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Tento almanach je volným pokračováním almanachu vydaného v roce 2000. 
Ten představil čtyřicetiletou historii školy v období 1960 až 2000.
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Uplynulo 10 let a opět si připomínáme kulaté výročí otevření naší školy, tento-
krát padesáté. Stále platí otřepané, že škola je základ života. A Základní škola 
zejména. Se základní školou bývají spojeny první a nejsilnější vzpomínky.  
V prvním roce školní docházky, kdy se človíček naučí číst, psát a počítat, dochází 
k rychlé kvalitativní změně, jaká nemá v dalším životě obdoby. První vykročení 
k samostatnosti bývá nejdůležitější.  Proto i vzpomínky bývají jasné a ostré až do 
pozdního věku. První paní učitelku si pamatuje každý z nás. Uzavírají se přátelství 
na celý život. Prožívají se první dětské lásky. Čas her a malin nezralých provází 
nás celý život a čerpáme z něj energii v dobách nouze a nepřízně osudu. Vedle 
rodiny, škola formuje člověka nejvíce. Proto je práce učitelů na Základní škole tak 
důležitá a zodpovědná. Kromě předání vědomostí, učitelé spoluvytvářejí vzory a 
modely chování, kterými se děti řídí v dalším životě.

Chvalčov má na školu i učitelský sbor štěstí. To, že je škola dobrá, pozná se 
na úspěších dětí, na přátelském prostředí, na kontrolních zápisech školní inspek-
ce, na mimořádně pestré nabídce mimoškolních aktivit a zejména na tom, že děti 
i rodiče mají ke škole krásný vztah.

Obec, jako zřizovatel, je na svou školu hrdá. I v dnešní době, kdy demografic-
ké výhledy straší nedostatkem dětí, obec neuvažuje o jiném řešení, než školu 
zachovat a podporovat. Zastupitelé obce chápou školu jako jeden z atributů  
samostatnosti obce, jako základní nástroj vzdělání a výchovy našich nejmenších  
i jako důležité centrum kulturní a občanské sounáležitosti a obecního patriotismu. 

Padesátiny slaví školní budova. Tradice obecné školy je ve Chvalčově stará 
více než 200 let.  Přeji naší škole další úspěšná léta. 

Antonín Stodůlka, starosta obce

Vážení chvalčovští spoluobčané

Z perliček žáků:   Středověký titul pro šlechtice za statečnost: bobřík odvahy
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V roce 2000 jsme vydali almanach, který byl věnován čtyřicetileté historii nové 
budovy základní školy ve Chvalčově. Proč po čtyřiceti letech ? Musím přiznat, že 
v době jeho přípravy jsem byl docela skeptický  k budoucnosti školy a příliš jsem 
nevěřil, že škola „ se dožije „ padesátky. Počty dětí začaly velmi razantně klesat, 
málotřídní školy v regionu byly rušeny, blížila se i naše proměna na málotřídku, a 
k tomu velmi blízké městské školy… Naštěstí chvalčovská zastupitelstva patří 
k těm prozíravějším. Chybějící prostředky na provozování školy se v rozpočtech 
našly a v současné době, i přes stále nízké počty dětí v jednotlivých ročnících, je 
škola vcelku stabilizovaná. Nízké počty žáků jsou spíše výhodou, kantoři i děti se 
naučili pracovat ve spojených třídách, rodiče jsme svým přístupem a hlavně vý-
sledky přesvědčili, že chvalčovská základní škola může být i dobrou málotřídní 
školou.  Říkáte si, abych nepřechválil ? Jistě, v každé škole jsou věci dobré i hor-
ší. Jen jde o to společně pracovat na zlepšování a dalších proměnách školy. 
Ostatně svědčí o tom i výsledky významných kontrol České školní inspekce z let 
2002 a 2009, úspěchy žáků při přijímacích řízeních a na dalších stupních škol. 
Věřím, ano teď už opravdu věřím, že chvalčovské základní školství má své místo 
a budoucnost. Ovšem pouze tehdy, půjde-li o to kantorům, dětem, rodičům, za-
stupitelům. Prostě všem, kterým na škole záleží.

Náš malý almanach by měl zmapovat pokračování činnosti školy od roku 2000 
do roku 2010. Najdete v něm seznamy žáků základní i mateřské školy, fotografie, 
informace o mimoškolní činnosti i další zajímavé údaje. Snad najde své zájemce. 
Několik desítek původních almanachů máme ještě v době vydání (srpen 2010) 
k dispozici. Tak můžete mít pohromadě všech 50 let. Přijměte tedy pozvání na 
malou procházku dobou docela nedávnou.

