
Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov



První měsíc školního roku 2018/ 2019 začal tradičně před školou, kde jsme se všichni společně sešli. I když celou noc
pršelo, počasí se nakonec umoudřilo, a tak jsme nemuseli přesouvat slavnostní zahájení do budovy. Nechyběli tradiční
hosté jako pan starosta a pan farář. V hojném počtu přišli také rodiče zejména prvňáčků. Celkem přišlo 129 dětí, což je
o jednoho méně než minulý rok. Některé děti odešly, přestěhovaly se, jiné k nám zase přibyly. Čtrnáct prvňáčku přišlo
již s novými taškami na zádech, těšili se na svůj velký školní den určitě nejvíce. Deváťáci nad nimi opět přebrali patronát
a zároveň započali svůj poslední rok u nás. Září je vždy měsíc, kdy se vše začíná. Letos bychom také rádi zrušili klasické
žákovské knížky a zavedli elektronické. Zakoupili jsme nový program Edookit, díky kterému mohou rodiče například
omlouvat své děti, komunikovat s učiteli, dozví se ihned známky, které žáci dostali. Z výtěžků akce třídíme
s Hantaláčkem jsme zakoupili nové koberce do 2. a 4. ročníku. I letos budou žáci dostávat zdarma ovoce a mléko, jelikož
jsme se opět zapojili do projektu Ovoce do škol, Mléko do škol. Z akcí měsíce září patří za zmínku zajímavá přednáška o
plazech, která byla zorganizována pro všechny děti školy. Dozvěděli se zajímavé informace o živočišné říši a doplnili tak
své znalosti. Vstupné uhradila škola ze sponzorských příspěvků. Tradiční Dýňobraní bylo z důvodu předčasného dozrání
dýní změněno na Podzimní tvoření z přírodních materiálů. Nakonec ovšem děti i rodiče dýně přinesli, a tak zdobily
krásné výtvory vchod do budovy školy. Rozhlasovým vysíláním jsme si připomněli Den české státnosti, který byl 28. 9.
2018. Také pokračujeme přáním a hraním písniček k narozeninám. V souvislosti s oslavami stého výročí založení
republiky organizuje žákovský senát projekt na toto téma. Celý pedagogický sbor byl na zajímavém školení, které se
týkalo hodnocení a sebehodnocení žáků. Snažíme se neustále vzdělávat v nových trendech výuky. Učitelský sbor bude
na škole pracovat ve stejném složení. Došlo pouze k výměně vedoucí školní družiny a tou se stala paní Jitka Osičková.
Bývalá družinářka, paní Soňa Osičková, nadále pracuje jako asistentka pedagoga.

V době letních prázdnin proběhla první etapa opravy zastaralé elektroinstalace budovy školy. Na řadu přišla školní
družina, učebna výpočetní techniky, třídy a kabinety 2. stupně, kancelář účetní, třída 5. ročníku a chodby 2. a 3.
nadpodlaží. Díky tomu, že jsme skončili dříve a objednaná firma dodržela termíny realizace, mohla škola otevřít své
brány 3. 9. 2018. Velké poděkování patří obecnímu úřadu za to, jak spravuje budovu školy a vychází vstříc požadavkům.
Také nemalé poděkování patří provozním zaměstnancům – paní školnici a paním uklízečkám, že vše zvládly uklidit.
Nebylo to opravdu lehké. Nyní se již ale můžeme pochlubit nově vymalovanými třídami s moderním osvětlením, učebna
výpočetní techniky má všechny nové rozvody i moderní obvodovou lištu pro snadnější zapojení počítačů. Příští
prázdniny nás čeká náročnější, druhá etapa, kdy se přidají ještě prostory suterénu, školní výdejny obědů, ředitelna a
samozřejmě celý nižší stupeň a chodby.

»



datum akce organizoval různé

3. 9. Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 Vedení školy Hosté –

pan starosta, pan farář

3. 9. Pasování prvňáčků a patronů 2018 Vedení školy 1. a 9. r. 

13. 9. Mléko do škol – projekt

Ovoce do škol - projekt

Vedení školy Zdarma neochucené mléko, ovoce 

pro všechny žáky školy

19. 9. Hodnocení a sebehodnocení žáků

Školení pro pedagogy

Vedení školy, Edupraxe Pedagogický sbor

21. 9. První zasedání žákovského senátu Mgr. Iva Sovová, senát Zástupci žákovského senátu

21. 9. Nabídka školního klubu – celkem 10 sekcí, 4 

kroužky

Vedení školy,

p. S. Osičková

2. stupeň a žáci nenavštěvující ŠD

27. 9. Přednáška o plazech Ing. M. Kosová Celá školy, hrazeno sponzorsky 

40,- Kč na žáka

27.9. Podzimní tvoření 2018 Mgr. R. Rebendová, 

Mgr. Z. Vašek 

Mgr. J. Bistrá

Mgr. D. Řehánková

Mgr. Šilhanová

1. stupeň + žáci 9. r., rodiče

27.9. Vysílání školního rozhlasu – sv. Václav Mgr. B. Pížová Žáci 7. ročníku

26.9. Angličtina s rodilým mluvčím Vedení školy

září Zakoupen 3D panel Vedení školy 2. ročník

Od října Sběrová soutěž

Třídíme s Hantaláčkem

Mgr. Z. Vašek 1.- 9. r.

září Proso pro andulky – sponzorský dar, 

Farma R.V.

