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Září 2016

V září jsme slavnostně zahájili, již tradičně před budovou školy, nový školní rok. Za přítomnosti hostů,
pana starosty a pana faráře, bývalých vyučujících a samozřejmě rodičů a přátel školy, jsme slavnostně
pasovali naše nejmenší na Prvňáčky 2016 a ty nejstarší na Patrony 2016. Je to již akce, která k naší
škole patří a věřím, že pomáhá jak prvňáčkům, tak i deváťákům. Byl jsem přítomen na prvním zasedání
žákovského senátu, které bylo velmi podnětné a ukázalo mi, že žákům na naší škole záleží a mají
spoustu nápadů. To dokázali i splněním prvního úkolu, kdy měli zástupci senátu, spolu se svými
spolužáky ze třídy napsat, co by rádi, aby se v naší škole zlepšilo, koupilo. Mnohdy to jsou nápady,
které jsou zajímavé a samozřejmě se budu snažit, aby byly i zrealizované. O tom, že nehážeme nápady
dětí do koše svědčí i fakt, jak krásný máme školní dvůr, který je vlastně vytvořen na přání žáků a
senátu. Senát také obdržel příspěvek od obce na opravu pomníku T. G. Masaryka, nad kterým žáci
převzali patronát. Zajistí spolu s vyučující vyčištění busty a opravu nápisu. Dále se zástupci z řad
senátorů zúčastnili zasedání obecního zastupitelstva, kde přednesli své návrhy na opravu autobusové
zastávky a také své dotazy, které se týkaly zlepšení životního prostředí v naší obci. Byl jsem také
přítomen a musím říci, že důstojně reprezentovali naši mládež.
Akce s názvem Dýňobraní opět ukázala, jak šikovné děti jsou a co vše dokáží vytvořit. O tom jste se
mohli samozřejmě přesvědčit i vy, jelikož výtvory dětí zdobily prostranství před budovou školy.
Deváťáci opět pomáhali svým mladším kamarádům. Velmi zajímavou akcí bylo pokračování našeho
školního projektu Velká města ČR, kdy žáci 8. a 9. ročníku navštívili opět Prahu, kde zhlédli krásnou
výstavu obrazů A. Muchy a dále se zaměřili procházkou na historické oblasti Prahy. Výstupem všeho
bude prezentace obou ročníků, kterou umístíme na stránkách školy. Školní dvůr a jeho přestavba byla
dokončena instalováním velkého pískoviště a nákupem mobilního ohniště. Tím je již vše hotovo a nyní
jen zbývá využívat to, co jsme vytvořili. A to se již děje, žáci mají možnost o velkých přestávkách
cvičit na novém workoutu, v teplých dnech se již mnozí učili v nové pergole a žáci družiny již také
vyzkoušeli nové pískoviště.
Obrázky našich dětí se objevily v tisku. Začínáme s tradiční akcí Třídíme s Hantaláčkem. Obdrželi
jsme první sponzorské dary, za které jsme velmi vděčni a moc děkujeme. Prostě, škola se opět rozjela
plným tempem a doufáme, že dojedeme zdárně do cílové rovinky. Přeji vám všem krásné podzimní dny.



datum akce organizoval různé

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 Vedení školy Hosté pan starosta, pan 
farář

1. 9. Pasování prvňáčků a patronů 2016 Vedení školy 1. a 9. r. 

9. 9. První zasedání žákovského senátu, host ředitel školy Mgr. Iva Sovová, senát Zástupci žákovského senátu

15. 9. Zahájení plaveckého výcviku Ved.školy,  Mgr. M. Kristová, Mgr. 
M. Krejčí

2., 3. r.

16. 9. Nové pískoviště na školním dvoře Vedení školy Hrazeno z výtěžku sběrové 
soutěže

16. 9. Ohniště na školním dvoře Vedení školy Hrazeno ze sponzorských 
darů

16. 9. Návštěva Veřejného zasedání zastupitelstva obce 
senátory žákovského senátu školy

Mgr. Iva Sovová S. Čuprová (9. r.),
F. Hromek (8. r.)

19.9. Dýňobraní  2016 Mgr. R. Rebendová, 
Mgr. M. Kristová, 
Mgr. M. Krejčí

1. stupeň + žáci 9. r.

21. 9. Velká města ČR – další část projektu, Praha –
Muchova Slovanská epopej

Ing. M. Kosová,
Mgr. R. Pekárková

8., 9. ročník, vstupné 
hrazeno sponzorsky

21. 9. Nabídka školního klubu – celkem 13 kroužků Vedení školy, p. S. Osičková 2. stupeň a žáci 
nenavštěvující ŠD

září Pedagogická praxe ve školní družině – M. Valášková p. S. Osičková ŠD

27.9. Vysílání školního rozhlasu–
sv. Václav

Vedení školy

Od září Ovoce do škol
Dodávka každý týden

Vedení školy 1. -5.r.

září Podzimní věnec k výzdobě vchodu školy p. L. Maděřičová Sponzorský dar škole

září Klece a potřeby pro projekt Školní zoo p. L. Maděřičová Sponzorský dar škole

září Tvorba nového školního kalendáře 2017 Vedení školy

září Sběrová soutěž Třídíme s Hantaláčkem - vyhlášení Mgr. M. Krejčí 19. 10. – první sběrový den

Během letních 
prázdnin

Obrázky našich žáků v časopisu 
TV - magazín

p. S. Osičková





Říjen 2016

V říjnu se ve škole pracovalo tak, jak již je zvykem. Tradičně proběhly první třídní schůzky, na kterých se
rodiče spíše informativně dozvěděli, co nás v tomto školním roce čeká. Známky se totiž za měsíc září moc
nedávají, jelikož s rozjezdem počkáme spíše na říjen. Touto dobou ale již pracujeme naplno a i hodnocení
přibývá. Z přiloženého soupisu akcí je vidět, že nadále pokračujeme již v zaběhlých úspěšných projektech
a akcích. K těm patří bezesporu projekt 72 hodin – Ruku na to, kdy si žáci prvního stupně sami uklidí park
před školou a školní dvůr. Prvňáčkům jsme mohli díky sponzorům zakoupit nová trička s logem akce, ti
starší již trička mají z předešlých let. Ale neodešli s prázdnou ani oni, dostali totiž všichni náramky
s mottem akce.
Rád bych poděkoval všem, kteří se zúčastnili školního sběru papíru. I když nám počasí nepřálo, vysbíralo
se opět velké množství. Díky nepříznivému počasí jsme museli odvolat dětmi oblíbené Strašidelné
putování. O nic ale nepřišly, celá akce proběhla netradičně ve škole a to 4. 11. 2016. Rozběhla se i výuka
cizího jazyka s rodilým mluvčím, kterou i tento školní rok můžeme dětem zajistit díky příspěvku obecního
úřadu. Školní zoo se nám rozrostla o nové přírůstky, samičku zakrslého králíka a morče. Vše jsme mohli
pořídit díky našim sponzorům, za což jim moc děkujeme. Jsme vděčni za každý sponzorský dar, který
využijeme vždy k akcím, odměnám či jiným aktivitám, které jsou spojeny s dětmi. Vysíláním školního
rozhlasu jsme si připomněli významný den - 28. říjen a uklidili pomník T. G. Masaryka, který máme pod
svým patronátem. Zejména žáci 9. ročníku nás mile potěšili, když se ve velké konkurenci 64 škol z celého
kraje umístili na krásném 20. místě na Dnu přírodních věd v Brně. Méně se nám pak vedlo na Běhu Boba
Zháňala, ale tak to prostě je. Děti se musí naučit i prohrávat, aby příště mohly zazářit. Snad budeme další
rok úspěšnější. Na škole proběhla i školní kola soutěží Logická olympiáda a Přírodovědný klokan. Nejlepší
řešitele máte uvedeny v tabulce akcí na stránkách školy. Na nový kalendářní rok byl vytvořen Školní
kalendář 2017, jehož si budete moci zakoupit na druhém Vánočním jarmarku, který bude pořádat
Žižkovjánek.

