
Jsme malotřídní škola rodinného typu s individuálním přístupem k dětem, které zde mo-

hou navštěvovat 1.–5. ročník. V letošním školním roce navštěvuje naši školu 51 žáků. Klademe 

důraz na bezpečné prostředí, které podněcuje zájmy a aktivitu žáků, na propojení školy se 

životem, na nastartování celoživotního vzdělávání. Zároveň se snažíme o vytváření optimál-

ních podmínek pro osobnostní rozvoj žáků a budování partnerských vztahů mezi učiteli, žáky 

a rodiči, založených na vzájemném respektu.

Čím by se naše škola mohla pochlu-

bit? Především svojí dlouhou historií. 

Přes všechny dějinné události je zde pro 

žáky už 175 let. V letošním roce 10. květ-

na oslavíme výročí jejího založení. Velká 

část dospělých v naší obci získala své 

vzdělání právě v ní a na ty nejmenší to 

teprve čeká. Nahlédněme do záznamů 

školní kroniky z roku 1844.

V roce 1840 bylo vyhlédnuto místo na 

panském pozemku na Výrově ve Břehách. 

Sloužit měla dětem z těchto osad – ze 

Břehů, z Lohenic a Přelovic. Do stavby školy 

se zapojili občané přiškolených obcí svojí 

prací a dovozem materiálu. Když byla stav-

ba nové školy na Výrově dokončena, došlo 

k vysvěcení. V nové škole se počalo vyučo-

vat 10. května 1844. Byla to přízemní bu-

dova s jednou třídou a bytem pro učitele. 

První rok ji navštěvovalo 100 žáků: ze Břehů 

36, z Lohenic 39 a z Přelovic 25.

Až do roku 1877 byla škola stále jed-

notřídní, ačkoliv do ní chodilo 188 dětí ve 

věku od 6 do 14 let. Tehdejší učitel Antonín 

Skála podal v roce 1874 žádost o zřízení 

druhé třídy z důvodu nemožnosti výu-

ky tolika dětí. Druhá třída byla přistavena 

a vyučovat se v ní začalo od dubna 1877. 

Řídícím učitelem byl ještě mnoho dalších 

let Antonín Skála.

Brzy byla nutná přístavba 3. třídy, proto-

že počty zapsaných žáků byly úctyhodné. 

V září 1889 bylo zapsáno 211 žáků od 6 do 

14 let, v roce 1890 dokonce 230 žáků. Do 

tříd byli rozděleni v počtech 84 + 67 +79.

V příštích letech byla situace podobná. 

Nejvyššího počtu bylo dosaženo v roce 

1899, a to 248 dětí. V poválečných letech 

od roku 1919–1930 byla škola řadu let za-

nedbávána. Stropy hrozily sesunutím, pod-

lahy byly prošlapané, nevyhovující kamna...

Na základě výnosu ministerstva školství 

o sníženém počtu žactva ve třídách na 

max. 45, zřídila školní rada další třídu. Od 

školního roku 1939–1940 se vyučovalo ve 

škole ve čtyřech třídách. V roce 1938 bylo 

do školy pořízeno rádio. V prvním pová-

lečném roce 1945–1946 zůstalo na zdejší 

škole pouze 91 dětí ve věku od 6 do 11 let, 

tedy 1.–5. ročník. Starší žáci začali chodit na 

měšťanské školy do Přelouče a Bohdanče.

Až v roce 1950 byla ve škole otevřena 

školní družina. Došlo ke změně názvu ško-

ly. Původní název „Národní škola ve Výrově“ 

byl změněn na „ Národní škola ve Břehách“.

Názvy se později měnily ještě mnohokrát, 

a to nejen názvy. Vystřídala se zde řada uči-

telů, zdejší školou prošlo asi 30 000 dětí, 

počty žáků ve třídách byly fascinující.

