
Základní škola Přelouč Smetanova je 

úplnou základní školou, kterou v součas-

né době navštěvuje okolo 540 žáků. Tvoří 

ji tři budovy. 1.–3. třídy společně se školní 

družinou sídlí v ulici Kladenská. 4. a 5. roč-

níky se nacházejí v ulici Smetanova. Tady 

najdeme taktéž ředitelství a kancelář školy. 

Druhý stupeň sídlí v samostatné budově, 

která má svůj vchod z ulice Školní. Kromě 

kmenových tříd se tu nachází odborné 

učebny pro výuku fyziky, chemie, hudební 

výchovy, výpočetní techniky, aula a školní 

knihovna.

Školní družina je rozdělena do 6 odděle-

ní a navštěvuje ji 180 žáků. Děti tu tráví čas 

v pěkně vybavených třídách a k dispozici 

mají i venkovní herní prvky v areálu školy. 

V rámci ŠD si mohou vybrat z několika 

kroužků zaměřených na sportovní či vý-

tvarné činnosti a společenské hry, jako jsou 

šachy nebo dáma.    

Škola ve spolupráci s DDM nabízí žá-

kům řadu zájmových kroužků. Děti první-

ho stupně mají na výběr keramiku, fl orbal, 

logopedii, paličkování, fl étnu, doučování 

českého jazyka a matematiky, angličtinu. 
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Naše základní školička

šedo-žlutá je celičká.

Ze tří budov se nám skládá,

chodím do ní celkem ráda.

Každý den sedneme do lavic

a otevíráme kupu učebnic.

Těšíme se na přestávky,

zažijeme prima hrátky.

Učitelé, ti jsou báječní,

dokonce i při online učení.

Všechno je tu pohodovka,

to je naše Smetanovka.

(práce žáků 8. B a 9. A)

Nezapomenutelná hodina

Nejzábavnější hodina pro mě byla ta, když jsme měli v sedmé třídě jednu z hodin 

zeměpisu.

Předchozí hodinu nám pan učitel z legrace řekl, že kdo je nervózní, může si příště 

přinést spinner. Celá třída se tedy dohodla, jak je naším dobrým zvykem, že si na příš-

tí hodinu přineseme spinner všichni. Jak jsme se domluvili, tak se opravdu stalo. Kdo 

náhodou doma žádný nenašel, tomu někdo jiný půjčil, zkrátka jsme byli na zeměpis 

všichni vybaveni a řádně připraveni.

Když pan učitel vešel do třídy, všichni jsme začali slavnými trojcípými nesmysly točit 

a on nevěřil svým očím a uším. Nečekal, že bychom něco takového vymysleli a dotáhli 

do konce. Ze samého šoku nás nechal chvíli točit a my byli šťastní jak malé děti, že jsme 

to dokázali.

Když si to zpětně vybavuji, dostávám záchvaty smíchu a říkám si, co si asi chudák 

vyučující o nás musel myslet.                                                                               Tereza Dvořáková, 8. A



Druhostupňovým žákům jsou k dispozici 

fl orbal, paličkování, keramika, šachy, do-

učování českého jazyka a matematiky, pří-

prava na přijímací zkoušky z českého jazy-

ka a matematiky, internet a jeho možnosti, 

nebo profesní orientace.

Školní rok v projektech 
Každý rok se žáci naší školy zapojují do 

různých projektů. Mezi ty celoškolní patří 

v první řadě Ochrana člověka za mimo-

řádných událostí konající se na 1. stupni 

na jaře a na 2. stupni vždy na podzim. Jeho 

cílem je připravit žáky na situace, kdy může 

jít i o život. Jsou to dopravní nehody, požá-

ry, živelné pohromy, únik chemických látek 

do ovzduší nebo přežití v přírodě. Kromě 

pedagogů se na jeho realizaci podílejí čle-

nové HZS Pardubického kraje a PS Přelouč, 

Autoškola Peml, DDM Přelouč a Český čer-

vený kříž Pardubice.