A to by bylo ze života školy za měsíc říjen asi vše.



datum akce organizoval různé
5.10. Třídní schůzky Vedení školy, TU

5.10. ZOO Brno, Den přírodních věd Ing. M. Kosová 9. ročník - 20. místo z 64 družstev

6.10. Veletrh vzdělávání Brno Mgr. K. Bartošíková, Ing. M. Kosová, 
Mgr. I. Sovová

8.,  9 .r.

12.10. Běh Boba Zháňala, Hrušky Mgr. S. Haňka, Mgr. J. Bistrá,,Mgr. M. 
Kristová, Mgr. R. Rebendová
Mgr. M. Krejčí

8. místo

10.10. Logická olympiáda Mgr. R. Pekárková Nejlepší řešitel 
R. Franc 8.r.

17.10. Přírodovědný klokan Ing. M. Kosová 8., 9. r.
M. Velička 62 b.

12.10. Rodilí mluvčí - výuka Vedení školy 3. - 9. r.

14. 10. 72 hodin – Ruku na to Mgr. M. Kristová Trička pro 1. r. zakoupena ze sponzorských darů

18.10. 1. sběrový den Mgr. M. Krejčí 3714 kg papíru
1. místo VII. třída 932 kg,
2. místo II. třída 584 kg, 
3. místo IV. třída 572 kg. Nejlepší žáci:
1. Tetur Samuel VII. tř., 
2. Virágová Karolína VIII. tř.,
3. Konečná Kateřina IV. tř.

21. 10. Strašidelné putování 9. ročník + 8. ročník Pro děti 1. Stupně
Z důvodu nepříznivého počasí přesunuto

21.10. Vysílání – 28. říjen Mgr. K. Bartošíková

21.10. Úklid pomníku T. G. Masaryka, položení kytice Mgr. I. Sovová 7. ročník

24., 25. říjen Ředitelské volno Vedení školy Částečná oprava elektroinstalace na 1. st. –
vypnutí proudu

říjen Čtení pomáhá Mgr. K. Bartošíková 6. – 9. r.průběžně

Říjen Nový přírůstek do Školní zoo – zakrslý králík Vedení školy Hrazeno ze sponzorských darů

Říjen Nový kalendář školy na rok 2017 Vedení školy Hrazeno sponzorsky

říjen Sponzorský dar pan V. Dušek, 6 000,- Kč
Sponzorský dar Virágovi
Morče do Školní zoo 
Sponzorský dar p. Rybar,3 000,- Kč
Farma RV

Vedení školy Úhrada vzdělávacího programu 
Špekáčky 
p. Maděřičová
Zakoupení králíka a příspěvek na krmivo
Seno pro králíky





Listopad 2016

Listopad máme zdárně za sebou, a tak můžeme bilancovat, co se nám podařilo a naopak, co se třeba
nepodařilo. Již tradiční největší akcí, kterou pořádají sami žáci, bývá známé Strašidelné putování. Letos
jsme museli jeho konání přesunout z důvodu nepříznivého počasí do budovy školy. Ale určitě díky tomu
neztratila tato akce na své populárnosti, myslím, že přímo naopak. Děti chodily po skupinkách, plnily úkoly
a nakonec prošly strašidelnou stezkou a opekly si špekáček na školním dvoře, kde jsme instalovali nové
přenosné ohniště. Zkrátka, podařilo se a věřím, že i našim nejmenším se tato akce líbila. Listopad je také
spjat s nabídkou škol pro naše deváťáky. Nejen, že mnohé navštíví přímo žáky u nás, ale i my jsme s osmým
a devátým ročníkem zavítali na již druhý ročník Břeclavského fortelu, kde si žáci mohli vybrat z možností
nabízených školy. Navštívil nás také známý cestovatel T. Kubeš, kterým dětem připravil zajímavou
přednášku ze svých cest. Tentokrát živě vyprávěl a pouštěl prezentaci z putování po Asii. I tato akce se u
žáků vždy setkává s velkým ohlasem, nebylo tomu jinak i letos. Velkým úspěchem skončila soutěž Bible a
my, kde naše žákyně T. Maršálková z 5. ročníku obsadila 1. místo a bude nás reprezentovat v celostátním
kole. Skvělý výsledek, moc blahopřejeme. Zúčastnili jsme se i sportovních soutěží, kde se nám ovšem moc
nedařilo, tak snad příště. Zapálení bylo, ale soupeři byli prostě lepší, ale o tom je také život. Naučit se
přijmout porážku. Ke konci listopadu již bylo znát, že se blíží nejkrásnější svátky v roce, Vánoce. Deváťáci
vyrobili krásná srdíčka na strom školy a společně jsme ho pak rozsvítili v pondělí 28. 11. 2016. Nejen nové
ozdoby, ale i hvězda krásně zazářila do noci. Celý program byl proložen vánočními přáními dětí a písněmi
hostující skupiny COUNTRIO, která se postarala o krásný zážitek všech přítomných. Vánočně jsme se
naladili i při výtvarné soutěži S Mikulášem a čertem, ale také na zájezdu do skanzenu ve Strážnici, kde se
děti mohly seznámit s tím, jak se na vesnici dříve slavily Vánoce a advent. Tím jsme zakončili měsíc
listopad a vkročili do prosince, ale o tom až příště.
Rád bych se jen stručně zmínil o personálních změnách, které u nás v listopadu proběhly. Ze zdravotních
důvodů ukončil působení na naší škole pan učitel P. Zugárek, třídnictví ve čtvrté třídě přebral pan učitel Z.
Vašek. Dále od prosince nastoupila na školu Bc. K. Michalicová, která bude vyučovat výtvarnou výchovu a
pracovní činnosti. Panu Zugárkovi přeji za vás všechny, aby se mu zdraví zlepšilo a paní učitelce
Michalicové, aby se jí u nás na škole líbilo.



datum akce organizoval různé

2.11. Kontrola provozu školy Vedení školy, p. Konečná
4.11. Strašidelná škola Mgr. K. Bartošíková

Mgr. R. Pekárková
Mgr. I. Sovová
Mgr. J. Bistrá
Mgr. R. Rebendová
S. OSičková

Akce – Třída pro třídu
9. r. pro 1.st.

