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Dne 31. května 2014 se konal v Hostějevsi Dětský den. Touto cestou všechny členky ČČK děkují za spolupráci, a to: ZD Rodvínov, Benzina Janout Jarošov nad Nežárkou, Martinu Ondřejovi za vyhlídkovou jízdu s
koněm po Hostějevsi, dále dobrovolným hasičům z Hostějevse a Obci Jarošov nad Nežárkou. Všem zúčastněným
děkujeme za společně strávené příjemné odpoledne.

Letní výlet do Hrádku
Připomínáme všem příznivcům letního putování, že letošní pouťovou vycházku nahradí v neděli 3. srpna
zájezd do Hrádku u Sušice, kde podstatnou část svého života strávil náš rodák z Nekrasína Vojtěch Hlinka, známý
pod svým literárním pseudonymem František Pravda. Letos si společně s hrádeckými přáteli připomínáme 110.
výročí jeho úmrtí. Proto jsme se rozhodli po deseti letech zopakovat návštěvu tamních míst, která jsou s osobou
našeho rodáka spojena. Navštívíme krásně zrekonstruovaný zámek, na kterém dlouhá léta František Pravda působil jako vychovatel dětí barona Sturmfedera a který dnes funguje převážně jako hotel s restaurací, prohlédneme si
i nově upravený přilehlý park. Vydáme se také na vyhlídku u kapličky sv. Anny a do blízkých Zbynic. Především
se ale zastavíme u Pravdova hrobu na zdouňském hřbitově. Minule jsme mu na něj položili kamínky tady od nás a
bylo by hezké, kdybychom to i letos zopakovali. Pokud vás tato myšlenka oslovila, můžete už teď nějaký pěkný
hledat. Pro ty, kteří by před pohybem raději dali přednost relaxaci, se nabízí možnost využít wellness služeb hotelu a strávit příjemnou chvíli v nově otevřeném bazénu. Na závěr pobytu pak navštívíme rozhlednu na Svatoboru a
cestou tam se zastavíme i v bývalých lázních Vodolenka. Program celodenního zájezdu je zajímavý a věřme, že
nám vyjde i počasí.
Informace pro účastníky zájezdu:
 přihlásit se můžete v Pravdově knihovně v Jarošově nad Nežárkou ve výpůjčních hodinách (prázdninový provoz: pondělí, úterý, čtvrtek 17-19 hodin)
 s přihláškou je třeba složit příspěvek na dopravu ve výši 100 Kč
 cestovat budeme příjemným autobusem vybaveným WC
 odjezd v 7,30 hodin z návsi v Jarošově nad Nežárkou, návrat ve večerních hodinách (cca 20-21 hodin)
 polední menu v zámecké restauraci: hovězí polévka, vepřová krkovička s mix knedlíky a zelím nebo kuřecí
řízek s bramborem, letní zeleninový salát – nutné vybrat si a nahlásit předem při přihlášení, platí i pro již
přihlášené účastníky!
 s přihlášením neváhejte, polovina autobusu je již obsazena!
 další informace podá Milena Kodýmová na tel. čísle 777 065 442
Pojeďte s námi za krásami Pošumaví a pozdravit přátele, kteří se nám budou rádi věnovat!
Milena Kodýmová
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návštěva Planetária v Českých Budějovicích – 3. a 4. ročník
projekt Den Země – téma Slunce naše obživa – odpolední setkání na školní zahradě plné soutěží, úkolů a
pilné práce zakončené opékáním vuřtů
Čarodějnické odpoledne ve školní družině
květen
Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) Jindřichův Hradec – osmičlenné družstvo 4 dívek a 4
chlapců obsadilo v silné konkurenci krásné 3. místo, Lenka Tyšerová vybojovala 2. místo v jednotlivcích a
4 žáci postoupili do krajského kola
návštěva hasičské zbrojnice, branný závod
okresní kolo ve vybíjené v Jindřichově Hradci – družstvo našich žáků se mezi ostatními školami neztratilo,
sehrálo vyrovnaná utkání s jindřichohradeckými školami s minimální prohrou (o jednoho hráče) a obsadilo
7. místo
Olešnický lístek – přírodovědná soutěž malotřídních škol – 4 želízka v ohni, 3 diplomy
Jakub Hembera – 2. místo v kategorii 5. tříd, Patrik Pecha – 3. místo v kategorii 5. tříd, Mirek
Neumann - 3. místo v kategorii 4. tříd
Výše jmenovaným přírodovědcům (i Pavlíkovi Sejrkovi) děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme
krásné zážitky uprostřed přírody. Poděkování patří i paní učitelce Bc. Libuši Šimonové, která děti na
soutěž připravovala.