Mezi nezapomenutelné akce pravidel-

ně pořádané pro menší školáky patří také 

podzimní odpoledne s názvem U školy 

snad straší. Kdo jde v tu dobu kolem bu-

dovy 1. stupně, asi se diví. Ze školní zahrady 

se ozývá strašidelné kvílení, úpění, skučení 

a houkání, mihotavá světýlka v trávě a ne-

nápadný pohyb podivných bytostí napoví-

dají, že čarodějka se svou družinou zavítala 

do Přelouče. Strašidla vždy prověří nebo-

jácnost dětí stezkou odvahy a každého pak 

odmění lízátkem a diplomem. Zvídaví pří-

chozí mohou také nahlédnout do Lexikonu 

kouzel a zapsat si některý z receptů na růz-

né užitečné lektvary.  

Obzvlášť povedený byl předloňský 

projekt 5. ročníků Abeceda peněz připra-

vený ve spolupráci s Českou spořitelnou 

v Přelouči. Žáci si vytvořili vlastní fi rmu 

a vymysleli podnikatelský záměr, který zre-

alizovali. Jejich třídy se v hodinách výtvarné 

výchovy a pracovního vyučování proměni-

ly v chemické laboratoře a kouzelnické díl-

ny a v rukách malých podnikatelů se rodily 

svíčky, voňavá mýdla, soli a šumivé bomby 

do koupele, klíčenky, šperky, jarní deko-

race, pomlázky a spousty dalších produk-

tů. Školáci nakonec vše sami prodávali na 

uspořádaném jarmarku, kde nechyběla ani 

bohatá tombola či hudební vystoupení. Na 

své si tu přišli i milovníci dobrého jídla, pro-
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tože maminky a babičky napekly spoustu 

laskomin. Za vydělané peníze se děti vy-

daly na dvoudenní výlet do Prahy, kde si 

v ZOO adoptovaly klokana, a ještě jim zby-

lo hodně peněz na bezva rozlučku s prvním 

stupněm.

Předvánoční čas s sebou přináší jed-

nou za dva roky projekt s názvem Advent-

ní sobota ve škole. Rodiče s dětmi mají 

možnost strávit dopoledne v připravených 

dílničkách, kde si mohou za pomoci vyu-

čujících i žáků vyrobit nejrůznější adventní 

a vánoční dekorace a pochutnat si v cukrár-

ně na domácích dobrotách. Tento projekt 

se střídá další rok s Velikonočním jarmar-

kem s dílnami, kde je opět dán prostor ši-

kovným ručičkám malých i dospěláků. Tuto 

tematiku doprovází soutěž o nejkrásnější 

velikonoční vajíčko.

Kolik jazyků znáš ...
Naši žáci možnost vyzkoušet si získané 

znalosti anglického jazyka přímo na ostro 

– v Anglii. Ubytováni jsou v anglických ro-

dinách, takže zpočátku panuje obava, jak 

to vlastně s tou jazykovou bariérou bude. 

Rada bývá prostá – poprosit, poděkovat 

a usmívat se. Zážitky z rodin jsou nakonec 

velmi emotivní. Děti si během čtyřdenního 

pobytu ověří, jak jsou na tom se svou ang-

ličtinou, a zároveň navštíví zajímavá místa 

v Londýně a okolí. 

Každý druhý rok v září mohou žáci za-

mířit na pět dnů do německy mluvícího 

městečka Sebnitz. Denně se tu potkávají 

s němčinou a naučí se používat první ně-

mecká slova a věty. V areálu KIEZ „An der 

Grenzbaude“ mají možnost navazovat kon-

takty s německy mluvícími dětmi. Největ-

ším zážitkem bývá pro mnohé odpoledne 

strávené v lanovém parku, jiní se nejvíc 

vydovádí na tobogánu ve vodním světě 

v Neustadtu. Poslední den patří procházce 

Saurierparkem v Kleinwelce.

Týdenní  pobyty
Třeťáci na škole v přírodě

Pro třeťáčky je nejlákavějším školním 

týdnem ten, který mohou strávit jinak než 

ve školních lavicích. Konec jara si obvykle 

užívají v prostředí obklopeném přírodou. 

Jejich pobyt je kromě výuky zaměřen pře-

devším na turistiku, sport a stmelování ko-

lektivu.