10.11. Břeclavský fortel Mgr. I. Sovová 8., 9.r.
21.11. Rodilý mluvčí Vedení školy 3.-9.r.
11. 11. Přednáška cestovatele T. Kubeše - Asie Vedení školy 1.st., 2.st., - hrazeno sponzorsky

11. 11. Florball Mgr. S. Haňka 6., 7.r., 4. místo
15.11. Gymnázium Pavlovice – informativní schůzka 

pro žáky
Vedení školy 9.r.

16.11. Vysílání školního rozhlasu 
17. listopad 

Mgr. K. Bartošíková

19. 11. Florball Mgr. S. Haňka 8., 9.r. – 4.místo
21.11. Výroba ozdob na vánoční strom školy L. Maděřičová,

Mgr. K. Bartošíková, 
9. ročník
Hrazeno sponzorsky – Restaurace 
Maděřič

23.11. Bible a my, okresní kolo Mgr. M. Kachyňová 1. místo T. Maršálková
24. 11. VIDA Brno Mgr. R. Pekárková, Mgr. K. 

Bartošíková, Mgr. S. Haňka, Ing. M. 
Kosová

2.st., část vstupného hrazeno 
sponzorsky 
50,- Kč

24.11. Výtvarná soutěž 
S čertem a Mikulášem

1.st.
Mgr. J. Bistrá, 
Mgr. R. Rebendová, 
Mgr. P. Zugárek
Mgr. M. Kristová

žáci 1. -5. r.
vítězové – L. Slámová, 

25. 11. Návštěva knihovny –
B. Němcová, beseda

Mgr. M. Sova 5. r.

28.11. Pedagogická rada za 1/4 Vedení školy Pedag. pracovníci školy
28.11. Rozsvícení vánočního stromu školy, country 

skupina COUNTRIO, přání jednotlivých tříd
Vedení školy Všichni pracovníci školy, žáci, hosté

29.11. Skanzen Strážnice  - Vánoce v lidových 
tradicích

Mgr. R. Rebendová
Mgr. J. Bistrá
Mgr. M. Kristová
Mgr. P. Zugárek

1.stupeň

celoročně Víčka pro Honzíka Ing. M. Kosová 8. ročník





Prosinec 2016

Letos byl prosinec zejména ve znamení velké vánoční besídky, kterou jsme netradičně nazvali Vánoce s Rybou
a věnovali tak nejen nejznámějšímu vánočnímu skladateli J. J. Rybovi a jeho vánoční mši, ale i zvířeti, které asi
Vánoce moc rádo nemá. Veškerý program byl hlavně zaměřen právě na „ rybu“ ať tak, či tak. Myslím si, že se
nám podařilo pobavit zaplněný sál kulturního domu a vánočně naladit všechny přítomné. Samozřejmě, tento
měsíc nepatřil jen besídce. Také jsme již počtvrté rozsvěcovali vánoční strom školy, tentokrát spolu se
skupinou COUNTRIO. Akce se více než vydařila a všichni společně jsme nejen rozsvítili strom, ale také
zazpívali vánoční písně a jednotlivé třídy přečetly svá novoroční přání lidem dobré vůle. Letos nebyla škola
otevřena, stane se tak příští rok, kdy první adventní neděli uspořádáme den otevřených dveří s opět zajímavým
námětem, To se ale nechejte překvapit. Více prozrazovat nebudeme. V prosinci se děti zúčastnily i
vzdělávacích akcí. Takovou byl například výlet do Brna, kde se žáci na Masarykově univerzitě stali malými
badateli a zkoumali buňku. Také jsme uspořádali školní kola olympiád z ČJ a D. Nejlepší žáci nás budou
reprezentovat v okresních kolech. Budeme držet pěsti. Deváťáci navštívili Úřad práce v Břeclavi, kde se mohli
více dozvědět o možnostech svého dalšího vzdělávání. Také jsme se zapojili do charitativních akcí. V prosinci
to byla akce Kola pro Afriku. Moc děkujeme všem, kteří přispěli. Přihlásili jsme se do projektu, který bude
financovat EU a měli bychom na něj dostat nemalou částku. Podrobněji vás budu informovat až po schválení
našeho záměru. Nechyběly vánoční dílny, kdy žáci vyráběli výrobky na 2. Žižkovský jarmark. Vše se vydařilo a
stánek školy snad přesvědčil přítomné, jak jsou děti šikovné. Zde bych rád poděkoval všem sponzorům školy,
díky kterým jsme mohli například zakoupit materiál. Někteří rodiče i přišli a pomohli přímo. Patří mezi ně
tradičně paní I. Přibylová a L. Maděřičová, za což jim moc děkujeme. Samozřejmě nechyběl ve škole Mikuláš, o
který se postarali naši nejstarší žáci. Děti školní družiny měly zpestřený program zájezdovým divadlem, které
se velmi líbilo. Poslední den ve škole patřil třídním besídkám, vánočnímu vysílání, které letos zajistil žákovský
senát, a nakonec jsme si všichni popřáli u vánočního stromu školy, kde jsme zazpívali koledy a každá třída si
odnesla malý dárek – šek na 400,- Kč. Tento, již obvyklý vánoční šek, můžeme dětem věnovat díky sponzorům a
tím pádem děkuji nejen jim, ale všem, kteří se zúčastnili vánoční besídky a přispěli. A to je již za prosinec
opravdu vše.



datum akce organizoval různé

30.11. Olympiáda z ČJ
Olympiáda z D
školní kola

Mgr. K. Bartošíková 8., 9.r.
Nejlepší řešitelé M. Čech, V. Dušek

2.12. Kola pro Afriku Mgr. I. Sovová, senát
6.12. Školou chodí Mikuláš Vedení školy, 

Mgr. K. Bartošíková
9. r.

8.12. Návštěva Úřadu práce IPS Mgr. I. Sovová, 
Mgr. S. Haňka

9. r.

9. 12. Generální zkouška na vánoční besídku školy Vedení školy 1.- 9.r.

10.12. Vánoce s Rybou
Velká vánoční besídka školy

Vedení školy, vyučující 1.-9.r.

