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Noviny městyse
vydává Úřad městyse jako pravidelný zpravodaj
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ…
Vážení spoluobčané,
bývá zvykem se na začátku nového roku ohlédnout za rokem uplynulým a krátce jej
zhodnotit. V celosvětovém měřítku bude rok 2020 zapsán jako rok Covidu. Nejhorší
pandemie od Španělské chřipky, což je skoro přesně 100 let.
Dramaticky se to samozřejmě projevilo na kulturním životě Litultovic, kdy normálně
proběhl Obecní ples, Vodění medvěda a Pochování basy. Od března již nastoupila
epidemiologická omezení. Krátké uvolnění v létě stihli využít naši Sokolové k uspořádání
tradičního Sletu kopáčů, Rybáři z Litultovic realizovali několik závodů a SDH Litultovice
oslavil 135 let své existence, společně s otevřením nové hasičské zbrojnice společně s obcí.
Oslavy 135 SDH s otevřením Hasičské zbrojnice Litultovice byla největší společenskou
akcí v roce 2020 a kdybychom ji naplánovali o týden později, tak jsme ji už neuskutečnili,
protože došlo k dalšímu vyhlášení přísnějších opatření proti epidemii.
Kde se současná epidemie projevila jenom okrajově, a podařilo se realizovat všechny cíle,
byla investiční činnost obce. Počtem větších investičních akcí je to druhý nejnáročnější rok
v historii Litultovic, po roce 2017, kdy se realizovalo pět větších akcí. Počtem
proinvestovaných prostředků je to vůbec největší objem investic v historii Litultovic.
Velkou část těchto prostředků se podařilo získat z různých dotačních programů. Tady je
potřeba si uvědomit, že jenom malá část těchto prostředků se poskytuje průběžně, ale
v naprosté většině musíme nejdříve za své postavit a potom trpělivě čekat, až je nám daná
akce proplacena. Pro vaši informaci uvádím, že k 1. 1. 2021 čekáme na proplacení pěti a půl
miliónu korun.

Z úspěšných akcí je na prvním místě třeba zmínit Hasičskou zbrojnici, která je nevětší
investiční akcí v novodobé historii Litultovic. Celkový objem prostředků vynaložených
prostředků byl 14 800 000,-Kč, z toho dotace byla 6 750 000,-Kč, úvěr 7 000 000,-Kč a
vlastní prostředky 1 050 000,-Kč Pět výjezdů našich hasičů během říjnových povodní
ukázalo důležitost naší jednotky a také potřebnost dostatečně velké hasičské zbrojnice, která
u nás chyběla již 135 let a která by rovněž odpovídala požadavkům současnosti. Celkový
počet výjezdů za rok 2020 byl 42 a to rozhodně na jednotku v obci, která má 900 obyvatelů
není málo.
Druhou investicí co se týče objemu investovaných prostředků, je sběrný dvůr, zde jsou
celkové náklady 4 500 000,-Kč a výše poskytnuté dotace 3 000 000,-Kč. Samotný sběrný
dvůr by kromě většího pohodlí pro občany, kde nebudou muset čekat půl roku na
velkoobjemový odpad, měl pomoci splnit kritéria vytřídění odpadu, která jsou vyhlášena od
letošního roku a měla by se každý rok zpřísňovat. Při jejich nedodržování by se postupně
měly zvyšovat sankce pro Litultovice až do výše 200 000,-Kč.
Zároveň bych se chtěl omluvit, že sběrný dvůr není ještě otevřený, ale jedna věc je sběrný
dvůr postavit a druhá věc je administrativně zařídit všechny náležitosti k provozu. Pevně
doufám, že na konci ledna už bude sběrný dvůr v provozu.
Třetí je Komunitní centrum s knihovnou, zde celkové náklady byly 3 500 000,-Kč a výše
dotace činí 2 000 000,-Kč. Tady jsme řešili naprosto nevhodné prostory současné knihovny
a využili dotační titul, který nebyl úplně ideální (proto se realizovala některá, pro mnohé ne
úplně srozumitelná opatření, která jsou úlitbou dotačnímu titulu), ale poskytl významné
prostředky na alespoň částečné řešení skutečně havarijního stavu budovy č.p.51 (pošty).
Samotné komunitní centrum a knihovna by měla být otevřena v jarních měsících a práce na
budově pošty rozhodně nekončí. Momentálně máme podané dvě žádosti do rozdílných
dotačních titulů, aby rekonstrukce mohla dále pokračovat.
Z drobnějších akcí se ještě realizovala výsadba zeleně v hodnotě 345 000,-Kč podpořená
dotací ve výši 215 000,-Kč, která zahrnovala výsadbu u obchodu, v parku, u hřbitova,
autobusové zastávky a u tělocvičny.
Dvě akce se zahájily v roce 2020 a to rekonstrukce rybníku Excelák a rekonstrukce školní
zahrady. Tyto akce se ale budou dokončovat v roce 2021, takže bych se jim chtěl věnovat v
příštím článku, ve kterém se budu věnovat připravovaným projektům na letošní rok.
S přáním všeho nejlepšího a hlavně zdraví do roku 2021.
starosta Jan Birgus

