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Prevence sociálně patologických jevů
Minimální preventivní program je vypracován na základě konkrétní situace na naší
škole, kde zatím nebylo zjištěno šíření ani používání návykových drog a kde kontakt
pedagogů s dětmi je na velmi dobré úrovni.
Vzhledem k malému počtu žáků a úzké spolupráci všech vyučujících se zatím daří
plnit stanovené cíle v oblasti prevence - zvyšovat odolnost žáků vůči sociálně patologickým
jevům, vést žáky k přiměřenému sebevědomí, sebehodnocení, k zvládání stresu a
dlouhodobých frustrací a vychovávat je ke zdravému životnímu stylu. Cílové skupiny, na
které byl program zaměřen: žáci, pedagogové a rodiče.
Realizace prevence probíhala dále spoluprací s rodiči, zřizovatelem, PPP a Policií ČR.
Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního
stylu jsou
• zvyšování sociální kompetence dětí a mládeže - rozvíjení sociálních dovedností (orientace
v sociálních vztazích, odpovědnosti za své chování, uvědomování důsledků jednání)
• posilování komunikačních dovedností - schopnost řešit problémy,
konflikty, vhodně reagovat na stres, neúspěch, kritiku
• vytváření pozitivního sociálního klimatu - pocitu důvěry, bez nadměrného
tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření
atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty

1.Realizace Minimálního preventivního programu na škole
Část cílů byla naplňována především v rámci předmětů: prvouka, přírodověda, vlastivěda
a tělesná výchova, v českém jazyce zejména ve slohu a čtení. Při výuce pedagogové
uplatňovali různé metody práce – skupinové činnosti, dramatizace, sociální hry, diskuse,
projekty, besedy, exkurze apod.
A.

Témata prevence ve vzdělávacím procesu v 1., 2. a 3. ročníku a
předpokládané výstupy
lidé kolem nás - rodina - postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a
mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání
soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace
chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování
člověk a jeho zdraví
lidské tělo - životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi
mužem a ženou
péče o zdraví, zdravá výživa - denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava;
nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, úrazová zábrana; osobní hygiena
návykové látky a zdraví - odmítání návykových látek
osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí, bezpečné chování v silničním
provozu v roli chodce a cyklisty
situace hromadného ohrožení
Snaží se o respektování spolužáků a dospělých
Snaží se jíst zdravě a dodržovat pitný režim
Umí se chovat u jídelního stolu
Zvládá a uplatňuje základní návyky osobní hygieny
Seznámí se se situacemi hromadného ohrožení
Ošetří drobné poranění