Vedení školy Školní Zoo





Stejně jako v celé republice, také i u nás byl tento měsíc věnován zejména významnému jubileu naší vlasti – 100. výročí založení
Československa. Příprava nebyla jednoduchá, zapojili se do ní jak pedagogové, tak i žáci školy. Vše organizoval také žákovský senát
prostřednictvím projektu 100 let republiky. Ten jsme zahájili pro žáky 2. stupně již v červnu 2018, kdy žáci osmé a deváté třídy navštívili
velkou souhrnnou výstavu Re:publika v Brně. Přípravy na oslavu výročí začaly již v září a vyvrcholily projektovým vyučováním dne 26. 10.
2018. Žáci nejprve zhlédli dokumenty týkající se významných milníků v dějinách ČSR a ČR. Poté se přesunuli k pomníku T. G. Masaryka v
Moravském Žižkově, kde proběhla vzpomínková akce. Následovalo vysazení Lípy svobody a happening – vytvoření státní vlajky. Projektový
den pokračoval soutěží s názvem „ Okamžiky republiky“. Měla u žáků velký ohlas a byla důkazem, že si zapamatovali ve velké míře významné
události spojené s tímto výročím. Projekt bude pokračovat v listopadu tématem Význam legií pro vznik republiky. Součástí projektu byla
rozhlasová soutěž týkající se událostí, které proběhly v letech 1918 -2018. Také 1. stupeň nezahálel a v pátek 26. 10. se při projektovém
vyučování zábavnou formou seznámil s historií vzniku Československa. Děti čekalo motivační video, hry, kvízy, pracovní listy, puzzle,
skládačky, seznámili se s důležitými okamžiky vzniku našeho státu, se státními symboly, zopakovali si státní hymnu, zjistili, zda znají některá
slovenská slova. Celý projekt také vyvrcholil sázením „Lípy svobody“ v parku před školou - společným programem s druhým stupněm, kde
jsme měli i zástupce Sokolů a také přišel T. G. Masaryk se svou ženou Charlottou. Každá třída projekt výtvarně zpracovala ve formě
společného plakátu. Celý den byl pro žáky přínosný, plný zážitků, při společné práci se dozvěděli spoustu nových a zajímavých věcí. Ale nejen
tímto výročím byl zpestřen měsíc říjen. Proběhly i třídní schůzky, v rámci kterých byla školou zorganizována beseda s Mgr. Vašákovou na
téma – Domácí příprava prvňáčka. Deváťáci začali jezdit na akce, které jsou spojeny s rozhodováním o jejich dalším studiu. V říjnu to byl
například Veletrh vzdělávání v Hodoníně. S velkým úspěchem proběhl 1. sběrový den a rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří nelenili a
opět přivezli velké množství papíru. Tradiční říjnovou akcí je 72 hodin, kdy žáci pomáhají při úklidu parku a školního dvoru. Letos nás opět
počasí vypeklo, sice bylo krásně, spadaného listí však málo. Dětem to nevadilo a hrabali o sto šest. Rádi bychom přesunuli datum konání na
termín, kdy bude více listí, ale akce je celorepubliková, a proto musíme dodržet daný den. Krásné projekty, které v říjnu pokračovaly, byly –
Naše rozhledny a Velká města ČR. V rámci nich žáci navštívili Lednici a Prahu. Výlet do Prahy se již stal tradicí a věřím, že jak žáci, tak i
rodičovská veřejnost ocení tuto záslužnou aktivitu školy, kdy se někteří například poprvé podívají do našeho krásného hlavního města. Letitou
akcí je také Strašidelné putování. Ani letos nechyběla a deváťáci s pomocí osmáků dokázali, že umí připravit pro své mladší kamarády skvělý
program. Dostavili se i někteří bývalí deváťáci a vypomohli se strašením. Je krásné, že neváhají, přijdou a zavzpomínají na naši školu a to
v dobrém. Tím se myslím naplňuje i naše vize rodinné školy, kam se žáci i rodiče rádi vracejí. Děti prožily i další školení v rámci dopravní
výchovy, nebo navštívily Ekologické centrum Hodonín s neméně zajímavým programem. Jako škola jsme se přihlásili do projektu Plavání
2019, který by měl přinést alespoň malou kompenzaci na jízdné pro žáky, kteří budou v tomto školním roce navštěvovat výuku plavání. Velmi
nás potěšilo umístění našich vybraných žáků na soutěži Den přírodních věd, která proběhla v ZOO Brno. I když jsme pro velký zájem škol
mohli poslat jen jedno družstvo, neztratili jsme se a obsadili krásné 19. místo z 82 zúčastněných. I letos proběhla akce běh Boba Zháňala, kde
jsme si také vylepšili čas a postoupili o jednu příčku v celkovém hodnocení škol. Školní družina připravila pro děti také spoustu novinek. V
prvním říjnovém týdnu proběhla v družině akce pro prarodiče zaměřená především na povídání o jejich dětství. Zúčastnily se jí nejen babičky,
ale i jeden dědeček. Prarodiče pro svá vnoučata překonávali zdravotní překážky a mnohdy vážili dlouho cestu, čehož si velmi vážíme. Aktivně
se zapojili a děti měly radost především z přinesených fotografií. Začal také pracovat školní klub.



datum akce organizoval různé

3.10. Domácí příprava prvňáčků – beseda s Mgr. Vašákovou Vedení školy 1., 2. r. - rodiče

1.-5.10. Den seniorů ve školní družině J. Osičková Pro prarodiče a žáky ŠD

3.10. Třídní schůzky Vedení školy, TU Všichni vyučující

5.10. Projekt Rozhledny Lednice - Minaret Mgr. R. Pekárková 8. r.

9.10. Školní sběr

Třídíme s Hantaláčkem

Mgr. Z. Vašek 1. Marcel Konečný 3. r. 870 kg

2. Matyáš Strouhal 2. r. 552 kg

3.Kateřina Konečná,6.r.330 kg

4. Bára Osičková 2.r., 279 kg

10.10. Běh Boba Zháňala, 

Hrušky

Bc. J. Paul,Mgr. D. Řehánková,

Mgr. M. Šilhanová,Mgr. Z. Vašek

6. místo

10.10. Den přírodních věd – ZOO Brno Ing. M. Kosová 19. místo z 82

11.10. Ekocentrum Hodonín

Roční období

Mgr. M. Šilhanová

L. Lekavá

3. ročník

10.10. Rodilý mluvčí Vedení školy, Jazyková škola Moravia 4. - 9. r.

12.10. 72 hodin – Ruku na to Mgr. D. Řehánková 1. stupeň

18.10. Projekt Velká města ČR

Praha

Ing. M. Kosová

Mgr. R. Pekárková

8., 9. r.

Vstupné hrazeno ze sponzorských příspěvků

19.10. Strašidelné putování 2018

pro děti 1. st. 

9. r., 8. r.

Mgr. I. Sovová, Mgr. J. Bistrá, 

Mgr. R. Pekárková, Mgr. J. Ovečka,

Mgr. R. Rebendová

Žáci 1. st., 8., 9. r.

23.10. Dopravní výchova

pořad pro žáky

Mgr. M. Šilhanová 4., 5. r.

26.10. Projekt 

100 let republiky…aneb možná přijde i Masaryk

Projektový den, sázení lípy, rozhlasové vysílání

Mgr. I. Sovová

Mgr. J. Ovečka

Mgr. B. Pížová

+ všichni vyuč. 1. st.

1. - 9. r.

říjen Sponzorský dar manželé Virágovi Špekáčky 

Říjen Projekt Plavání 2019

Příspěvek na cestovné

Vedení školy 2., 3. r.





Projekt 100 let republiky začal pro žáky 2. stupně již v červnu 2018, kdy žáci osmé a deváté třídy navštívili
velkou souhrnnou výstavu Re:publika v Brně. Školní žákovský senát podal návrh na úpravu pomníku T. G.
Masaryka, o který se naši žáci starají. Oslovili odborníka, který jim pomohl zpracovat návrh na úpravu okolí
pomníku a ten v září 2018 předali k posouzení obecnímu zastupitelstvu. V rámci projektu 100 let republiky
se naši žáci zúčastnili dne 13. 11. 2018 v Brně v Komunitním centru pro válečné veterány Vzdělávacího
programu k 100. výročí republiky. Nejprve v hodinách výtvarné výchovy kreslili obrázky na „legionářské
téma“. Výtvarná práce žáka 8. ročníku byla vyhodnocena a převzal si v Brně ocenění. Dále měli zjistit, zda
v jejich rodině nebo v okolí nebyl nějaký legionář a přinést s sebou alespoň jeho základní životopisná data.
Po zadání údajů v kartotéce Vojenského ústředního archívu v Praze, tak někteří objevili legionáře i mezi
svými předky. Dozvěděli se, kdy se přihlásil do legií, kde bojoval a jakou měl hodnosti. Také zjistili, jestli se
po válce vrátil do vlasti, zůstal v zemi, kde bojoval, nebo jestli zemřel. Někteří hledali v rodokmenech či
s rodiči a prarodiči. Z celkového počtu našlo legionáře jako svého předka šest lidí, což potvrzuje tvrzení
pracovnice Komunitního centra pro válečné veterány: „Každý pátý v této místnosti má předka legionáře.“
Dozvěděli se i mnoho informací o životě legionářů, jejich bojích i cestě z Ruska, měli možnost prohlédnout si
archiválie z té doby. Projekt dále pokračoval v listopadu sérií rozhlasových vysílání. Žáci mohli zodpovědět
několik kontrolních otázek, které se týkaly tohoto tématu, a stát se tak úspěšnými řešiteli. Vysílání bylo
spojeno i se soutěží. Vyučující připravili krátké rozhlasové vstupy k významným událostem, (3. 9., Dnu české
státnosti, Mnichovské dohodě, 28. říjnu, úloze Sokola při vzniku republiky, Stromy svobody v naší obci), které
předčítali senátoři do školního rozhlasu. Zájemci mohli odpovídat na základě poslechu nebo vyhledáním
informací, odpovědi kontroloval a vyhodnotil žákovský senát. 100 letému výročí založení Československa
bylo věnováno i jedno číslo školního časopisu. Redakce časopisu připravila ankety, názory žáků, reportáže,
ale také různé tajenky a doplňovačky, které s výročím souvisely. Samotná oslava výročí probíhala v parku u
sochy T. G. Masaryka. Byla spojena se sázením stromu republiky, který zasadili žáci, a s happeningem „JSME
SOUČÁSTÍ REPUBLIKY“, při kterém společně vytvořili státní vlajku České republiky a s „návštěvou“ T. G.
Masaryka. Po tom žáci druhého stupně zhlédli krátké dokumenty týkající se významných milníků v našich
dějinách a ve čtyřčlenných týmech absolvovali kvízovou soutěž „OKAMŽIKY REPUBLIKY“. Žáci prvního stupně
pracovali za pomoci svých vyučujících formou projektu. Čekalo je motivační video, hry, kvízy, pracovní listy,
puzzle, skládačky, seznámili se s důležitými okamžiky vzniku našeho státu, se státními symboly, zopakovali si
státní hymnu, zjistili, zda znají některá slovenská slova. Každá třída projekt výtvarně zpracovala ve formě
společného plakátu.