13.12. Divadélko Květinka v ŠD p. S. Osičková Děti ŠD
13.12. Bioskop Brno Ing. M. Kosová 6.r., hrazeno sponzorsky
19.12. Vánoční dílny školy Třídní vyučující 1.-9.r.
21.12. 2. Žižkovský vánoční jarmark Mgr. M. Sova, Mgr. M. Kristová, 

S. Osičková
1.- 9.r. - výrobky

22.12. Třídní vánoční programy Třídní učitelé 1. -9. r
22.12. Zpíváme u stromu školy, vánoční přání, 

vánoční „šeky“
Vedení školy 1.-9. r.

Sponzorsky 400,- na třídu
22.12. Vánoční vysílání školního rozhlasu Mgr. I. Sovová, senát 1.-9.r.

prosinec Zakoupen nový počítač do 9.r., notebook 
pro výuku, sedací vaky na chodby, kytara na 
výuku HV, mikroskopy pro výuku PŘ

Vedení školy Žáci a vyučující

prosinec Registrace v projektu EU 
Podpora rozvoje čtenářské a matematické 
gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a 
žáků ohrožených školním neúspěchem a 
podpora společného vzdělávání. Podpora 
osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, 
sdílení zkušeností a personální podpora škol.

Vedení školy 458 520,- Kč





Leden 2017

Máme za sebou první pololetí školního roku 2016/2017 a můžeme konstatovat, že dopadlo dobře. Co se
týká kázeňských přestupků, byly uděleny pouze důtky třídních učitelů a napomenutí, žádná dvojka
z chování ani ředitelská důtka. V tomto bylo první pololetí opravdu výjimečné, málokdy se podaří, aby
nebyla udělena žádná ředitelská důtka. Většina napomenutí se týkala „pouze“ zapomínání. Do školy nám
přibyli další tři žáci, a tak máme již 123 dětí, což je na tak malou školu, jakou jsme, výborné. Výsledky
vzdělávání byly přiměřené píli žáků. Tradičně nejkrásnější vysvědčení měly děti z nejnižších ročníků,
čím výše, tím se známky mění. Ale i na druhém stupni jsou žáci se samými jedničkami a těch si moc
vážím. I když se leden nesl ve znamení písemných prací, zkoušení a opakování, připravili vyučující pro
žáky zajímavé akce. Tradiční výlet do Brna na MU Brno – Bioskop opět žáky 9. ročníku velmi zaujal. Již
stálá charitativní akce Tříkrálová sbírka byla ve znamení zimy, ale i tak se žáci 8. a 9. ročníku zhostili
důstojně svého úkolu. Díky mrazům a velmi chladnému počasí mohli vyučující 1. stupně zorganizovat
společné odpolední bruslení na Žižkovském rybníku, kde si žáci porovnali svůj bruslařský um v různých
soutěžích. Rád bych opět poděkoval všem rodičům a žákům, kteří si udělali čas a zúčastnili se akce
Třídíme s Hantaláčkem. Bylo opět vysbíráno úctyhodné množství papíru. Díky panu Konečnému se naši
třeťáčci a čtvrťáčci dozvěděli o tom, jaká zvířata žijí v našem okolí a co v zimě potřebují. Ještě jednou
za krásnou prezentaci i vycházku moc děkujeme. Za odcházející vyučující Mgr. K. Bartošíkovou
(mateřská dovolená) nastoupila Mgr. B. Pížová. Žáci 2. stupně absolvovali konverzační soutěž v anglickém
jazyce a nejlepší dva nás budou reprezentovat v okresním kole.



datum akce organizoval různé
9. 1. Bioskop Brno, MU Brno Ing. M. Kosová 9. r.

13., 14. 1. Tříkrálová sbírka Mgr. I. Sovová 8., 9.r.

16. 1. Bruslení žáků 1. stupně Mgr. R. Rebendová, Mgr. J. Bistrá, Mgr. 
Z. Vašek, Mgr. M. Kristová

Žáci 1. stupně, Žižkovský rybník

18.1. Hodina s rodilým mluvčím - AJ Vedení školy, jazyková škola Žáci 3. – 9. r. 

18.1. Třídíme s Hantaláčkem – 2. sběr Mgr. Z. Vašek Výsledky na stránkách školy, 4 920 
kg

Zasedání žákovského parlamentu 
školy

Mgr. I. Sovová Zástupci žákovského senátu

17.1. Dějepisná olympiáda – okresní 
kolo

Mgr. K. Bartošíková M. Čech
V. Dušek

23. 1. Beseda s myslivcem p. F. 
Konečným

Mgr. D. Řehánková 3., 4.r.

23.1. Nástup nové vyučující – zástup za 
MD Mgr. Bartošíkové

Vedení školy Mgr. B. Pížová

25. 1. Pololetní pedagogická rada Všichni vyučující

leden Změna – andulky pro 3. r., Školní 
zoo

Vedení školy 3. r.
Mgr. M. Kristová

27. 1. Ředitelské volno – výpadek el. 
energie

Vedení školy

31. 1. Předání pololetního vysvědčení, 
slavnostní vysílání školního 
rozhlasu

Třídní vyučující,
Mgr. M. Sova

Projev ŘŠ na stránkách školy

26.1.
30.1.-

Olympiáda – Anglický jazyk, školní 
kolo

Mgr. I. Sovová 1. M. Osička, M. Hubáček
2. J. Očenášková, M. Čech
3. K. Valová, V. Krejčí

3. 2. Pololetní prázdniny





Únor 2017

Měsíc únor je již za námi. Tradičně zasedal žákovský senát školy, který také letos uspořádal a
zorganizoval akci s názvem Valentýnské odpoledne. Společně si nachystali zábavu, hry, občerstvení,
které bylo hrazeno ze sponzorských příspěvků. Akce se vydařila a všem zúčastněným líbila. Dále senát
připravil pro všechny žáky školy, kteří měli zájem, charitativní akci s názvem Sněhulák pro Afriku. Stále
jsme čekali na sníh a jako zázrakem den před konáním napadl, takže jsme se mohli s chutí pustit do
stavění. Děti postavily krásné výtvory, které ovšem, díky vandalům, dlouho nevydržely. Výtěžek celé
akce 3 400,- Kč byl zaslán na konto neziskové organizace Kola pro Afriku. Nejhezčí sněhuláci byli
vyhodnoceni a drobné odměny jsme zakoupili opět ze sponzorských příspěvků. První stupeň již tradičně
jeden týden zapracoval na své fantazii a oblékal se v daném Barevném týdnu podle toho, jak jim to
předepisovala pravidla. Letošní Barevný týden byl ve znamení různých barevných dvojkombinací –
černobílé, hnědočervené, zlatostříbrné a jiných. Děti přišly mnohdy vyzdobeny tak, že jsme je všichni
obdivovali. Zde se patří poděkovat i vám, rodičům, kteří jste určitě svým ratolestem pomáhali. Koncem
týdne nás také navštívila Česká školní inspekce, aby provedla své zjišťování. Tentokrát byla inspekce
tematická, zaměřená na přírodovědné obory. Výsledné zjištění mě velmi potěšilo a taky utvrdilo v tom,
že máme kvalitní pedagogy, kteří se dětem věnují a snaží se jim předat co nejvíce vědomostí.
Samozřejmě je stále co zlepšovat, a o to nám jde především. Poděkování patří jak všem pedagogům,
kteří se průzkumu zúčastnili, tak i žákům, kteří ukázali, že i malá vesnická škola může kvalitně připravit
své svěřence na další studium. Školní Zoo se rozrostlo o malé morčátko, které si přáli naši prvňáčci a
spolu s paní učitelkou se již o něj vzorně starají. Dětem z družiny jsme zakoupili sedací balón, který
mají žáci také na chodbě 1. i 2. stupně. Tím jsme také splnili jeden z požadavků, které děti projevily
prostřednictvím žákovského senátu. Deváťáci si za pomoci výchovné poradkyně vyplnili své přihlášky do
škol a obdrželi zápisové lístky. Nezbývá, než jen držet pěsti, aby vše vyšlo. Pomalu jsme se také začali
připravovat na velký čtyřdenní výlet 2. stupně, který proběhl v květnu.



