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MALÉ OHLÉDNUTÍ 

Letošní rok byl plný zvratů a změn. 

Získali jsme nepřeberné množství 

nových zkušeností a zážitků. 

V každé situaci jsme schopni najít 

pozitivní věc, která nás obohacuje pro 

další život.  

Nebojíme se náročné cesty. Víme, že 

široká a pohodlná nevede k cíli. Každý 

den bereme jako novou příležitost. 

Na podzim jsme rekonstruovali školní 

kuchyni, nyní práce finišují. Změny 

budou i na výdeji obědů, nechte se 

překvapit, co Vás nového čeká. Ceny 

stravného zůstávají stejné jako 

v září, tento školní rok se měnit 

nebudou.  

Také jsme za přispění SPŠM 

zrevitalizovali školní zahradu. 

Dostali jsme dva krásné vánoční 

dárky. To jsme byli ale hodní! 

 

ORGANIZACE KROUŽKŮ 

Od ledna se opět budou realizovat 

kroužky.  

Děti obdržely nabídku, začínat 

budeme 4. ledna 2021.  

Ve středu 16. prosince od 6:00 

hodin začne přihlašování na webu 

školy. Bude ukončeno 17. prosince 

v 18:00 hodin.  

Pokud budou opatření podle 

Protiepidemického systému České 

republiky v 1. nebo 2. stupni, nejsou 

pro školní družiny a kluby žádná 

omezení. Bude-li 3. stupeň, lze do 

jedné skupiny kroužku zařadit buď 

maximálně 10 žáků, nebo žáky z jedné 

třídy. Ve 4. a 5. stupni jsou zařazeni 

pouze žáci z jedné třídy. 

Ve 3. stupni bude kroužky navštěvo-

vat prvních 10 přihlášených žáků. 

Pokud by počet žáků z jedné třídy 

toto číslo přesahoval, dáme přednost 

homogenní skupině. 

Ve stupni 4. až 5. zatím nevíme, bude 

určeno podle přihlášek žáků. 

 

NAŠE ÚSPĚCHY          

 V OLYMPIÁDÁCH 

V Olympiádě z českého jazyka si 

nejlépe vedli žáci z 9. ročníku: Marie 

Votočková, Julie Soukopová a Lukáš 

Růžička. 

Dějepisnou olympiádu nejúspěšněji 

zvládli Eva Mikulášková, František 

Domša a Jakub Mág. 

Žáci řešili školní kolo, přejeme hodně 

úspěchů v lednu 2021 v obvodním kole. 

Realizaci olympiád zajišťovala paní 

učitelka Mgr. Monika Hrubá. 

Děkujeme. 

 

http://www.zsmendelova.cz/
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MATEMATICKÝ KLOKAN 

V matematické soutěži byli úspěšní 

všichni žáci, kteří se jí zúčastnili. 

Nejvíce bodů obdrželi: 

Adéla Jindráková (90 b. z 90)  

Vojtěch Špála (90 b. z 90)  

Tereza Vozábalová (86 b. z 90) 

Patrik Svoboda (116 b. ze 120) 

Oliver Jančík (109 b. ze 120)  

Barbora Hrbková  (109 b. ze 120)  

 

O matematické soutěže se ve škole 

stará paní učitelka Mgr. Natália 

Rusinová. Též jí patří poděkování. 

 

 

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 

V listopadu se konala školní 

fotografická soutěž na téma 

RADOST, kterou organizuje paní 

vychovatelka Vladislava Höschlová 

spolu s odbornou porotou. Děkujeme 

všem za jejich práci. 

Obdrželi jsme mnoho krásných 

fotografií, které si můžete 

prohlédnout na webu školy.  

Z prvního stupně byli oceněni Anna 

Prokopová, Eliška Sedláková a Albert 

Christoph. 

Na druhém stupni zvítězili Marie 

Šujaková, Veronika Hummelová a 

Oliver Jančík. 

Těšíme se na další dětské fotografie. 

Téma prosincové soutěže je SVĚTLO. 
 

 

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 

Vánoční prázdniny začínají ve středu 

23. prosince a končí v neděli 3. ledna. 

Ve škole se opět sejdeme v pondělí 

4. ledna 2021.  

Před prázdninami budou mít v úterý 

22. prosince žáci vánoční besídky. 

1. stupeň bude končit vyučování 

5. vyučovací hodinou (setkání žáků 

bude 4. a 5. hodinu). Na druhém stupni 

bude vyučování ukončeno 6. vyučovací 

hodinou (besídka žáků se bude konat 

5. a 6. hodinu). Děti, které z důvodu 

rotační výuky nebudou ve škole, si 

besídku uspořádají s třídními učiteli 

v pátek 18. prosince 5. a 6. hodinu. 

 

VÁNOČNÍ TĚŠENÍ 

Těšíme se na stromeček, na sníh, 

na Ježíška, na cukroví, na perníčky, 

na spaní, na pohádky, na ozdoby, 

na dárky, na jídlo, na prskavky a že 

budeme všichni pospolu. 

děti z 3. A 

 

 

Milá děvčata, milí kluci, 

vážení rodiče, 

 

přejeme všem radostné Vánoce a 

hodně zdraví a štěstí v novém roce. 
 

Vaše Mendelka 
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