Chrání se před stykem s cizí krví
Rozezná nebezpečná místa ve svém okolí
Učí se odmítnout návrhy a lákání cizích osob
V případě potřeby uplatní právo odmítnout doteky, které ho uvádějí do rozpaků nebo
obtěžují
Rozpozná význam aktivního pohybu pro zdraví
Chápe základní způsoby vyjadřování lásky v rodině, mezi kamarády
Témata prevence ve vzdělávacím procesu ve 4. a 5. ročníku a předpokládané výstupy
Člověk a jeho zdraví
Lidské tělo - životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi
mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince
Partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy - rodina a partnerství, biologické
a psychické změny v dospívání, etická stránka sexuality, HIV/AIDS (cesty přenosu)
Péče o zdraví, zdravá výživa - denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá
strava; nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, úrazová zábrana; osobní, intimní
a duševní hygiena stres a jeho rizika; reklamní vlivy
Prevence zneužívání návykových látek
preference pozitivních životních cílů
legální a nelegální návykové látky a rizika jejich zneužívání
ochrana dítěte před návykovými látkami
odmítání návykových látek
centra odborné pomoci
Chápe odlišnosti lidského těla podle věku, pohlaví, rasy
Zná základy první pomoci při krvácení
Zná důležitost zdravé výživy, snaží se o správný pitný režim, je seznámen s riziky
nevhodného hubnutí
Ví, jak správně pečovat o chrup
Ošetří drobné poranění
Zná rizika nadměrného opalování
Uvědomuje si změny probíhající v těle dívek a chlapců v období puberty a chápe
změny v jejich chování
Zná základní příčiny onemocnění AIDS – virus HIV a cesty přenosu
Uvědomuje si, že jen někteří dospělí jsou oprávněni dotýkat se těla dítěte, že
k pohlavnímu zneužívání dochází, jestliže starší nebo silnější osoba si prohlíží nebo
se dotýká pohlavních orgánů dítěte, aniž by k tomu byla oprávněna, ví, že všechny
pohlavní aktivity s dítětem, které nedovršilo 15 let, jsou trestné
Respektuje skutečnost, že léky proti bolestem, na spaní, na uklidnění a léky
předepsané jiné osobě nesmí užívat bez doporučení lékaře a vědomí (souhlasu)
rodičů
Ví o škodlivých účincích legálních a nelegálních návykových látek na zdraví
Dokáže čelit tlaku vrstevníků při nabízení návykových látek a ovládá některé
způsoby odmítání (cigaret, alkoholu aj.)
Vyhledá adresy a telefonní čísla odborných služeb
Rozpozná možná nebezpečí ohrožující zdraví a ví, že dítě má právo na své bezpečí
a nikdo mu nesmí ubližovat, ani ho týrat; předvede účelné chování v případě
osobního ohrožení, tj. křičí, rychle odejde, uteče.

Uvědomuje si, že někteří lidé využívají různé "triky", aby přiměli děti k určitému
chování
Chápe, že setkání s lidmi agresivními, pod vlivem alkoholu a drog znamená pro děti
možné nebezpečí
Realizátoři: třídní učitelky, vychovatelka školní družiny, školní metodik prevence
B. Specializované programy uplatňované směrem k výchovně problémovým
a sociálně handicapovaným jedincům
Projekt Eko hrátky
Projekt Veselé zoubky
Projekt Recyklohraní
Projekt Ovoce do škol
Projekt Sbírej toner
Projekt Nakrmte plastožrouta
Projekt Les ve škole
Přednáška "Život se psem"
Ukázka výcviku služebních psů policie ČR
Preventivní program Občanského sdružení ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a
dívky
Projekt Eko hrátky
V letošním školním roce jsme využili nabídky programu pro školní družiny od SVČ Šipka
Kroměříž a zapojili se do projektu Ekohrátky. Více viz příloha.
Projekt Veselé zoubky
je preventivním výukovým programem, jehož tématem je správná péče o zuby a prevence
vzniku zubního kazu. Více viz příloha.
Projekt Recyklohraní
I v letošním školním roce jsme se zapojili do projektu Recyklohraní a pilně jsme plnili zadané
úkoly, sbírali baterie a další vysloužilé spotřebiče. Odměnou za naši práci bylo získání 2.
místa ve Zlínském kraji ve sběru elektrozařízení. Obdrželi jsme odměnu 5000 bodů, které
jsme využili na nákup vstupenek do Mořského světa v Praze. Za nasbírané body se nám
rovněž podařilo získat nový stůl na ping pong.
Projekt Ovoce do škol
pomáhá bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a
zeleniny. Snažíme se dětem poskytovat informace o významu zdravé stravy a vést je ke
zdravému životnímu stylu.
Projekt Sbírej toner
Smyslem projektu Sbírej toner je pomoci mentálně postiženým v našem kraji. Sbíráme
prázdné tiskové kazety určené k renovaci. Za nasbírané tonery získáme peníze, které se
poukazují na konci sběrného roku na účet vybraného ústavu.