Základní škola Chvalčov



6

Páté desetiletí rok po roce

2000 - budoucí starosta obce a ředitel školy sází před školou stříbrný  
  smrk jako symbol naděje chvalčovského základního školství

2001 - mateřská škola se stává součástí základní školy 
 - vzniká školské zařízení s názvem Základní škola a Mateřská ško- 

  la Chvalčov

2002 - začíná příprava na právní osamostatnění (subjektivitu) celého  
  školského zařízení 

 - vzniká nová počítačová učebna a počítačová síť  v mateřské škole 
- vzniká školní vzdělávací program Rok v MŠ

2003 - škola začíná fungovat jako právní subjekt

2004 - zahajujeme výměnu žákovského nábytku za výškově stavitelný

2005 - pořádáme ve spolupráci s Klubem rodičů ZŠ Chvalčov 1.Discoples

2006 - světlo světa spatřují naše webové stránky www.zschvalcov.cz

2007 - vytváříme školní vzdělávací program Podhostýnská tvořivá škola
 - zahajujeme instalaci nových tabulí 

2008 - měníme tvář mateřské školy – nový nábytek, nové prostorové  
  rozložení

 - pracujeme se zřizovatelem na projektu výstavby sportovního  
  areálu

 - Klubu rodičů ZŠ Chvalčov je 10 let

2009 - staví se a dává do provozu nový sportovní areál s tělocvičnou,  
  multifunkční hřiště, hřiště na skate, hřiště pro mateřskou školu  
  parkoviště a část cyklostezky

 - hejtman Zlínského kraje na návštěvě školy
 - ve školní jídelně máme novou klimatizaci

2010 - získáváme ocenění Syndikátu novinářů za stavbu sportovního  
  areálu

 - slavíme padesátku

Tak zase za deset let…

Zdeněk Hnila, toho času ředitel školy

Z perliček žáků:   Neurčitek končící na – ci: opilci



7

Naše mateřská škola prošla za poslední 
léta řadou změn. Od roku 2001 je sloučena 
se ZŠ a vedena panem ředitelem Zdeňkem 
Hnilou. Prostory mateřské školy se nacházejí 
v levé části dvoupatrové budovy. Její součástí 
je školní zahrada využívaná i k volnočasovým 
aktivitám.

V současné době jsou v provozu 2 třídy 
(Sluníčka a Berušky), do kterých jsou děti 
rozděleny podle věku. Třídy postupně dostá-
vají „nový kabát“ – dětský nábytek, hrací kout-
ky. MŠ pracuje podle Školního vzdělávacího 
programu Rok v MŠ, který je orientován na 
osobnostní rozvoj dítěte. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a si-
tuacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a 
řízených aktivit dětí.

Samotná práce s dětmi vychází z třídních týdenních plánů, které vytváří učitel-
ky s ohledem na věk dětí a jejich individuální zvláštnosti. Škola je zaměřena na 
výtvarnou a pracovní výchovu, také grafomotoriku. Pozornost je věnována rozvoji 
tělesné zdatnosti dětí, hudbě a zpěvu. Již léta pečujeme v naší školce o děti s va-
dami řeči a spolupracujeme se speciálním pedagogem – logopedem (paní 
Blaženou Jurtíkovou). Logopedickou péči jim věnují logopedické asistentky, uči-
telky naší MŠ.

Děti předškolního věku mají možnost navštěvovat (dle zájmu rodičů) logope-
dii, Metodu dobrého startu, grafomotoriku, výtvarné tvoření a flétnu hrou. 

Mateřská škola Chvalčov
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Vzdělávací nabídku obohacujeme divadelními představeními, hudebními pořady, 
plaveckým výcvikem v Přerově, keramikou pod vedením pana Švehlíka, vycházka-
mi zaměřenými k poznávání krásné přírody a také zajímavých míst na Chvalčově. 
V průběhu školního roku pořádáme v mateřské škole mnoho zajímavých akcí: 
sběr přírodního materiálu, návštěvu výstavy na chalupě zahrádkářů, zapálení sví-
ček u pomníku padlých, čertovský rej – Peklo, peklo, peklíčko, dramatizaci po-
hádky dětmi ze třídy Sluníček třídě Berušek, návštěvu předškoláků v 1.třídě ZŠ, 
karneval v MŠ, sportovní dny na Matúšku, pomáháme zvířátkům – krmelec na 
Kozinci, čarodějnický rej, školkový výlet ( společně s MŠ Palackého z B.p.H. ), 
Den dětí – hledání pokladu, výlet s předškoláky na Hostýn, polodenní výlety s ve-
dením dětí k počátkům ekologické výchovy a upevňování vztahu k místu, kde žije-
me, spaní předškoláků v MŠ – Noc v MŠ, rozloučení s předškoláky na hřišti – 
„Ahoj, školo“, návštěvu charitní domovinky s programem k Vánocům, Velikonocům, 
ke Dni matek, sportovní den na fotbalovém hřišti.

Na výstavách Adventní inspirace a Chvalčovský šmigrust míváme stánek s vý-
tvory našich školáčků.