Datum Akce Organizoval Různé

2. 2. Sněhuláci pro Afriku Mgr. I. Sovová, žákovský senát 1. - 9.r.

6. 2. Zasedání žákovského senátu Mgr. I. Sovová, žákovský senát Členové senátu

16.2. Konverzační soutěž v AJ, okresní kolo Mgr. I. Sovová M. Hubáček,
5. místo

17.2. Valentýnské odpoledne Mgr. I. Sovová,
žákovský senát

Žáci 2. stupně

22. 2. Hodina AJ s rodilým mluvčím Vedení školy 3. - 9. r.

23., 24.2. Návštěva České školní inspekce –
přírodovědné předměty

ČŠI, vedení školy celostátní průzkum

27.2. – 3.3. Barevný týden – barevné kombinace Mgr. R. Rebendová,
Mgr. L. Domesová,   

Mgr. Z. Vašek, 
Mgr. M. Kristová,
Mgr. J. Bistrá,

Žáci 1. stupně

Únor Zakoupení křesla – balón – do školní 
družiny

Vedení školy Školní družina

únor Testy zpracované družební školou ZŠ 
Mohelno

Vedení školy Pro 6. ročník

únor Nový přírůstek do Školní Zoo – morče US 
Teddy 

Vedení školy, 
Mgr. R. Rebendová

1. ročník

únor Zahájení organizace velkého čtyřdenního 
výletu 2. stupně – Jeseníky 2017

Vyučující 2. stupně, vedení akce
Mgr. S. Haňka

6.-9.r.

únor Tradiční rozhlasové přání k narozeninám Vedení školy 1.-9.r.

únor Příprava přihlášek a zápisových lístků pro 
žáky 
9. r.

Mgr. I. Sovová – VP, vedení školy 9.r.





Březen 2017

Jaro k nám tento rok opravdu přišlo v plné parádě. Jak třídy, tak chodby, jsou krásně vyzdobeny
(motýlci ovládli naši školu). Školní dvůr se zazelenal a žáci v pracovních činnostech odkryli pučící
rostliny. Akcí bylo tradičně hodně. Kromě již osvědčených (recitační soutěž, doučování na přijímací
zkoušky, sběr plastových víček, rozhlasového vysílání k výročí narození T. G. Masaryka, sběrová akce,
Matematický klokan, výtvarné soutěže aj.), přibyly i další, nové a neméně zajímavé. Letos poprvé
uspořádal žákovský senát tzv. Bláznivý den, který připadl na pátek 31. 3., protože „Apríl“ vycházel na
sobotu. Akce se setkala s velkým zájmem. Děti měly přijít do školy oblečeny v jakémkoliv bláznivém
převlečení a díky tomu získaly imunitu a nebyly zkoušeny. Byli jsme překvapeni, jak nápadité převleky
žáci zvolili. Mnohé jsou na stránkách školy. Akce se prostě vydařila a nezbývá než poděkovat
žákovskému senátu za zajímavý nápad. Jelikož letos nedávala brněnská divadla titul, který by žáky
zaujal, mohli od 3. ročníku navštívit filmové představení klasické pohádky Kráska a zvíře, které se
konalo v brněnské Olympii. Podařilo se nám zamluvit slevu, a tak žáci nejen zhlédli krásný film, ale
všichni dostali lízátko i zlevněné vstupné. Určitě hezký výlet, který se opět líbil, což jsme rádi.
Sběrová akce Třídíme s Hantaláčkem trhala rekordy. První mezi jednotlivci odevzdal dokonce 1320 kg,
úžasné. Moc děkujeme. Vypadá to, že opět budeme triumfovat, ale konkurence je silná. Ještě nás čeká
jeden sběr a to v červnu, a pak jen budeme s netrpělivostí čekat, jak se v pořadí škol celkově umístíme.
Ještě jednou moc děkujeme všem zúčastněným. Žáci osmého ročníku si spolu se svou třídní vyučující
zajeli do břeclavské nemocnice, kde se seznámili s těžkou prací záchranářů. Akce se také setkala
s velkým ohlasem. Úspěchu dosáhla naše žákyně T. Maršálková z 5. ročníku, která na celostátním kole
soutěže Bible a my vyhrála krásné třetí místo. Skvělý výsledek.
V rámci projektu Třída pro třídu navštívili šesťáci a sedmáci Antropos Brno a hlavně Jump centrum, kde
se pořádně vyřádili. Naši nejmenší dostali krásný nový nábytek. Ten budeme postupně obměňovat na
celém prvním stupni. Je moc pěkný a tímto děkujeme panu Frisovi za jeho zhotovení. Jídelna je opět
krásně vyzdobena, tentokrát jarně, zde bychom rádi poděkovali paním kuchařkám za nápaditou výzdobu.
Díky projektu EU se nám podařilo získat nemalou sumu s projektem Naše škola. Ten bude zaměřen
zejména na další vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze, matematiky, českého jazyka, ale i na podporu
žáků s poruchami učení a na zřízení školního asistenta. Ten již na naší škole pracuje. Jaro začalo se vší
parádou, a tak se již všichni těšíme na Velikonoce. Naši nejstarší se doufám pilně připravují na přijímací
zkoušky, které určitě dopadnou k jejich spokojenosti.



datum akce organizoval různé
1.3. Antropos Brno, 

Jump centrum – Třída pro třídu
Mgr. I. Sovová
Mgr. R. Pekárková

6., 7.r.