Projekt Nakrmte plastožrouta
Tento ekologicky zaměřený projekt opět pomáhá u dětí formovat ekologické cítění a
prohlubovat jejich znalosti o zpracování plastů. Sbíráním víček z pet lahví šetříme svoje
životní postředí a podporujeme soutěživost a snahu dětí o dobrou reprezentaci naší školy na
veřejnosti.
Projekt Les ve škole, škola v lese
Prostřednictvím účasti v tomto projektu se žáci učí, co všechno je součástí lesního
ekosystému, jak vlastně lesní ekosystém funguje, jaký je jeho význam a posuzují les ve svém
okolí. Ve spolupráci s místními odborníky se podílí na ochraně lesa a péči o něj.
Ukázka výcviku služebních psů policie ČR
Více viz příloha
Preventivní program Občanského sdružení ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a
dívky
Tento preventivní program probíhal v jednotlivých ročnících s podobným zaměřením, formou
přiměřenou věku dětí.
1. a 2. ročník

Táta, máma a já

3. ročník

Jak jsme přišli na svět?

4. a 5 .ročník

Nechej mne, ne- to nechci!

Besedy přístupnou a hravou formou odpovídaly dětem např. na otázku „Kde jsem se tu
vzal?“. Dětem je předkládán život jako velký dar. Učily se žasnout nad dokonalostí
lidského těla, nad vznikem nového člověka. Rozdíly mezi pohlavími byly vysvětleny s
úctou a otevřeností.
C. Realizace programu při dalších aktivitách
Drakiáda – spolupráce s MŠ
Přednáška „Život se psem“
Exkurze – pekárna ve Zdounkách
Exkurze – sběrný dvůr ve Zdounkách
Vánoční dílna s rodiči – výroba adventních věnců
Mikulášská besídka
Vypouštění balónků – přání Ježíškovi
Vánoční jarmark
Vánoční besídka pro rodiče
Vánoční besídka pro žáky

Dětský karneval
Jarní úklid veřejného prostranství
Velikonoční dílna s rodiči
Vystoupení ke Dni matek – spolupráce s MŠ
Vystoupení ke Dni matek v charitním domě v Cetechovicích
Společná vycházka s rodiči na rozhlednu Zdenička
Šermířské odpoledne

D. Zájmové útvary
Ve školním roce 2011 – 2012 se žáci měli možnost zapojit do těchto kroužků:
Dopravní

8 žáků

Mgr. Plachá

Dyslektický

3 žáků

E. Konečná

Turistický

9 žáků

M.Rybáková

Sportovní

15 žáků

Z. Krajčová

Biblický

7 žáků

Mgr. R. Němeček

Dramatický

11 žáků

M. Rybáková

Zdravotní

8 žáků

Mgr. Plachá

Angličtina

13 žáků

E. Konečná

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti sociálně patologických jevů
Metodička prevence ZŠ Roštín se účastnila pravidelných schůzek metodiků. Během celého
roku byly zajišťovány a doplňovány metodické pomůcky a materiál pro potřeby ped.
pracovníků. MP i ostatní pedagogové se v průběhu roku individuálně vzdělávali v této oblasti
a své poznatky diskutovali s ostatními pracovníky ve škole.

3. Subjekty participující na realizaci MPP
-

Zřizovatel.…......….…… materiální zajištění,životní prostředí
MŠ Roštín
PPP................……….....… diagnostika, odborná pomoc, přednášky, besedy
Dětský lékař ........…..… diagnostika, odborná pomoc

Policie ČR v Kroměříži.…… dopravní kurz, besedy, přednášky

Rodiče i veřejnost jsou seznamováni s MPP na nástěnce ve vstupní části školy, na
obecní vývěsce a infokanálu. Prezentace se také uskutečňuje formou příspěvků do okresních
novin. Součástí prezentace jsou i webové stránky školy, které jsou neustále aktualizovány a
doplňovány.