Akce s rodiči během školního roku: tvořeníčko – Vánoce, Velikonoce, 
Perníkové odpoledne, karneval v KD, výtvarná soutěž – čarodějnice, oslava Dne 
matek, návštěva divadelního představení ve Zlíně, společný výlet do Loukova, 
společné rozloučení se školou – „Ahoj, školo“.

Do budoucna bychom si přály, aby čas prožitý v naší školce byl pro děti pří-
nosem do dalšího života, radostí a příjemnou zkušeností.

Ludmila Holáňová, vedoucí učitelka mateřské školy
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ŠKOLNÍ ROK 2000 – 2001
Adamíková Kateřina, Dolák Jakub, 
Dostál Josef, Dostálová Alena, Ehrlich 
Ondřej, Ehrlich Petr, Gábor Josef, 
Gáborová Naděžda, Girga Zdeněk, 
Godlová Šarlota, Hrdličková Denisa, 
Janečková Adéla, Janečková Kristýna, 
Jurášek Miroslav, Jurášková Nikola, 
Kovařík Jiří, Králová Markéta, Krejčí Jiří, 
Krist Svatopluk, Kubová Eliška, Kužel 
David, Mikulík Tomáš, Mirgová Věra, 
Odvrša Jan, Pala Zdeněk, Pecháček 
Martin, Soukup Martin, Strnad Lukáš, 
Tvrdoň Tomáš, Vlček Jan, Vlček Martin, 
Zábranská Magdaléna

ŠKOLNÍ ROK 2001 – 2002
Berkyová Mária, Biječek Matěj, Eger 
David, Charvátová Kateřina, Kaňa 
David, Král Otto, Martínková Šárka, 
Mirga Miroslav, Mozolová Kristýna, 
Pohlodko Robert, Sedlařík Marek, 
Srovnalík Filip, Zigmund Patrik

ŠKOLNÍ ROK 2002 – 2003
Bílá Michaela, Červinka Jakub, Dudová Barbora, Eger Adam, Martincová Zuzana, 
Mirga Josef, Sedlářová Edita, Slepčíková Marcela, Slepčíková Terezie, Smětalová 
Tereza, Trnčáková Zuzana

ŠKOLNÍ ROK 2003 – 2004
Bušová Vendula, Dostalík Ondřej, Dzvinčuková Dominika, Hrubý Jakub, Kupka 
Mikuláš, Luhanová Aneta, Mirga Gejza, Růžička Radek, Šíma Jaroslav, Šímová 
Kristýna, Šurbeková Markéta

ŠKOLNÍ ROK 2004 – 2005
Červinka Roman, Červinková Vanda, Dostalík Petr, Drdová Jana, Gabriel Pavel, 
Hrubý Jan, Janušová Iva, Krajčová Kristýna, Maliňák Filip, Oplustilová Andrea, 
Pecháčková Petra, Šmíd Jakub, Štěpáníková Aneta

ŠKOLNÍ ROK 2005 - 2006
Běhal Josef, Bryjová Nikola, Čechová Barbora, Červinka Ondřej, Dvorská 
Barbora, Duda Tomáš, Hajkr Dominik, Kovářová Adriana, Kužel Josef, Luňáček 
Erik, Luňáčková Bára, Ordáň Petr, Šurbek Michal, Vavrek Dominik, Vavrek Dušan

Seznamy žáků a zaměstnanců 
mateřské školy
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ŠKOLNÍ ROK 2006 - 2007
Biječková Tereza, Eger Marek, Gabrielová Lenka, Kurfürst Pavel, Langer David, 
Langerová Adéla, Langerová Karolína, Luhan Lukáš, Machalová Andrea, Maliňák 
Dominik, Měrka Daniel, Měrková Jůlie, Miškay František, Oprštěná Aneta, 
Ostatek Filip, Ostatek Stanislav, Prokopová Lucie, Vaverková Eva

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 
Adamec Josef, Čech Patrik, Horák Patrik, Miškayová Rozálie, Nováková Karolína, 
Pacák Jiří, Pacák Richard, Pacáková Renata, Teličková Berenika

ŠKOLNÍ ROK 2008-2009
Hrabovský Ondřej, Hrušková Ema, Janečková Lenka, Jurášková Simona, 
Miškayová Veronika, Motyka Daniel, Mozolová Adéla, Procházka Libor, 
Procházková Aneta, Stojka Kevin, Stojková Vanessa, Zmrzlík Adam

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 
Adamec Ondřej, Dvorský Matouš, Chlápek David, Jakubec Ondřej, Jakubec 
Štěpán, Martincová Milada, Moravetz Matyáš, Nováková Jana, Severa Milan, 
Smětalová Denisa, Stojková Helena, Šelepská Alena, Šelepská Lucie, Šmíd 
Ondřej, Šmíd Matěj

