
Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov



Září proběhlo tak rychle, že jsme si toho ani nestačili všimnout. Každoročně je vždy naplněno
zejména organizačními záležitostmi, ale nechyběly i zajímavé akce, které jsou jakousi „vlajkovou
lodí“ naší školy. Jak jsem již mnohokrát psal a řekl, chceme učit žáky nejen v lavicích, ale i mimo
ně. Chceme, aby se nejen něco naučili, poučili, ale i stmelili kolektiv, zažili něco nového, něco, co si
budou pamatovat ještě dlouhou dobu. Budeme tvořit novou šestiletou koncepci školy, která se bude
realizovat již od tohoto školního roku. Rád bych pokračoval v nastoleném trendu a také zapracoval
například i připomínky pedagogů, žáků, ale i vás, rodičů. Budu vycházet i z průzkumů, které jsem
v minulých letech realizoval. Podrobněji bych vás s novou koncepcí seznámil až v příštích zprávách.
Tradiční zářijovou akcí školy je Podzimní tvoření, dříve Dýňobraní. Letos jsme chtěli, aby se také ve
větším počtů zúčastnili rodiče, protože bychom rádi školu otevřeli ještě více právě vám, rodičům a
přátelům. K naší velké radosti jste si mnozí udělali čas, přišli a společně s dětmi vytvořili krásnou
výzdobu před školou. Z fotek, které jsou na stránkách školy, je vidět, že se akce více než povedla a
mé velké poděkování patří organizátorům, našim paním učitelkám z prvního stupně, dětem a hlavně
vám všem, kteří jste si v dnešní uspěchané době našli trochu času, kterou jste strávili společně s
námi a dětmi. Projekt devátého ročníku Rozhledny 2019 již pomalu končí. Během své docházky na 2.
stupni shromažďovali deváťáci poznatky o rozhlednách v okolí, navštěvovali je se svou třídní paní
učitelkou a tento školní rok, na slavnostním pasování, uvidíte jejich výslednou práci prostřednictvím
prezentace, kterou vytvoří a odprezentují právě na závěrečném pasování jejich třídy. Také jsme
tento měsíc zavítali na výstavu, kterou nám zprostředkoval obecní úřad a sběratelé v naší obci.
V kulturním domě se mohli žáci přesvědčit, jak šikovné lidi u nás máme a třeba se i motivovat
k novým zájmovým činnostem. Začal pracovat žákovský senát školy, který prošel novými volbami,
kde si sami žáci zvolili své zástupce na další dva roky. Mezi projekty, které znáte, samozřejmě nesmí
chybět Patroni, ale i kamarádi, dále Mléko a ovoce do škol. I ty pokračují a zpestří tak nový školní
rok. Podařilo se nám zakoupit z příspěvků od sponzorů nový koberec do 2. ročníku, ještě plánujeme
koberec do ročníku čtvrtého. Děkujeme všem sponzorům za finance, které se snažíme vždy využít ku
prospěchu dětí. Žáci také dostali bohatou nabídku sekcí školního klubu a kroužků, které by měly na
naší škole začít pracovat od října. Vše závisí na zájmu žáků. Ve školní družině bylo opět plno. Musím
říci, že tento rok jsou naši prvňáčci hodně živí, tak má paní vychovatelka plné ruce práce, ale vše
zvládá velmi dobře.



datum akce organizoval různé

30. 8. Školení pedagogického sboru - Videotrénink Vedení školy
Edupraxe Brno

Vyučující školy

2. 9. Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 Vedení školy Hosté –
pan starosta, pan farář

2. 9. Pasování prvňáčků a patronů 2019 Vedení školy 1. a 9. r. 

19. 9. Mléko do škol – projekt
Ovoce do škol - projekt

Vedení školy Zdarma neochucené mléko, ovoce pro 
všechny žáky školy

19. 9. Výstava v KD, modeláři a sběratelé z naší obce Vedení školy Žáci školy

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

20.9. Projekt Rozhledny 2019 Mgr. R. Pekárková 9. ročník

21. 9. Nabídka školního klubu a kroužků Vedení školy,
p. J. Osičková

2. stupeň a žáci nenavštěvující ŠD

26. 9. Podzimní tvoření 2019 Mgr. R. Rebendová, 
Mgr. J. Bistrá
Mgr. D. Řehánková
Mgr. M. Kristová
Mgr. R. Zapletalová

1. stupeň + žáci 9. r., rodiče

26.9. Vysílání školního rozhlasu – sv. Václav Mgr. M. Sova Státní svátek

27. 9. Ředitelské volno Vedení školy Žáci školy

27. 9. Třídnická hodina a její využití Vedení školy, Edupraxe Brno Školení pedagogického sboru

září Zakoupen koberec Vedení školy, sponzoři 2. ročník

září Sponzoři –
Hantály – 7 000,-

Soutěž Třídíme s Hantaláčkem 1. -9. r.

