
Úryvky z kroniky České školy obecné ve Velkých Losinách 
(Státní okresní archiv Šumperk) 

Školní rok 

1949 / 1950 

Od počátku nového školního roku byl na škole zaměstnán nový školník Oldřich Opletal 
a jeho manželka jako uklízečka.  

Zájmové kroužky 

Na návrh učitelského sboru byly na škole zřízeny dva zájmové kroužky, pěvecký a 
čtenářský, a tři doučovací skupiny z jazyka vyučovacího.  

Nové lavice 

Rozpočet školních potřeb na rok 1949 činil 110 000,- Kčs. Z rozpočtu bylo zakoupeno 48 
nových lavic v ceně 53 350,- Kčs.  

Divadlo 

Divadelní kroužek při SRPŠ sehrál ve školním roce za vedení aktivní účasti všech členů 
učitelského sboru tři divadelní hry: „Její pastorkyňa“, „Maryša“ a „Jan Výrava“ o osmi 
představeních. Poslední hra byla hrána dvakrát v přírodě, v parku státního zámku ve 
Velkých Losinách.  

Stravování žactva 

Po celý rok provádělo se na škole stravování všeho žactva z akce MDF (Mezinárodní 
dětský fond). Dětem byly podávány masové a rybí konzervy, káva ze sušeného mléka, 
kakao a tuky. Toto stravování bylo doplněno stravováním z přídělových potravin (cukr a 
rohlíky).  

Junák 

V dubnu 1950 byl na škole založen pionýrský oddíl Junáka, do něhož se přihlásilo 25 žáků 
a žákyň. Důvěrníkem na škole je učitel Alois Plášek.  

Sběr 

Žactvo se zapojilo velmi úspěšně do sběru odpadových surovin. Celkem sebrali žáci za 
školní rok 5 148 kg papíru a hader, 180 kg šípků, 210 kg kaštanů, 115 kg pecek, 125 kg 
léčivých bylin, 70 kg hlemýžďů a 1 320 lahví ALPA. Mimo to zúčastnila se škola se 
žactvem sběru obilí v obci a v této akci bylo sebráno celkem 565 kg různých druhů 
obilovin. Tímto sběrem se národní škola ve Velkých Losinách umístila na 5. místě mezi 
školami v okresu a obdržela odměnou knihu Karola Plicky „Slovensko ve fotografii“ v ceně 
620,- Kčs. Dále se škola zapojila do soutěže ve sběru šípků s národní školou v Horní 
Libině a Hanušovicích a obdržela čestné uznání za výsledek ve sběru odpadových surovin 
a ve školním spoření.  

Co všechno se také slavilo 

… Dále bylo na škole vzpomenuto 5. výročí osvobození Bulharska (9. listopadu). 
U příležitosti „Mezinárodního dne boje za mír“ konaného dne 2. října 1949 v Paříži bylo 
žactvo poučeno o příčinách vzniku poslední světové války. Při příležitosti „Dne Spojených 
národů“ dne 24. října 1949 bylo vzpomenuto Charty Spojených národů a významů 
organizace Spojených národů. Bylo vzpomenuto také 5. výročí osvobození Albánie (29. 
listopadu), 26. výročí smrti V. I. Lenina (21. ledna 1950), 100. výročí narozenin 
T. G. Masaryka (7. března 1950), v týdnu od 6. do 11. února porážky Němců u Stalingradu 
roku 1943, v týdnu od 20. do 25. února únorových událostí z roku 1948, 50. výročí 
narození básníka Jiřího Wolkera (29. března) a 20. výročí smrti Vladimíra Majakovského. 



zapsal Jan Veichart, řídící učitel 