Angličtina v přírodě  

Páté ročníky se s prvním stupněm loučí 

již tradičně pětidenním pobytem s anglič-

tinou. Kromě plnění úloh vyžadujících sou-

středění a týmovou spolupráci bývají na 

programu i procházky po okolí a sportovní 

hry. 
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Vyjeli jsme do Londýna,

to vám byla, lidi, psina.

Good morning jsme zvládli hravě,

další slovíčka hledali jsme v hlavě. 

V rodinách jsme se ubytovali,

a spoustu srandy zažívali.

Tower Bridge jsme viděli,

i o historii se něco dověděli.

Už teď plním kasičku

na další školní cestičku.

                                        Lucie Matoušková, 9. A



Sbíráme a pomáháme

Vždy na podzim a na jaře probíhá na 

naší škole sběr starého papíru, po celý rok 

také shromažďujeme pomerančovou a cit-

rónovou kůru. Finance z obou sběrů putují 

do Klubu rodičů a přátel školy a jsou dále 

využity ve prospěch našich žáků. Děti také 

odevzdávaly plastová víčka pro Elišku ze 

Svítkova u Pardubic, kterých se podařilo vy-

brat až 400 kg. Již několikátým rokem se za-

pojujeme do Tříkrálové sbírky a do prodeje 

žlutých kvítků v rámci „Dne proti rakovině“. 

Považujeme za důležité naučit děti nemy-

slet jen na sebe, ale rozvíjet v nich sociální 

cítění, a tak není divu, že se fi nanční částka 

z prodeje kytiček vyšplhala v poslední sbír-

ce až na 10 500 Kč. V loňském školním roce 

se také žáci spolu se svými rodiči zúčastnili 

prvního ročníku celorepublikové akce Den 

za obnovu lesa a nedaleko slatiňanského 

Kočičího hrádku zasázeli malé borovič-

ky. Letos bylo v plánu akci zopakovat, ale 

vzhledem k pandemii se nekonala.

Sportem ke zdraví

Závěr školního roku je nejen ve zname-

ní uzavírání klasifi kace, ale také sportování. 

Štafetovým během všech zúčastněných za-

číná vždy sportovní den pro 2. stupeň. Žáci 

se pak rozejdou na další sportoviště podle 

svého zájmu. Někteří hrají fl orbal, jiní volej-

bal, badminton nebo stolní tenis. Některá 

skupina žáků jde do kuželny, jiná do posi-

lovny a ostatní na turistickou vycházku. Za-

jímavou akcí bývá celorepublikový závod 

T-Mobile Olympijský běh, do kterého se 

naše škola zapojila už počtvrté. Pravidelně 

v červnu se koná také cyklistický závod „Ko-

láček“, kterého se účastní žáci 1. stupně. 

Senta Neumannová
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Ve znamení sněhu a zábavy

Mezi mé nejlepší zážitky patří lyžařský výcvik, který se uskutečnil v lednu roku 2020 

na chatě Slovanka v Jizerských horách.

Vše začalo v Přelouči u gymnázia, kam jsme všichni dorazili s obrovskými kufry 

a výbavou pro naše výkony na lyžích a snowboardech. Odjížděli jsme obě třídy, což 

bylo super, jelikož nás byla hromada a bylo jasné, že o vtipné Po příjezdu na chatu nás 

rozdělili na pokoje. Nastal neskutečný chaos, vypadalo to, jak ve včelím úle. Pobíhali 

jsme jak střelení, vždyť si to umíte všichni představit. Padesát puberťáků pohromadě.

Během dne vždy probíhal lyžařský výcvik na svahu Severák. Někdo byl již zdatnější 

jezdec, někteří naopak stáli na lyžích úplně poprvé. Ale i tak jsme působili jako jeden 

velký tým. Učitelé snad v sobě museli objevit nadpřirozené schopnosti, protože na-

konec jsme kopec dokázali sjet všichni. Velmi oblíbený byl také polední klid, na který 

jsme se vždy šíleně těšili. O legrační zážitky totiž nikdy nebyla nouze. Po večerech se 

o zábavu musel vždy postarat jeden pokoj, jednalo se o různé hry, u kterých jsme se 

moc nasmáli.

Týden utekl jako voda. Nikomu se domů rozhodně nechtělo. Když na to nyní spo-

lečně vzpomínáme, shodneme se na jednom – bylo to SUPER!    Lucie Matoušková, 9. A                              