INFORMACE K ODPADŮM…
Protože se stále množí dotazy na nový systém evidence odpadu v Litultovicích, pokusím
se v krátkosti shrnout, jaké změny přináší rok 2021.
Výše poplatku zůstává stejná tj. 600,-Kč na osobu a rok.
Slevu na poplatníka mají osoby dlouhodobě žijící v zahraničí, pokud doloží relevantní
doklad o pobytu. Tyto osoby jsou osvobozeny od poplatku úplně.
Slevu 300,-Kč lze uplatnit na studenta, který studuje v místě, které znemožňuje denní
dojíždění. Rovněž musí doložit potvrzením o studiu.
Slevu 300,-Kč lze rovněž uplatnit na třetí a další nezaopatřené dítě žijící ve společné
domácnosti.
Do tohoto počtu se nepočítají děti, na které již byla uplatněna sleva na studenta.
Doba na zaplacení poplatku se zkrátila do 31. 3. 2021 z důvodu nutnosti očipování nádob
na SKO (popelnice). Po tomto datu, těm co neuhradí poplatek, již nebude odpad vyvážen,
jelikož nebudou mít očipované popelnice.
Poplatek je možno uhradit hotově na podatelně městyse Litultovice v pondělí a středu od
8:00-11:00 a od 13:00-17:00 hodin, nebo převodem na účet. Požadavek pro přidělení
variabilního symbolu a případné přidělení karty na sběrný dvůr zasílejte, prosím, na email
mestys@litultovice.cz.
Co se týká samotných čipů na popelnice, tak ty budou po dohodě se svozovou firmou a na
základě rozhodnutí Rady městyse poskytnuty takto:
 Domácnosti s počtem trvale přihlášených osob 1-3, rekreační objekty a trvale
neobydlené objekty obdrží po zaplacení poplatku za popelnice jeden čip bezplatně.
 Domácnosti s počtem trvale přihlášených osob 4 a více obdrží dva čipy bezplatně.
Protože část občanů projevila zájem o větší počet popelnic, než je stanovený limit, je
možno si je objednat, ale na tyto popelnice jsou již čipy zpoplatněny kaucí ve výši 150,-Kč
na plechovou popelnici a 50,-Kč na plastovou popelnici.
Zájemci o nadlimitní popelnice se musí dostavit na úřad osobně, z důvodu složení kauce a
uhrazení poplatku za odpad. Chtěli bychom požádat, aby zájemci o nadlimitní popelnice tak
učinili co nejdříve, z důvodu zadání čipů do výroby.
Rovněž je důležité upozornit, že celková produkce odpadu na osobu již dle nové legislativy
bude evidována a bude zohledněna ve výši platby v příštím roce.
I v letošním roce zůstává pytlový sběr plastového odpadu s tetrapakem a drobným
kovovým odpadem. Co se mění, je to, že se bude evidovat produkce za jednotlivé
domácnosti pomocí nálepek s QR kódy. Každá domácnost po uhrazení poplatku obdrží
k žlutým pytlům stejný počet nálepek. Po naplnění pytle občan označí zavázaný pytel
nálepkou a ta při sběru bude načtená čtečkou a zaevidovaná. Vyšší podíl vytříděných odpadů
se rovněž projeví ve výši poplatku v příštím roce, ale tentokrát ve formě slevy (kdo více
třídí, platí méně). Zůstává v platnosti to co dříve, že nebudou přebírány pytle poloprázdné,
nezavázané či obsahující nepatřičný odpad.

