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Je jaro
Věra Bůžková
Na lísce za domem zpíval kos:
Je jaro, jaro je tu!
Včera mě ještě mrzl nos
A dnes je všude plno květů.
Sluníčko svádí: Pojďte ven!
A pochytejte krásu!
Svět už je zase veselý,
Plničký barev, vůní a jasu.

foto: Z. Zástěra, Pálení čarodejnic 2011

Na lísce za domem zpíval kos
Je jaro, jaro je tu!
Já vím, odpovím s úsměvem
A srdce dokončí s ním větu…
Je jaro! Jaro je tu!

V závěru příštího školního roku tak budeme mít
několik sad výukových materiálů pro různé předměty,
které budou poskytnuty ke sdílení všem vyučujícím.
Řada materiálů je již nyní k dispozici na webových
stránkách školy. To umožňuje žákům materiály
opětovně využívat např. při opakování.
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Družba. Letos se na přehlídce představilo 10
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MiŠ
Základní škola
Vystoupení pěveckého sboru ale nebylo jedinou akcí,
jíž se naše škola prezentovala. V dubnu se 3 naši žáci
v doprovodu paní učitelky Mgr. Jany Rábové
Projekt OPVK
Již více než rok naše škola realizuje projekt „Rozvoj zúčastnili přehlídky „MiŠí děti“ v Praze, která byla
interaktivních způsobů výuky ve škole“, který je jednou z akcí několikaletého projektu Minimalizace
spolufinancován Evropským sociálním fondem a šikany organizace AISIS, do něhož se zapojila i naše
státním rozpočtem České republiky. Během roku škola. Za svoji prezentaci získali žáci „Zvláštní cenu
přibylo ve škole téměř za půl milionu korun nové za zpracování kampaně“. Že je šikana a kyberšikana
techniky, díky níž mohou učitelé zprostředkovávat velkým problémem nejen škol, ale celé společnosti si
žákům nové poznatky poutavějším způsobem. Sami velice dobře uvědomujeme a snažíme se, abychom jej
žáci mají možnost se aktivněji zapojovat do práce při v naší škole skutečně minimalizovali. To je však
hodině i do práce s vlastní technikou. Ta se pro ně možné pouze tehdy, pokud si přiznáme, že nejsme od
postupně stává samozřejmostí a žáci si ani okolního světa izolováni a že se i u nás s tímto
neuvědomují, že ne každá škola je tak dobře vybavená problémem můžeme setkat.
jako ta naše.
Během realizace již bylo vytvořeno množství Soutěže
výukových materiálů (pro práci s interaktivní tabulí, Závěr školního roku je akcemi vždy nabitý. Jsou to
prezentace, různé kvizy a testy pro práci s hlasovacím zejména různé sportovní akce, ale i naučné a
zařízením, testy a prověrky v digitální podobě), poznávací exkurze, jichž se většina uskuteční v 2.
využívány jsou vizualizéry (dokumentační kamery), polovině června. Na některých sportovních soutěžích
digitální kamera a fotoaparát. S koncem školního roku byli naši žáci více úspěšní, na některých méně. Přesto
ale projekt nekončí. Ten bude pokračovat ještě ale zaslouží pochvalu, protože se rozhodně neztratili
v příštím školním roce, během něhož budou již ani v konkurenci velkých škol.
vytvořené materiály opětovně ověřovány ve výuce,
upravovány, doplňovány a vzniknou i materiály nové.
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Velkým úspěchem bylo zejména 1. místo mladších Během odpoledne si děti zahrály různé hry, opekly
žáků a 3. místo starších žáků v okresním kole dopravní buřtíky a také se těšily krásným výhledem do jarní
soutěže. Mladší družstvo pod vedením pana učitele přírody.
Mgr. Jiřího Zahálky nás bude reprezentovat v závěru
května v krajském kole.
Závěr školního roku se kvapem blíží, na prázdniny se
již těší všichni žáci, ti si je letos o dva dny prodlouží.
Během prázdnin bude ve škole probíhat celková
rekonstrukce dvou učeben, sborovny a kabinetu. Aby
učitelé stihli školu na tyto práce připravit (musí se
kompletně vystěhovat všechny čtyři místnosti), bude
pro žáky školní rok ukončen již v úterý 28. června a
29. a 30. června budou mít ředitelské volno.
Pedagogové budou až do pátku 1. července
připravovat školu na prázdninové práce.
Příští školní rok
Celková ekonomická situace se projevuje i ve školství
– v tomto kalendářním roce musí škola vyjít s menšími
finančními prostředky, což se v následujícím školním
roce projeví snížením počtu pedagogických
pracovníků. Proto bude muset být na 1. stupni
spojováno více hodin než v roce letošním. Častěji tak
budou spolu pracovat žáci 1. a 3. ročníku a žáci 4. a 5.
ročníku (v hodinách čtení, psaní, prvouky, výchov a
některých hodinách matematiky). Budeme se snažit,
aby zejména výkladové části hlavních předmětů byly
vyučovány samostatně.