září Oprava elektroinstalace školy – 2. etapa Vedení školy, OÚ Ukončení rekonstrukce 

Od října Sběrová soutěž
Třídíme s Hantaláčkem

Bc. J. Paul 1. - 9. r.
1. sběr 14. 10. 2019





Říjen byl plný nejen učení, ale i vzdělávacích a zábavných akcí, které určitě zpestřily teplé, ale již podzimní dny. Začali
jsme třídními schůzkami, které byly spíše informativní a organizační. Poté proběhly již tradiční akce. Opět jste se
zapojili do našeho školního sběru, což je skvělé. Jak jsem již několikrát psal, finance vždy slouží dětem. Nakupujeme za
ně ceny na závěrečné hodnocení, ale i například hradíme vstupy na výstavy, přispíváme na výlety a podobně.
Samozřejmě vidíme, že tak velké množství papíru nemohou žáci nasbírat a dovést sami, o to víc si vážím toho, že si
najdete čas. S dětmi se snažíme třídit papír i ve škole, ale nejen to. Máme kontejner na plasty a olej. Velkou akcí bylo
Strašidelné putování. Počasí se umoudřilo, vše mohlo tedy proběhnout podle plánu. Podle reakcí dětí je vidět, že tato
akce právem patří mezi naše nejoblíbenější. Poděkování zaslouží všichni učitelé, kteří se podíleli na organizaci, ale i
manželé Virágovi za zakoupení špekáčků. Naši nejstarší žáci pokračovali v projektu Velká města ČR, v jehož rámci
navštívili Prahu a hlavně Národní divadlo, kde měli objednánu komentovanou prohlídku a dostali se tak na místa, která
nejsou veřejnosti běžně přístupná, například na střechu této významné budovy. I takovýmto způsobem se mohou
dozvědět o historii a navázat tak na probírané učivo ve škole. Říjen je vždy také zaměřen na profesní orientaci
vycházejících žáků. Nabídku jsme obohatili například o zajímavý test profesní orientace. Projekt Hrdá škola je u nás
také již stabilní akcí, a tak se mohli žáci jeden den v říjnu slavnostně obléci a užít si tak Suit up day. Kromě toho jsme
pomohli uklidit park před školou v akci 72 hodin. Opět jsme se zúčastnili krajské soutěže Den přírodních věd, která
probíhala v ZOO Brno. Ve velké konkurenci 62 škol kraje jsme se neztratili a naše družstvo žáků 8. ročníku obsadilo
skvělé 22. místo. Školní družina pokračuje v plnění projektových dnů v rámci šablon Naše škola II. V říjnu děti zavítaly
do Vinařství Maděřič, kde se dozvěděly mnoho zajímavého o pěstování a výrobě vína, tak typické plodiny našeho kraje.
Velké poděkování patří firmě Vinařství Maděřič za umožnění prohlídky. Sportovní akce byly zastoupeny Během Boba
Zháňala, kde bojovali žáci 1. stupně. Na závěr bych chtěl zmínit rozsahem asi největší událost října a to výstavu
výtvarnice T. Konupčíkové – Dolákové. Vernisáž proběhla v pátek 25. 10. 2019. Dále byla výstava otevřena až do neděle.
Účast byla opravdu velká a nás všechny moc potěšila. Sama autorka si našla ve svém nabitém programu čas a navštívila
nás v neděli večer. Její slova a pochvala nás všechny moc potěšily. Mé velké poděkování patří paním učitelkám Osičkové
a Sovové za bezchybnou organizaci a všem sponzorům, díky kterým se nyní škola může pochlubit krásnými obrázky,
které budou označovat jednotlivé místnosti a zdobit školu. Poděkování patří i vám všem, kteří jste si našli čas a v tak
hojném počtu přišli a často i pochválili, jak výstavu, tak školu. Součástí vernisáže byla soutěž tříd o nejkrásnější
obrázek ve stylu Arcimbolda, který musel být vytvořen pouze z jedlých materiálů, zejména ovoce a zeleniny. Povedlo se
to všem tak, že rozhodnout, který obrázek je ten nej, bylo opravdu velmi obtížné. Svým tajným hlasováním rozhodli
sami návštěvníci.