Pedagogičtí zaměstnanci: Tillerová Jiřina, Jurásková Stanislava, Holáňová 
Ludmila, Kaplytová Anna

Provozní zaměstnanci: Nelešovská Stanislava
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Školní rok 2000/2001 ( 11 žáků)
Dzvinčuk Jan, Ehrlich Radim, Fojtíková Michaela, Girgorá Sandra, Godla Tomáš, 
Konečná Lucie, Krejčí Alena, Měrka Adam, Sedlář Radek, Wágner Josef, Zajíček 
David
Během dalších let do této třídy přišli: Pertlíková Denisa

Školní rok 2001/2002 (12 žáků)
Adamíková Kateřina, Dostál Josef, Gábor Josef, Girga Zdeněk, Hajkr Radek, 
Janečková Kristýna, Jurášková Nikola, Mirgová Věra, Soukup Martin, Strnad 
Lukáš, Valentová Dominika, Vlček Martin
Během dalších let do této třídy přišli: Šímová Zdeňka

Školní rok 2002/2003 (14 žáků)
Bia Filip, Gáborová Naděžda, Godlová Šarlota, Kovařík Jiří, Králová Markéta, 
Krejčí Jiří, Kužel David, Mikulík Tomáš, Mirga Miroslav, Nejedlý Josef, Rudelová  
Aneta, Slepčíková Marcela, Vlček Jan, Zábranská Magdaléna
Během dalších let do této třídy přišli:Luňáček Josef, Gresl Daniel 

Školní rok 2003/2004 (8 žáků)
Berkyová Mária, Dolák Jakub, Dostálová Alena, Eger David, Janečková Adéla, 
Mirga Josef, Odvrša Jan, Janečková Nicola
Během dalších let do této třídy přišli:Prokopová Radka, Gresl Adrian, Krist 
Svatopluk

Seznamy žáků a zaměstnanců 
základní školy
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Školní rok 20004/2005 (13 žáků)
Biječek Matěj, Červinka Jakub, Eger Adam, Jurášek Miroslav, Král Otto, 
Martincová Zuzana, Mirga Gejza, Nedbalová Kateřina, Pala Zdeněk, Pecháček 
Martin, Sedlařík Marek, Trnčáková Zuzana, Zigmund Patrik
Během dalších let do této třídy přišli:Prokopová Zdeňka, Křivánek Lukáš

Školní rok 2005/2006 (15 žáků)
Bílá Michaela, Dostál Jakub, Dostalík Ondřej, Dudová Barbora, Dzvinčuková 
Dominika, Charvátová Kateřina, Krajcarová Ilona, Luňáček Patrik, Martínková 
Šárka, Mozolová Kristýna, Růžička Radek, Smětalová Tereza, Šíma Jaroslav, 
Šímová Kristýna, Štěpáníková Aneta
Během dalších let do této třídy přišli: Prokopová Lenka, Králík Marian, Gabčo 
Miloš, Pacák Petr, Kvasnička Michael

Školní rok 2006/2007 (9 žáků)
Bušová Vendula, Dvorská Barbora, Gabčo Pavel, Gabriel Pavel, Kurfürst Jan, 
Luhanová Aneta, Luňáčková Bára, Mošťková Sarai, Šurbeková Markéta
Během dalších let do této třídy přišli: Gresl Alan

Školní rok 2007/2008 (5 žáků)
Drdová Jana, Luňáček Erik, Mayer Erik, Pecháčková Petra, Sedlářová Edita
Během dalších let do této třídy přišli:Stojka Kristián, Skořupa Matouš

Školní rok 2008/2009 (9žáků)
Bryjová Nikola, Čechová Barbora, Duda Tomáš, Krejčová Jolana, Kurfürst Pavel, 
Langerová Karolína, Stella Martin, Šmíd Jakub, Vrhel Eliáš
Během dalších let do této třídy přišli:Pacák Jiří

Školní rok 2009/2010 (13 žáků)
Biječková Tereza, Červinka Ondřej, Dostalík Petr, Gabrielová Lenka, Hajkr 
Dominik, Horák Antonín, Kužel Josef, Langerová Adéla, Stibor Jakub Mark, 
Schönwälder Erik, Stojka Kevin, Teličková Berenika, Vaverková Eva

Pedagogičtí zaměstnanci:  Zdeněk Hnila, Alena Konečná, 
Alena Zabloudilová, Alena Martínková, Jiřina Loupancová, 
Barbora Hrušková, Eva Kotlíková, Helga Cassinelli, Ludmila 
Janečková   

Provozní zaměstnanci: Eliška Sedlářová, Kamil Kotas, 
Dagmar Kotasová

Z perliček žáků:   Přečti iniciály P.S.: pes
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Klub rodičů ZŠ Chvalčov, občanské 
sdružení, působí ve škole od roku 1998. 
Má ve své působnosti veškeré volnočaso-
vé aktivity školy a zabývá se činnostmi 
podporujícími tyto i ostatní zájmy školy a 
žáků.

