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Úvodní slovo redakce

Milí čtenáři,
představujeme vám minispeciál našeho časopisu.
Po delší pauze jsme si pro vás připravili pár
proběhlých akcí a soutěží, které se nám podařilo
uskutečnit v době, kdy jsme se všichni zase sešli
spolu. A to je nejvíc.

Váš Úsováček

Bára Škabrahová (5. tř.) 

Slovy pana ředitele …

Vážení čtenáři speciálního čísla školního časopisu, uteklo to jako voda a 1. pololetí školního roku

2020/2021 je již téměř za námi. Bohužel i v tomto pololetí byl provoz školy silně ovlivněn

protiepidemickými opatřeními zavedenými v souvislosti s nákazou COVID-19, kdy nejdříve

všechny třídy a později pak jen některé přešly na distanční výuku přes aplikaci Microsoft Teams.

Věřím, že i přes počáteční komplikace se tímto podařilo najít vhodnou alternativu pro distanční

výuku a to nejen pro nynější období, ale i do budoucna. Naší snahou také bylo vypomoci těm

žákům, kteří měli problémy s technikou či internetovým připojením, a proto jsme mnohým

zapůjčili mobilní zařízení (notebooky, tablety) popř. vypomohli s instalací softwaru přímo doma.

Během prvního pololetí se podařilo zmodernizovat naši cvičnou kuchyňku, proběhlo první

setkání k projektu Učíme se venku v Úsově a otevření školního klubu pro žáky 2. stupně.

Projektem Pečujeme o děti na ZŠ Úsov jsme zajistili chod dětského klubu určeného pro žáky 1.

stupně, kteří z kapacitních důvodů nemohli být zapsáni do školní družiny. Z uvedeného projektu

pak provádíme rekonstrukci keramické dílny, která by poté měla být zázemím pro příměstské

tábory a zmíněný dětský klub.

A proč vlastně speciální číslo školního časopisu? V rámci projektu Informační environmentální

kampaň pro žáky a veřejnost jsme vyhlásili soutěž o nejpovedenější plakát s tematikou třídění

odpadu a odměnili všechny, kteří se soutěže zúčastnili. A protože bychom výsledky jejich

snažení nějakým způsobem rádi prezentovali, rozhodli jsme se pro tento účel vydat školní

časopis a poskytnout jej k nahlédnutí na webových stránkách školy nejen žákům, kteří jsou na

distanční výuce, ale i širší veřejnosti.

Na závěr mi dovolte jednak poděkovat paní učitelce Mgr. Dominice Pavlíkové za sestavení tohoto

speciálního čísla školního časopisu, jednak popřát Vám všem šťastný nový rok 2021. Pevně

věřím, že bude lepší než rok předchozí a se žáky se budeme vídat co nejvíce ve škole a co

nejméně přes kameru počítače .

Ing. David Kalousek, ředitel 
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WOCABEE ŠAMPIONÁT

Základní škola a Mateřská škola Úsov,
příspěvková organizace je vítězem
okresního kola jazykového šampionátu s
WocaBee! Žáci 3. třídy získali prvenství v
procvičování slovíček v okrese Šumperk.
V pondělí 9. listopadu se žáci naší školy
zapojili do soutěže v učení cizích jazyků s
názvem Podzimní WocaBee šampionát. Ve
druhém ročníku soutěže v procvičování
slovíček mezi sebou soupeřili žáci od
základních škol až po gymnázia, a to nejen v
Česku, ale i na Slovensku. Šampionát
probíhal v aplikaci na učení cizích
slovíček WocaBee, která funguje online,
takže žákům nebránil v soutěžení ani
během distanční výuky. Do soutěže bylo
zapojeno přibližně 45000 žáků. V našem
okrese se nejusilovnějšími žáky v prvním
kole soutěže stali žáci třídy 3. třídy. Během
prvního týdne šampionátu získali v aplikaci
skvělý výsledek – jejich průměrný denní
počet bodů (tzv. WocaPoints) na žáka byl v
okresním kole až 1372.
To není zdaleka všechno. Třeťáci si v
následujícím krajském kole umístili na
krásném 2. místě. Děti dostaly od Rady
rodičů krásný dort a rychlé špunty. Všem
žáčkům ještě jednou gratulujeme.

