
 

Obrázek č. 1: Pomoc Moravě, červen 2021 

Závěr školního roku 

2020/2021 jsme pojali 

netradičně a rozhodli jsme 

se společně se všemi 

pedagogy připojit k výzvě 

a přispět tak k pomoci 

postiženým ničivým 

tornádem na jižní Moravě. 

V den vysvědčení místo 

květin a darů dali žáci a 

jejich rodiče do obálky 

libovolný obnos a my jsme celkovou částku krásných 84 500,- Kč odeslali na konto pomoci 

zasaženým oblastem. 

 

Obrázek č. 2: Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. tříd, červen 2021 

 
  



 

Obrázek č. 3: Péče o zvířátka a květiny, 1. oddělení školní družiny, červen 2021 

 
 

Červnový čas 

ve školní družině 

přinesl se čtením 

o Ferdovi mravencovi 

také vyprávění o péči 

o zvířátka a květiny. 

Děti z 1. oddělení ŠD 

si vytvořily z papíru 

malý motýlí keř, který 

jistě potěší nejen 

maminky. 

 

 

Obrázek č. 4: Exkurze do Království železnic, třídy 6. B a 6. C, červen 2021 

 

Třídy 6.C a 6.B navštívily Království železnic, kde si prohlédly největší modelové kolejiště 

v České republice. Pro žáky byl přichystaný zajímavý program zaměřený na environmentální 

výchovu. Rozdělili se do skupin a pozorovali v modelu kolejiště situace, které souvisejí s tříděním 

odpadu. Poté odpovídali na připravené otázky a měli možnost vyhrát zajímavé ceny. 



Obrázek č. 5: Výlety do přírody, třídy 6. A, 6. C a 9. B, červen 2021 

 

 

Obrázek č. 6: Předjaří a jaro ve školní družině, duben 2021 

Jarní počasí si dávalo na čas, proto jsme se jej snažili přivolat zpěvem jarních písní, tancem, 

říkankami, rozpočitadly, jarními 

hádankami, rébusy, hříčkami, četbou 

různých příběhů a pohádek, 

povídáním o změnách v přírodě, 

o zvířatech a jejich mláďatech, o jaru 

na louce, v lese a lesní zvěři. 

Nechybělo ani oblíbené tvoření 

na jarní a velikonoční téma. Vysílání 

bylo vždy naplněno aktivitami, 

ze kterých měly děti potěšení a 

radost.  

  



Obrázek č. 7: Velikonoční tvoření v angličtině (2. a 3. třídy), duben 2021 

 

I když nás distanční výuka nijak zvlášť netěší a chybí nám kamarádi a paní učitelky, stále se 

snažíme pracovat. Velikonoce má 

každý rád, a to ne jen proto, že 

všechno krásně kvete a zelená se, ale 

i proto, že si můžeme pochutnat na 

skvělých dobrotách a aspoň na chvíli 

nám společnost dělají krásní 

velikonoční zajíčci, kuřátka 

a barevná vajíčka. Proto jsme se 

rozhodli, že si něco vytvoříme 

na našich hodinách anglického 

jazyka. Prvňáčci a druháčci vytvořili 

rovnou několik velikonočních 

zajíčků a k nim, samozřejmě, 

barevná vajíčka, aby nebyli zajíčci 

osamocení. Třetáci zase vytvořili 3D 

velikonoční zajíčky s parádními motýlky! Kromě toho, že jsme si užili hodně zábavy, taky jsme se 

naučili velikonoční slovní zásobu. 

 

Obrázek č. 8: Zápis do 1. tříd "Po bronzové stopě", březen 2021 

 

Budoucí prvňáčci se nemohli vydat po bronzové stopě plné úkolů, která by je provedla zápisem 

do naší školy. Rozhodli jsme se, že některé z úkolů a také virtuální prohlídku školy budou mít 

v interaktivní prezentaci – odkaz na webových stránkách školy. 

  



Obrázek č. 9: Vánoční týden v 6. A, prosinec 2020 

 

 



Obrázek č. 10: Vánoční čas ve školní družině, prosinec 2020 

 

Předvánoční téma „S ČERTY NEJSOU ŽERTY“ se dětem ZŠ Bronzová opravdu povedlo. Povídali 

jsme o tradicích a navázali na adventní období. Přípravy na vánoční svátky po výtvarné stránce byly 

v plném proudu. Vyráběli jsme různé vánoční dekorace, drobné dárečky a přáníčka pro rodinu.  

 

  



 

 

Obrázek č. 11: Soutěž o největšího sněhuláka, žáci I. a II. stupně, prosinec 2020 

 

  



 

Obrázek č. 12: Květinový den, třída 6. C, září 2020 

ZŠ s RVJ Bronzová se zapojila do charitativního projektu Český den proti rakovině, veřejné 

národní sbírky, kterou 

každoročně pořádá Liga 

proti rakovině. Kvítky 

měsíčku lékařského 

u nás tradičně prodávají 

žáci 5. ročníku. 

Vybrané peníze putují 

na nádorovou prevenci, 

zlepšení kvality života 

onkologických 

pacientů, podporu 

onkologické výchovy, 

výzkumu a vybavení 

onkologických 

pracovišť. Vzhledem k epidemii COVID-19 a z toho vyplývajících vládních nařízení byl prodej 

kytiček přesunut z 13. května 2020 na 30. září 2020, a tak letos poprvé prodávali žáci 6. C. 