Celé odpoledne se všem moc líbilo, a tak v samém
závěru si všichni společně s p. učitelkami
Sedlákovou, Kolihovou a Šustáčkovou slíbili, že do
přírody se vydají daleko častěji.
ŠD

Mateřská škola
Co je nového ve školce
Při úvahách nad hodnocením uplynulého roku v naší
školičce, nad tím, čím se zabýváme, kde všude jsme
byli a co jsme prožili, jsem vzpomněla na knihu
Roberta Fulghuma „Všechno, co opravdu potřebuju
znát, jsem se naučil v mateřské školce“.
Název knihy je poměrně dlouhý, ale výstižný a je
pravda, že 85 % osobnosti člověka se utváří do věku 6
let.
Tak tedy něco z toho, co bychom všichni měli znát:
O všechno se rozděl.
Hraj fér.
Nikoho nebij.
Uklízej po sobě.
Neber si nic, co ti nepatří.
Když někomu ublížíš, řekni promiň.
Před jídlem si umyj ruce.
Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a
každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a
hraj si a pracuj.
Každý den si odpoledne zdřímni.
Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni
někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.
Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko –
kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo
vlastně neví, jak a proč, ale my všichni jsme takoví.
Zlaté rybičky, křečci a myšky a dokonce i to semínkovšichni umřou. My také.

Poděkování
Během celého roku nám někteří rodiče a spoluobčané
poskytli pomoc a spolupráci. Ať už to byly práce, které
pro nás udělali zdarma, nebo vyrobili různé pomůcky a
potřeby, tím nám ušetřili finanční prostředky, které
jsme mohli využít na nákup dalšího, pro nás
potřebného vybavení. Všem bych za tuto pomoc chtěla
poděkovat.
Mé poděkování patří i všem pedagogickým a
provozním zaměstnancům školy, bez jejichž celoroční
práce, mnohdy za minimální finanční ohodnocení, by
bylo zajištění všech vzdělávacích a provozních potřeb
nemožné. Jsem ráda, že mohu spolupracovat právě
s nimi.
Mgr. Václava Čejková, ředitelka školy

Školní družina
Co je to pašijový týden, jaké jsou symboly Velikonoc,
který den se otevírají skály s poklady a co se jí na
Zelený čtvrtek - to všechno se dozvěděly děti ze školní
družiny, které se v pondělí 18. dubna odpoledne
vydaly do přírody "hledat poklad". Po splnění všech
úkolů a překonání přírodních překážek, děti skutečně
poklad našly. Byla to sladká čokoládová vajíčka.
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opékáním buřtíků. Na závěr čekalo děti ještě jedno
malé překvapení – hledání malých sladkých
diamantíků. Že se toto sváteční odpoledne vydařilo,
bylo poznat z rozesmátých dětských tvářiček.

Všechno, co potřebujeme znát, tam někde je. Slušnost,
láska a základy hygieny. Ekologie, politika, rovnost a
rozumný život.
Vyberte si kterékoliv z těch pravidel a řekněte to
složitými dospělými výrazy a vztáhněte si to na svůj
život v rodině nebo práci, na svou vládu nebo svůj svět
a uvidíte, že to platí, je to jasné a sedí to.
Přejeme dětem i dospělcům léto plné příjemných
zážitků a v září nashledanou.