Samotný sběr plastů bude pokračovat v měsíčním intervalu a první termín bude 18. 1. 2021.
Poslední změnou v letošním roce je provoz sběrného dvoru.
Každý občan (domácnost), který bude chtít využívat sběrný dvůr, si musí pořídit evidenční
kartu v ceně 12,-Kč, která umožní evidenci přivezeného odpadu na sběrném dvoře. Sběrný
dvůr umožní shromažďovat od občanů všechny odpady, které byli zvyklí odkládat při sběru
velkoobjemového odpadu, dále bioodpad, papír a kovy a tabulové sklo. Otevřeno bude od
března do října každé úterý od 14:00-18:00 a každý sudý týden sobotu od 8:00 -12:00 a od
listopadu do února každý sudý týden v úterý od 14:00-16:00 a v sobotu od 8:00-12:00.
Současnému otevření sběrného dvora brání nedodání některých evidenčních zařízení, dle
tvrzení dodavatele, z důvodu současné epidemiologické situace. Předpokládám, že do konce
měsíce ledna potřebné zařízení dorazí a budeme schopni sběrný dvůr spustit. Dovolím si
ještě upozornit, že bez evidenční karty nebude na sběrném dvoře žádný odpad převzat.
starosta Jan Birgus

UPOZORŇUJEME…
Svoz plastů
V pondělí 18. ledna 2021 proběhne svoz plastů. Pytle s plastovým odpadem
připravte jako obvykle před své domy na viditelné místo, a to do 7. hodiny ráno.
Prosíme o pečlivé zavázání pytlů!

USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ ZSTUPITELSTVA MĚSTYSE LITULTOVICE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LITULTOVICE
Milí spoluobčané,
všem vám děkuji za jakoukoliv podporu při opravě našeho kostela sv. Bartoloměje.
Za všechny občany a dárce na opravu kostela byla odsloužena v našem kostele mše sv. 24.
prosince 2020 a 1. ledna 2021 s prosbou o ochranu Panny Marie v novém roce. Další mše
sv. bude za občany a dárce sloužena na velikonoce 3. dubna.
Jen díky vaši pomoci jsme mohli opravu uskutečnit. Do konce měsíce ledna 2021 musíme
uhradit poslední fakturu. Pokud by mohl ještě někdo finančně přispět, zašlete dar na účet
veřejné sbírky 291800920/0300. Podrobnější rozpis dárců můžete sledovat na stránkách
farnosti https://farnostslavkov.majestat.cz/. Žijeme v nelehké době, přesto jsme dokázali
společně zrealizovat velké dílo a mám z toho upřímnou radost. Pán Bůh zaplať za každý váš
dar, za každou modlitbu.
Přejí Vám všem šťastný rok 2021, hodně Božích milostí a zdraví pro všechny naše občany.
P. ThLic Tomasz Juszkat Th.D. – farář

Vyúčtovaní veřejné sbírky farnosti Litultovice
Statika kostela
Výmalba fasády kostela
Hodiny na věži
Moravskoslezský kraj
Městys Litultovice
Veřejná sbírka a dary
Biskupství Ostravsko-opavské

446 tisíc
815 tisíc
140 tisíc
1.401.000
500 tisíc
450 tisíc
274 tisíc
140 tisíc
37 tisíc chybí

FINANČNÍ ÚŘAD PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ…

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava
Tel.: 596 651 302

Máte problém či dotaz k přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021? Nechoďte kvůli
tomu na finanční úřad, raději na své územní pracoviště zavolejte, napište nebo si informace
vyhledejte na webových stránkách. Vyplněná přiznání, prosím, vkládejte do sběrných boxů.
V lednu každoročně tisíce občanů v kraji podávají přiznání k dani z nemovitých věcí, často přitom
řeší své problémy s přiznáním osobně na finančním úřadě a jeho územních pracovištích. Z důvodu
zamezení dalšímu šíření onemocnění COVID-19 však nebude v lednu 2021 možné osobní
projednání těchto daňových záležitostí na finančním úřadě ani jeho územních pracovištích (jako
tomu bylo v minulých letech). Občané přesto o konzultace se zaměstnanci ani o pomoc s problémy
při vyplnění přiznání nepřijdou. Se svými dotazy se na zaměstnance mohou obracet telefonicky,
e-mailem nebo vhozením dotazu do sběrného boxu umístěného na každém územním pracovišti.
Speciální telefonické informační linky, zřízené na každém územním pracovišti, zajistí všem
tazatelům odpovědi na položené otázky k dani z nemovitých věcí se znalostí místních poměrů.
Odpovídat na dotazy občanů a firem budou na zřízených infolinkách zaměstnanci útvarů
majetkových daní všech územních pracovišť finančního úřadu, a to v pracovních dnech denně od
4. ledna 2021.
Finanční úřad proto zveřejňuje čísla speciálních informačních linek, kam mohou občané i firmy
volat od 4. ledna 2021 své dotazy ohledně problematiky daně z nemovitých věcí takto: v pondělí a
ve středu (od 8:00 -16:30 hodin), v úterý a čtvrtek (od 8:00 - 14:30 hodin) a v pátek (od 8:00 13:30 hodin).