paní učitelka Petruš

DĚTSKÝ A ŠKOLNÍ KLUB

Od nového školního roku u nás
funguje Dětský klub. Žáci jej mou
navštěvovat již v ranních hodinách
od 5:20 do 6:30 nebo po
vyučování v době od 12:10 do
17:00. Vychovatelem školního
klubu je Marcel Kunert, který
dětem chystá nejrůznější aktivity,
hraje s nimi hry, chodí hrát na
hřiště, aj. Starší žáci prvního
stupně tak mají bohaté vyžití.
Stejně tak i pro žáky druhého
stupně funguje Školní klub
Pohoda pod vedením paní
vychovatelky a asistentky Zdenky
Janíčkové. Jeho provozní doba je
pondělí až čtvrtek od 13:10 do
15:10.
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Mikroskopování v 6. třídě

Žáci 6. třídy v rámci hodin přírodopisu a praktik
z přírodopisu připravili preparáty a následně
pozorovali buňky cibule obarvené Lugolovým
roztokem a prvoky v senném nálevu. Jak se jim
práce dařila můžete posoudit z přiložených
fotografií.

pan ředitel Kalousek

Pečení perníčků
Poslední pracovní činnosti v roce 2020 byly pro žáky 2. a 3. třídy
netradiční. Vyzkoušeli si pečení perníčků v nově zrekonstruované
kuchyňce. Je zřejmé, že většina z nich nepekla cukroví poprvé, a
tak jim to šlo pěkně od ruky. Vánoční atmosféra i vůně perníčků
se linula školou. A co si děti upekly, to si také snědly.

paní učitelky 2. a 3. třídy

4



Rozhovor s paní učitelkou 

Janošťákovou

Barča Tylšarová, Klárka Kurucová, Terka Horníčková (5. tř.) 5

***„Na závěr bych chtěla poděkovat profesionálnímu přístupu našich redaktorek.“  ***

Odkud jste?
Pocházím z Rýmařova.

Kolik je Vám let?
39 let.

Kolik máte dětí?
Syna a dceru.

Jak dlouho učíte?
Učím druhý rok.

Máte doma nějaké zvíře?
Fenu samojeda, která se jmenuje Mia, kocourka Merlina a kočičku Micku. 

Také máme činčilu Montyho – Jacka.

Jaké je Vaše vysněné zvíře?
Ty, které máme doma.

Co ráda děláte ve volném čase?
Cestuji, studuji a věnuji se pomáhajícím profesím.

Jaká je Vaše vysněná dovolená?
Je jich několik. 

Chtěla bych strávit jeden týden na zámku, vrátit se do 14. století se vším všudy.

Jaký předmět máte nejraději?
Nejraději žádný, každý je svým způsobem krásný.

Jaký máte ráda sport?
Plavání a turistiku.

Jakou máte ráda kuchyni?
Všechny, „jsem dobrá kuchařka“, zkouším všechny různé kuchyně.
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Poslední den roku 2020 

našich páťáků ve škole

V pátek 18. 12. proběhla v naší třídě
předvánoční párty. Žáci si nachystali stoly
s občerstvením. Pod nastrojený
stromeček přinesli svým kamarádům
dárečky. Společně jsme si u stromečku
rozbalili každý svůj dárek, popovídali si,
ochutnali několik druhů cukroví, poté
jsme koukali na vánoční pohádku. Bylo to
moc fajn.

páťáci

Projektový den            

s HASIČI

Dne 16.12.2020 se konal v naší škole
projektový den, který byl tentokrát
věnován tématu Hasičů a byl určen pro
děti z oddělení školních družin a klubů.
Děti se dozvěděly, jaký je rozdíl mezi
profesionálními a dobrovolnými hasiči.,
co vše musí hasiči umět, co používají u
mimořádných událostí, do kolika minut
musí vyjet ze stanice a mnoho dalšího.
Dále pak jak se správně chovat, pokud
se ocitneme např. u požáru, nehody
apod. a na jaká čísla volat a co vše sdělit
do telefonu.
Dětem byla představena video ukázka
ze soutěže dětí v požárním sportu a
poté i praktické ukázky činnosti kroužku
mladých hasičů v Úsově a soutěže.
Třešničkou na závěr byla návštěva
místní hasičské zbrojnice, kde si děti
vyzkoušely např. napojování hadic,
oblékání uniformy, prohlídku vozů atd.
Dětem se toto odpoledne velmi líbilo a
do budoucna jakmile situace dovolí,
bude akce opět uskutečněna i pro
ostatní děti.
Děkujeme všem, co toto naučné
odpoledne pro děti nachystali, zejména
členům SDH Úsov.