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

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.

datum akce organizoval různé

2.10. Třídní schůzky Vedení školy, TU Všichni vyučující

8. – 14.10. Logická olympiáda 2019 Mgr. R. Pekárková 2. stupeň

9.10. Běh Boba Zháňala, 
Hrušky 2019

Bc. J. Paul, Mgr. R. Zapletalová, M. 
Chalupová,Mgr. R. Rebendová

7. místo

10.10. Projekt Velká města ČR
Praha

Ing. M. Kosová
Mgr. R. Pekárková

8., 9. r.
Vstupné ND hrazeno ze sponzorských příspěvků

14.10. Školní sběr
Třídíme s Hantaláčkem

Bc. Jaroslav Paul 1. Marcel Konečný  680 kg
2 .Jakub Bůšek 345 kg
3. Adam Maděřič 324 kg

15.10. Projekt Máme rádi víno ŠD, p. J. Osičková, Mgr. R. Pekárková Projekt Naše škola II.,děti ŠD

15., 
16. 10.

Den přírodních věd –
ZOO Brno, 7., 8. r.

Mgr. B. Kučerová 22. místo z 62 družstev

15.10. Veletrh vzdělávání Břeclav Mgr. J. Ovečka 9. r.

15.10. Suit up day 2019 Žákovský senát, Mgr. I. Sovová Projekt Hrdá škola

16.10. Rodilý mluvčí Vedení školy, Jazyková škola Moravia 5. - 9. r.

18.10. 72 hodin – Ruku na to Mgr. M. Kristová 1. stupeň

18.10. Strašidelné putování 2019
pro děti 1. st. 

9. r., 8. r.
Mgr. R. Pekárková, Mgr. D. Řehánková, 
Mgr. B. Kučerová,Mgr. I. Sovová, 
Mgr. R. Rebendová, Bc. Jaroslav Paul, 
M. Chalupová

Žáci 1. st., 8., 9. r.

19.10. Návštěva bývalých absolventů Vedení školy

23.10. Dotazník studijně profesní orientace Mgr. I. Sovová 9. r.
Projekt Naše škola II.

24.10. Volba povolání – ÚP Břeclav Mgr. J. Ovečka 9. r.

25.10.-27.10. Výstava prací žáků – Arcimboldo p. J. Osičková 1. - 9. r., 4. ročník

25.10. – 27.10. Vernisáž výstavy 
T. Konupčíkové ve škole

Mgr. I. Sovová, J. Osičková, vedení 
školy

veřejnost

říjen Sponzorské dary 
Tiskárna Etiflex
Divadelní soubor Šejkspír
Manželé Virágovi
Veos Pospíšil
T. Konupčíková

Vedení školy Výstava – nákup obrázků a jejich tisk 
Strašidelné putování





Měsíc listopad byl zejména ve znamení oslav 30. výročí Sametové revoluce. V rámci
týdenního projektu, který připravili naši učitelé, mohli žáci nahlédnout do života let
devadesátých minulého století. Dozvěděli se například, co to byla Železná opona,
Berlínská zeď, americký brouk a mnoho jiného. Vyvrcholením celého projektu byla
pondělní akce, která proběhla 18. 11. 2019. Žáci vytvořili z donesených věcí výstavku
toho, co bylo tradiční v životě v devadesátých letech, zkusili si vytvořit sami
transparenty a také před školou zazvonili klíči. Nakonec jsme položili kytici k pomníku
T. G. Masaryka a ověnčili trikolorou lípu před školou a v parku. Určitě se naplnilo to, co
jako škola preferujeme – učení hrou. Završili jsme tak velké oslavy jak 100. výročí
vzniku republiky, tak výročí obnovení demokracie v naší zemi. Děti z prvního stupně si v
rámci projektu Na chvíli umělcem zkusily, jaké to je tvořit společně velké výtvarné dílo.
Učitelé spolu s odborníky z řad našich občanů vytvořili dětem krásné dopoledne. Moc
děkuji všem zúčastněným. Velký ohlas měla i přednáška T. Kubeše, který k nám
pravidelně jezdí. Tentokrát na téma Galapágy. Vstupné na tuto akci hradí škola všem
dětem ze sponzorských příspěvků. Školní družina zpestřila svou činnost projektem
Vidličky a nože, kde si opět za přítomnosti odborníka z praxe vyzkoušeli například
správné stolování. Také dostali krásnou malou kuchyňku. Nezanedbáváme ani dopravní
výchovu. Pro žáky 4. a 5. ročníku jsme spolu s odborníky připravili vzdělávací projekt
BESIP. Žáci našich nejvyšších ročníků navštívili Břeclavský fortel a Veletrh vzdělávání v
Brně, kde si mohli sami vybrat, kam budou dál směřovat jejich kroky ve vzdělávání.



datum akce organizoval různé

4.11. Besip – dopravní výchova Autoškola Lednice, vedení školy 4.,5. r.

6.11. Galapágy – přednáška cestovatele T. Kubeše Vedení školy 1.-9. r., vstupné uhrazeno sponzorsky

6.11. Kontrola provozu školy Vedení školy, p. Konečná

7.11. Břeclavský fortel Mgr. I. Sovová, 
Mgr. J. Ovečka

8., 9. r.