Sto roků prázdnin – divadelní představení Malého divadla České Budějov – 4. a 5. ročník
návštěva ZUŠ Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec – 1. ročník a předškoláci z MŠ
házená – Žirovnická školní liga – družstvo C – 2. místo, družstvo A – 3. místo, družstvo B – 3. místo
Mé toulky za zvěří – okresní kolo výtvarné soutěže – Ivanka Neumannová - 3. místo
ekovýchovný výukový program Jaro – půda – spolupráce s o. s. Vespolek
červen
Dětský den v lomu
projekt Knížka pro prvňáčka – spolupráce s Pravdovou knihovnou
Cesta pohádkovým lesem – Slavonice – 1. ročník
Rub a líc našich oděvů – ekovýchovný výukový program – Slavonice – 4. a 5. ročník
Atletický trojboj – Jindřichův Hradec – jarošovské družstvo obsadilo mezi 11 školami 7. místo, Lenka
Tyšerová vybojovala nádherné 2. místo
Gratulujeme!
Za sportovními úspěchy žáků školy stojí kromě jejich talentu, píle a dřiny i paní učitelka Mgr. Jana
Dvořáková, která vede hodiny tělesné výchovy a sportovní kroužek.
závěrečné vystoupení Hudebně pohybového kroužku
ukončení sběru papíru – prostory školy jsou „lehčí“ o 4 tuny starého papíru
Odznak všestrannosti olympijských vítězů – krajské kolo – Tábor – 4 žáci školy měli kromě sportovních
výkonů možnost osobně poznat olympijského vítěze desetibojaře Roberta Změlíka
házená – Žirovnická školní liga – družstvo A -2. místo
návštěva dopravního hřiště v Jindřichově Hradci – 2. – 4. ročník
slavnostní rozloučení s páťáky a nezapomenutelný dort „žákovská knížka“ J
Setkání malotřídních škol v Popelíně – dopoledne ve znamení kultury, sportu a dobré nálady
Poháry starosty Popelína za 3. místo ve fotbale a za 1. místo ve vybíjené radost z příjemně stráveného dne
ještě umocnily.
projekt Stožec – poslední školní týden pro žáky 2. – 5. ročníku v krásné šumavské přírodě
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Školní přírodní zahrada u nás
Na školní zahradě v Jarošově nad Nežárkou jsme v květnu dokončili realizaci projektu „Školní přírodní zahrada – 1. etapa“, která byla hrazena z grantu Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Zahrada se stala mnohem zajímavější, pestřejší a krásnější a kromě toho ji můžeme využívat jako venkovní učebnu pod širým nebem.
Přibyly zde různé prvky, počínaje stromy a keři nejrůznějšího druhu (ovocné stromy, jehličnany, jedlé keře, okrasné rostliny, vinná réva) a konče třeba novými lavičkami zvoucími k posezení, učení nebo odpočinku. Zajímavým prvkem zahrady se stala dřevěná chýše v pravěkém stylu, za jejíž originální návrh a zpracování vděčíme firmě Lukáše a Vladimíra Čejnových z Kruplova. Na podzim by měla mít tato stavba další
netradiční pokračování, máme se tedy na co těšit! Na zahradě byly také rozmístěny cedule s názvy a dětskými
vyobrazeními jednotlivých rostlinných druhů. Na Dni Země v dubnu jsme za pomoci dětí a jejich rodičů dosadili bylinky do bylinkové spirály a osázeli kamenné stanoviště, byl založen malý vinohrad.
Naše hlavní krédo spočívá v dodržování zásady „Jde to i bez chemických prostředků, umělých hnojiv a
rašeliny“, což jsou obecné zásady všech přírodních zahrad, snažících se o co největší přiblížení k volné přírodě. A jak na to?
Usilujeme o co největší druhovou rozmanitost, záměrně vytváříme na zahradě různé typy stanovišť a
biotopů. Lákáme ptáky, hmyz, ještěrky, ježky a další živočichy na zahradu pomocí budek, krmítek, pítek,
jedlých keřů, hromad větví a kamenů, ponecháním nesekaných porostů a divokých koutků v odlehlejších částech zahrady, umístěním tzv. hmyzích hotelů, škvořích domečků či broukovišť… Všichni tito drobní živočichové se starají o udržování přírodní rovnováhy v zahradě a pomáhají likvidovat případné přemnožené škůdce, na které bychom jinak použili chemické postřiky. Místo uměle vyrobených kupovaných hnojiv můžeme
půdu vylepšovat přidáváním kompostu, který si sami vytváříme ze zbytků v zahradě. Rostliny můžeme chránit mulčováním půdy různými materiály. Zaléváme, pokud to jde, dešťovou vodou atd.
Žáčci si pomalu, ale jistě zvykají na to, že „se jde na zahradu“ a nebude se tam tentokrát jen tak hrát,
ale „pracovat“. Pracovat v uvozovkách, protože někdy jde spíše o hru a hravé poznávání nežli o opravdovou
práci. V zimě děti pozorují, jak se ptáci slétají na krmítka pro potravu, a v létě sledují, jak sýkorky osidlují
nové budky a špačci sklízejí třešně, na které měly samy zálusk. Pozorují, jak jim rostou brambory na kruhovém záhoně. Diví se, jak bylinky na bylinkové spirále krásně voní a ochutnávají vlastnoručně uvařený voňavý bylinkový čaj. Pod lupou zkoumají brouky nalezené pod kamenem… Někteří reptají – už zase se jde na
zahradu! – a jiní jásají – budu vozit kotouč!