Třídní učitelky pravidelně informují rodiče o probíhajících akcích i problémech, které se ve
škole řeší. Konzultační hodiny i důležitá telefonní čísla mají žáci zapsány v žákovských
knížkách. Zástupci rodičů se účastní pravidelných schůzí rady školy.
4. Závěr
Většina akcí z MPP se ve školním roce 2011-2012 úspěšně realizovala. Žáci získali řadu
znalostí i dovedností v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Tyto tendence
chceme i nadále posilovat a upevňovat. Stejně tak chceme pokračovat ve spolupráci školy
s rodiči a širší veřejností.
V letošním roce nebyly zaznamenány žádné závažnější případy zneužívání návykových
látek, kouření, kriminality a delikvence, vandalismu, apod. Neřešily se problémy spojené
s virtuálními drogami (počítače, televize, mobily, atd.) či patologických hráčstvím.
Nadále budeme sledovat pravidelnou docházku žáků do školy a snažit se preventivně
působit proti záškoláctví.
V Roštině: 22. 9. 2012
Zpracovala: Eva Konečná

Příloha: Některé z příspěvků otištěných v regionálním tisku
Ekohrátky v Roštíně
Základní škola v Roštíně využila v letošním školním roce nabídky programu pro školní
družiny od SVČ Šipka Kroměříž a zapojila se do projektu Ekohrátky. Jedná se o blok
ekologického a přírodovědného charakteru a má název„Zelený ostrov“. Cílem je prožitkové
poznávání přírody formou praktických činností, motivační a tvořivou aktivitou, dále
prožitkovou hrou. Děti se tak učí budovat a rozvíjet pozitivní vztah k přírodě, upevňují
a prohlubují si učivo, seznamují se s vzájemnými vztahy a souvislostmi přírody. Program
navazuje na RVP a je realizován přímo v naší škole prostřednictvím pedagoga volného času,
paní J. Bradnové. Děti si tato setkání, která probíhají jednou za měsíc, velmi oblíbily. Téma
každé schůzky je jiné, avšak na sebe navazující. Využitím motivačních aktivit se děti seznámí
s příběhem. Zapojením se do výtvarné, hudební a pohybové aktivity se postupně dovídají, jak
se důsledkem sopečné činnosti na ostrově může změnit příroda a podnebí a jaký vliv může
mít tento přírodní jev na živou i neživou přírodu. Projekt děti opravdu zaujal a již se těší na
další setkání s paní vychovatelkou, která jim opět poutavě sdělí nové informace.
Michele Rybáková- ZŠ Roštín

Drakiáda v Roštíně
Dne 11.října pořádala Základní škola v Roštíně na hřišti drakiádu. Zúčastnilo se mnoho dětí
s rodiči i prarodiči. Bylo pěkné podzimní počasí, ale na začátku moc nefoukalo. Děti se přesto
snažily dostat draky nahoru a zanedlouho se jim začalo dařit. Když se vítr konečně umoudřil a
začal konat pořádně své dílo, draci se rozletěli do všech stran. Paní učitelky ani nevěděly, kam
se první podívat. Na obloze se vznášeli šmoulové, čtyřlístek, měsíc a slunce, letadlo a další
různě zdatní dráčci. Hodnotil se nejlepší letec a nejhezčí doma vyrobený drak. Úplně nejvýš
vyletěl drak Lenky Hradilové a nekrásnější byl Elišky Jany Hájkové. Drakiáda byla ukončená
opékáním buřtů na sokolovně. Děti si pohrály na průlezkách a rodiče si zase hezky
popovídali. Už se těším na příští drakiádu.
Eliška Jana Hájková – žákyně 4.ročníku

Policisté, psi a děti
V Roštíně byla dne 20. října uspořádána nevšední policejní akce pro děti. Zúčastnily se jí jak
děti ze základní, tak i z mateřské školy. Policisté z blízkých Dobrotic, které jsou největším
policejním výcvikovým střediskem psovodů a služebních psů v České republice, měli pro děti
připraven pestrý program. Děti měly možnost prohlédnout si jejich výzbroj a výstroj,
nakouknout do policejního auta, vystřelit si ze služební pistole, ale hlavně dovědět se co
nejvíc o výcviku služebních psů. Ukázky výcviku a dokonalé poslušnosti psů Balůa, Una a

