
 

Otázky a obrázky 

Tradiční přírodovědná soutěž proběhla ve dnech 9. – 11. listopadu 2022. Účast byla, bohužel, 
poznamenána zdravotní situací kolem coronaviru a tak jsme byli vděční i za pouhé 3 třídy, které se 
přihlásily. Dvě z nich, 4. A s p. uč. Jonešovou a 4. C. s p. uč. Krejčí, zastupovaly ZŠ Schulzovy sady, 5. A 
přivedla ze ZŠ Strž p. uč. Sedliská. Jednotlivé třídy byly rozděleny do oddělených časových bloků, aby 
se zamezilo případné nákaze.  
Na děti čekalo poznávání deseti obrázků zvířat a deset otázek z jejich života. Část soutěže byla 
zaměřena i na rostliny. Kromě obrázků tu byl k poznávání také jelení paroh, list dubu a bukvice. 
Oceněni byli tři nejlepší soutěžící z každé třídy. Diplom a drobné ceny získala také Anna Červená, 
žákyně 4. A ZŠ Schulzovy sady, jako vůbec nejlepší účastnice s celkovým ziskem 18 bodů. Soutěžilo 
celkem 65 dětí. 
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Procházky časem 

Na žádost p. uč. Markové byla dne 16. 11. 2021 uspořádána další z poznávacích vlastivědných exkurzí 
Procházky časem, tentokrát pro ZŠ a PrŠ a Husův domov.  
15 účastníků se seznámilo i za pomoci doprovodných ilustrací s historií města, jeho řízením, obranou. 
Nechyběly ani zajímavosti, třeba latinský nápis na radnici a jeho význam. Během krátké procházky si 
účastníci prohlédli detaily výzdoby některých domů a hledali otisk křídového mlže na podezdívce 
v pasáži. V druhé části akce je čekalo pátrání po náměstí T. G. Masaryka spojené s vyplněním 
pracovních listů. Nejlepší skupiny byly v závěru odměněny drobnými cenami.  
Akce se vydařila. 
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Adventní dílny 
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Sobotní keramika  

Účast v návazné lekci akce Sobotní keramika poznamenalo zpřísnění podmínek konání akcí. Na 
keramickou dílnu mohly přijít pouze děti a dospělí po prodělaném covidu nebo očkovaní. Účast byla 
nízká a akce se z tohoto důvodu také nejprve zrušila.  Protože se ale dodatečně necelých 24 hodin 
před akcí ještě na poslední chvíli ozvali neregistrovaní účastníci, sobotní keramika se nakonec 
uskutečnila a to v počtu 7 osob. Všichni přítomni si glazurami odekorovali přežahlé výrobky z minulé 
lekce a po druhém výpalu si je v DDM vyzvedli ještě před vánočními svátky. Snad tyto vlastnoruční 
výtvory potěšily nejen jejich autory. 
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