2.3. Cesta do vesmíru a budoucnosti Bc. K. Michalicová 3.,4.,5.,6,7.r.

7.3. Patronát nad pomníkem T. G. 
Masaryka, 165. výročí narození 

Mgr. I. Sovová 7. ročník

7. 3. Rozhlasové vysílání –
nar. T. G. M.

Vedení školy

8.3. Recitační soutěž – školní kolo Mgr. R. Rebendová,
Mgr. L.Domesová, 

Mgr. Z. Vašek, 
Mgr. M. Kristová, 
Mgr. J. Bistrá, 
Mgr. M. Sova

v první kategorii 1.místo D. Konečný 
Ve druhé kategorii1.místo  M. Moudrý                             
Ve třetí kategorii  1.místo K. Lašková         

10.3. Záchranná služba Nemocnice Břeclav Ing. M. Kosová 8.r.

20.3. Matematický klokan- školní kolo Mgr. R. Pekárková 4.-9.r.

24.3. Bible a my, celostátní kolo Mgr. M. Kachyňová 3. místo, T. Maršálková
25.3. Den učitelů, rozhlasové vysílání Mgr. B. Pížová 9.r.

30.3. Sbíráme s Hantaláčkem Mgr. V. Vašek 5020 kg
31. 3. Zájezd do Brna – filmové představení 

Kráska a zvíře
Mgr. M. Kristová
Vedení školy

3.-8.r.

31.3. Bláznivý den Mgr. I. Sovová, žákovský senát 1.-9.r.

31. 3. Turnaj ve vybíjené
Velké Pavlovice

Mgr. S. Haňka 4.místo
1.stupeň

průběžně Doučování na přijímací zkoušky – ČJ, 
M

Mgr. B. Pížová, 
Mgr. R. Pekárková

9.r.

Projekt Naše škola Vedení školy Schválena částka             458 520,-Kč

Sběr plastových víček Mgr. I. Sovová dlouhodobě
Nový nábytek v 1. ročníku Vedení školy, p. Frisa
Jarní jídelníček a výzdoba jídelny Pracovnice jídelny MŠ





Duben 2017

Duben, jak probíhal na naší škole? Počasí bylo tento měsíc opravdu aprílové a horka se střídala
s mrazíky. Snad největší událostí bylo narození mláďat našich zakrslých králíků, které chováme
v rámci projektu Školní ZOO. Je vidět, že se šesťáci o své svěřence dobře starají. Také
proběhly s velkým úspěchem akce v rámci projektu Třída pro třídu, kdy si vzájemně pro sebe děti
připraví program. Jednak se naučí vymýšlet, tvořit, ale také si upevní vztahy mezi jednotlivými
třídami. Tento měsíc se například 8. a 9. ročník vypravil do Brna do Jump centra a 6. a 7. ročník
do nedalekých Velkých Bílovic na bowling. Obě dvě akce se setkaly s velkým ohlasem. Pro
deváťáky byl tento měsíc rozhodující v tom, kam budou dále směřovat jejich kroky. Jsme rádi, že
se jim podařilo uspět a všichni se alespoň na jednu z vybraných škol dostali. Ale zde čím dál více
platí to, co opakujeme, ale mnohdy je bráno na lehkou váhu. Jak se říká. „ Těžko na cvičišti, lehko
na bojišti.“ Kdo nezanedbal přípravu ve škole, mohl s úspěchem zdolat svou první životní zkoušku.
Na jedné straně se pomalu loučíme s našimi nejstaršími, na straně druhé se na škole konal zápis
budoucích prvňáčků. Máme velkou radost, že jich letos bylo opět hodně a to celkem 18, z toho
jeden bude mít odklad. V záři tedy nastoupí na školu 17 nových žáčků, což je úžasné. Zápis se nesl
opět v duchu pohádky, tentokrát O veliké řepě. Poděkování patří všem, kdo se na zdařilé akci
podíleli. Čas letí, a tak jsme se ani nenadáli a pořádali jsme poslední třídní schůzky v tomto školním
roce. Před nimi měli rodiče možnost navštívit besedu s pracovnicí centra Podané ruce, která se
zaměřila na spolupráci rodiny a školy, dále na dotazy rodičů ohledně práce s dětmi s vývojovými
poruchami chování a učení. Podařilo se nám získat sponzorský příspěvek od firmy Distr, který
bude opět sloužit našim žákům (například na velký školní výlet 2. stupně, odměny, atd.)



datum akce organizoval různé
10.4. Třída pro třídu – Brno Jump centrum Žáci +

Ing. M. Kosová, 
Mgr. S. Haňka

8., 9.r.

12.4. Rozhlasové vysílání – Přijímací zkoušky 
2017

Mgr. M. Sova Pro 9.r.

13.4. Vysílání školního rozhlasu
Velikonoce

Žákovský senát, 
Mgr. I. Sovová

7. ročník

18.4. Pozvání předškoláků k zápisu Mgr. R. Rebendová 1.r., MŠ

20.4. Návštěva knihovny – J. Foglar Mgr. Z. Vašek
Mgr. M. Sova

20.4. Zápis do 1. r. školního roku 2017/2018 Mgr. M. Sova 
Mgr. R. Rebendová, 
Mgr. J. Bistrá, 
Mgr. M. Kristová, Mgr. D. 
Řehánková

Dárky hrazeny ze sponzorských příspěvků
Přijato 17 dětí

20.4. Třídní schůzky vedení školy, TU

20.4. Beseda centra Podané ruce – Škola a 
rodina

Mgr. M. Sova,
Mgr. M. Kristová

27.4. Akce Třída pro třídu – Bowling Velké 
Bílovice

Žáci + 
Mgr. R. Pekárková,
Mgr. I. Sovová

6., 7.r.