Sorbona děti uchvátily. Mohutně je povzbuzovaly potleskem, když psi bránili výtržnostem,
pronásledovali prchající osobu, vyhledávali ukradené věci nebo „vyčmuchávali“ pachatele.
Dětem se poutavý program moc líbil, proto se s policisty a jejich důležitými pomocníky na
památku vyfotily a tímto by jim rády poděkovaly za krásné a poučné dopoledne.
Žáci 5. ročníku ZŠ Roštín
Exkurze do sběrného dvora
Děti ze základní školy v Roštíně navštívily nedávno sběrný dvůr ve Zdounkách. Možná se teď
v duchu ptáte, co je na sběrném dvoře tak zajímavého? Pro naše školáky toho bylo dost.
Například se dověděli, jak takový sběrný dvůr funguje, kde se nachází ten „jejich“, jaký
odpad tam vlastně mohou odevzdat a co se s ním potom děje. Pozorně sledovali výklad
pracovníka sběrného dvora p.Sýkory, a proto na závěr bez problémů roztřídili zkušební bednu
odpadu. Další informace využijí při plnění nového úkolu do projektu Recyklohraní. Ale
nejdůležitější je to, že už znají odpověď na onu nerudovskou otázku: „Kam s ním?“
Děkujeme panu starostovi Zdounek za zprostředkování zajímavé exkurze.
Eva Konečná – ZŠ Roštín
Více zde: http://zs.rostin.eu/fotogalerie/a2011-2012/exkurze-do-sberneho-dvora/
Příprava na advent v Roštíně
Kouzelný podzim se blíží ke svému závěru, dny se nevlídně krátí a ve vzduchu je cítit napětí
z očekávání. Blíží se Vánoce. Nastal čas adventní…
Předposlední listopadovou středu se v ZŠ Roštín uskutečnila předvánoční dílna s rodiči.
Adventní doba je spojena s množstvím tradic a zvyků, které vytváří kouzlo a atmosféru
posledních dnů a týdnů v roce. K nejrozšířenějším tradicím adventu v dnešní době patří
zhotovování adventních věnců a jiných vánočních dekorací. Právě to bylo náplní naší dílny.
Navštěvují ji obvykle maminky a tatínkové, babičky i dědečkové. A bylo tomu tak i tentokrát.
Školní družina se rázem provoněla jehličím. Stoly byly plné přírodního materiálu a ruce všech
účastníků měly co dělat. Děti bedlivě dohlížely na to, aby jejich adventní aranžmá bylo co
nejoriginálnější. Za asistence svých blízkých dospělých svazovaly a lepily větvičky, šišky,
oříšky a svíčky. S barevnými stuhami a ozdobami si pohrávaly tak, aby dekoraci co nejlépe
doladily. A samozřejmě na závěr si svůj výrobek nechaly vyfotit, protože příští rok bude
jejich věnec jiný a ještě krásnější.
Děti rády tvoří. Ale ještě raději jsou, když mohou být a tvořit se svými blízkými. Proto
děkujeme všem rodičům i prarodičům, kteří se zúčastňují těchto i jiných akcí pořádaných naší
školou. Svátky vzájemné blízkosti, radosti a dobré vůle se blíží. A děti to umí ocenit.
Michele Rybáková – ZŠ Roštín
Více zde: http://zs.rostin.eu/fotogalerie/a2011-2012/vanocni-dilna/