Projekt se setkal s ohlasem u žáků i širší veřejnosti.





Listopad jsme začali zajímavou akcí, která proběhla v rámci projektu Třída pro třídu. Páťáci zajistili s paní učitelkou pro

sebe a sedmáky besedu se studenty zdravotnické školy v Brně a sami si zkusili, jak zachránit lidský život. Akce se

setkala s velkým ohlasem a my děkujeme za přínosné informace. I tento měsíc byl pro žáky 9. ročníku ve znamení

příprav na výběr dalšího studia. Navštívili například vzdělávací veletrh Břeclavský fortel, dále Úřad práce v Břeclavi,

přijeli za nimi studenti a ředitel Gymnázia Velké Pavlovice, jeli na exkurzi do závodu Fosfa. To vše by jim mělo pomoci

v jejich dalším důležitém životním kroku. Vzdělávací akce pro 2. stupeň také zahrnovaly přednášku MUDr. R. Uzla

v Břeclavi na téma Sexuální výchova. Projekt oslav 100. výročí republiky pokračoval zájezdem do Brna do komunitního

centra, kde se žáci aktivně účastnili besedy na téma Legionáři. Podle ohlasů se akce zdařila a líbila. Vše bylo zdarma.

100. výročí konce 1. světové války jsme si také připomněli rozhlasovým vysíláním. V rámci charitativních akcí jsme se v

pondělí 12. 11. zapojili do prodeje vlčích máků u příležitosti Dne veteránů. Ze soutěží jsme například zorganizovali

školní výtvarnou soutěž Z pohádky do pohádky, na kterou bude navazovat školní besídka Vánoce s pohádkou. Také

v rámci sportu jsme tento měsíc důstojně obstáli. Proběhlo okresní kolo florbalového turnaje ČEPS CUP v Mikulově,

kde výběr žáků 1. stupně obsadil krásné 3. místo. Již podruhé jsme se zapojili do akcí, které jsou součástí projektu

Hrdá škola – School United. Ve čtvrtek 22. 11. mohli žáci přijít do školy svátečně oblečeni a tak zpestřit den nejen

sobě, ale i nám ostatním. Ve středu 28. 11. proběhlo okresní kolo soutěže Bible a my. Naši žáci se v silné konkurenci

neztratili, přímo naopak. Obsadili téměř všechna přední umístění. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci

školy. V listopadu jsme obdrželi sponzorský dar od Farmy RV, za což moc děkujeme. Ukončili jsme 1. čtvrtletí školního

roku 2018/2019. Vše jste mohli vidět na záznamech v Edookitu, které jsme doplnili o informativní průměry (i když

známka není aritmetický průměr) a známky za toto období. Nyní jsou před námi již přípravy na snad největší akci

tohoto kalendářního roku, vánoční besídky.



datum akce organizoval různé

6.11. První pomoc Mgr. J. Bistrá, studenti SZŠ Brno Akce třída pro třídu

5.,7.r.

7.11. Kontrola provozu školy Vedení školy, p. Konečná

7.11. Rodilý mluvčí Vedení školy 3. - 9. r.

8.11. Břeclavský fortel Mgr. I. Sovová, 

Mgr. J. Ovečka

8., 9. r.

12.11. Den veteránů- prodej vlčích máků Mgr. I. Sovová Celá škola

12.11. Rozhlasové vysílání – Konec 1. světové války Mgr. I. Sovová 9. r.

14.11. Přednáška – Sexuální výchova – MUDr. R. Uzel Ing. M. Kosová 8., 9. r.

15.11. Výtvarná soutěž 

Z pohádky do pohádky

Mgr. R. Rebendová, Mgr. M. Šilhanová, 

Mgr. J. Bistrá

1. st.

16.11. Vysílání školního rozhlasu 

17. listopad 

Mgr. B. Pížová Vybraní žáci

16.11. ČEPS CUP, florbalový turnaj, okresní kolo Bc. J. Paul 1. st., 3. místo

20.11. Gymnázium Pavlovice – informativní schůzka pro 

žáky

Vedení školy 9. r.

22.11. Úřad práce Břeclav, IPS Mgr. I. Sovová, 

Mgr. J. Ovečka

9. r.

26.11. Oprava ozdob na vánoční strom školy Mgr. J. Ovečka

Mgr. I. Sovová

9. ročník

13.11., 21.11. Projekt – 100.let republiky – Legionáři, Komunitní 

centrum Brno

Mgr. I. Sovová 5.- 9.r.

28.11. Pedagogická rada za 1/4 Vedení školy Pedag. pracovníci školy

28.11. Bible a my – okresní kolo Mgr. M. Kachyňová 2.m. T. Maršálková

3.m. T. Fabičovicová

4.m. P. Bartoš

7.m. K. Lašková

30.11. Exkurze - Fosfa Mgr. I. Sovová, 

Mgr. J. Ovečka

listopad Farma RV, 3 000,- Kč Vedení školy Moc děkujeme!

listopad Kalendář školy 2018 Vedení školy





Vše samozřejmě směřovalo k velké vánoční besídce školy, která probíhá vždy jednou za dva
roky. Cvičilo se, zkoušelo, vymýšlelo, zdobilo. Nakonec vše dobře dopadlo a v sobotu 8. 12.
odpoledne jste se s námi mohli svátečně vánočně naladit. Sál praskal ve švech, děti předvedly
krásný program. Odkaz na celé vystoupení bude uveden na stránkách školy. Také jsme rozsvítili
vánoční strom, který je stále vyšší a vyšší. Žáci 8. a 9. ročníku navštívili břeclavský závod Fosfa,
kde se zúčastnili zajímavé exkurze. První stupeň vyrazil do „světa“, konkrétně do Brna na
výstaviště do vzdělávacího centra VIDA. V prosinci nesmí chybět Mikuláš a ten se již tradičně u
nás zastavil 6. 12. 2018. Podaroval děti sladkostmi a krásně naladil všechny na vánoční notu.
Poslední dny tohoto kalendářního roku jsme ve škole strávili tvořením dárečků, vánočními
besídkami a slavnostním zpíváním před stromem školy. Na vánočních dílnách školy jsme
společně vytvořili plno krásných výrobků, které se pak prodávaly na vánočním jarmarku obce,
který úspěšně proběhl v sobotu před Štědrým dnem. Již obvyklým hostem na dílnách školy
byla paní L. Maděřičová, která s deváťáky opět tvořila krásné vánoční výrobky. Moc děkujeme.
Také jsme se v tomto měsíci zúčastnili výtvarné soutěže Malujeme a tvoříme betlémy. Opět
jsme bodovali a děti ze školní družiny získaly Zvláštní cenu poroty za svou Svatou rodinu, která
se stane základem velkého betlému školy, jenž bude každý rok doplňován o další postavy. Jana
Bartošová, žákyně 7. ročníku, se pak umístila v 5. kategorii. To vše svědčí o tom, že máme na
naší škole nadané děti, které jsou svými pedagogy dobře vedeny a neztratí se ani v okresní
konkurenci. A v žádném případě neplatí, malá škola = slabá škola. Kalendářní rok 2018 je za
námi. Byl to rok plný zážitků, ale i učení, oprav školy. Byl to rok úspěšný. Věřme, že takový bude
i ten následující. Za to patří díky všem učitelům, pracovníkům školy, dále pak obecnímu úřadu
v čele s panem starostou, mateřské škole a všem organizacím, které s námi spolupracují. Dík
patří samozřejmě vám rodičům, kteří nás v naší práci podporujete a fandíte nám.



datum akce organizoval různé

6.12. Školou chodí Mikuláš Vedení školy, 

Mgr. I. Sovová

9. r.