28.4. Zasedání žákovského senátu Mgr. I. Sovová Zástupci jednotlivých tříd

duben Narození dvou mláďat zakrslých 
králíků – projekt Školní ZOO

Vedení školy, 6. r. Školní zoo

duben Distr – Služba škole, sponzorský dar Mgr. M. Sova 4 000,- Kč





Květen 2017

Měsíc květen se nesl ve znamení velkého čtyřdenního výletu žáků vyššího stupně, který proběhl
od 15. května. Žáci tentokrát navštívili Jeseníky a podle ohlasů je vidět, že se jim akce líbila.
Jsem rád, že se vše obešlo bez úrazů, výchovných problémů. Děti se chovaly slušně a tím pádem
je musím i pochválit a zároveň hlavně poděkovat vyučujícím, kteří s nimi jeli a připravili si pro
žáky krásný program. Do naší školní zoo přibyl sameček zakrslého ruského králíka. Dostala ho na
starost pátá třída, která se o něj vzorně stará. První stupeň navštívil divadelní představení
v Brně, kde zhlédl pohádkovou hru O líné babičce. Zajímavou besedou zpestřila výuku páťáků
naše bývalá žákyně, nyní studentka medicíny, Lenka Veverková. Dětem přiblížila zásady první
pomoci, dokonce si mohly vyzkoušet umělé dýchání a masáž srdce na demonstrační pomůcce.
Dětem se akce velmi líbila a my děkujeme za zajímavý nápad. Dalším zpestřením výuky byla
určitě návštěva MU Brno, kde žáci v rámci akce BIOSKOP bádali a řešili daný přírodovědný
problém v opravdových laboratořích brněnské vysoké školy. Je to již zaběhnutá akce, kterou
vystřídají všechny ročníky a je určitě zajímavým doplněním výuky učiva přírodopisu. Učivo
obohatila i neméně zajímavá přednáška, která proběhla na naší škole a byla zaměřena na ekologii,
třídění plastů a odpadu. Charitativní akce byly tento měsíc zastoupeny Dnem proti rakovině,
které se již několik roků účastníme. Je krásné, že i tento rok se vybral větší obnos peněz. Všem
děkujeme. Mimořádně jsme tento měsíc měli dvě hodiny rodilého mluvčího. Z důvodu ukončení
spolupráce s bývalým smluvním partnerem, který přestal tuto službu poskytovat, jsme přešli
k druhému, myslíme si, že neméně zajímavému. Určitě bude výuka cizího jazyka opět podpořena
právě rodilým mluvčím. Konec měsíce byl v duchu sportu. Zúčastnili jsme se sportovních přeborů
regionu Podluží v Lanžhotě. V nabité konkurencí obcí jsme se neztratili. Ze soutěží jsme rovněž
absolvovali okresní kolo dopravní soutěže v Břeclavi. Také jsme se fotili na závěr školního roku.
Toto focení je již neklamným znakem, že prázdniny se blíží. Počasí se nám rázem přehouplo do
letního, což bylo dost znát i na dětech.



datum akce organizoval různé

9. 5. Nový přírůstek do školní zoo –
zakrslý králík pro 5. r.

Vedení školy 5. ročník
Jméno Andy

9. 5. Dopravní soutěž, 
okresní kolo

Mgr. Z. Vašek 4.- 6.r.

10.5. Divadlo Brno – Radost
1.st.

Mgr. R. Rebendová 1.-5. r.

10.9. Český den proti rakovině Mgr. I. Sovová 14 420,- Kč

15.-18.9. Velký čtyřdenní výlet Jeseníky 
2017

Mgr. S. Haňka, 
Mgr. I. Sovová,
Mgr. I. Pekárková, Mgr. M. 

Kristová

2.st.

19.5. Beseda – Sběr plastů, ekologie Vedení školy 1.-9.r.

22.5. Bioskop Brno – výukový program Mgr. M. Kosová 7.r.

25. 5. Očkování králíků Vedení školy sponzorsky

26.5. Focení žáků školy Vedení, p. Omelka 1.-9.r.

26.5. První pomoc – beseda Bc. K. Michlaicová,
L. Veverková

5.r.

29.-30.5. Atletické přebory regionu Podluží Mgr. S. Haňka 8 medailí

30.5. Cvičný požární poplach Vedení školy 1.-9.r.
30.5. Exkurze Farma R.V. Moravský 

Žižkov
Bc. K. Michalicová, Mgr. I. 
Sovová

8., 9.r.

24.5., 3.5. Rodilý mluvčí Vedení školy 3.-9.r.

květen Zapojení do projektu Plavání 2017 Vedení školy Možnost čerpání příspěvku na 
dopravu





Červen 2017

Červen je posledním měsícem školního roku a je to na něm vždy trochu znát. Uzavírání známek, písemné práce,
zkoušení, někdy i dohánění restů. Ale mimo to opět proběhlo mnoho akcí. Dětský den jsme oslavili tradiční Školní
olympiádou, na kterou zveme i děti ze stacionáře Vlaštovka. Žáci 1. stupně jeli na výlet do Tvarožné Lhoty, který
spojili s koupáním. Proběhl i poslední sběr soutěže Třídíme s Hantaláčkem a opět jste nezklamali, patří všem velké
díky. Konečné výsledky jsme vyhlásili na slavnostním ukončení školního roku 2016/2017 a budou uvedeny i na
stránkách školy. Přišly nás hned dvakrát navštívit děti z mateřské školy Sluníčko. Poprvé to bylo, aby si prohlédly
zvířátka a mláďata v naší školní ZOO a podruhé, aby si budoucí školáci vyzkoušeli, jaké to bude v září. Akce Škola
nanečisto má již také svou mnohaletou tradici. V rámci celorepublikového testování deváťáků jsme se umístili velmi
dobře, vždy nad celostátním průměrem, což nás také těší a potvrzuje tak svědomitou práci našich učitelů. Páťáci si
pro školní družinu připravili akci Hledání pokladu, a i když bylo opravdu hodně teplo, vše zdárně a s úspěchem
zorganizovali. Celorepublikové akce s názvem Olympijský víceboj se také tradičně úspěšně účastníme. Letos jsme
obdrželi zlatou plaketu. Žákovský senát si připravil dvě krásné akce a to Veletrh zájmů, na kterém se mohli žáci
pochlubit svým kamarádům s tím, jaké zajímavé věci vyplňují jejich volný čas. Nechybělo velké letadlo, motory,
hadi, banánovník, ale i různé druhy sportu. Součástí bylo i vyzkoušení hry Bubbleball, kterou dětem přiblížili
manželé Navrátilovi, kterým moc děkujeme. Tato akce proběhla v rámci projektu Třída pro třídu. Druhou akcí,
kterou pořádal senát, byl Filmový den. Žáci se mohli převléknout za známého filmového hrdinu a přijít do školy. Kdo
měl masku, měl v ten den tzv. imunitu a nebyl zkoušen. Také dostal malou sladkou odměnu. Poslední školní týden se
žáci prvního stupně vypravili na svůj velký celodenní výlet. Tentokrát do ZOO Lešná. A již bylo před námi slavnostní
pasování deváťáků v sále kulturního domu a následující den slavnostní ukončení školního roku. Byl vyhlášen nejlepší
absolvent 2008 -2017, Skokan roku, rozdány ředitelské odměny, rozdáno závěrečné vysvědčení. Školní rok
2016/2017 je již za námi. Přinesl mnoho dobrého, ale samozřejmě jsme se také potýkali se spoustou problémů. Tak
to ale musí být, jsou starosti i radosti, obojí patří k životu. Rozloučili jsme se s paní učitelkou K. Michalicovou, paní
učitelkou Domesovou a panem učitelem S. Haňkou, kteří z naší školy odcházejí. Věřím, že se jim u nás líbilo a budou
na naši školu v dobrém vzpomínat tak, jako my budeme vzpomínat na ně a kdykoliv je u nás rádi uvidíme. Děkujeme
všem, kdo nám v letošním roce pomáhal. Zejména obecnímu úřadu, mateřské škole, pracovnicím jídelny, všem
sponzorům, rodičům a přátelům školy.



datum akce organizoval různé
1.6. Den dětí –

výlet do Tvarožné Lhoty
Mgr. R. Rebendová,, Mgr. M. Kristová, 
Mgr.L. Domesová ,Mgr. J. Bistrá
Mgr. Z. Vašek  

1.st.