Čas Vánoc
Uspěchanou dobu předvánočních příprav přerušila vánoční slavnost dětí ze základní školy v
Roštíně. V úterý 20. 12. 2011 v krásných prostorách kostela sv. Anny předvedly děti své
vánoční pásmo. Zazněly zde hlasy dětí v koledách, písních i básničkách, aby oslavily příchod
Vánoc.
A tak se všichni, kteří přijali pozvání, měli možnost se na chvíli zastavit a snad se i zamyslet.
Kam vlastně pořád tak spěcháme? Co chceme stihnout? Možná, když si nedáme pozor, nám
pro ten spěch uteče něco mnohem důležitějšího.
Děkujeme všem, kteří přišli a navštívili i náš školní jarmark.
Zdeňka Krajčová
Více zde: http://zs.rostin.eu/fotogalerie/a2011-2012/detska-vanocni-slavnost/
Ať žije karneval!
Byla sobota odpoledne a venku zase pořádně mrzlo. Ale to vůbec nevadilo, protože
v sokolovně v Roštíně bylo teplo, pěkně veselo a narváno k prasknutí. Tak jako každý rok i
letos se zde konal dětský karneval. Indiáni, kovbojové, kostlivci, kouzelnice, princezny,
broučci…to je jen malý výčet pohádkových postav, které jsme tu mohli potkat. Organizátoři
akce, MŠ, ZŠ a OÚ Roštín, připravili pro děti spoustu her a soutěží. Každý účastník soutěže
byl odměněn pamlskem. Samozřejmě se i tančilo, a proto se soutěžilo i v oblasti taneční - o
nejlepšího tanečníka, nejlepší taneční skupinu a o nejlepší taneční pár. Poslední jmenovaná
soutěž byla netradičně pro rodiče a děti a odměněnu v ní získali všichni zúčastnění.
Drobotina v náručích rodičů oděná v maškarních kostýmech byla opravdu úžasná! Součástí
karnevalového odpoledne byla i bohatá tombola. Možnost výhry byla velká, cen bylo opravdu
hodně. Touto cestou děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly věcnými cenami a
také všem rodičům, kteří pomohli a podpořili své děti při jejich kreativní tvorbě masek.
Odpoledne bylo opravdu veselé a zábavné a při poslechu známých, nejen pohádkových
písniček, se nechtělo ani končit. Ale nezoufejme si. Za rok se opět sejdeme.
M. Rybáková, ZŠ Roštín
Více zde: http://zs.rostin.eu/fotogalerie/a2011-2012/karnevak/
Jak přečkat zimu ve zdraví? V Roštíně víme, jak na to!
Jak praví staré české přísloví: ,,V zdravém těle, zdravý duch.“ V Roštíně na základní škole to
dobře víme. Z tohoto důvodu každoročně v zimním období s dětmi navštěvujeme saunu
v místní sokolovně. Ti, kteří chodí pravidelně si již zvykli na ,,hrozné horko“ v saunovací
místnosti a studenou vodu v ochlazovacím bazénku přímo milují. Odpočinek a zábavu pak
nacházíme ve vířivce. Letos už jsme s otužováním skončili, ale příští rok se těšíme, že
budeme chodit zase.
Sauna má preventivní účinek na lidské zdraví, otužuje organismus. Při pravidelném saunování
několikanásobně zvýšíme odolnost organismu proti nachlazení, kašli a rýmě. V podstatě
saunováním posilujeme imunitní systém. Působením tepla se otevřou všechny póry v pokožce
a pocením vyplavujeme nežádoucí látky z těla. Dochází také ke zvýšenému výkonu srdce a