13.11. Vidličky a nože p. J. Osičková Školní družina

15.11. Na chvíli umělcem - projekt Mgr. R. Rebendová, Mgr. D. Řehánková, 
Mgr. R. Zapletalová, Mgr. M. Kristová

Projekt Naše škola II.

18.11. Projekt k výročí Sametové revoluce Mgr. Iva Sovová, Mgr. J. Ovečka + 
vyučující vyššího stupně

5.-9.r.

18.11. Gymnázium Pavlovice – informativní schůzka 
pro žáky

Vedení školy 9. r.

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

22.11. Veletrh vzdělávání Brno Mgr. I. Sovová Pro zájemce

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

29.11. ČEPS CUP, florbalový turnaj, okresní kolo Bc. J. Paul Vybraní žáci

listopad Bible a my – okresní kolo Mgr. M. Kachyňová 1.m. T. Maršálková
1.m. T. Fabičovicová

listopad Kalendář školy 2020 Vedení školy





Prosinec již voněl Vánocemi. Letos se nekonala vánoční besídka, ale byla
otevřena svátečně vyzdobená škola, tentokrát s mottem – Vánoce na bílo.
Krátký kulturní program při rozsvícení vánočního stromu školy zajistil
dechový orchestr Základní umělecké školy z Velkých Bílovic a vánoční sbor
naší školy. Letos jsme stromeček vyzdobili novými světýlky a také přibyla
nová dominanta vánoční školy a to Anděl, který je umístěn nad vchodem. Na
vánoční jarmark tvořily děti své výrobky v rámci vánočních dílniček. Účast
byla opravdu obrovská a jen nás utvrdila v tom, že naši spoluobčané mají o
školu zájem a berou ji jako svou, stejně jako děti. Bez Mikuláše, anděla a
čertů by to u nás již ani nešlo, a proto jsme 5. 12. uvítali tyto symboly
předvánočního období i ve škole. Poslední týden před zimními prázdninami
byl věnován lyžařskému kurzu. Z počátku to vypadalo, že děti nebudou
lyžovat na sněhu, ale na umělém povrchu. Počasí nám nakonec přálo, a tak
si mohli malí lyžaři vyzkoušet své umění na sněhové pokrývce. Vánoce
připomněl i komponovaný pořad od paní katechetky. Děti školní družiny pak
měly na programu opět zajímavé pořady v rámci projektu Naše škola II,
jednalo se například o divadlo Vánoční příběh. Nezapomnělo se samozřejmě
na vánoční výchovný koncert, večírky a konečné zpívání před vánočním
stromem před školou, kde každá třída obdržela dárek financovaný sponzory,
za což děkujeme. Jistou formou sponzorství je samozřejmě i velká účast
dětí v soutěži Třídíme s Hantaláčkem. I v prosinci jste svým dětem pomohli
a dodali velké množství papíru. V prosinci byla také vyhodnocena akce
žákovského senátu Dva měsíce bez mobilu. Ti, kteří dodrželi pravidla, jeli na
filmové představení do Brna. Škola přispěla každému na cestu.
Kalendářní rok utekl, zažili jsme spoustu dobrých i méně dobrých věcí, ale 
to určitě k životu patří. Jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré. 



datum akce organizoval různé

3.12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu školy Vedení školy
Mgr. D. Řehánková

Host- Dechový orchestr ZUŠ 
Velké Bílovice

3.12. Vánoční jarmark školy, prodej nového kalendáře 
školy

Vedení školy, vyučující

5.12. Školou chodí Mikuláš Vedení školy, 
Mgr. R. Pekárková

9. r.

9. 12. Školní sběr, Třídíme s Hantaláčkem Bc. J. Paul Konečný Marcel 680kg
Bůšek Jakub 345kg
Maděřič Adam 324kg

13. 12. Vánoční rozjímání s paní katechetkou Vedení školy, 
Mgr. M. Kachyňová

3.-9.r.

13.12. Vánoční příběh J. Osičková, 
M. Konečná - projekt

1.,2.r., ŠD

18.12. Zájezd do Brna, Olympie – filmové představení –
výherci soutěže Dva měsíce bez mobilu

Žákovský senát, 
Mgr. I. Sovová, 
Mgr. J. Ovečka

5.-9.r.

16.-18.12. Lyžařský kurz – Němčičky 2019 Bc. Jaroslav Paul, 
Mgr. D. Řehánková, Mgr. R. 
Zapletalová, Mgr. M. Kristová

1.stupeň

19.12. Vánoční výchovný koncert Mgr. D. Řehánková Celá škola
20.12. Třídní vánoční programy Třídní učitelé 1. -9. r
20.12. Zpíváme u stromu školy, vánoční přání, vánoční 

dárky  pro třídy
Vedení školy 1.-9. r.

