školní aktivity 

ŘÍJEN   

Zasaď svůj strom – žáci 1. ročníku si za pomoci kamarádů ostatních ročníků 

zasadili svůj strom v aleji na silnici k Otmarovu. 

Školní liga házené – v průběhu celého školního roku probíhaly zápasy mezi 

družstvy ZŠ Telnice, ZŠ Měnín, ZŠ Újezd u Brna a ZŠ Sokolnice (celkem 4 

dopolední turnaje). 

    



 

 

Hřbitov odpadků – výukového programu na Špilberku se zúčastnili žáci 4. a 5. 

ročníku. Žáci se hravou formou dozvěděli nejen zajímavosti o třídění odpadu, ale i 

dobu rozložitelnosti jednotlivých materiálů v přírodě. Nakonec si vyrobili praktickou 

plátěnou tašku. 

 



LISTOPAD   

Mise PLUS  – ve spolupráci se ZŠ Žatčany se žáci 1. a 2. ročníku zúčastnili naučně 

zábavného výukového programu o energii, úsporách a ochraně životního prostředí. 

Program probíhal v multifunkčním E.ON Energy Trucku. 

Tvoření adventních věnců – odpolední tvoření dětí v družině 

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

čas kulturním pásmem písní a básní.  

 

PROSINEC 

Divadelní představení O Bedřišce a Kajetánovi – tradiční předvánoční pohádka 

žatčanských dětí potěšila žáky i učitele všech ročníků naší ZŠ. 

Vystoupení žáků ZŠ na setkání seniorů, předání vánočních přání 

Koledování žáků ZŠ po obci – žáci družiny tradičně koledovali po vsi. 

 

LEDEN 

Škola v přírodě – tradiční zimní pobyt žáků 1. - 3. ročníku se uskutečnil na 

Vysočině na Kuklíku, kde byly výborné sněhové podmínky. Děti si kromě bobování 

mohly užít i běžky. 

 

ÚNOR  

Beseda o Gambii – žáci všech ročníků se zúčastnili besedy se zakladatelem 

projektu „Kola pro Afriku“ Romanem Posoldou. Dozvěděli se mnoho zajímavého o 

životě dětí v Gambii, také proč je pro tyto děti kolo životně důležité. 

 

 

 



Zima ve školní družině – letošní nadílka sněhu potěšila obzvlášť děti. 

      

 

BŘEZEN 

Matematický klokan – proběhlo školní kolo logické matematické soutěže pro žáky 

2. – 5. ročníku. 

Návštěva pavilonu Anthropos – žáci 4. ročníku se vydali do brněnského 

archeologického pavilonu, kde je průvodce seznámil s nejranějším obdobím 

lidských dějin nejen na našem území. 

 



KVĚTEN 

Den matek – tradiční vystoupení dětí a žáků MŠ a ZŠ ke svátku našich maminek a 

babiček proběhlo tradičně ve spolupráci s Orlem Telnice. 

Ekologická olympiáda – v ZŠ Újezd u Brna proběhl již 10. ročník tradiční 

přírodovědné soutěže pro tříčlenná družstva 2. - 5. ročníku. V kategorii 4. a 5. 

ročníků se naše družstva umístila na prvním a třetím místě. 

 

 

Exkurze SAKO – žáci 5. ročníku 

navštívili brněnskou spalovnu 

odpadů SAKO. 

 

 

   



ČERVEN 

Výlet do Moravského krasu – 4. a 5. ročník strávil 4 dny na vzdělávacím pobytu 

v chráněném území Moravského krasu. Ve spolupráci s Domem přírody měli žáci 

program zaměřený na vznik jeskyní, jejich obyvatele a další zajímavosti. 

  

 

Výlet na Buchlov – žáci 1. a 2. ročníku se vydali na školní výlet na hrad Buchlov. 

Divadelní představení v Sokolnicích – žáci 2. stupně ZŠ Sokolnice nacvičili pro 

mladší kamarády z okolních škol pohádku O chytrém Honzovi. Herce jsme ocenili 

zaslouženým potleskem. 

 

Autogramiáda s Kometou – hráči 

komety Brno navštívili naši školu. 

Během doprovodného programu 

mohli žáci i dospělí získat podpisy 

hokejistů. 



 

 

Rozloučení s páťáky – na závěrečném táboráku jsme se rozloučili s 13 žáky. 

Většina přestupuje na okolní základní školy a 4 žáci budou ve studiu pokračovat na 

Městském víceletém gymnáziu v Kloboukách u Brna. 

 

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA  

O 50 žáků ve dvou odděleních se starali vychovatelé Mgr. Hana Umlášková,  

Mgr. Petr Gabrhel a Šárka Bursáková. 

Mezi oblíbené akce patří vyrábění adventních věnců. Děti se svými výrobky 

podílely na výrobě dárečků k zápisu do 1. tříd, ke Dni matek, Tříkrálové sbírce a 

dalších akcích školy, popř. obce.  

 

 



FOTO  JEDNOTLIVÝCH  TŘÍD:  

 



 

 



 

 