Klub rodičů ZŠ Chvalčov je dobrovol-
ným sdružením občanů. Jeho členy se dle 
zvyklostí stávají automaticky zákonní zá-
stupci žáků základní školy a mateřské 
školy a na základě schválení valné hroma-
dy i ostatní zájemci. Zásadní záležitosti 
týkající se členství, náplně činnosti a hos-
podaření organizace jsou obsaženy ve 
Stanovách občanského sdružení Klub ro-
dičů ZŠ Chvalčov. Tyto stanovy jsou k na-
hlédnutí u jednatele sdružení ( Zdeněk 
Hnila, ředitel školy) a na webových stránkách školy. Od svého založení, tedy od 
roku 1998, se v tomto občasnkém sdružení vystřídalo mnoho velmi aktivních ro-
dičů. Pomáhali a pomáhají při přípravě akcí, přispívají jako sponzoři, rozhodují o 
čerpání finančních prostředků. Nedá se ani slovy vyjádřit poděkování všem, kteří 
to s chvalčovskou školou a jejími dětmi myslí tak dobře. Myslím si, že leckterá 
městská škola by nám takovou spolupráci s rodiči mohla závidět.

Vyjmenovat všechny členy by byl nadlidský úkol a tak alespoň zmíníme ty čle-
ny výboru Klubu rodičů, kteří patřili mezi nejvýraznější a dlouhodobě rozvíjeli ne-
bo rozvíjejí jeho činnost.

V přípravném výboru byli Ivana Benešová, Blanka Wágnerová a Zdeněk Hnila. 
V následujících letech Lenka Měrková, Eva Bušová, Renata Fojtíková,Jana 
Faicová, Ivana Adamíková, Michaela Jurášková, Markéta Biječková, Lenka 
Pecháčková, Jana Odvršová, Lenka Dostálová, Pavla Kovaříková, Ivana Zábranská, 
Dana Vlčková, Miroslava Smětalová, Alice Charvátová, Milan Dostál, Sylvie 
Králová, Pavlína Luhanová, Jana Kurfűrstová, Jolana Drdová, Martina Bryjová, 
Renata Krejčová, Miroslav Jurášek a další.

Od školního roku 2008/2009 se připojili i rodiče dětí z mateřské školy a to 
Hana Adamcová, Lenka Janečková, 

Jitka Jurášková a Veronika Miškayová.
Finanční prostředky, a byly to už řádově statisíce korun, získané z některých 

akcí, zejména plesu a karnevalu, jsou obvykle použity na nadstandardní vybavení, 
např. finančně náročné učební pomůcky, pracovní sešity a výtvarné pomůcky, 
vybavení do zájmových kroužků, hudební věž, televizory, videa, židle k počítačům, 
přehrávače, videokamera s příslušenstvím, barevná hudba, monitory, počítače, 
ozvučovaní systém, fotoaparát, keramické tabule, oblečení žáků na kulturní a 
sportovní akce a další.

Alena Martínková, učitelka ZŠ

Klub rodičů ZŠ Chvalčov
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Již třináct let se Klub rodičů ZŠ řadí mezi organizátory plesů v naší obci. 
Prvních sedm ročníků patřilo swingu a dalších šest diskotékové a rokové hudbě. 
Můžeme říci, že právě pořádaný Discoples patří mezi lidmi k velmi oblíbeným a 
hojně navštěvovaným. Hudba let šedesátých až devadesátých, dobové oblečení, 
uvolněná atmosféra, vystoupení tanečního kroužku, skvělá a bohatá tombola, mí-
chané koktejly, výborná práce pořadatelů – tedy členů klubu a paní Renaty 
Fojtíkové, která již několik let zajišťuje bufet, to je „náš“ ples. 

Stačí jen přijít, jste srdečně zváni.

Ples

Z perliček žáků:   
Nahraď ve větě slovo „uhněte“ – Maminka uhněte těsto: „s dovolením“
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Karneval má v naší škole i obci letitou tradici. 
Děti se každý rok těší a nemohou se dočkat vyzdobeného sálu, soutěží, tom-

boly. Masky jsou rok od roku pěknější a nápaditější. Skvělou moderátorkou je již 
řadu let paní Jiřina Loupancová. Soutěže vymýšlejí paní učitelky jak ze základní 
tak i z mateřské školy.

Několikrát se kulturním domem „prohnali“  Čerchmanti a svou sílu předvedl 
Železný Zekon.

Plný kulturní dům svědčí o oblíbenosti této akce, i když konkurence je v okol-
ních obcích veliká.