Sponzorsky 300,- na třídu

20.12. Vánoční vysílání školního rozhlasu Mgr. I. Sovová, 
Mgr. B. Pížová, 
vedení školy
žákovský senát

1.-9.r.

21.12. Žižkovský vánoční jarmark Mgr. B. Kučerová, 
H. Krmíčková

1.- 9.r. - výrobky

prosinec Sponzorské dary 
Ovocnářství Buzrla
M. Konečná
I. Přibylová
E. Galová

Vedení školy





Samozřejmě leden patří k těm, který je celý věnován uzavírání výsledků za 1. pololetí.
Opakování, zkoušení, písemné práce, to vše vyplnilo hlavní část naší práce. Ale i tak jsme
se dětem snažili zpříjemnit a obohatit tento měsíc akcemi a vším, co považujeme v naší
škole za důležité. Měsíc jsme zahájili třídními schůzkami, kde jste se mohli více dozvědět
o práci třídy, dětí, co se nám podařilo, nepodařilo a co bychom rádi realizovali v dalším
pololetí. Proběhla i výuka s rodilým mluvčím. Tuto činnost, kterou nám umožňuje
financovat obecní úřad, praktikujeme již několik let a děti si již na ni zvykly a oceňují ji.
Mohou s rodilým mluvčím sami komunikovat a procvičit si tak své vědomosti. V rámci
projektů děti navštívily například místní kostel, vyšly si na vycházku s myslivcem. Žákovský
senát si pro nás připravil velmi oblíbenou akci Barevný týden, která proběhla v rámci
celorepublikové akce Hrdá škola. Mé velké poděkování patří vám všem, kteří jste přispěli
k tomu, že se letos v Tříkrálové sbírce vybrala rekordní částka. Také jsem vděčný p.
učitelce Sovové a dětem 7., 8., 9. ročníku, jejichž zástupci ve dvou lednových dnech ve
svém volném čase vše zrealizovali. Účastníme se i soutěží, v lednu to byla například školní
kola olympiády AJ a okresní kolo olympiády ČJ, ve kterém se naše žákyně 9. ročníku Marie
Konečná umístila na krásném 10. místě. Děti z 6. ročníku byly nadšené z výjezdu do Brna,
kde absolvovaly zajímavou vzdělávací akci Bioskop Brno. Jsem velmi rád, když slyším, že
se našim žákům daří i v nových školách, což jsem se například tento týden dozvěděl.
Samozřejmě, ne vždy se daří, ale myslím si, že se snažíme dětem předat co nejvíce
vědomostí, které jim dále umožní jejich všestranný rozvoj. Školní soutěže jsme zpestřili
akcí, ve které děti mohly zkoušet své schopnosti v deskových hrách. Ze sponzorských darů
jsme mohli zakoupit nové vybavení do terária želviček - nový úkryt, rostlinu, teploměr a
zeminu. Také všechny ceny dětem, které se účastní soutěží školy, platíme z těchto
příspěvků a moc děkujeme všem sponzorům.
Pololetí jsme zakončili společným zhodnocením do žákovských portfolií. Jsem velmi rád,
že jsme nemuseli řešit žádné velké kázeňské přestupky. Jednalo se pouze o častější
zapomínání věcí. Hodnocení prospěchu zaznamenalo pouze jednu nedostatečnou na celé
škole.



datum akce organizoval různé

7.1. Třídní schůzky Vedení školy, TU
8. 1. Výuka s rodilým mluvčím Vedení školy, jazyková škola 5. – 9.r.

9.1. Návštěva kostela, projekt – 1.,2.r. Mgr. D. Řehánková, Mgr. R. Rebendová V rámci projektu Naše škola II.

10.1. Zasedání žákovského senátu Mgr. I. Sovová

13.1. Bioskop Brno Ing. M. Kosová,
Mgr. B. Kučerová

6.r.

16.1. Vycházka s myslivcem – 1. r., 2.r. Mgr. D. Řehánková
Mgr. R. Rebendová

Akce v rámci projektu Třída pro třídu

17.1. Nové vybavení do terária pro želvy Vedení školy hrazeno sponzorsky

17.1.-23.1. Barevný týden Žákovský senát školy
Mgr. I. Sovová

Odměny hrazeny ze sponzorských 
příspěvků

20.1. Olympiáda ČJ – okresní kolo Mgr. B. Pížová M. Konečná, 9. r.
10. místo (počet účastníku 51)

11.,12.1. Tříkrálová sbírka Mgr. I. Sovová 7., 8., 9.r.
41 028,-Kč

24.1. Olympiáda – konverzační soutěž AJ 
– školní kola

Mgr. I. Sovová

27.1. Pololetní pedagogická rada Všichni vyučující

28.1. Soutěž ve stolních hrách – 1. st. Mgr. D. Řehánková
Mgr. R. Rebendová
Mgr. R. Zapletalová
Mgr. M. Kristová

Odměny hrazeny ze sponzorských 
příspěvků

29.1. Zahájení výuky plavání – 2.r.,3.r. Mgr. R. Rebendová
Mgr. R. Zapletalová

Příspěvek na dopravu z projektu 
Plavání 2020

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

Třídní vyučující,
Mgr. M. Sova

31. 1. Pololetní prázdniny





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.