Územní
pracoviště
finančního
úřadu

ÚP Ostrava I,
Jurečkova 940/2,
Ostrava

Telefonické
linky pro
příjem
E-mailové adresy pro
dotazů
příjem dotazů veřejnosti
veřejnosti
k dani z nemovitých věcí
k dani
z nemovitých
věcí
596 150 111,
podatelna3201@fs.mfcr.cz

596 150 360

ÚP Ostrava II,
Horní 1619/63, podatelna3202@fs.mfcr.cz
Ostrava Hrabůvka

596 705 304

ÚP Ostrava III,
Opavská
6177/74A,
Ostrava – Poruba

596 905 360,
podatelna3203@fs.mfcr.cz

ÚP v Opavě

podatelna3216@fs.mfcr.cz

596 905 322

553 681 390,
553 681 391

Úp v Hlučíně

podatelna3211@fs.mfcr.cz

595 021 365

Úp v Krnově

podatelna3214@fs.mfcr.cz

554 695 111

finanční úřad

podatelna3200@fs.mfcr.cz

596 651 111

Na Jízdárně
3162/3, Ostrava

K problematice dále uvádíme:
V pondělí 1. února skončí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021
a také možnost přihlásit se k placení této daně na rok 2021 prostřednictvím soustředěné
inkasní platby obyvatelstva (SIPO).
Povinnost podat přiznání se týká především nových vlastníků pozemků, zdanitelných staveb,
bytových a nebytových jednotek (včetně majitelů bytových jednotek převedených v roce 2020
z družstevního do osobního vlastnictví). Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné stavby
(budovy nebo vybrané inženýrské stavby), bytové a nebytové jednotky, které se nachází na území
Moravskoslezského kraje. Rozhodný je stav vlastnictví k nemovité věci k 1. 1. 2021.

Pozornost těmto řádkům by měli věnovat také vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2020 všechny
nemovitosti nebo část svých nemovitostí umístěných v Moravskoslezském kraji prodali, darovali
nebo je jiným způsobem převedli na nové vlastníky. Také bývalým vlastníkům nemovitých věcí
totiž zákon ukládá povinnost komunikovat s finančním úřadem, a to buď formou podání daňového
přiznání (pokud jsou ke dni 1. 1. 2021 vlastníky nemovitých věcí v obvodu územní působnosti
Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj) nebo formou písemného oznámení, že v roce 2020
přestali být vlastníky nemovitých věcí a nadále již k 1. 1. 2021 nejsou vlastníky žádné nemovité
věci ani poplatníky daně za nemovité věci v obvodu územní působnosti FÚ pro Moravskoslezský
kraj.
Důvodem pro povinné podání daňového přiznání je i provedená digitalizace katastrálních území,
která proběhla v roce 2020. Tímto úkonem ve většině případů dochází ke změně poplatníka u parcel
pronajatých zemědělským subjektům, dále ke změně číslování parcel a ke změně výměry parcel.
V roce 2020 byly prováděny v některých katastrálních územích pozemkové úpravy a revize údajů
katastru, na základě kterých také došlo ke změnám výměr pozemků, druhů pozemků, parcelních
čísel a slučování pozemků. Vlastníci nemovitostí byli o změnách skutečností plynoucích
z pozemkových úprav informování rozhodnutím nebo veřejnou vyhláškou vyvěšenou na obecním
úřadě příslušné obce a vznikla jim povinnost podat Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj,
přiznání k dani z nemovitých věcí dle stavu k 1. lednu 2021.
Pokud vlastník nemovité věci, která se nachází v Moravskoslezském kraji, podával přiznání k dani
z nemovitých věcí Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj v uplynulých letech a nezměnily
se skutečnosti rozhodné pro výpočet daně, daňové přiznání znovu nepodává. Skutečnost, že došlo
ke změně stanovené ceny půdy nebo výše místního koeficientu není sama o sobě důvodem pro
podání daňového přiznání.
Vlastník nemovité věci umístěné na území Moravskoslezského kraje, který tuto nemovitou věc
zahrnul do přiznání k dani z nemovitých věcí podaného v uplynulých letech, má povinnost podat
daňové přiznání zejména, pokud realizoval přístavbu, nástavbu nebo naopak část stavby
zlikvidoval, dále pak v případech, kdy došlo ke změně výměry jeho pozemků nebo ke změně druhu
pozemku, zvýšení počtu nadzemních podlaží apod.
Obce mohou obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území obce stanovit jeden
místní koeficient ve výši 2 až 5. Tímto koeficientem se pak násobí daň poplatníka za jednotlivé
druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo jednotek, případně jejich souhrny (s určitými
výjimkami).
Pro rok 2021 využilo možnosti stanovit místní koeficient 52 obcí
v Moravskoslezském kraji.
Celkem 37 obcí kraje stanovilo místní koeficient ve výši dvě, 7 obcí stanovilo místní koeficient
ve výši tři (Roudná pod Pradědem, Nošovice, Malenovice, Ostravice, Frýdlant nad Ostravicí,
Dětmarovice, Mořkov), 2 obce stanovily místní koeficient ve výši čtyři (Oprechtice ve Slezsku,
Paskov) a 6 obcí stanovilo místní koeficient v maximální výši pět (Palkovice, Žabeň, Bílá, Čeladná,
Staré Hamry, Stonava).