Karneval

Z perliček žáků:   Příbuzné slovo k „venkov“: Maminka venkovala psa.
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Naše škola ve Chvalčově se dvakrát ročně otevírá v sobotu všem, kteří nechtě-
jí jen tak sedět doma, ale chtějí vyzkoušet své šikovné ruce. Většinou se jedná o 
Tvořeníčko před Vánocemi a Velikonocemi. Příprava na tyto akce trvá minimálně 
měsíc. Ale ženám - organizátorkám, to nevadí a jak samy řekly, za tu spokojenost 
dětí to stojí. Tak snad těm asi 50 vyrábějícím děláme trochu radosti, když ze ško-
ly odcházejí, mají plné ruce vlastnoručně vyrobených dekorací. Poděkování tedy 
patří všem ženám, ale i jejich manželům, kteří musí „snášet“ jejich výtvarné nad-
šení.

Tvořeníčka

Z perliček žáků:   Záměna písmene – alespoň: aslepoň
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Pro milovníky noční turistiky. Počasí bývá skoro vždy výborné, hvězdy a měsíc 
v úplňku, sem tam kaluž a hlavně skvělá nálada. Trasa bývá různá. Děti, zvláště ty 
nejmenší, se drží statečně, takže po více jak dvou hodinách se většinou dorazí 
„odněkud“ na Chvalčov k parádnímu táboráku a občerstvení u hájenky. Pan sta-
rosta s manželkou připravují příjemné místo k odpočinku. Děkujeme. 

Noční přechod Hostýnek

Z perliček žáků:   Co znamená na skříňce HUP: Honem Upaluj Pryč
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Každoroční noční školní akce motivovaná některým ze svátků, např. Vánocemi, 
Halloweenem, Velikonocemi. Soutěže, hry v podvečerní škole, předčítání z oblí-
bených knížek, chichotání pod spacákem, snídaně ve škole, to vše má své kouzlo. 
Díky učitelům je o zábavu postaráno a rodiče upečou samé dobroty, takže nikdo 
netrpí hladem. 

30.dubna odpoledne - to je den, kdy se z dětí, rodičů i z učitelů stanou čaro-
dějnice a čarodějové. Akci, která postupně vzniká a dostává se do povědomí lidí, 
pořádáme ve spolupráci s chvalčovskými hasiči.

Čtení na dobrou noc

Filipojakubská noc
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Ahoj školo, to je báječné setkání učitelů, žáků a jejich rodičů na závěr školního 
roku. Učitelé připravují soutěže, pan ředitel moderuje, klub rodičů zajišťuje a fi-
nancuje balíčky pro všechny děti. Nejoblíbenější soutěží je Najdi si svého učitele 
a Přetahování žáků do další třídy.  

Konec školního roku

Z perliček žáků:   Starodávné oslovení v rodinách: paňmámo, pantáto a soudruhu
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Do naší školy nechodí děti jen tehdy, když „musí“, ale hodně času tady tráví i 
v odpoledních hodinách, kdy se věnují svým zálibám v zájmových kroužcích.

Chvalčovská škola vzhledem ke své velikosti se může pochlubit opravdu širo-
kou nabídkou zájmových kroužků, které vedou převážně pedagogové, ale mnoh-
dy i dobrovolníci z řad příznivců školy.

Vedoucí zájmových útvarů pracují s dětmi ve svém volném čase bez nároku na 
odměnu a poplatky, které činí 100,- až 200,- Kč za školní rok, jsou využity pro 
materiální zabezpečení kroužků.

Řezbářský kroužek vede už téměř 20 let paní Eva Prázdná. Pod jejím vede-
ním se naučily desítky chvalčovských dětí základům tohoto krásného umění a je-
jich výrobky můžeme vidět i na chodbách školy.

Chodby školy ale zdobí také práce dětí z keramického kroužku. V jeho ve-
dení se vystřídaly paní učitelky Eva Kotlíková a Barbora Hrušková, pod jejichž 
vedením se mnoho dětí naučilo základům práce s keramickou hlínou a svými vý-
robky udělalo radost sobě i svým nejbližším.

Pěvecký kroužek a kroužek hry na zobcovou flétnu vede paní učitelka 
Alena Konečná. Bez vystoupení malých zpěváčků a muzikantů se neobejde žád-
ná slavnostní událost ve škole či v obci, pravidelně je můžete vidět na Perníkovém 
odpoledni a na vernisážích výstav. Přispívají také k důstojné a slavnostní atmosfé-
ře vítání dětí do života na obecním úřadě.

Ve sportovním kroužku děti pod vedením pana ředitele Zdeňka Hnily po-
znávají region na kole i na běžkách, učí se základům servisu kol a běžek, jezdí na 

in – line bruslích nebo hrají 
různé míčové hry. V hojné mí-
ře využívají naši novou tělo-
cvičnu. 