Datum Akce Organizoval Různé

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

7.2. Momentka – školní projekt ŠD p. J. Osičková
Ing. P. Omelka

Hrazeno z projektů

7. 2. Zasedání žákovského senátu Mgr. I. Sovová, senát

8. 2. Návštěva kina Koruna Břeclav – odměna za 
Tříkrálovou sbírku

Mgr. I. Sovová Zájemci z řad žáků

12.2. Konverzační soutěž v AJ, okresní kolo Mgr. I. Sovová Umístění
J. Bůšek, 10.místo

17.2. – 23. 2. Jarní prázdniny

28.2. Valentýnská párty Mgr. I. Sovová,
žákovský senát

Žáci 2. stupně
Občerstvení sponzorsky

28.2. Sbírka Sidus - charita Mgr. M. Kristová, vedení školy Vybrána částka 1011,- Kč

5.,12.,26.2. Plavání - Břeclav Vedení školy 2.,3.r.

únor Zapojení školy do projektu Plavání 2019/2020 Vedení školy

28.2. Zahájení výměny zimní výzdoby školy za jarní

únor Zahájení organizace velkého čtyřdenního výletu 
1. stupně 

Mgr. R. Rebendová, vedoucí akce 1.stupeň

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

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





Učení v době koronaviru

Od 11. března 2020 jsme nařízením ministra zdravotnictví přešli z klasické výuky na výuku distanční. Byla to pro
nás učitele, žáky i rodiče zcela nová zkušenost. Učili jsme se komunikovat pouze elektronicky. Velkou výhodou
pro nás byla již zavedená elektronická žákovská knížka Edookit, se kterou už jsme měli všichni zkušenosti, a
byla pro nás základem práce v tomto období. Všichni vyučující od počátku komunikovali s žáky a rodiči,
zadávali a vysvětlovali učivo právě prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Žáci pracovali doma, mladší
žáci často s velkou pomocí rodičů. Většina ročníků plnila také úkoly zadávané přes internetový portál Umíme
to. Žáci si zde procvičovali učivo zábavnou formou a hned také viděli hodnocení práce. Postupně jsme zaváděli
také nové způsoby vyučování a využívali veřejné sociální sítě. Pomocí elektronické žákovské knížky nebo
sociálních sítí také komunikovalo vedení s učiteli a učitelé mezi sebou. Na prvním stupni se žáci zaměřili na
základní učivo z českého jazyka, matematiky, angličtiny, prvouky, vlastivědy a přírodovědy. Učivo měli zadáno
prostřednictvím elektronické žákovské knížky, část vyučujících jim jejím prostřednictvím také zasílala
motivační dopisy či kontrolní testy. Procvičovali látku v učebnicích, pracovních sešitech, a také na
internetových výukových stránkách. Dostali typy na procvičování učiva na internetových stránkách vydavatelů
učebnic, např. Nová škola, Taktic…Nadaní žáci měli možnost pracovat navíc na pracovních listech, k četbě
využít knížky ze školní knihovny. K výuce angličtiny, motivačním rozhovorům nebo dovysvětlení učiva vyučující
využívali sociální sítě, nejčastěji Skype, který umožňuje skupinové videohovory, popř. WhatsApp, Messenger.
Žákům bylo také doporučeno příležitostně sledovat televizní pořad UčíTelka. Žáci druhého stupně procvičovali
především učivo českého jazyka, matematiky, angličtiny, dále také základy dějepisu, zeměpisu, přírodopisu,
fyziky, chemie a němčiny. Učivo jim bylo zadáváno nejčastěji prostřednictvím elektronické žákovské knížky,
procvičovali na portále Umíme to. Vyučující jim posílali prezentace s výkladem, výuková videa, žáci si
vyhledávali informace na internetu, pracovali s učebnicemi, pracovními sešity, atlasy a encyklopediemi. Měli
možnost pracovat s výukovými videi a pracovními listy na stránkách vydavatelů učebnic – např. Fraus, Taktik,
případně sledovat naučné pořady v televizi. Učitelé s žáky komunikovali prostřednictvím sociálních sítí –
Messenger, WhatsApp, Skype. Prostřednictvím Skype probíhala výuka angličtiny a němčiny. Někteří vyučující si
vytvořili třídy na portálu Google Classroom, a zde žákům vysvětlovali a zadávali učivo. Žákům byla doporučena
videa pro on-line tělocvik Krokfit na Youtube. Kontrola zadané práce probíhala několika způsoby. Ve cvičeních
na portálech Umíme to, Google Classroom nebo na elektronické žákovské knížce, žáci viděli výsledky přímo.
Zadané testy a některé úkoly z pracovních sešitů ofotili a posílali učitelům zpět elektronickou cestou. Učitelé
prvního stupně si některé pracovní sešity vybírali osobně za delší období (např. za měsíc). Hodnocení mělo
především motivační účel – buď formou známek, nebo slovní pochvalou.













