
 

 

 

 

 

 

 



Učitelský sbor a zaměstnanci ZŠ ve školním roce 2017/2018 

 

Ředitel školy:  Mgr. Petr Gabrhel 

 

Třídní učitelé:  1. ročník  -  Mgr. Leona Bímová 

    2. ročník  -  Mgr. Simona Hemalová 

    3. ročník  -  Mgr. Yvona Slabá 

    4. ročník  -  Mgr. Hana Kašparová 

    5. ročník  -  Mgr. Martina Zapomělová 

 
Asistenti pedagoga:  Mgr. Hana Umlášková 

    Johana Rožnovská 

     
Školní družina:  Mgr. Hana Umlášková     

    Mgr. Petr Gabrhel 

Šárka Bursáková 

 
Hospodářka:   Ing. Martina Zlatníková 

 
Uklízečka:    Jiřina Sekaninová 

 
Školník:   Michal Kašpar 

 

Zájmové kroužky 

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

 Ruční práce    Johana Rožnovská 

 Doučování AJ    Bc. Tereza Sklenářová 

 Těším se do školy    Mgr. Simona Hemalová 

 Čtenářský klub   Mgr. Hana Kašparová 

 Náboženství    P.Vladimír Langer 

Mgr. Petr Gabrhel 



Zahájení školního roku  

V pondělí 4. září proběhlo zahájení školního roku tradičně na školním dvoře za 

účasti starosty obce Telnice Františka Kroutila a místostarostky Pavly Chovancové, 

poté se jednotlivé ročníky odebraly do svých tříd.  

Do prvního ročníku nastoupilo 18 žáků, celkem naši školu navštěvovalo 75 žáků v 

1. - 5. ročníku.  

 

 

Další školní aktivity 

ZÁŘÍ 

Zasaď svůj strom – žáci 1. ročníku si za pomoci kamarádů z 2. a 5. ročníku 

zasadili svůj strom v aleji na silnici k Otmarovu. 

Podzimní barvičky – ekologický program pro 3. a 4. ročník v Brně na Špilberku. 

 

ŘÍJEN   

SAKO, Planetárium, VIDA, Po stopách brněnských pověstí – kvůli výpadku 

elektrického proudu proběhly exkurze všech ročníků v Brně. 

 



Školní liga házené – během celého školního roku probíhaly zápasy mezi 

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

4 turnaje). 

 

LISTOPAD   

Tvoření adventních věnců – odpolední tvoření dětí v družině 

 

PROSINEC 

Rozsvícení vánočního stromu s výstavou adventních věnců – jako každý rok 

žáci naší školy zahájili adventní čas kulturním pásmem písní. V přízemí školy 

probíhala výstava adventních věnců, které si děti vyrobily v pátek odpoledne. 

Divadelní představení Vyměněná princezna – tradiční předvánoční pohádka 

dětských ochotníků ze Žatčan potěšila žáky a učitele všech okolních škol. 

Vystoupení žáků ZŠ na setkání seniorů, předání vánočních přání 

Koledování žáků ZŠ po obci – tradiční družinová koleda po vsi 

Vánoční výstava – výstava prací žáků MŠ i ZŠ  

 



Technické muzeum a vánoční trhy – 5. ročník navštívil Technické muzeum 

v Brně a poté vánoční trhy. 

 

 

LEDEN 

Škola v přírodě – tradiční zimní pobyt žáků 1. - 3. ročníku na Vysočině na Kuklíku, 

kde dokonce byly výborné sněhové podmínky a kromě dopolední výuky si žáci užili 

i běh na lyžích. 

Finanční gramotnost – interaktivní přednáška Mgr. Pavla Zapletala pro žáky 4. a 

5.ročníku byla spojena se soutěží na téma finanční gramotnost. 

 

 

ÚNOR  

Zdravé zoubky –  preventivní program zaměřený na dentální hygienu byl určen pro 

žáky 1. ročníku. 

Bruslení – v rámci hodin TV proběhlo několik hodin výuky bruslení na umělém 

kluzišti v areálu ZŠ u Brna 

 



DUBEN 

Dopravní výchova –  proběhla praktická část v Brně na dopravním hřišti. 

 

Pochod po hraničkách obce – ve spolupráci s obcí Telnice byl připraven pochod 

pro všechny věkové kategorie se závěrečným opékáním špekáčků. 

 

 



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 proběhla tradiční přírodovědná soutěž 

pro tříčlenná družstva 2. - 5. ročníku. Letošní páťáci se umístili na třetím místě. 

 

ČERVEN 

Výlet do Moravského krasu – 4. ročník strávil 4 dny na přírodovědném pobytu 

v chráněném území Moravského krasu. 

Výlet do Prahy a na Karlštejn – čtyřdenní pobyt pro žáky 5. ročníku byl zaměřen 

na poznání historie a krás hlavního města Prahy. Navštívili jsme i hrad Karlštejn. 

 

 

Jaké je to neslyšet – praktický seminář seznámil žáky 4. ročníku s životem 

neslyšících. 

Výlet na Mohylu míru – pěší výlet žáků 5. ročníku ZŠ na blízké historické místo 

Výlet s plavbou do Hodonína – školní výlet žáků 1. a 2. ročníku navštívili 

hodonínskou ZOO a pluli s piráty po řece Moravě. 

Výlet do Hodonína a do Strážnice – 3. - 5. ročník se také vydal na pirátskou 

plavbu do Hodonína, výlet pak pokračoval návštěvou skanzenu ve Strážnici.  



  

 

Rozloučení s páťáky – na závěrečném táboráku jsme se rozloučili s 15 žáky. 

Většina přestupuje na okolní základní školy a 3 žáci budou ve studiu pokračovat na 

Městském víceletém gymnáziu v Kloboukách u Brna. 

 



Závěr školního roku – za účasti starosty obce Telnice Františka Kroutila byl 

slavnostně ukončen letošní školní rok. 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA  

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

Mgr. Petr Gabrhel a Šárka Bursáková. 

Mezi tradiční 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:  

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