To byla trocha vzpomínek na dlouhou 

minulost naší školy. Jaká bude její bu-

doucnost? Čeká ji také 175 let?
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Družinu navštěvuje v průměru 50 

dětí z 1.–5. ročníku, které pracují ve 

dvou odděleních. Spojení žáků různých 

věkových skupin by se mohla zdát ne-

výhodou. Ale opak je pravdou. Starší 

žáci předávají zkušenosti mladším, a ti 

mladší často ve starších spolužácích vidí 

své vzory a jsou schopni naučit se běž-

nému chodu školy daleko dříve. Všichni 

se učí respektovat jeden druhého, vážit 

si sebe sama a přitom spolupracovat 

a spoluúčastnit se na životě naší školy.  

Činnosti ve školní družině jsou různo-

rodé, převážně zájmového charakteru. 

Děti jsou vedeny k výtvarným, pracovním 

a esteticko-výchovným aktivitám. Venkov-

ní prostory – hřiště a zahradu využívají ke 

sportovním a pohybovým hrám, relaxaci 

a odpočinku. V rámci školní družiny děti na-

vštěvují kroužky, ve kterých rozvíjejí svoje 

zájmy a věnují se činnostem, které je baví. 

Vedle sportovního a výtvarného kroužku 

se děti učí hrát na fl étnu nebo komuniko-

vat v anglickém jazyce. 

Zdatnost a vytrvalost si žáci prověří 

v turistickém kroužku, o který proje-

vují nemalý zájem. V dnešní době digi-

tálních technologií vrací tento kroužek 

děti zpět do přírody, utváří jejich vztah 

k přírodě, rozšiřuje jejich kulturní rozhled 

a znalosti. 

Kroužek navštěvují děti 1.–5. ročníku. 

Týden co týden (v jarním a podzimním 

období) se vydávají poznávat blízké i vzdá-

lenější okolí školy. Vybaveni batůžkem, ve 

kterém nesmí chybět svačina, pláštěnka 

a nějaký ten pamlsek, vyrážejí do přírody. 

V okolních lesích putují po vyznačených 

turistických trasách i neznačených lesních 

cestách a poznávají les, rybníky, písníky, 

potoky, potůčky, a jiná hezká místa v okolí 

obce. Při těchto toulkách rády hrají různé 

pohybové hry nebo si staví domečky z me-

chu, klacíků, šišek a jiných přírodnin. Pokud 

si chtějí udělat delší výlet, vydají se autobu-

sem do blízkých obcí nebo měst a odtud se 

pak do školy vracejí pěšky. Aktivní pobyt 

v přírodě a na čerstvém vzduchu je pro děti 

vždy příjemným odpočinkem. Domů se 

vracejí mírně unavené, ale s vyhlídkou na 

další zajímavé výlety.
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Školní družina, kde starší pomáhají mladším                                         

Turistický kroužek                                        



Zahradní slavnost

Zahradní slavnost je ukončením škol-

ního roku a rozloučením s žáky pátých 

ročníků. Žáci od začátku druhého pololetí 

nacvičují program, jako je pohádka, scén-

ka, taneční i pěvecké vystoupení a páťáci 

vtipnou scénku na rozloučenou.

Vánoční výlety

Před Vánoci se vydáváme na výlety do 

adventně vyzdobených zámků. Chlumec 

nad Cidlinou, Staré Hrady, Národopisné 

muzeum v Třebízi, Kutná Hora, zámek Pot-

štejn, to jsou příklady cílů našich výprav.

Žáci se ve vyzdobeném a Vánocemi 

i jehličím provoněném zámku dozvědí 

nejen o tradičních vánočních zvycích, ale 

i těch, které jsou už dávno zapomenuty. 

Mohou se do povídání o Vánocích aktivně 

zapojit, protože dostanou množství rozlič-

ných hádanek s vánoční tématikou.

Vánoce ve škole očima dětí

Každý rok ve škole připravujeme „Vá-

noční setkání“ nás žáků, rodičů, prarodi-

čů a příznivců naší školy. V roce 2018 se 

konalo v sobotu 8. prosince. 