V tomto školním roce se na naší škole konaly již oblíbené tradiční akce, ale přibyly i nové například: 

Projekty

Máme rádi víno – školní družina
Výstava obrázků, které pro školu vytvořila výtvarnice T. Konupčíková

Vidličky a nože – školní družina
Na chvíli umělcem – 1. stupeň
Projekt k výročí sametové revoluce – 2. st., žákovský senát
Návštěva kostela, Po stopách tří králů – 1.stupeň
Momentka – školní družina
Plavání 2019/2020 – žádost o dotaci
Dva měsíce bez mobilu – žákovský senát
Dámy a gentlemani – školní družina
Bruslení – 1. stupeň

Téměř všechny projekty i mnohé jiné byly financovány z programu Naše škola II v rámci evropských fondů.
Všechny další projekty jsou uvedeny v přehledných tabulkách za jednotlivé měsíce





Den přírodních věd, ZOO Brno – 22. místo z 62 družstev
Bible a my – okresní kolo – 1. místa – T. Fabičovicová, T. Maršálková
Konverzační soutěž AJ – okresní kolo – J. Bůšek, 10. místo
Olympiáda ČJ- okresní kolo – M. Konečná – 10. místo

Třídíme s Hantaláčkem
Kategorie - Celkové množství papíru
1. ZŠ T. G. Masaryka Mor. Žižkov 17 200 kg
2. ZŠ a MŠ Šakvice 8 540 kg
3. ZŠ Brumovice 3 320 kg
Kategorie - Množství odevzdaného papíru v přepočtu na 1 žáka
1. ZŠ T. G. Masaryka Mor. Žižkov 121,99 kg
2. ZŠ a MŠ Šakvice 68,87 kg
3. ZŠ a MŠ Týnec 44,59 kg
Kategorie - Nejlepší sběrač-konečné výsledky 
1. Konečný Marcel ZŠ T. G. Masaryka Mor. Žižkov 1520 kg
2. Strouhal Matyáš ZŠ T. G. Masaryka Mor. Žižkov 1338 kg
3. Stela S. ZŠ Týnec 1062 kg
4. Benčová Zuzana ZŠ T. G. Masaryka Mor. Žižkov 684 kg



Jako každý rok, tak i ve školním roce 2019-2020, pracoval na naší škole žákovský senát.
Jednalo se již o osmý rok jeho fungování.
Hned 3. září 2019 proběhly od 3. do 9. ročníku volby, které byly přímé a tajné. Byli zvoleni dva
zástupci za každou třídu. Pokud se v minulém období osvědčili, mohou být zvoleni znovu. Jsme
tomu rádi, protože tak mohou předat svoje zkušenosti těm novým. Všichni se zúčastní
zasedání, které bývá jednou měsíčně 60 minut v naší zasedací místnosti Broučci. O zprávách z
činnosti pak hovoří na třídnických hodinách a zpětně přinášejí připomínky, návrhy nebo prosby
ze svých tříd, s důležitými se potom obracíme na pana ředitele.
Znovu, letos snad počtvrté, jsme se zapojili do projektu Hrdá škola a na škole se tak konaly
akce, které jsou určeny pro všechny přihlášené školy a probíhají ve stejný den v celé
republice, někdy si je ale trochu upravíme. Fotografie z nich, které pravidelně zveřejňujeme,
ukazují, že žáky, jež se do nich zapojí, velmi baví. První z nich byl Suit up den dne 15. 10.
2019. Většina dětí z 1. stupně a někteří z 2. stupně přišla ve společenském oděvu a tomu
mělo odpovídat i jejich chování.
Další akcí, které jsme se v rámci naší práce senátorů, zúčastnili, bylo uspořádání výstavy na
počest 30. výročí od sametové revoluce, jež jsme otevřeli 18. 11. 2019. Udělali jsme
propagaci mezi žáky naší školy a podařilo se shromáždit mnoho různých věcí z této doby, např.
hračky, oblečení, kuchyňské náčiní, knihy a časopisy, elektroniku. Nejzdařilejší byla nová akce
s názvem 2. měsíce bez mobilů. Byli jsme velmi překvapeni, kolik lidí se přihlásilo z 2. stupně
a až na pár vyjímek opravdu se dokázali během přestávek obejít bez svých mobilních telefonů.
Odměnou jim byl výlet do brněnského Špalíčku na film podle jejich výběru. Následovala akce
Barevný týden, netradičně jsme začínali od pátku17.1.2020 do čtvrtka 23. 1. 2020.
Každoročně mezi naše top akce patří Valentýnská party, letos až 28. 2. 2020. Přišli za námi i
loňští deváťáci a bylo jich hodně, a hodně bylo taky veselí a zábavy. Dokážeme se totiž bavit
napříč druhým stupněm. To jsme nevěděli, že toto byla naše poslední akce.
Zvládli jsme ještě uskutečnit 5. zasedání senátu, na kterém jsme vybrali tři nejlepší loga,
která navrhli žáci 2. stupně v hodinách výtvarné výchovy a vybrali asi čtyři pytle hraček pro
děti, které jsme chtěli zavézt do dětského domova.
A pak už jsme se až do konce školního roku nemohli vidět.