VÁNOCE VE 4. TŘÍDĚ

Dne 18.12. jsme oslavili příchod Vánoc.
Pro nás všechny to bylo něco nového. Pro
mě to byly první Vánoce ve škole a pro
děti zase první Vánoce, které se od těch
ostatních přeci jen trochu lišily. Vzhledem
k vládním opatřením a nutnosti nošení
roušek a zákazu některých činností jsme
si třeba nezazpívali koledy, ale i tak jsme
se snažili udělat si poslední prosincový
školní den pěkný. Pozvali jsme k nám i
paní učitelku Janošťákovou a děti si
dodělaly přáníčka pro své blízké. Poté
jsme si rozdaly dárky, kterých se pod
stromečkem sešlo opravdu hodně. Chtěla
bych dětem, potažmo i jejich rodičům,
poděkovat za krásná překvapení, která
mě pod stromečkem čekala. I přes
všechna omezení jsme si vánoční
atmosféru moc užili.

paní učitelka Nespěšná
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PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE

Druhý prosinec byl pro děti z 1.třídy

významným dnem, neboť jim byly předány

Slabikáře, na které se budoucí malí čtenáři

moc těšili. Všichni prvňáčci také obdrželi

pamětní list „Čtu ze Slabikáře“.

paní učitelka Koštovalová

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY

Naše škola se zapojila stejně jako v loňském roce do společného česko-slovenského projektu
„Záložka do knihy spojuje školy“. Letos se konal již 11. ročník, jehož motto znělo:

Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze

Žáci všech ročníků naší školy a žáci partnerské školy v Lazanech vyrobili krásné záložky do knih,
které si poštou vzájemně vyměnili a které zajisté potěšily malé i velké čtenáře.

paní učitelka Koštovalová
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Nejlepší účastníci soutěže     

o nejoriginálnější plakát

Výsledky I. kategorie:
1. místo: Anna Šindelářová (1. tř.)
2. místo: Sára Kurucová (1. tř.)

Sofie Kunertová (2.tř.)
3. místo: Marek Tylšar (2. tř.)

Koncem kalendářního roku u nás
proběhla soutěž s tématem – třídění
odpadu. Tato akce proběhla za
podpory Programu na podporu EVVO
Olomouckého kraje pro rok 2020. I
přes všechny nepříznivé události se
nám ji podařilo realizovat alespoň
samostatně v domácích podmínkách.
Soutěž jsme před vánočními svátky
vyhodnotili a žákům předali diplomy
a hodnotné ceny.



Nejlepší účastníci soutěže o nejoriginálnější plakát

Výsledky II. kategorie: 

1. místo: Lukáš Janíček (5. tř.), Bára Škabrahová (5. tř.), Václav Pažout (4. tř.) 
2. místo: Klára Kurucová (5. tř.)
3. místo: Barbora Tylšarová (5. tř.)

Časopis Úsováček - školní časopis vytvořený redaktorskými a reportérskými nadšenci určený všem příznivcům ZŠ Úsov.
Občasník, speciál, II. ročník, prosinec/leden 2020/2021. Vydává ZŠ Úsov. Odpovědná osoba – paní učitelka Pavlíková.
Redakce – žáci a učitelé ZŠ Úsov. Nápady, připomínky, fotky, apod. adresujte na školní e-mail - zsusov@email.cz nebo
osobně konzultujte s redakčním týmem či odpovědnou osobou. Časopis slouží pro účely školy a vzdělávání žáků.

Pevné zdravíčko a častý úsměv na tváři
vám přeje

redakční tým časopisu Úsováček

Barča Tylšarová (5. tř.)

Všem našim výtvarným umělcům 
gratulujeme a děkujeme za účast 
v soutěži. 