7. 12. Generální zkouška – Vánoční besídka školy Vedení školy 1.-9.r.

8.12. Vánoce s pohádkou….

Velká vánoční besídka školy

Vedení školy, TU Pedagogičtí a provozní 

pracovníci školy

Vystupující žáci

11. 12. Vida Brno - zájezd Mgr. R. Rebendová, 

Mgr. D. Řehánková, Mgr. Z. Vašek,

Mgr. M. Šilhanová, 

Mgr. J. Bistrá

1.-5.r.

20. 12. Vánoční dílny školy TU, p. L. Maděřičová 1.-9.r.

20.12. Vánoční přání do obecního rozhlasu Vedení školy, 

Mgr. B. Pížová

Š. Cahelová,

K. Lašková

21.12. Třídní vánoční programy Třídní učitelé 1. -9. r

21.12. Zpíváme u stromu školy, vánoční přání, vánoční 

„šeky“ pro třídy

Vedení školy 1.-9. r.

Sponzorsky 500,- na třídu

21.12. Vánoční vysílání školního rozhlasu

Písně tříd na přání

Mgr. I. Sovová, 

Mgr. B. Pížová, 

vedení školy

žákovský senát

1.-9.r.

22.12. Žižkovský vánoční jarmark Mgr. M. Sova, 

Bc. J. Paul, J. Osičková

1.- 9.r. - výrobky

prosinec Výtvarná soutěž 

Malujeme a tvoříme betlémy

p. J. Osičková

Mgr. M. Šilhanová

Zvláštní cena poroty –

děti ŠD

5. kategorie – J. 

Bartošová, 7. r.

prosinec Sponzorské dary 

Suprkara, s.r.o. Brno

Honební společenstvo Moravský Žižkov

Vinařství Milan Nestarec

Vedení školy





První měsíc roku 2019 je za námi. Je to měsíc, který je klasicky věnován zejména shrnutí učiva za první pololetí a
hodnocení práce, jak z pohledu učitelů, tak i žáků. Svá první vysvědčení dostávají naši nejmenší, prvňáčci. Ve svém
rozhlasovém vysílání školního rozhlasu jsem shrnul celých pět měsíců. I vy sami si můžete díky zprávám, které
zasílám, udělat obrázek o tom, jak se škola snaží dětem věnovat a nejen učit klasicky, ale i netradiční formou
pomocí různých akcí. V tomto měsíci pomalu rozjíždíme nový vzdělávací portál Umíme to, který je založen právě na
zajímavém opakování probrané látky. Postupem je možné v tomto programu zadávat domácí úkoly, děti mohou
samotné vidět svůj pokrok a možná se mnou budete souhlasit, že právě opakování je matka moudrosti. Na něm je i
tento portál založen. Zatím jsme zakoupili roční licenci, tak uvidíme. Akcí bylo v lednu méně z důvodu již
zmíněných. Čas byl věnován zejména opakování a písemným závěrečným pracím, abychom mohli zdárně ukončit
první pololetí a začít pololetí druhé. Přesto ale škola nějaké akce zorganizovala. Hned v úvodu roku si své vánoční
prázdniny prodloužily děti z prvního stupně, které se zúčastnily již druhého lyžařského kurzu. Počasí nakonec přálo,
a tak si mohly zkusit své lyžařské umění na sněhové pokrývce. Tříkrálová sbírka je již tradiční charitativní akcí naší
školy a letos se opět podařilo vybrat více, než loni. Další charitativní akce pro děti z Afriky s názvem Sněhuláci pro
Afriku díky náhlé sněhové nadílce také proběhla. Uskutečnila se školní kola olympiády dějepisné a konverzační z AJ
a také z českého jazyka. Okresní kola pak proběhla zatím pouze z dějepisu a českého jazyka. Dobré umístění jsme
obsadili právě v českém jazyce, kde se naše žákyně umístila na krásném 12. místě z 25. Další pěkné umístění se nám
podařilo ve výtvarné soutěži, která proběhla v Brně v Komunitním centru pro válečné veterány. Náš žák obsadil 3.
místo ve 2. kategorii. Sběrová soutěž Třídíme s Hantaláčkem také proběhla a opět zaznamenala velký ohlas. Jsme
moc rádi, že si hlavně vy, rodiče, uděláte čas a dovezete papír s dětmi. Výdělek z celého sběru bude tradičně patřit
žákům naší školy. Žákovský senát také v tomto měsíci zajistil a zorganizoval oblíbený Teplákový den, který patří do
projektu Hrdá škola. Podrobnější informace a fotogalerii můžete zhlédnout na webových stránkách školy. Poslední
den prvního pololetí jsme slavnostně strávili při tvorbě pololetního hodnocení do žákovských portfolií, slavnostním
vysíláním školního rozhlasu a předáním pololetního vysvědčení. Někomu se dařilo lépe, někomu hůře. Důležité je
se z případných chyb poučit a „zabrat“, aby na konci roku byly výsledky lepší. V lednu jsme také podali žádost o
zapojení do projektu EU s názvem Naše škola II. Podrobněji se o něm zmíním v příštím shrnutí toho
nejpodstatnějšího ze života naší školy. Krásné únorové dny vám všem přeji.



datum akce organizoval různé

3.-4.1. Němčičky 2019 – lyžařský výcvik Mgr. M. Šilhanová, 

Bc J. Paul

1. stupeň

5.-6.1. Tříkrálová sbírka Mgr. I. Sovová 7., 8., 9.r.

35 997,- Kč

4.1. Bioskop Brno Ing. M. Kosová 6.r.

9.1. Třídní schůzky Vedení školy, TU

9. 1. Výuka s rodilým mluvčím Vedení školy, jazyková škola 4. – 9.r.

16.1. Olympiáda Dějepis – okresní kolo Mgr. B. Pížová 30. místo

16.1. Hrdá škola – Teplákový den Žákovský senát, 

Mgr. I. Sovová

Celá škola

22.1.

24.1.

Olympiáda – konverzační soutěž AJ –

školní kola

Mgr. I. Sovová

23.1. Pololetní pedagogická rada Všichni vyučující

28.1. Olympiáda ČJ – okresní kolo Mgr. B. Pížová J. Očenášková, 9.r.

12. místo z 25.

29.1. Sněhuláci pro Afriku Mgr. I. Sovová Zájemci 1.-9.r.

29. 1. Výtvarná soutěž – 100 let republiky a 

její armáda - Brno

Mgr. I. Sovová, 

Mgr. J. Ovečka

Komunitní centrum pro válečné veterány 

Brno

T. Tomšej, 8.r. 

3. místo ve II. kat.

30.1. Třídíme s Hantaláčkem –

2. sběr

Mgr. Z. Vašek 4 453 kg

1.m. Marcel Konečný

2.m.Adam Maděřič

3.m.Šárka Počtová

31. 1. Předání pololetního vysvědčení, 

slavnostní vysílání školního rozhlasu

Třídní vyučující,

Mgr. M. Sova

1. 2. Pololetní prázdniny

Leden Nový výukový program Umíme to Vedení školy 2.-9.r.