Byly připraveny dílničky, jarmark, ka-

várnička a program dětí. Do provoněné 

a vyzdobené školy přišla velká spousta ná-

vštěvníků. Každou hodinu si s námi mohli 

zazpívat na schodech vánoční písničky 

a koledy.

Koho při sobotním dopoledni honila 

mlsná, měl možnost si posedět v kavárnič-

ce, kde svoje dobroty nabízely a prodávaly 

děti. Obrovský zájem byl o nákup na tra-

dičním vánočním jarmarku. Za chvíli byly 

vánoční ozdobičky, dekorace, perníčky 

a další výrobky dětí vyprodané. Ze školáků 

se tak na chvíli stali obchodníci, prodavači, 

cukráři…

Po celé škole byly připravené vánoční 

dílničky, kde jsme si mohli něco vyrobit. 

Zdobili jsme tašky, malovali obrázky nebo 

sádrové odlitky. Kdo chtěl, pustil se do cuk-

roví, upletl si hvězdu z papírových ruliček, 

ozdobil si vánoční svícínek nebo si složil 

nádherné papírové hvězdy. Nechybělo te-

tování, které opět zvítězilo.

Pro pobavení malých i velkých zde byl 

fotokoutek, kde se mohly celé rodiny (pěk-

ně upravené ) vyfotit. Zábavy u toho byla 

spousta. Dopoledne uteklo jako voda a už 

se všichni těší na příští rok.

Děkujeme rodičům, kteří nám po-

mohli připravit vánoční dílničky.

Napsali žáci 4. a 5. ročníku
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Další tradiční akce naší školy



Sportovní aktivity                                         
Na naší škole se nadstandardně vě-

nujeme sportovním aktivitám. Základní 

myšlenkou je naše přesvědčení, že pra-

videlný pohyb by měl patřit k základním 

návykům každého dítěte. Proto se sna-

žíme podporovat všestranný pohybový 

rozvoj. 

Plaveme – od 1. do 5. třídy probíhá pra-

videlný plavecký výcvik v plaveckém areá-

lu v Pardubicích. Finančně nás podporuje 

obec, protože nám hradí veškerou autobu-

sovou dopravu. 

Bruslíme – jak na ledě, tak na in-line 

bruslích. Lyžujeme – účastníme se skupino-

vé výuky lyžování v Olešnici v Orlických ho-

rách nebo jízdě na snowboardu. Děti jsou 

rozděleny podle aktuálních dovedností. Na 

závěr se uskuteční malé závody a vítězové 

jsou slavnostně vyhodnoceni.

K dalším aktivitám patří již tradiční 

orientační závod. Pro tento sport máme 

úžasné zázemí. Hned za školní zahradou 

máme les protkaný turistickými stezkami, 

které vedou k písníkům do Mělic a k ryb-

níku Buňkov. I prvňáčci běhají s mapou po 

lese a snaží se najít cestu k lampionu, aby 

ho mohli označit. Takových stanovišť mají 

na celé trase třeba i deset. Všichni se do cíle 

vždy vrátili .

Na vánoce si celá škola zahrajeme tur-

naj ve fl orbalu. Vždy se nebojí zapojit ani 

děvčata se svými týmy a statečně se pouští 

do souboje s chlapci. Dokonce i paní učitel-

ky mají svůj tým. A jelikož je to sport, tak za 

odměnu vždy dostaneme zeleninu a ovoce.

Když se podaří sestavit silné fotbalové 

družstvo, tak si troufneme vyjet i na turnaj. 

V loňském roce jsme postoupili i do okres-

ního kola. Také vyjíždíme pravidelně na 

atletické závody na stadion v Pardubicích, 

kde naši malí atleti závodí ve štafetě, hodu 

do dálky a skoku do písku. 

Závěrem můžeme říci, že statečně 

konkurujeme i velkým školám. 
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