Podrobné informace o místních koeficientech stanovených obcemi v Moravskoslezském kraji
naleznete v příloze této tiskové zprávy a na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro
Moravskoslezský kraj.
V případě nejasností či pochybností ohledně správné výše daně z nemovitých věcí doporučuje
finanční úřad seznámit se podrobněji se všemi informacemi a novinkami na stránkách
www.financnisprava.cz.
Finanční úřad doporučuje využít k vyplnění i k podání daňového přiznání elektronickou
aplikaci na adrese www.daneelektronicky.cz, kde lze tiskopis Přiznání k dani z nemovitých
věcí na rok 2021 vyplnit automatizovaně s nápovědami, kontrolami, automatickými součty
a také jej lze vytisknout.
Má-li občan (nebo jiný daňový subjekt či jeho zástupce) zpřístupněnou datovou schránku
nebo má-li zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen daňové
přiznání podat datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně,
tj. prostřednictvím aplikace Elektronická podání na www.daneelektronicky.cz. Dílčí přiznání
k dani z nemovitých věcí se však podává pouze v listinné podobě.
Všechny tiskopisy a informace však lze rychle získat bez osobní návštěvy úřadů na internetových
stránkách www.financnisprava.cz.
Daň z nemovitých věcí na rok 2021 je splatná do konce května 2021.
Finanční správa České republiky poskytuje poplatníkům službu placení daně z nemovitých věcí
prostřednictvím SIPO. V případě zájmu o využití této služby naleznete více informací na stránkách:
http://www.financnisprava.cz/sipo.
Na základě žádosti, která byla v minulosti podána občanem, který je poplatníkem daně
z nemovitých věcí nebo na základě žádosti, která bude občanem podána finančnímu úřadu
nejpozději do 15. března 2021, bude občanovi doručen místo složenky e-mail s informacemi
potřebnými pro placení daně z nemovitých věcí. V případě zájmu o využití této služby naleznete
více informací na stránkách: www.financnisprava.cz/email.
Informace doručené e-mailem obsahují také QR kód, pomocí kterého lze daň z nemovitých věcí
ihned zaplatit přes internetové bankovnictví nebo pomocí mobilních platebních aplikací. Tímto
způsobem placení se na minimum snižuje riziko vzniku chyby v psaní při ručním zadávání
platebního příkazu, a tím se snižuje riziko nesprávně provedené platby.
Finanční úřad upozorňuje, že z důvodu špatné epidemiologické situace aktuálně nejsou otevřeny
pokladny pro placení daní v hotovosti na územních pracovištích finančního úřadu a s touto situací
je výhledově nutno počítat také v dalších měsících.
V Ostravě dne 18. 12. 2020
Ing. Petra Homolová, tisková mluvčí finančního úřadu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Zprávy ze ZŠ Litultovice
Úprava školní zahrady
Ve středu 25. 11. 2020 byly zahájeny úpravy školní
zahrady - kácení stromů, výsadba keřů, úpravy
terénu, projektem Městyse Litultovic, který je
financován z peněz EU.