V turistickém kroužku, 
který dlouhá léta vedla paní 
vychovatelka Jiř ina 
Loupancová, poznávaly děti 
naši obec,  její krásné okolí a 
přírodu při pěší turistice. 
Učily se také základům tábo-
ření a pobytu v přírodě. Z dů-
vodu prodloužení provozní 
doby školní družiny tento 
kroužek nyní nepracuje pravi-
delně, ale paní vychovatelka 
organizuje pro děti turistické 
vycházky příležitostně.

Děvčata, která se ráda po-
hybují v rytmu hudby, mohou 
navštěvovat taneční krou-
žek pod vedením paní asis-
tentky Aleny Zabloudilové, 

Zájmová činnost
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která s dětmi nejen nacvičuje pěkná vystoupení, ale stará se i o kostýmy, které 
vlastnoručně vyrábí. Naše tanečnice už několikrát vystoupily na školním plese.

Základům práce s počítačem se děti učí v počítačovém kroužku, který má 
na starosti paní učitelka Alena Martínková. V minulosti tento kroužek vedla také 
paní Eva Bušová a paní Markéta Kovářová.

V letošním školním roce zahájila na naší škole paní učitelka Alena Sklenářová, 
která dlouhá léta úspěšně vyučuje hru na keyboard v ZUŠ v Bystřici pod 
Hostýnem, soukromou výuku hry na keyboard a sólového zpěvu.

Věřme, že zájmy, kterým se děti věnují na naší škole, se stanou součástí jejich 
života a budou i nadále zpříjemňovat jejich volný čas.

Z perliček žáků:   Co je to střechýl: Člověk, který leze po střechách.
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Malé ohlédnutí rodiče
Chvalčovská škola je školou „rodinného typu“, dalo by se říct. Patří mezi men-

ší školy. Výhodu vidím v tom, že děti se znají navzájem nejen v rámci jedné třídy, 
ale i v rámci celé školy.

Mimoškolní aktivity jsou, podle mého názoru, na velmi dobré úrovni, o čemž 
svědčí neutuchající zájem. Vedení školy se snaží, aby zájmová činnost byla různo-
rodá a každý si mohl najít to, co ho baví, i ceny za tyto kroužky jsou v porovnání 
s jinými školami velice příznivé. 

Neumím si představit, že by bez dobré spolupráce mohl fungovat Klub rodičů. 
Vždy jde hlavně o komunikaci, a ta si myslím nikdy nechyběla. Nechci se opakovat 
výčtem akcí, na kterých se Klub rodičů podílí. Činnost je bohatá. Tyto aktivity jsou 
především o volném čase, a toho nikdo nazbyt nemá. Proto si velice vážím všech 
maminek a tatínků, kteří se s ochotou sobě vlastní účastní jednotlivých akcí. 
Mnohdy je to vyčerpávající, ale odměnou jsou vždy zářící oči, úsměv a spokoje-
nost dětí. Anebo na druhé straně možnost pořídit dětem do školy opět něco no-
vého a potřebného. A to si myslím mluví za vše.

Po pěti letech spolupráce s učitelským sborem mohu říct, že šlo o spolupráci 
oboustrannou, přínosnou a velmi dobrou. Možná to vypadá, že toto ohlédnutí 
bylo jen samou chválou. Není tomu tak. Snažila jsem se vždy za sebou ohlížet 
kriticky. Vždy je co zlepšovat. Ale přesto všechno mi zůstává dobrý pocit.

Přeji škole jako takové, aby si zachovala svoji úroveň, aby měla vždy dostatek 
žáků a spolupráce rodičů a učitelů, aby se neustále rozvíjela.

Miroslava Smětalová, předsedkyně KR ZŠ Chvalčov

Z perliček žáků:   Mláďata krůty a krocana: Kruťáci
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Malé ohlédnutí dětí
Moje první školní léta

Letos končím první stupeň základní školy 
ve Chvalčově. Vůbec se netěším na druhý stu-
peň. Budu si muset najít nové kamarády a 
s těmi starými se rozloučit, protože půlka naší 
třídy půjde na jinou školu.

Už jako školkař jsem se těšil do školy. Byl 
jsem moc zvědavý na nové kamarády. Z první-
ho dne ve škole si pamatuji jen, že jsem nic 
nevěděl a ani si už nepamatuji, jak jsem vypa-
dal. Uměl jsem jen počítat od jedné do pěti. 
Těšil jsem se, až se něco nového naučím. 
Nenáviděl jsem psaní, museli jsme pořád něco 
opisovat. Teď už umím počítat i složitější příklady s velkými čísly, třetí rok se učím 
angličtinu, vím toho hodně o naší obci, o České republice, o svém těle, …Umím 
taky dobře hrát fotbal. Hraji za TJ Chvalčov. Chtěl bych se zlepšit v matematice a 
vlastivědě. Myslím, že budu často vzpomínat na kamarády a paní učitelku 
Konečnou. Chtěl bych jí poděkovat, že nás vydržela učit celých pět let.

Po prázdninách půjdu na druhý stupeň na jinou školu, ale vůbec se tam netě-
ším.