Únor ve škole je měsícem „odpočinkovým“. Po lednu, kdy se dokončovala klasifikace, uzavíraly známky a tisklo
vysvědčení, čekal děti týdenní odpočinek v podobě jarních prázdnin. Tím pádem se nám již tak nejkratší měsíc
v roce zkrátil o celý týden. Počasí přálo zimním radovánkám, mnozí žáci navštívili se svými rodiči hory. Ale u nás ve
vesnici to některé dny vypadalo, co se týká množství sněhu, jak na horách. Děti začaly jezdit na již povinný plavecký
výcvik. Přihlásili jsme se jako škola do grantového projektu, kterému jsme dali název Plavání 2019. V rámci něj se
nám podařilo získat částku 18 500, která přispěje k uhrazení alespoň části financí za dopravu. Snad největší ohlas
měla tento měsíc akce s názvem Barevný týden, tentokrát se světovým názvem Fashion week. Jednotlivé dny měly
děti tematicky zaměřeny a mohly se převléknout podle daného tématu. Výuka probíhala samozřejmě dále podle
rozvrhu, jen se nám někdy stalo, že jsme své žáky ani nepoznali. Nejlepší masky byly vyhodnoceny, všichni dostali
sladkou odměnu. Zde musím poděkovat zejména organizátorům (žákovský senát společně s vyučující), ale také
vám, rodičům, že jste tak nápaditě pomohli dětem vytvořit potřebné převleky. Fotodokumentaci i výsledky
vyhodnocení masek jsme vždy uvedli na webových stránkách školy. Jsme také přihlášeni do nového projektu EU –
Šablony II., kterému jsme dali název Naše škola II. Nyní čekáme na schválení projektu, proto se o této akci budu
více zmiňovat při dalších zprávách ze školy. I tak jsme ale již začali a uspořádali v rámci tohoto projektu dvě akce.
Velmi zajímavé Dopoledne s myslivcem, kde se děti na vycházce a poté i ve škole na besedě seznámily s okolím naší
obce, zvěří, která tu žije, s tím, jak se máme ke zvířatům chovat. Zde bych chtěl poděkovat zejména panu K.
Osičkovi a jeho kolegovi za vzorně připravený program. Druhou akcí, v rámci projektu Naše škola II., byla beseda se
spisovatelkou Z. Pospíšilovou, která pro žáky ve školní družině připravila společně s paní vychovatelkou neméně
krásné odpoledne plné informací o tom, jak se dělá kniha. Oba dva projekty jsme dětem uhradili. Děti z nižšího
stupně si mohly vyzkoušet vytvořit zajímavé keramické dílo s paní výtvarnicí. Všem se tato akci líbila. Žáci školy
také navštívili dvě zajímavé přednášky a to s panem cestovatelem T. Kubešem a v Břeclavi přednášku o
prokrastinaci. Určitě velmi zajímavé a žáky ceněné akce. Jak jsem již psal, žákovský senát pracuje na naší škole
velmi aktivně. Nejen, že zorganizoval Fashion week, ale také Valentýnskou párty pro žáky 2. stupně. Podle
informací se dětem akce velmi líbila, dokázaly se vzájemně pobavit a strávit tak tři hodiny společné zábavy. To také
přispívá k tomu, aby naše škola dostála své vizi rodinné školy. Velmi si těchto aktivit cením a chválím. Snažíme se
pracovat i na modernizaci výuky a z toho důvodu jsme zakoupili roční licenci na program Umímeto.cz, který se má
zaměřit zejména na procvičování učiva a postupně jej zavádíme do všech ročníků. Takže, i když zkrácený, nebyl
tento měsíc ve škole vůbec nudný. Za to patří mé díky zejména všem pedagogům, kteří se zapojili do zorganizování
všech akcí. Rád bych poděkoval i všem sponzorům, díky nimž můžeme dětem kupovat odměny za soutěže, vstupné
na vybrané akce a jiné.



Datum Akce Organizoval Různé

1.2. Pololetní prázdniny

4.2. Přednáška cestovatele 

T. Kubeše

Vedení školy 1.-9.r.

Vstupné hrazeno sponzorsky

6.2. Konverzační soutěž v AJ, okresní kolo Mgr. I. Sovová

6.2. Hodina AJ s rodilým mluvčím Vedení školy 4. - 9. r.

11.-15.2. Jarní prázdniny

18. – 22.2. Barevný týden

Projekt Hrdá škola

Žákovský senát, Mgr. I. Sovová Celá škola

21.2. Valentýnská párty Mgr. I. Sovová,

žákovský senát

Žáci 2. stupně

Občerstvení sponzorsky

21. 2. Vycházka s myslivcem Mgr. D. Řehánková, 

Mgr. R. Rebendová

1.,2.r.

V rámci projektu 

Naše škola II

22.2. Plavání - Břeclav Vedení školy 2.,3.r.

Zapojení školy do projektu Plavání 2018/2019 Vedení školy Získaný příspěvek na dopravu 

18 500,-Kč

23.2. Návštěva kina Koruna Břeclav – odměna za Tříkrálovou 

sbírku

Mgr. I. Sovová Zájemci z řad žáků

26. 2. Tvoření z keramiky s výtvarnicí Ĺ. Lekavá

Mgr. J. Bistrá,

Mgr. R. Rebendová, Mgr. D. Řehánková

1.,2.,5.r.

27.2. Projektový den ve ŠD

Jak vzniká kniha krůček po krůčku, beseda se 

spisovatelkou Z. Pospíšilová

J. Osičková Hrazeno z projektu 

Naše škola II.

28. 2. Prokrastinace – přednáška Kino Koruna Břeclav Ing. M. Kosová

Mgr. R. Pekárková

7.,8.r.

únor Nový výukový program pro žáky, zaměřený na 

opakování– Umímeto.cz

Vedení školy

Zahájení organizace velkého čtyřdenního výletu 2. 

stupně 

Bc. J. Paul 2.stupeň

Příprava přihlášek a zápisových lístků pro žáky 

9. r.

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





K březnu patří samozřejmě jaro. Škola vyměnila zimní výzdobu za krásnou svěží jarní. Z akcí patří za zmínku
oblíbená návštěva Planetária Brno. Tato akce byla zčásti hrazena ze sponzorských příspěvků. Jako škola T. G.
Masaryka jsme si připomněli výročí narození tohoto významného muže a deváťáci uklidili jeho pomník,
který máme pod svou patronací. Tradiční recitační soutěž školy odhalila nové recitátory, kteří nás
reprezentovali na okresní soutěži. V rámci projektu Třída pro třídu si připravili sedmáci pro šesťáky
vzdělávací zájezd do Brna na výstavu Titanic a třeťáci se čtvrťáky si zahráli turnaj v různých logických hrách.
Žákovský senát nepřestává pracovat a sjednal si schůzku s ředitelem školy, na které se vzájemně pobavili,
co by jednotlivé třídy chtěly zlepšit. Skvělá práce jak dětí, tak koordinátora z řad vyučujících. Co si přát víc,
než to, že dětem není lhostejné, jak naše škola vypadá, chválí, ale i dávají připomínky na zlepšení. Třeťáčci
byli slavnostně pasováni na čtenáře Rytířského řádu v obecní knihovně. Zúčastnili jsme se i sportovních
soutěží, například Lužické laťky. Zde se nám podařil nebývalý úspěch. I když jsme jeli na tuto soutěž poprvé,
odváželi jsme si krásné třetí a skvělé první místo. Patří se ocenit nejen skvělý výkon žáků, ale i výborný
výběr, odhad a přípravu od pana učitele. Žáci se také zúčastnili soutěže Matematický klokan, která se
zaměřuje zejména na logické myšlení dětí. V březnu i dubnu pak probíhaly srovnávací testy Kalibro v 9., 7. a
5. ročníku. Nejsou to povinné testy, ale my se snažíme zkvalitňovat výuku a sledovat nové trendy, v čem
bychom se mohli zlepšit, co nám nejde a co naopak zvládáme velmi dobře. Ve školní družině proběhla
tvořivá dílna s názvem Není písek jako písek. Děti si mohly zkusit, jak se maluje do písku a za pomoci
výtvarnice tvořit a rovnou se dívat na promítací plátno, jak krásné útvary stvořily. Opět velmi zajímavá
akce, která byla celá hrazena z nového projektu. Školní družina prochází proměnou. Byly zakoupeny nové
židle, stoly a také krásný elektronický klavír, který opět zpříjemní výuku ve školní družině. Den učitelů jsme
oslavili tak, že si mohli žáci vyzkoušet, jaké to je stát před celou třídou a snažit se něco naučit své
spolužáky. Zajímavá akce, která se i v loňském roce stala zpestřením a školní inspekcí velmi chváleným
přínosem do výuky. Zástupci také podarovali všechny vyučující školy malou kytičkou. Z akcí, které proběhly
mimo výuku, patří zmínit například soutěž ve stavění stavebnic, nebo tradiční předzkouškové doučování
žáků 9. ročníku – jedná se o přípravu na přijímací zkoušky.