Čtenářský koutek
Ve středu 18. 11. 2020 jsme na naší škole v prvním
patře otevřeli nově čtenářský koutek, který hned
vyzkoušeli naši druháčci čtením pohádky: O třech
medvědech. Nalezneme tady útulné pohovky s
polštářky, židličky, součástí je také výuková stěna s
písmeny a barvičkami, mapa světa, ke které můžeme
dojít, když si zaskáčeme panáka nalepeného na
podlaze. Tuto výukovou stěnu a čtenářský koutek
budou žáci využívat jak v dopoledních, tak i
odpoledních hodinách. Tento čtenářský koutek byl financován z peněz EU a zrealizován za
pomocí manželů Kalusových.
Halloween 2020
Letos jsme učení v maskách museli zvládnout doma. Na
stránkách jste měli mnoho možností k výběru činností, kterými
jste mohli oslavit tento svátek.

Konečně ve škole
Ve středu 19. listopadu mohli nastoupit
žáci druhé třídy do školy. Výuka však
musí probíhat s rouškami na ústech.

1. adventní pondělí
V pondělí 30. 11. 2020 jsme se zase konečně
sešli všichni v naší škole. Tento rok jsme
bohužel nemohli oslavit první adventní
pondělí společně a tak si každá paní učitelka
nachystala povídání, pracovní list nebo
vyrábění pro svou třídu. 4. třída si připomněla
začátek adventu nazdobením netradičního
adventního věnce a vypracováním pracovního
listu o sv. Ondřeji. Alespoň takto jsme si
připomněli začátek adventu a trošku jsme se
naladili na přicházející vánoce. Žáci 2. ročníku
si vyrobili adventní stromeček, který je plný dobrot. Připomněli jsme si znalostním kvízem
svátek sv. Barbory a sv. Mikuláše a luštili vánoční hádanky. Ve váze máme natrhané
barborky. Žáci 5. třídy započali Advent první sadou otázek o zvycích a tradicích, odpovědi
získávali z textů v prostorách třídy.

Úprava školní zahrady v prosinci
V prosinci se práce na školní zahradě
přesunuly za budovu školy, kde se
buduje výukový altán.

2. adventní pondělí
Druhé adventní pondělí se neslo v duchu Mikuláše. Ráno děti ve třídě zjistily, že naši školu
přes víkend navštívil Mikuláš a přinesl jim balíček sladkostí. Také toto pondělí jsme si
připomínali tradice adventu v jednotlivých třídách. Ve 4. třídě si žáci četli o vzniku
adventního kalendáře, své znalosti si ověřili v kvízu a vyzkoušeli si otevřít speciální
adventní kalendář plný vyjmenovaných slov. Žáci 2. ročníku po zapálení druhé adventní
svíce a rozdání mikulášských balíčků sestavili myšlenkovou mapu - Vánoce a zahráli si
pohádkový vánoční kvíz v adventním kalendáři české televize. Žáci 5. ročníku si osvěžili
pověst o Mikulášovi a vyplnili druhou sadu otázek k Vánocům, zvykům a tradicím.

3. adventní pondělí
V pondělí 14. 12. 2020 jsme si zapálili ve
škole třetí adventní svíci. Paní učitelky opět
pro žáky své třídy připravili vyučování s
vánoční tematikou. Ve čtvrté a druhé třídě
si připomněli vytvářením dvojic obrázku a
textu sv. Lucii, její život, tradice spojené s
tímto dnem a také pranostiky, ke kterým si
žáci vytvořili ilustrace.
V páté třídě žáci pracovali s textem a
zjišťovali důležité informace o Vánocích
celkově, na závěr zodpověděli třetí část otázek o tradicích.
Posezení u vánočního stromečku
V pátek 18. 12. 2020 jsme ukončili předčasně výuku v
tomto kalendářním roce 2020 tradičně posezením u
vánočního stromečku, tentokrát odděleně, každý
ročník ve své třídě. Děti si rozdaly dárečky, zahrály si
hry a zasoutěžily. Páťáci si vyhodnotili adventní
soutěžení s tradicemi. Pro čtvrťáky si paní učitelka
připravila zdobení vánočního stromečku s úkoly a
vánoční pyramidu plnou příkladů. Naši nejmenší
druháčci si rozsvítili vánoční stromeček a zapálili
vyrobené svícínky a soutěžili ve vánočním počítání,
četli si bajky, zatančili si s anglickými písněmi a
koledami. Po rozdání dárků si pustili vánoční pohádku.
Nástup do školy v novém roce 2021
Nový kalendářní rok ve škole začal jen s malým počtem žáčků. 4. ledna 2021 bohužel do
školy nastoupili, dle nařízení vlády, jen žáci 2. ročníku naší školy. Žáci 4. a 5. ročníku
pokračují ve výuce distančním způsobem.
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