
 

Hlásí se škola  

Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám 

leckteré školy závidí. 

O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků 

při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. 

 

Vzorně se hlásí i loňští prvňáci v počítačové učebně při práci nejen s interaktivní tabuli, inter-

aktivní učebnicí. Počítačová učebna v základní škole vyžaduje pravidelnou modernizaci a pé-

či. Dnes mají třídy k dispozici 10 počítačů a dva notebooky. Zázemí pro interaktivní výuku 

vytváří centrální počítač, dva dataprojektory, promítací tabule a promítací plátno. Postupně 

dokupujeme odpovídající interaktivní učebnice.  Provoz počítačové učebny je nepřetržitý. 

Každá třída má vymezené hodiny, kdy propojujeme učivo s vyhledáváním informací na 

internetu, pracujeme s výukovými programy, učíme obsluhovat počítač již od 2. třídy při 

hodinách ICT. V rámci tzv. disponibilních hodin jsme ve školním vzdělávacím programu 

zařadili tuto výuku navíc po jedné hodině právě v druhé, třetí a čtvrté třídě.  

 



 

 

Malí žáci se rádi chlubí svými pracemi a rádi se fotí. Toto je výsledek  jedné výtvarné výchovy. 



Nejen znalosti je třeba prohlubovat,  i fyzické dovednosti se musí procvičovat. Výuka tělesné 

výchovy se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu a musí být uzpůsobena 

možnostem žáků mladšího školního věku. Tělesnou výchovu nelze zaměňovat s tréninky 

jednotlivých sportů a ani s náplní činnosti zájmových sportovních kroužků a ani s cvičením 

v tělovýchovných jednotách. Je třeba zdůraznit a odlišit, že každý máme svá pravidla a svá 

specifika práce. 

 

 

Plavecký výcvik ve 3. a 4. třídě je  ministerstvem školství doporučovanou povinnou  součástí 

výuky tělesné výchovy. Uskutečňujeme ho v plaveckém bazénu v Rokycanech odborně 

vedený instruktory plavání.  



 

Více předměty prolíná výuka o lidském těle, o zdraví, o prevenci úrazů a o 1. pomoci. 

Postupně získávané znalosti v této oblasti pak jezdíme pravidelně ověřit na soutěž Hlídek 

mladých zdravotníků. Dříve probíhala v Rokycanech a dnes je organizována pouze v Plzni, 

nemá charakter okresní soutěže, ale oblastní soutěže. V květnu 2011 vyhrálo Mýto, druhá 

byla 10. ZŠ Plzeň a třetí místo Volduchy.  Reprezentovala nás děvčata z páté třídy pod vede-

ním paní učitelky Evy Batelkové. V oblastním kole bylo 7 družstev. 

A další 3. místo tentokrát ve výtvarné 

soutěži „ Hasiči tak, jak je vidím já“ získal 

v kategorii mladší žáci Václava Spousta. 

Vašek maloval, jak hasiči při povodni 

zachraňují lidi. Vašek zažil povodeň u babi a 

prý to bylo velmi nepříjemné. Na jeho 

obrázku byli lidé na stromech, někteří utekli 

až na střechy svých domů. Oceněn byl 

v prostorách rokycanské radnice. 

 

 

 

 

 



Okresní kolo recitační soutěže a 1. místo v I. 

kategorii pro Šimona Jáchyma Kotalíka. 

 

Postup do krajského kola. 

Krajská přehlídka dětských recitátorů – 

v první kategorii nebylo uděleno pořadí, jen 

byli vybráni tři nejlepší a Šimon Jáchym 

Kotalík byl mezi nimi. V té době byl žákem 

druhé třídy voldušské školy. 

Gratulujeme!!! 

 

 

 

 

Beseda o Africe v základní škole spojená 

s ukázkou hry na bubny a jiné domorodé hudební nástroje, zpěv Afričanů zavedl naše žáky 

do daleké ciziny a v rámci multikulturní výchovy otevřel znalosti o jiných kulturách. 

 



 

Myslivecké sdružení, obec Volduchy a vedení školy zorganizovalo pro žáky setkání s  autorem 

Večerníčků o lesních zvířátkách  panem Václavem Chaloupkem, a to vše jako dárek k vysvěd-

čení. Děkujeme. 

 

Navštívili jsme i chovnou stanici v Oseku. A v dobré náladě…..prima parta. 



 

Ukázka výcviku dravců a dalších ptáků pro všechny třídy i mateřskou školu. “ Hele, dej s těmi 

křídly pokoj a ten zobák nech taky v klidu, ať si tě mohu dobře prohlédnout“. 

 

Nejen  „ muži v akci“ . Žáci při pracovní výchově připravují ovocné a zeleninové saláty, 

fantazii se meze nekladou. S velkou radostí  provádí ochutnávku. Umí také nabídnout. 

V životě se neztratí. 



 

V rámci projektu“ B,F,L,M,P,S,V,Z“ spolupracujeme s II.stupněm ZŠ v Oseku, kam odchází 

většina našich žáků dokončit základní vzdělání. Toto je Den otevřených dveří v této škole a 

naši žáci hltají novinky, které je čekají. 

 



Mladí záchranáři a 

foto z okresní akce 

Mladý záchranář 

koncipované spíše 

pro starší žáky. 

 

Požární prevence, 

1.pomoc a další 

znalosti prolínají 

všemi předměty a 

na této akci  

můžeme jen další 

zkušenosti získat. 

 

 

Výuka a znalost dopravních předpisů, dopravních značek, zvládnutí dopravních testů, 

správná výbava kola a v neposlední řadě slušné chování a fyzické dovednosti jsou součástí 

výuky na dopravním hřišti v Rokycanech. Zúčastní se jí 2 x ročně žáci 3. až 5. třídy. Tuto výuku 

financuje stát. 



 

Děláme třídní projekty, třídní skupinové práce. K nejzdařilejším patřil projekt Národní divadlo 

v provedení „páťáků“. 

 

Tak tahle parta šlapala na kole do Holoubkova, hrála vybíjenou s dalšími malotřídními 

školami a pak mlsala sladké odměny. Nálada byla skvělá. 



 

Rádi si hrajeme, maskujeme, převlékáme. Vidíte Vesmír a jeho obyvatele. 

 

Školní družina  při základní škole, která má letos 50 dětí ve dvou odděleních i letos nachystá 

další karneval.  Možná o sportovcích a sportech, protože takovou má letos náplň zájmového 

vzdělávacího programu. Školní družinu čeká rozsáhlá rekonstrukce, ale o tom až příště. 



V minulém  školním roce přišlo k zápisu do první třídy 34 adeptů. Někteří rovnou žádali 

odklad školní docházky, někteří se odstěhovali a jiní přistěhovali nebo si přece jen vybrali 

naši školu a nástup do rokycanské zrušili. Výsledek je takový, že do první třídy  pro školní rok 

2011/2012 nastoupilo 26 prvňáků. A tak vypadal jejich první den. 

 

 