  Jakub Dostál

Moje první školní léta

Letos jsem už v páté třídě ZŠ Chvalčov a brzy se rozloučím s učiteli a se 
spolužáky. Chodím tu už celých pět let. Kdybych mohla, nejraději bych zůstala.

Když jsem šla první den do školy, vzala jsem si s sebou rodiče a svou novou 
aktovku s krtečkem. Měla jsem strach. Sedla jsem si na lavičku mezi prvňáčky. Po 
přivítání v tělocvičně tréma přešla a v klidu jsem se s rodiči a spolužáky šla podí-
vat na naši novou třídu. Moc se mi líbila.

Těšila jsem se, až se začneme učit. Chtěla jsem už umět psát, počítat a číst, 
abych si mohla přečíst nějakou tu pohádku, a aby mě v obchodě neošidili. Od 
první třídy jsem se toho už dost naučila. Také jsem se hodně změnila.

Se všemi ze třídy jsem se skamarádila. Do školy jsem se vždy těšila na své 
kamarády a spolužáky a také na paní učitelku. Oblíbila jsem si výtvarku. Přesto, 
že mám sport ráda, do tělocviku se mi někdy moc nechtělo. Nejvíc budu vzpomí-
nat na své spolužáky a na paní učitelku Alenu Konečnou, která nás učila od první 
až do páté třídy. Musela mít občas pevné nervy, aby nás zvládla. Nejoblíbenějším 
kroužkem byla řezba a flétna. Vyřezbovala jsem spoustu krásných věcí a naučila 
jsem se hrát i složitější skladby na flétnu. Ve škole jsem dobrá v jazyku českém. 
Chtěla bych se trochu zlepšit v matematice.

Po prázdninách půjdu na druhý stupeň ZŠ do Bystřice. Těším se na nové 
kamarády a učitele. Snad se mi tam bude líbit.

 Tereza Smětalová
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Školní družina

Co se událo za uplynulých deset let činnosti školní družiny ?
Začněme třeba rozšířením provozní doby ŠD o ranní  školní družinu,která se 

otevírá pro žáky  v 6,30 hod.
Dále byl také prodloužen odpolední provoz do 15,30 hodin. Ve spolupráci 

s obecním úřadem se nám podařilo modernizovat zařízení ve ŠD. Zakoupili jsme 
nový sedací nábytek, pan Vojtěch Kovařík vyrobil policový systém na hračky a 
stavebnice. Od roku 2009 s nadšením využíváme nové moderní tělocvičny a  
venkovních sportovišť.

Již třetím rokem pracujeme podle nového školního vzdělávacího programu 
pro ŠD, který jsme nazvali  Roční období ve školní družině. Cílem tohoto  progra-
mu je celkový rozvoj dítěte a výchova k smysluplnému využívání volného času. 

A teď jen krátké seznámení s některými činnostmi ve ŠD. Začněme podzimní-
mi vycházkami do přírody, opékáním, soutěží o nejoriginálnější obrázek z přírod-
nin, drakiádou, soutěží ve skákání panáka, můžeme pokračovat jablíčkovým 
dnem, turnajem ve vybíjené, besedou o ochraně přírody, čertovským odpoled-
nem, vánoční besídkou, soutěží o nejlepší  sněhovou stavbu, turnajem o kuličko-
vého krále, hledáním pokladu, přírodovědnou sazkou a krátký výběr z našich akcí 
zakončíme prázdninovým týdnem  výletů, turistických vycházek, vaření v přírodě  
a sportovních soutěží.

Jiřina Loupancová, vychovatelka

Z perliček žáků:   Vytvoř množné číslo věty Bolel mě sval: Bolesti mě svalili.
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Proměny v čase
Tělocvična s posilovnou

Z perliček žáků:   Proč se střídá den a noc: Aby si lidé odpočinuli.
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Hřiště

Z perliček žáků:   Zápis paní učitelky: Žák je nepozorný a rozštěkaný.
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Venkovní šatny

Z perliček žáků:   Která zvířata pomáhala při cestě na severní pól: pes a losos
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Hřiště mateřské školy

Z perliček žáků:   Co roztáčí kola: voda nebo větry
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Třída mateřské školy

Co je Slunce a Měsíc: Slunce je žhavá koule a Měsíc je pasáček hvězd.   
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Děkujeme všem, kteří se podíleli na vzniku tohoto almanachu.

Redakce: Zdeněk Hnila, Alena Konečná, Alena Martínková, Jiřina Loupancová, 
Barbora Hrušková, Ludmila Holáňová

Fotografie: archiv školy, Foto Schindler – Karla Tlusťáková

Vytiskl: Tiskárna KaS, Eduard Krčmař Bystřice pod Hostýnem
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Mateřská škola – vstup 

 Základní škola – chodba

Mateřská škola – herna 

 Základní škola – třída
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