Chtěli bychom, aby se pobyt na zahradě a v přírodě vůbec stal pro děti stejně zajímavým a lákavým
jako sezení u televize nebo počítače. Aby zažili a vyzkoušeli to, co prožívali jejich prarodiče a snad ještě i
rodiče běžně v podobě volné hry a pobytu venku, v přírodě.

Naše poděkování patří
všem, kteří nám doposud na zahradě jakkoli
pomáhali. Děkujeme za
dosavadní podporu našemu zřizovateli Obci
Jarošov n. N. a věříme,
že školní zahrada bude
rozkvétat nám všem pro
radost.
Eva Vlková
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Školní hlášení

Tak už je tady konec školního roku - pedagogy vítán, dětmi milován. Poslední dny školy jsou vždy ve
znamení opakování a zkoušení, hodnocení a očekávání. Samotné vysvědčení je už jen třešinkou na pomyslném
dortu. Je za ním však spousta každodenní drobné či větší práce, která každého z našich žáků posunula o krůček,
někoho o krok dopředu. Díky jim samotným, za velké podpory rodičů, prarodičů, sourozenců a pedagogů.
Děkuji touto cestou žákům za vzornou reprezentaci školy v oblasti všeobecných znalostí, sportu, umění a
lidových tradic. Pedagogickým pracovníkům školy, školky i školní družiny bych ráda poděkovala za jejich celoroční trpělivou práci a provozním zaměstnancům pak za shovívavost a každodenní flexibilitu.
K rodičům a přátelům školy putuje pochvala za aktivní pomoc při sběrových akcích (kaštany, žaludy, pomerančová kůra, papír, víčka, baterie, léčivé rostliny), za milou účast na našich víkendových či odpoledních projektech a za nabídnutou pomoc, když je potřeba (doprovod do kina, práce na zahradě, odvoz zavazadel, přinesený
materiál k tvoření, …).
Velké poděkování patří též zřizovateli za podporu během celého školního roku, členům školské rady za
zájem o práci školy, vedoucím zájmových kroužků ve škole i ve školce za celoroční odpolední práci s dětmi a
paní Kodýmové za krásné pondělní čtení.
První hodiny prázdnin jsou tady. Užívejme si je společně s dětmi a těšme se na všechna dobrodružství
s dětskou jiskrou v oku.
Přeji dětem, rodičům a všem zaměstnancům školy krásné léto plné příjemných zážitků a sluníčka.
Martina Plášilová, ředitelka školy
Řádky níže jsou důkazem, kolik se toho dětem podařilo nejen v jarošovských lavicích, ale i v jiných školách a na
jiných trávnících.
Školní události ve zkratce (více informací + fotografie na www.zsjarosovnn.cz):
celoroční projekty
Stromy, skřeti, dřeváci – 3. a 4. ročník- spolupráce s Českým nadačním fondem pro vydru Třeboň
Celé Česko čte dětem – spolupráce s Pravdovou knihovnou
březen – květen
plavecký výcvik žáků – 2. – 4. ročník
březen
matematická soutěž Klokan – 2. – 5. ročník
výlet do Prahy se žáky ze ZŠ Popelín – návštěva Pražského hradu
projekt Ukliďme svět – úklid obce a blízkého okolí
Poděkování patří paní učitelce Mgr. Evě Vlkové, která zaštiťuje akce a projekty v rámci environmentální výchovy.
duben
Mlýnek v Mladém – soutěž malotřídních škol v českém jazyce – naši školu vzorně reprezentovali Jakub Hembera - 2. místo v kategorii 5. tříd, Natálka Tůmová - úspěšný řešitel v kategorii 4. tříd a Honzík Hulík o pouhý jeden bod za Natálkou ve stejné kategorii
Milovníkům češtiny děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů!
nácvik první pomoci – spolupráce se studenty Střední zdravotnické školy J. Hradec
Vrátecký Picasso – výtvarná soutěž malotřídních škol – jarošovskou školu v silné konkurenci (snad ještě silnější
než v minulých letech) reprezentovali: Violka Krátká, Tomáš Stoklasa a Petra Paarová
Děkujeme!
Velikonoční zvyky s Mgr. A. Zvonařovou
projekt Odpolední velikonoční dílny
Jarošovské vajíčko – školní kolo recitační soutěže:
vítězové jednotlivých kategorií: Kačenka Bednářová – kategorie 1. třída + cena diváků, Lucka Hemberová –
kategorie 2. a 3. tříd, Honzík Hulík – kategorie 4. a 5. tříd