Čas utekl jako voda a byl konec dubna… Přiblížila se
tajemná a magická Filipojakubská noc a s ní ,,Pálení
čarodějnic”. V Měčíně se konalo pálení čarodejnic
poprvé. Ukázalo se, že zde jsou pravděpodobně dobré
podmínky pro život takovýchto bytostí, protože na
čarodějnický rej se slétlo mnoho malých i velkých
čarodějnic, dokonce se objevil i čaroděj. Všichni byli
vyzbrojeni úžasnými košťaty, deštníky a ti , kteří jdou
s módou, přijeli v osobních automobilech. Zpočátku
nám počasí přálo, a tak se čarodějnická drobotina
mohla rozlétnout a zařádit si, zatímco zkušený
čaroděj Zdeněk přivazoval starou nosatou babici k
hranici. Vatra vzplála. V tu chvíli se nad Měčínem
zatáhlo a začalo pršet. Bylo třeba začít opravdu
čarovat. Čarodějnice Jitka začala odříkávat zaklínadlo
a ostatní se přidali.
Kůry, múry ven, ať je krásný den. Klektáky,
páráky, kančí kůže, ať mraky zalezou, kam který
může, mraky spát, mraky spát, ať sluníčko může
hřát!
Věřte nebo ne – ono to fungovalo. A tak očarováni
doteky magického večera jsme slavili, čarovali a
upalovali. Slavili příchod jara, vyčarovali pěkné
počasí, poseděli s rodinou, či známými a opekli si pár
buřtů.
Doufáme, že příští rok bude zaklínadlo fungovat zase,
počasí nás nevypeče a už teď se těšíme na další slet o
Filipojakubské noci.

J. Vizingerová

Ve středu 25. května vyrazily děti z mateřské školy na
tradiční výlet do plzeňské zoologické zahrady.

Kultura
Ohlédnutí za kulturou…
Letos na nás jaro udeřilo s nebývalou silou a přineslo
kromě krásného počasí i spoustu energie, a tak se nám
podařilo zorganizovat řadu pěkných kulturních i
sportovních akcí.

KK

Spolky
Jednou z nejkrásnějších, i když veřejností opomenutou
akcí, byl výšlap ,,LAVIČKY” – turistický výlet na
krásná vyhlídková místa v okolí Měčína.
Pořádání Velikonočního jarmarku se stalo již tradicí.
Letos jarmark oživily svým pěkným a veselým
vystoupením děti z mateřské a základní školy. Ke
koupi byly různé velikonoční dekorační předměty,
jarní květiny a také sladkosti.

Bíluky

Další krásné slunečné odpoledne jsme prožili na cestě
,,Za velikonočním zajíčkem”. Tato akce byla určená
dětem, ale i jejich rodičům. Zajíček je vyzval, aby jej
společnými silami vystopovali v přírodě. Cestou
trousil malé bobečky (hnědé fazole), které malé
stopaře navedly směrem na Šteflovu skálu. Po cestě
plnily děti různé úkoly, tím posledním bylo najít
všechna poztrácená malovaná vajíčka. Pak už zbývalo
jen odhalit zajíčkův úkryt. Za snahu, odvahu a výdrž
nadělil dětem sladkou odměnu-čokoládová vajíčka.
Krásné a pohodové odpoledne bylo zakončeno

Poslední dubnový den byl v Bílukách ve znamení
shonu již od rána. Po předešlém nabitém dni, kdy
byly u kapličky na návsi vysázeny nové stromy na
místo kaštanů, které byly pokáceny v loňském roce, a
po výpravě do lesa pro máj, se zde pořádaly rybářské
závody.
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Soutěžící se scházeli k zápisu už od sedmi hodin ráno. jako letos, a přesto úroda ovoce nebude asi žádná.
Zúčastnilo se nakonec celkem 41 rybářů, z toho jedna Nejlépe to ví zahrádkáři, což je ale jiná kapitola
František Kozák, nákazový referent ZO ČSV Měčín
žena. Vybaveni byli velkým množstvím rozmanitých
návnad a nástrah. Každý sázel na své oblíbené recepty
a doufal v umístění na horních příčkách.
Okénko zahrádkáře
Chytací místa se v polovině závodu střídala. Rybáři
chytali na jeden prut, krmítka a krmení bylo povoleno.
Chytalo se na nástrahy rostlinného i živočišného
původu. Podle propozic se sčítal každý centimetr
ulovené ryby. Soutěžící se mohli během závodů
občerstvit, byla zajištěna roznáška kolem rybníka.
Počasí se vydařilo, úlovků byl také dostatek,
opravdová idylka, co si jen každý rybář i nerybář může
přát ☺.
N. Nyklesová

Včelaři
Spolek včelařů byl založen v roce 1919 dne 28.
prosince 1. řádnou valnou hromadou. Na presenční
listinu se tehdy podepsalo 34 zakládajících členů. V
letošním roce to již bude 92 let, během nich se měnily
počty členů, včelstev, název i stanovy tak, jak to
přinášela doba a čas. Letos se jako každý rok,
připravovali včelaři i se svými včelstvy na nastávající
sezonu. V březnu se dle rozborů spadu zimní měli
provádělo ošetřování včelstev, kde byl spad vyšší než
3 roztoči (paraziti) na jedno včelstvo. Tento roztoč
parazituje na včele, oslabuje ji a vyvíjí se v buňkách
plodu dělnice i trubce. Při přemnožení tohoto roztoče
dochází i k úhynům včelstev. Proto musí včelaři svým
včeličkám pomáhat, aby nedošlo až k neslavným
koncům.