povzbuzení krevního oběhu. Tím dochází k většímu prokrvení vnějších i vnitřních orgánů,
svalů, končetin a kůže. Prokrvení pomáhá při odstraňování infekcí dýchacích cest. V
neposlední řadě má sauna pozitivní vliv na lidskou psychiku.
Zdeňka Krajčová – ZŠ Roštín
Více zde: http://zs.rostin.eu/fotogalerie/a2011-2012/sauna-jak-preckat-zimu-ve-zdravi/
Výlet za pohádkami
V úterý 29. května dorazila na kroměřížské nádraží velmi netradiční vlaková souprava –
kinematovlak. My ze základní školy v Roštíně jsme byli u toho. Máme totiž rádi pohádky a
hry a láká nás i neobvyklé prostředí a vůně starých časů. Toho všeho jsme si užili do sytosti,
protože kinematovlak je vlastně spojením pojízdného kina, kde se promítají oblíbené
pohádky, hracího vozu a výstavního vozu. A co je cílovou stanicí kinematovlaku? No přece
Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Letos už po deváté vyjelo toto
pojízdné kino na kolejích, celkem navštíví dvanáct měst a ujede více než 500 kilometrů
přes celou Českou republiku. Přiváží filmyna pohádky dětem, které se do Zlína na festival
nedostanou a také tam, kde klasické kino nemají. A tak díky Českým dráhám jsme se mohli
i my alespoň na dálku zúčastnit slavného Dětského filmového festivalu.
Eva Konečná-ZŠ Roštín
Více zde: http://zs.rostin.eu/fotogalerie/a2011-2012/navsteva-kinematovlaku-v-kromerizi/
Jarní vycházka
ZŠ Roštín pořádá každoročně ke konci školního roku pro děti a jejich rodiče turistickou
vycházku do okolí Chřibů. Tentokrát jsme se vydali na dřevěnou rozhlednu „Zdenička“. Ta se
nachází na návrší asi 1km západně od vesnice Těšánky v areálu Grunt Galatík.Vydali jsme se
polní cestou z Roštína, která navazuje na starou formanskou cestu. Bylo krásné slunečné
počasí a avzdory mírnému oparu byl pěkný výhled do širokého okolí. Vycházka byla spojena
také s prohlídkou areálu Grunt Galatík. Prošli jsme se kolem rybníků a prohlédli si repliku
vodního mlýna.
Areálem nás provedla manželka pana majitele a řekla nám pár slov o chovu koní. Děti si
mohly prohlédnout stáje a pohladit koně, avšak největší radost měly z návštěvy stáje klisen a
hříbátek.
Poté si opekly špekáčky u ohniště, vyřádily se na skákací trampolíně a pohrály si s poníkem.
Chtěli bychom poděkovat p. Galatíkové za to, že jsme mohli v jejich areálu strávit tak pěkné a
zajímavé sobotní dopoledne.
Výlet se opravdu vydařil, a tak už se všichni těšíme na další procházky po Chřibech.
Děti a pedagogové ZŠ Roštín

Více zde: http://zs.rostin.eu/fotogalerie/a2011-2012/vyslap-s-rodici-na-rozhlednu-zdenicka/
Veselé zoubky
„Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek?“, je název krátkého filmu, který dětem hravou a
veselou formou vysvětluje, proč je nutné si zoubky důkladně čistit po každém jídle a
pravidelně dvakrát ročně navštívit zubaře.
Tento film byl součástí projektového dne, který proběhl v roštínské škole. Zapojili jsme se tak
do 2.ročníku preventivního programu „Veselé zoubky“,který pořádá společnost dm drogerie
markt s.r.o.
Dětem při plnění různých úkolů byla přiblížena nejen správná péče o jejich chrup, ale byla
jim také ukázána správná cesta ke zdravým zoubkům. Každé dítě, které se projektového dne
zúčastnilo, dostalo od dm preventivní balíček zaměřený na péči o dětský chrup.
Všichni si přece přejeme, aby naše děti byly zdravé, šťastné a měly co nejčastěji důvod ke
krásnému úsměvu.
Mgr. Jaroslava Plachá –ZŠ Roštín
Více zde: http://zs.rostin.eu/fotogalerie/a2011-2012/vesele-zoubky/
Policisté, psi a děti
V Roštíně byla dne 20. října uspořádána nevšední policejní akce pro děti. Zúčastnily se jí jak
děti ze základní, tak i z mateřské školy. Policisté z blízkých Dobrotic, které jsou největším
policejním výcvikovým střediskem psovodů a služebních psů v České republice, měli pro děti
připraven pestrý program. Děti měly možnost prohlédnout si jejich výzbroj a výstroj,
nakouknout do policejního auta, vystřelit si ze služební pistole, ale hlavně dovědět se co
nejvíc o výcviku služebních psů. Ukázky výcviku a dokonalé poslušnosti psů Balůa, Una a
Sorbona děti uchvátily. Mohutně je povzbuzovaly potleskem když psi bránili výtržnostem,
pronásledovali prchající osobu, vyhledávali ukradené věci nebo „vyčmuchávali“ pachatele.
Dětem se poutavý program moc líbil, proto se s policisty a jejich důležitými pomocníky na
památku vyfotily a tímto by jim rády poděkovaly za krásné a poučné dopoledne.
Žáci 5. ročníku ZŠ Roštín