datum akce organizoval různé

5.3. Planetárium Brno - zájezd Mgr. R. Pekárková 5.- 9. r., sponzorský příspěvek

7.3. Zahájení praxe – Bc. Jermerová P. Vedení školy, Mgr. B. Pížová 6.-9.r.

7.3. Patronát nad pomníkem T. G. 

Masaryka, 166. výročí narození 

Mgr. I. Sovová 9. ročník

7. 3. Rozhlasové vysílání – nar. T. G. M. Mgr. B. Pížová 7.ročník

11. 3. Recitační soutěž – školní kolo Mgr. R. Rebendová 1.st.

13.3. Není písek jako písek J. Osičková Školní družina

14. 3. Návštěva výstavy Titanic – Brno Mgr. B. Pížová,

Mgr. J. Ovečka

Akce v rámci projektu Třída pro třídu, 
6.,7.r.

14.3. Školní turnaj v přehazované dívek Bc. J. Paul

14.3. Není písek jako písek

Projekt – Šablony 2

J. Osičková Školní družina

15.3. Setkání žákovského senátu 

s ředitelem školy

Žákovský senát

Vedení školy

Zástupci senátu a vedení školy

18. 3. Práce s keramikou, glazování Ľ. Lekavá 1.,2.,5.r.

19.3. Pasování žáků 3. r. na čtenáře 

Rytířského řádu

Mgr. Miloslav Sova, Mgr. M. Šilhanová 3.r., sponzorský dar od obce – roční 

členství v knihovně zdarma

21. 3. Matematický klokan Mgr. R. Pekárková 2.-9.r.-nejlepší řešitelé

N. Tomšejová, P. Bartoš, J. Kapina, L. 

Frisová

21.3. Lužická laťka Bc. J. Paul 1.místo – J. Přibyla

3.místo- M. Osička

25. 3. Soutěž ve stavění ze stavebnic Mgr. R. Rebendová 1.st.

27. 3. Recitační soutěž – okresní kolo Mgr. R. Rebendová E. Bartošová,D. Tetur,V. Michalica

28.3. Den učitelů, rozhlasové vysílání Mgr. B. Pížová 7. r.

28.3. Projekt Zkoušíme si vaši práci Žákovský senát,Mgr. I. Sovová Celá škola, zájemci

28.3. Překvapení pro učitele od žáků Žákovský senát,Mgr. I. Sovová květina pro pedagogy

průběžně Doučování na přijímací zkoušky – ČJ, 

M

Mgr. B. Pížová, Mgr. R. Pekárková 9.r.

březen Nákup nových židlí, stolů a klavíru do 

školní družiny

J. Osičková Hrazeno z projektu Šablony 2





Duben byl ve znamení svátků velikonočních. Letos poprvé jsme navštívili místní kostel, kde nám žáci, kteří navštěvují výuku

náboženství, předvedli krásnou Velikonoční hru. Velmi pěkné zpestření výuky i ponaučení pro všechny. Znalost biblických

příběhů patří mezi základy každého vzdělaného člověka. Velikonoce jsme žákům také zpestřili například projektovým dnem

Proutek vrbový, který proběhl v naší školní družině. Žáci se naučili plést vlastní „ žilu“. Vše probíhalo pod záštitou projektu

Naše škola II., do kterého jsme se přihlásili a čerpáme již nyní finance. Duben je neodmyslitelně spojen i s přijímacími

zkouškami. Ty letošní proběhly 12. a 15. 4. a my jsme rádi, že se naši žáci v konkurenci neztratili a mnohdy v pořadí

obsazovali přední místa. Také proběhl zápis nových žáků. Celkem se ho zúčastnilo 19 budoucích prvňáčků a podány byly dvě

žádosti o odklad. Jsme velmi hrdi na to, že nám rodiče své děti svěří a důvěřují nám, i když mnohdy nejsou ani z naší obce.

Moc si toho vážíme a snažíme se, aby školní docházka probíhala bez větších problémů a byla pestrá. Z dubnových akcí patří

zmínit branný závod, který se na naší škole nekonal již mnoho let. Myslíme si, že je v dnešní době nutné, aby se děti uměly

bránit, a proto jsme využili nabídku z Brna od Centra legionářů, kteří nám díky tomu, že jsme se zúčastnili jejich akcí,

uspořádali pro 3. – 9. ročník zajímavé branné dopoledne, kde si všichni mohli zkusit například střílet ze vzduchovky, jak se

bránit a co dělat při ohrožení života. Jediným problémem bylo počasí, jelikož byl opravdu silný vítr. Z ohlasů žáků vím, že se

akce líbila a uspěla. V rámci ochrany proběhl i cvičný požární poplach, tentokrát za účasti hasičského sboru z Velkých Bílovic.

Žákovský senát školy uspořádal pro žáky 2. stupně opět velmi úspěšnou akci Aprílová párty, kde si všichni nejen zatancovali,

ale také zahráli společenské hry a odložili tak na chvilku své mobily a dokázali se bavit sami navzájem. Školní sběr proběhl

opět úspěšně a v celkovém pořadí škol se můžeme zatím pochlubit prvním místem. Velké díky patří zejména rodičům, kteří

svým dětem ve sběru pomáhají. Třeťáci v závěru měsíce navštívili chovatelku zakrslých králíčků, kde se dozvěděli mnoho

zajímavostí o chovu těchto zvířátek. Vše bylo pod záštitou projektu Naše škola II. Informace se jim budou hodit, jelikož se o

jednoho malého zakrslého králíčka budou strat a vyzkouší si tak, jaké to je pečovat o živého tvora. Prvňáčci se zúčastnili

přednášky o tom, jak si správně čistit zuby a také obdrželi malé dárečky. Byli pozvat své menší kamarády z mateřské školy na

slavnostní zápis, mohli se tak společně podělit o své nové zážitky právě s budoucími žáky naší školy. Duben opravdu uběhl

velmi rychle, třetí čtvrtletí je za námi a před námi je jen závěrečný finiš.



datum akce organizoval různé

duben Rozhlasové vysílání – Přijímací zkoušky 

2019

Mgr. M. Sova

1.4. Školní sběr 2019 Mgr. Z. Vašek 3003 kg

Marcel Konečný 410 kg,

Tereza Fabičovicová 254 kg

4.4. Pythagoriáda Mgr. R. Pekárková

10.4. Pasování druháčků na rytíře Čtenářského 

řádu

Mgr. M. Sova 2.r., sponzor obec

12.4.,

15.4.

Přijímací zkoušky 2019 9.r.

15.4. Proutek vrbový – projektový den –

velikonoční tvoření

p. J. Osičková ŠD, projekt Naše škola II.

16.4. Zdravé zoubky –

akce pro 1. ročník

Vedení školy, 

Mgr. R. Rebendová

Dárky pro děti

16.4. Velikonoční hra v kostele Mgr. M.Kachyňová Nacvičili žáci, kteří navštěvují výuku 

náboženství

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

17.4. Zápis do 1. r. školního roku 2019/2020 Mgr. M. Sova 

Mgr. R. Rebendová, 

Mgr. J. Bistrá, 

Mgr. D. Řehánková

Dárky a občerstvení pro děti hrazeny ze 

sponzorských příspěvků

Přijato 19dětí

Žádost o odklad 2 děti

23.4. Branný závod – Legionáři Brno Vedení školy 3.-9.r.

24.4. Třídní schůzky vedení školy, TU 1.-9.r.

26.4. Cvičný požární poplach Mgr. M. Sova

J. Osičková

Celá škola

26.4. Aprílová párty Mgr. I. Sovová, žákovský 

senát

6.-9.r., občerstvení hrazeno ze 

sponzorských darů

30.4. Králíčci, návštěva chovatele – projekt 

Naše škola II.