Ve školním roce 2019/2020 školní družinu navštěvuje 30 dětí z toho 15 chlapců a 15 děvčat.
Složení a vybavení třídy: I. třída - 18 dětí, II. třída - 12 dětí

V tomto roce byla školní družina naplněna do plné kapacity 30 dětí převážně prvňáčky a
doplněna žáky druhé třídy dle přijímacích kritérií. Adaptace dětí proběhla bez komplikací.
Jedná se o velmi živou třídu. Družina byla díky sponzorskému daru vybavena relaxačním
koutkem a díky projektům obohacena o dětskou kuchyňku s příslušenstvím. Činnosti ve školní
družině probíhají v týdenních tematických blocích zařazovaných dle aktuálního dění ve škole,
přírodě nebo ve světě. Režim dne je zahájen klidovou činností - poslechem čtené pohádky.
Druháci mají možnost se aktivně zapojit do čtení. Poté proběhne v kruhu seznámení s týdenní
tématem a náplní konkrétního dne. Následují zájmové činnosti individuální či skupinové. Děti
mají v denní nabídce tematická tvoření. Děvčata velmi rády malují - zapojujeme se do
výtvarných soutěží a podílíme se také na výzdobě školy. Zpravidla po 14. hodině probíhá úklid
třídy a následuje řízená činnost, do které jsou zahrnuty činnosti zastupující jednotlivé výchovy
- zpěv, tanec, dramatizace, cvičení, soutěživé hry na prohloubení jazykových znalostí,
postřehu, logiky... V rámci přípravy na vyučování se těší oblibě didaktická pomůcka Logico.
Pohyb dětí je zajištěn pobytem na školním dvoře s využitím Workout a travnatého prostranství
na míčové a jiné hry. Při nepřízni počasí využíváme v hodinách volna také tělocvičnu. K
utužování kolektivu zařazujeme skupinové činnosti a podporuji děti v kolektivních stolních či
karetních hrách. V letošním roce pokračujeme v projektových dnech s odborníky. Od září
máme za sebou již tři projektové dny: "My máme rádi víno" - zaměřený na práci vinaře,
"Vidličky a nože" - projekt nejen správného stolování a "Vánoční příběh" - pravá podstata
Vánoc. V druhém pololetí se po koronavirové pauze se k 25. květnu 2020 do družiny mohla
vrátit pouze skupina 11 dětí z 1. třídy. Činnosti ve školní družině probíhala v týdenních
tematických blocích zařazovaných dle aktuálního dění ve škole, přírodě nebo ve světě. Režim
a program dne v omezeném provozu byl uzpůsoben tak, aby byly dodrženy hygienické
požadavky vydané MZ a MŠMT. Upřednostnili jsme pobyt na dvorku ZŠ. Z důvodu uzavření školy
v jarních měsících byla většina školních projektů v rámci Šablon II. přesunuta na podzim
nového školního roku 2020/2021.



Ve školním roce 2019/2020 školní klub navštěvovalo 57 dětí. 

Zájmové skupiny: 

Matematika-testové úkoly 9r.3x za měsíc Mgr. Pekárková
Pohybové a sportovní hry 4x za měsíc Bc. Paul
Deskové hry 4x za měsíc Mgr. Ovečka
Florbal 4x za měsíc Bc. Paul
Český jazyk-testové úkoly 4x za měsíc Mgr. Pížová
Novinář 2x za měsíc Mgr. Ovečka 

Práce s dětmi:
Činnosti ve školního klubu probíhají dle rozpisu. Vedoucí zájmových skupin 
pravidelně zapisují do třídní knihy.  Činnosti školního klubu byly pozastaveny 
v polovině března 2020 z důvodu uzavření školy. Po koronavirové pauze 
nemohla být v rámci opatření proti šíření Covid-19 z nařízení MŠMT 
obnovena činnost zájmových skupin ŠK. 