1.6. 9. školní olympiáda Mgr. S. Haňka
Mgr. I. Sovová

6. -9. r., ceny hrazeny sponzorsky, Stacionář 
Vlaštovka

8.6. Poslední sběrový den – Třídíme s 
Hantaláčkem

Mgr. Z. Vašek 1.- 9.r.
Celkové vyhodnocení na konci šk. roku

9.6. Školení pedagogického sboru,
ředitelské volno

Vedení školy Všichni pedagogové školy

19.6. Třída pro třídu – 5. r. pro ŠD – Cesta 
za pokladem

Mgr. J. Bistrá, 5.r. 5.r., ŠD

20.6. Návštěva ŠD v MŠ p. S. Osičková, vedení Mš ŠD

21.6. Beseda se zástupci tel. stanice RTV –
žákovský senát

Vedení školy, žákovský senát

22.6. Filmový den – masky, převleky Žákovský senát Celá škola

23.6. Škola nanečisto – budoucí prvňáčci Vedení ZŠ, MŠ, 
Mgr. R. Rebendová

ZŠ, MŠ

23.6. Veletrh zájmů Žákovský senát 6.-9.r.
23.6. Třída pro třídu – Bubble ball 4. ročník

p. Navrátil
Uvedeno sponzorsky

24.6. Závěrečná pedagogická rada Vedení školy Pracovníci školy

27.6. Celodenní výlet 1.st. – ZOO Lešná Mgr. R. Rebendová,, Mgr. M. Kristová Mgr. 
J. Bistrá.Mgr. Z. Vašek  

1.st.

27.6. Výlet na rozhlednu Mgr. R. Pekárková 6.r.

29.6. Slavnostní pasování deváťáků Mgr. Miloslav Sova,Mgr. K.Bartošíková
Mgr. S. Haňka, Mgr. Josef Osička
Mgr. R. Rebendová

9. ročník + hosté
Dárky pro absolventy – sponzorsky hrazeny

30.6. Slavnostní ukončení školního roku Vedení školy + pracovníci školy, hosté 9. ročník ředitelské volno

červen Testování žáků 5.
program Aktivní škola

Vedení školy Žáci 5. r. 

červen Olympijský víceboj Mgr. S. Haňka Zlatá medaile 

Červenec Sponzorský dar p. M. Rybar –
10 000,- Kč

M. Rybar
Vedení školy

Pro žáky školy – soc. fond školy, odměny

červen Odměny pro žáky školy ke konci roku Vedení školy Hrazeno sponzorsky

červen Skokan roku
Absolvent roku – M. Hubáček

Vedení školy Hrazeno sponzorsky-odměny

červen 3 Nej akce školního roku-Hlasování Vedení školy, Mgr. R. Pekárková

červen Školní sběr - Hantaláček Mgr. Z. Vašek, p. S. Osičková 1. místo – nejlepší škola, nejlepší jednotlivec





Absolventi 2017

Absolvent 2008 – 2017

Michal Hubáček – průměr 1,05





NEJLEPŠÍ AKCE ROKU

1. stupeň  - 1. Školní výlet  ZOO Lešná

2. Noc s Andersenem

3. Kráska a zvíře – Brno, Olympie

2. stupeň – 1. Čtyřdenní výlet Jeseníky

2. Jump centrum Brno

3. Vida Brno

Celkem se vybíralo z 80 akcí školy



Skokan roku 2017

• D. Macík – VOZ, INF – 8.r.

• O. Kachyňa – INF – 8. r.

• M. Velička – INF – 8.r.

• D. Bucňák – D – 6.r.



Naše nové projekty

Víčka  

pro 

Honzíka 

2016/2017 

 



Úspěchy školy



Žákovský senát školy

Zhodnocení práce senátu

Ve školním roce 2016 / 2017 proběhlo 11 zasedání školního senátu. Scházeli jsme se každý pátek ráno jednou za
měsíc. Připravovali jsme různé akce, které se nám všechny podařilo uskutečnit a které jsou součástí plnění projektu
Škola pro demokracii. V listopadu jsme v Moravském Žižkově znovu zorganizovali sběr jízdních kol pro Afriku. V
prosinci jsme připravili hodinové rozhlasové vysílání o tradicích Vánoc. V zimě jsme se připojili k celostátní
charitativní akci Sněhuláci pro Afriku. Počasí nám přálo, a proto jsme mohli na začátku února vyrazit do
žižkovského parku a na malé hřiště, kde si děti mohly postavit typického českého sněhuláka nebo objekty ze sněhu.
Akce byla dobrovolná, zúčastnila se jí více než polovina žáků naší školy a vybrali jsme krásnou částku o hodnotě 3
400,- Kč. V den zamilovaných jsme uspořádali Valentýnskou párty pro nezamilované. Tato akce byla velmi úspěšná,
protože jsme připravili spoustu her, soutěží a velmi očekávanou diskotéku. V březnu jsme vymysleli novou akci s
názvem Den bláznů, pro celou školu. Zadání žáků bylo vymyslet si co nejbláznivější kostým, a tak jsme měli možnost
se pobavit nad kostýmy všech našich spolužáků. Na konci června plánujeme dvě akce s názvy Filmový den a Veletrh
zájmů na školní zahradě. Protože Den bláznů měl velký úspěch, a tak deváťáci navrhli Filmový den, který funguje na
podobném principu. Naší poslední akcí byl Veletrh zájmů pro druhý stupeň, kde zájemci prezentovali své koníčky
před svými spolužáky ze druhého stupně.
Po celý rok se snažíme chránit životní prostředí okolo nás, a to tím způsobem, že sbíráme např.: papír, plastová
víčka, hliník a nyní i použitý olej. Nedávno byla dokončena renovace busty T. G. Masaryka. Od nového školního roku
se každá třída bude starat o tento pomník po určitou dobu. Letos se nám konečně podařilo dotáhnout do konce akci
Třída pro třídu, takže si některé třídy mohly zaskákat v Jumpparku nebo zahrát bowling. Mnoho žáků se těší na
Bubbleball pořádaný čtvrtou třídou. Co se nám stále nedaří pořádně rozjet, je projekt Školní televize, máme stále
málo zájemců, kteří by věnovali část svého volného času tomuto úkolu.
Myslíme si, že za tento školní rok jsme udělali akce, se kterými byla snad většina našich žáků školy spokojena.

David Střelský a František Hromek