Jak vzniká chléb
Chléb patří mezi základní potraviny ve výživě člověka již po tisíciletí. První chléb z
kynutého těsta byl upečen již před více než 6000 lety, a to ve starém Egyptě. Chlebové placky
z nekynutého těsta jsou dokonce ještě starší. Jak ale chléb vlastně vzniká? Tuto otázku si
nedávno položily děti z roštínské školy. A protože jsou to děti neobyčejně zvídavé, hned se
vypravily to zjistit na místo nejpovolanější – do pekárny ve Zdounkách. Nebyla to výprava
ledajaká, posuďte sami.
Ještě dříve, než nás přivítali pracovníci provozovny, udělala to za ně lahodná vůně

čerstvě upečeného chleba linoucí se po okolí. Jako by pekaři nějak tušili, že se nám pořádně
sbíhají sliny, dali nám hned úvodem ještě teplý nakrájený pecen k ochutnání. To byla dobrota!
Za blaženého přežvykování jsme se rozkoukávali po nevelké dílně. Kdo by očekával
lesknoucí se moderní stroje a sterilní prostředí, byl by zklamán. Zdounecká pekárna totiž
dodržuje tradiční postup, jaký používaly generace tuzemských pekařů, a kromě mísení těsta
dělají všechnu práci šikovné ruce pekařů. A žoky předchystaných směsí, které jsou dnes pro
většinu pekáren typické, byste zde také marně hledali. Jen pytle s žitnou a pšeničnou moukou
jako kdysi. Postupně se dovídáme, jak se připravuje smísením žitné mouky a vody kvásek,
který je základem pro dobré těsto. To, že se ve směsi namnoží kvasinky a další bakterie, díky
nimž těsto později vykyne, pochopíme, až budeme starší. Pro tentokrát se necháme
okouzlovat zručností pekařů, kteří zkušeně nabírají potřebné množství těsta, zapráší moukou,
aby se nelepilo, vyhnětou a vloží je do ošatky, kde ještě naposledy před upečením dokyne. A
potom už šup s bochníky do pece. Není to úplně krátký proces - i když je hotový základ
kvásku, zabere výroba bochníků dobrých šest hodin. Jenže příprava tradičního českého chleba
se bez tohoto postupu neobejde. Čas je totiž při jeho přípravě neviditelnou, ale velmi
důležitou ingrediencí. To a ještě mnoho jiných informací jsme se dověděli od Ing. Vávry,
majitele zdejší pekárny. Chtěli bychom mu i pracovníkům, kteří nás nechali nahlédnout pod
ruce při práci a zodpověděli naše zvědavé dotazy, poděkovat nejen za křupavoučký chléb,
který jsme nakonec ještě každý obdrželi, ale hlavně za to, že nepodlehli kouzlu snadné
přípravy z předchystaných směsí a průmyslových kvasů a zachovali nám tak hodnotnou
potravinu jakou je tradiční kváskový chléb. Vždyť vlahá střída českého chleba vonící po
žitném kvásku a zvonivá kaštanová kůrka je jedním ze symbolů našeho domova.
Eva Konečná