V našem malém „OKÉNKU ZAHRÁDKÁŘE“
začneme poděkováním chlapci, který se při prvním
startu v soutěži MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ umístil na
skvělém 4. místě v okrese Klatovy. Tomáš SOPR
(bytem Petrovice) je žákem zdejší základní školy
v Měčíně (4.třída).
Prokázal v soutěži velké znalosti v oblasti teoretické,
ale především praktické (40 rostlinných druhů).

Jaro nastoupilo letos s náskokem po celkem normální
zimně. Vše najednou začalo rašit, kvést, až byla obava,
aby to všechno včeličky stačily opylovat. Ale objevil
se nový fenomén v naší republice, a to ten, že včelaři
pečující o své včeličky najednou neměli o koho
pečovat. To ale nebylo způsobeno varoázou, ale úplně
jiným parazitem. Již v minulém roce se na klatovském
okrese ztratily včelařům jejich včelky, rámečky a úly,
které se pak nacházely v blízkosti stanoviště jiného
včelaře. Letos na jaře se již neztrácejí úly ani rámečky,
ale jen včelstva. Tito nenechavci
za
sebou
zanechávají zaplodované rámky, ve kterých hynou
vinou chladu nenarozené včely. Tito parazité, ať se
honosí tituly a nebo jsou bez nich, jsou horší než
varoáza, neb útočí zákeřně v noci a způsobují daleko
větší škody. Tento fenomén není jen v našem okolí,
ale objevuje se skoro v celé naší republice. Nahrává
jim i naše nevšímavost, na kterou oni spoléhají.
Solidarita včelařů je velká, a tak se brzy tyto rány
zacelí a život jde dál. Včeličky se snaží splnit svůj
úkol- vše opylovat, snaží se, i když přijde mráz tak
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Dovolte, abychom poděkovali za jeho zájem o
přírodu a o nadšení soutěžit a dobře se umístit.
Poděkování patří i jeho rodině, která ho ve všech
směrech podporuje. Ještě jednou TOMÁŠI
blahopřejeme a děkujeme.
Český zahrádkářský svaz ZO Měčín

Sport
Sokol Měčín
Vážení občané, sportovní přátelé, blíží se konec
fotbalového ročníku 2010 – 2011. Družstvo "A"
mužů se nachází v dolní polovině tabulky. Při
zahájení jarní části jsme pomýšleli na lepší umístění.
Po několika porážkách mužstvo padlo do psychického
útlumu a také se nám nevyhýbala zranění hráčů.
Všichni doufáme, že do konce soutěže nás hráči
potěší již jen samými výhrami.

Hasiči Měčín
V sobotu 28.5. 2011 proběhla okrsková soutěž
hasičských sborů.

Lepší překvapení nám připravilo mužstva "B", které
dosahuje velmi dobrých výsledků. Náš dorost se
nachází v sestupovém pásmu, ale věříme, že zbývající
utkání budou vítězná. Výsledky žáků odpovídají
kvalitě družstva, kde se potýkáme s malým hráčským
kádrem. Přípravka podává stabilní výkony a někteří
hráči a hráčky vypomáhají v družstvu žáků.
Ke konci soutěže bude docházet ke změnám v hracích
dnech, doufám, že i přes tyto změny přijdete podpořit
naše fotbalisty.
Jak sami víte, byla provedena rekonstrukce hřiště a
dále probíhá přístavba kabin. Je nutné, aby všichni
členové odpracovali odsouhlasené brigádnické
hodiny. Ukončení celé akce předpokládáme v měsíci
červnu. Slavnostní otevření našeho sportovního
stánku je plánováno na polovinu měsíce srpna.

Výsledky soutěže:
1. místo – SDH Petrovice
2. místo – SDH Měčín II

Za výbor TJ Sokol Měčín Evžen Veselý, předseda

3. místo – SDH Měčín I
4. místo – SDH Nedanice

Ostatní

5. místo – SDH Bíluky
Letní kino Makov
Informace a program naleznete na internetové adrese
www.predslav.cz.

6. místo – SDH Radkovice
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Velmi pěkný výkon předvedlo družstvo dívek
z Měčína, které v požárním útoku nasadilo vysokou
laťku.
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