Mgr. M. Šilhanová

Vedení školy

Cestovné hrazeno z projektu

3.r.

Duben Sponzorské dary –

Distr      5 000,- Kč

Vedení školy Určeno na soc, fond školy a odměny za 

soutěže





Organizačně největší akcí byl oblíbený vícedenní výlet. Tento rok připadla řada na 2. stupeň. Velký čtyřdenní zájezd
do Kácova se opravdu vydařil. Program byl nabitý věcmi, které dětem určitě pomohou i v jejich výuce, rozšíří jejich
vědomosti a obzory. Mimo jiné žáci navštívili Kutnou Horu, muzeum stříbra, hřebčín v Kladrubech. Podle ohlasů
vše opravdu stálo za to. Jsem rád, že se akce setkává již tradičně s velkým ohlasem a mé velké poděkování patří
zejména všem pedagogům, kteří se zasloužili o zdárný průběh zajímavého a dobře připraveného programu. Druhou
velkou akcí byla Noc s Andersenem, na kterou se těší naopak žáci z prvního stupně, pro které je akce určena. Co
může být zajímavějšího, jak společně strávená noc v tělocvičně. A nejen to, také nechyběla stezka odvahy, opékání
špekáčků, které měly děti hrazeny ze sponzorských příspěvků, noc v knihovně a jiné zážitky. I zde patří mé velké
poděkování učitelům, kteří věnovali svůj volný čas a dětem připravili krásné zážitky. Květen patří i charitativním
akcím. Proběhl známý Květinový den, také školní olympiáda 2. stupně, kde jsme přivítali naše kamarády ze
stacionáře Vlaštovka z Hodonína. Společně strávené odpoledne obohatilo určitě jak naše žáky, tak i děti
z Hodonína. Cvičil i první stupeň, tentokrát netradičně plnil disciplíny například i jízdou na koloběžce. V rámci
projektu Třída pro třídu si zacvičili na opičí dráze i naši nejmenší. Ze vzdělávacích programů jsme navštívili
Masarykovou univerzitu v Brně, kde si děti mohly vyzkoušet práci v laboratoři, zkoumat a bádat. Akce s názvem
Bioskop patří již mezi tradiční a velmi oblíbenou akci. Proběhla beseda na téma „Drogová závislost“ s člověkem,
který propadl tomuto nešvaru dnešní doby, ale dokázal se ze všeho dostat. Děti 1. a 2. ročníku navštívily naši
hasičskou zbrojnici, kde se seznámily se zajímavou prací hasičů. Letošní atletické přebory v Lanžhotě byly narušeny
nepřízní počasí, a tak jsme závodili pouze první den, kdy nás reprezentovali žáci 1. stupně. Uskutečnil se i poslední
školní sběr. Zde bych rád poděkoval všem těm, kteří se zúčastnili. Již dávno to není jen soutěž dětí, ale velmi si
vážím zejména těch rodičů, kteří neváhají a pomáhají dětem se sběrem. Výtěžek celé akce je určen na odměnu za
sběr a zbytek slouží škole jako sponzorský dar, který vždy využíváme pro všechny děti například při hrazení
vánočního šeku třídy, cen za soutěže, knižních odměn, cen za vstupné a jiné. Školní družina pokračuje zdárně
v akcích, které jsou zahrnuty do projektu Naše škola II., díky kterému se mohli žáci například seznámit s bývalým
reprezentantem cyklistiky a zopakovali si základní zásady jízdy na kole. Úspěšnou akcí byla i oslava svátku matek,
který děti z družiny oslavily společně se svými rodiči. Před školou jsme díky sponzorům mohli s dětmi zasadit nové
květiny a osadit stávající okrasné truhlíky. Osmáci dostali krásný nový nábytek, který jim bude po zbytek času, který
na naší škole stráví, určitě dobře sloužit.



datum akce organizoval různé

7.5. Noc s Andersenem Mgr. R. Rebendová, Mgr. M. Šilhanová, Mgr. 

D. Řehánková, Mgr. Z. Vašek,Mgr. J. Bistrá. 

Mgr. M. Sova

1.st.

9.5. Beseda na téma Drogy Mgr. R. Pekárková 8., 9.r.

10. 5. Lednice – výlet 5.r.

Vzdělávací program

Mgr. J. Bistrá 5.r.

29.5. Bioskop Brno – výukový program, 9. r. Mgr. M. Kosová 9. r.

10.5. Oslava Dne matek ve školní družině J. Osičková ŠD

15. 5. Rodilý mluvčí Vedení školy 4.-9. r.

15. 5. Český den proti rakovině Mgr. I. Sovová 8.,9.r.

16.5. Bioskop Brno – výukový program, 7. r. Mgr. M. Kosová 7. r.

17.5. Focení žáků školy Vedení, 

p. P. Omelka

1.- 9. r.

20.-23.5. Velký vícedenní výlet 2. stupně – Kácov 2019 Bc. J. Paul, 

Mgr. I. Sovová, 

Mgr. R. Pekárková, 

Mgr. J. Ovečka

6.-9.r.

21.5. Návštěva hasičské zbrojnice, 

Moravský Žižkov

Mgr. D. Řehánková, Mgr. R. Rebendová 1.,2.r.

24.5. Školní sběr Mgr. Z. Vašek 1.- 9. r.

24.5. Opičí dráha

Třída pro třídu

Mgr. R. Rebendová, Mgr. D. Řehánková 1., 2.r.

27., 28.5. Atletické přebory regionu Podluží Bc. J. Paul 1.-9. r.

29.5. Školní sběr, Třídíme s Hantaláčkem Mgr. Z. Vašek 1.-9.r.

3 435 kg

29. 5. Šlapací kolo – projekt ŠD J. Osičková Naše škola II.

31.5. 11. netradiční olympiáda školy Vyučující školy, Bc. J. Paul, Mgr. I. Sovová 1.-9.r.-stacionář Vlaštovka

květen Nábytek pro 8. r. Vedení školy 8.r.

květen Výsadba květin před školou Vedení školy Sponzorský dar 







Červen ve škole byl zkrácený o jeden týden, a tak jsme museli vše rychle zorganizovat.
Proběhla akce Autoškoly Lednice, kdy se žáci seznámili a prakticky vyzkoušeli základní
pravidla silničního provozu. První stupeň navštívil Brno, kde zhlédnul divadelní představení
Bylo nás pět. Děti z prvního stupně také absolvovaly svůj jednodenní výlet, tentokrát
zavítaly do centra Permonium, kde plnily mnoho zajímavých úkolů. Navštívili nás i budoucí
prvňáčci z mateřské školy a vyzkoušeli si, jaké to je být žáky školy alespoň jednu hodinu.
Poslední týden byl ve znamení úklidu, jelikož, jak jsem již psal v úvodu, bude o prázdninách
probíhat oprava elektroinstalace. Pak již zbýval čas jen na slavnostní pasování deváťáků,
které netradičně proběhlo v tělocvičně, jelikož sál obce je v rekonstrukci. I tak jsme se ale
důstojně rozloučili s našimi nejstaršími žáky a v pátek 21. 6. 2019 společně uzavřeli školní
rok 2018/2019 před budovou školy. Opět jsme vyhodnotili tři nejlepší akce za první a druhý
stupeň a také nás navštívila pracovnice firmy Hantály a předala odměny ze soutěže Třídíme
s Hantaláčkem. Jak bych shrnul školní rok 2018/2019? Byl to rok, kdy jsme se snažili žákům
nejen předat nové vědomosti, ale chtěli jsme, aby si i oni sami, pomocí vlastních zážitků
ze vzdělávacích akcí, obohatili své znalosti. Vždyť nejlépe se učí názorem. Z průzkumu, který
jsme na škole dělali v rámci swot dotazníku vyplynulo, že jsou žáci spokojeni. Jsem
přesvědčený, že děti měly krásný rok plný zážitků, vědomostí, ale i legrace a kamarádství. A
o to nám jde zejména, aby měly školu rády, aby si rozšířily své obzory, aby ji braly za „svou“.



datum akce organizoval Různé

3. 6. Bylo nás pět – divadelní představení 

Brno

Mgr. R. Rebendová, Mgr. D.Řehánková 1.-5.r.

13. 6. BESIP – program Bezpečnost na silnici Mgr. J. Bistrá

Mgr. Z. Vašek

BESIP, Autoškola Lednice

13. 6. Škola nanečisto – návštěva budoucích 

prvňáčků

Mgr. R. Rebendová Děti z MŠ Sluníčko

14.6. Klima školy - žáci Vedení školy, 

Mgr. J. Ovečka

3.-9.r.

17. 6. Výlet 1. st.  Permonium Mgr. R. Rebendová, Mgr. D. Řehánková, 

Mgr. Z. Vašek, Mgr. M. Šilhanová,Mgr. 

J. Bistrá

1.-5.r.

20.6. Slavnostní pasování deváťáků Mgr. Miloslav Sova,  Mgr. I. Sovová,

Mgr. R. Rebendová, Mgr. J. Osička, J. 

Osičková

9. ročník + hosté

Dárky pro absolventy – sponzorsky hrazeny

21.6. Slavnostní ukončení školního roku Vedení školy + pracovníci školy, hosté

24.- 28.6. Ředitelské volno – oprava ele. školy, 

2. etapa

Vedení školy, OÚ

červen Olympijský víceboj Bc. J. Paul Stříbrná medaile

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

červen Absolvent ročníku –

J. Očenášková

Vedení školy Hrazeno sponzorsky-odměny

červen 3 Nej akce školního roku-

Hlasování žáků

Vedení školy, 

Mgr. R. Pekárková

1.místo – Permonium, 

Velký vícedenní výlet Kácov 

2.místo – divadlo Bylo nás pět, Praha - výlet

3.místo – Noc s Andersenem, Bioskop Brno

červen Školní sběr - Hantaláček Mgr. Z. Vašek 1.místo – nejlepší škola

2.místo – nejlepší jednotlivec – M. Konečný





» 1. stupeň

» 1. místo Výlet - Permonium

» 2. místo Bylo nás pět

» 3. místo Divadelní představení Bylo nás pět

» 2. stupeň

» 1. místo Vícedenní výlet Kácov 2019

» 2. místo Výlet – Praha – Velká města ČR

» 3. místo Bioskop Brno







20. 12. 2018, J. Bartošová, 7. r., okresní soutěž Malujeme a tvoříme betlémy, umístění
mezi 5 nejlepšími

20. 12. 2018, školní družina, okresní soutěž Malujeme a tvoříme betlémy Zvláštní cena
poroty

28. 11. 2018, T. Maršálková, okresní kolo Bible a my, 2. místo

28. 11. 2018, T. Fabičovicová, okresní kolo Bible a my, 3. místo

28. 11. 2018, P. Bartoš, okresní kolo Bible a my, 4. místo

16. 11. 2018, družstvo žáků 1. st., florbalový turnaj Čeps Cup - 3. místo v okresním kole

31. 5. 2019, školní družina, Moje veličenstvo kniha, výtvarná soutěž, 1. místo

8. 5. 2019, školní družina, výtvarná soutěž Ochraňujeme ptáky našich zahrad, zahrádek,

1. místo

21. 3. 2019, J. Přibyla, Lužická laťka - soutěž mikroregionu Podluží ve skoku do výšky,

1. místo

21. 3. 2019, M. Osička, Lužická laťka - soutěž mikroregionu Podluží ve skoku do výšky,

3. místo

29. 1. 2019,T. Tomšej, výtvarná soutěž 100 let republiky a její armáda, 3. místo ve

II. kategorii, Brno



Žákovský senát na naší škole pracoval druhý rok svého dvouletého volebního
období ve stejném složení.

I když pořádáme naše vlastní akce, i letos jsme se zapojili do projektu Hrdá
škola, kdy jsme součástí více škol a ve stejný den tak probíhají akce k určitému
tématu na mnoha školách naší republiky. Některé přejímáme, jiné si
upravujeme, tak aby se žákům naší školy líbily a jsme rádi, že se jich účastní
nejen děti z prvního, ale i mnoho žáků z druhého stupně a někteří učitelé a je
při nich docela legrace. Mezi nejúspěšnější patřil Fashion week, týden
s tématy „ Punčochový den, Crazy účesy a pokrývky hlavy, Filmový den“.
Bonusem bylo téma „ Děvčata za chlapce, chlapci za děvčata. Tradičně
uspořádanou akcí byl Suit up day, kdy jsme na chodbách viděli i společenské
oblečení a kdy opět nezklamali ani naši pedagogové. Teplákový den a Den
učitelů, ve kterém vyučovali zájemci z každé třídy zvolený předmět v jiném
ročníku, měl také jako každoročně úspěch.

Mnoho žáků z druhého stupně si užívá akce Valentýnská a Aprílová party.









Školní družina
Složení a vybavení třídy: celkem 30 dětí
1. třída - 12 dětí
2. třída - 14 dětí
3. třída - 4 děti
V letošním roce prošla ŠD změnami. Družina je vybavena novým úložným nábytek, výškově vhodnými stoly
a židličkami. Obměnou prošly také hry a výtvarný materiál. Z peněz z OP Šablony II jsme pořídili do družiny
nový elektronický klavír. Děti jsou tvořivé, zapojili jsme se do několika soutěží. Skvělou motivací pro nás bylo
ocenění za prostorový Betlém v prosincové soutěži pořádané Duhovou Břeclav. Od ledna jsme poslali práce
dětí již do šesti soutěží probíhajících nejen v našem regionu, ale také celorepublikově. Děti kreslily zdravé
potraviny, slavné evropské vynálezy, ztvárnily problematiku nedostatku vody i nebezpečí požáru. Začátkem
jara se nám naskytly hned dvě soutěže, kde jsme využili téma "ptáci". Děti malovaly na dýhu ptáky a poté
jsme z jednotlivých obrázků svázali knihu. Technikou kašírování a vyvazování jsme navíc vytvořili
prostorového čápa. Za tyto výtvarné počiny jsme získali v obou soutěžích ocenění poroty. Činnosti ve školní
družině jsou nově obohaceny o projektové dny, které jsou realizovány v rámci Šablon II. Z počtu 14
projektových dnů jsme v letošním roce zrealizovali již 4 projekty. V únoru proběhl projektový den "Jak vzniká
knížka krůček po krůčku" s hostující autorkou dětských knížek Zuzanou Pospíšilovou. V březnu jsme měli
projekt s výtvarnicí Marikou Koňařovou s názvem "Není písek jako písek", zaměřený na netradiční materiály
a techniky pro výtvarné tvoření. Před Velikonoci jsme si vyzkoušeli pletení pomlázky a barvení vajíček s
panem Josefem Frýbortem v rámci projektu "Proutek vrbový". Na konci května jsme zařadili projekt
"Šlapací kolo" s hostujícím trenérem cyklistiky panem Petrem Hermanem. K svátku matek jsme s dětmi z
družiny připravili pásmo písniček, soutěžení s maminkami a poté společné tvoření. Akce měla hojnou účast a
pozitivní odezvu u dětí i maminek.
Školní klub: celkem 58  dětí
Zajímavé úlohy z matematiky pro 9. ročník 
Pohybové a sportovní hry
Testové úkoly z jazyka českého pro 9. ročník
Florbal 
Deskové hry 
Tvořivé činnosti
Novinář – tvorba školního časopisu 






