červenec 2017

DEN DĚTÍ S UDiFem
Oslavy MDD probíhaly letos v naší škole ve znamení přírodovědného experimentování, o což se postarali členové skupiny ÚDIF = Úžasné divadlo
fyziky, ve kterém, jak sami organizátoři říkají, hrají
hlavní roli fyzika a experimenty. Performeři Adam
a Matěj předvedli dvě představení. Mladší děti se
v science show s názvem Oheň, země, voda, vzduch
dozvěděly, proč létají rakety, letadla i balóny, jak se
rozpíná vzduch a hoří oheň na kolotoči. Vše bylo
dokázáno efektními pokusy, ze kterých se mnohdy
dětem tajil dech. Starší žáci zhlédli představení
Příběh žárovky. Jak již název napovídá, experimentovalo se s elektřinou a různými zdroji světla. Nechyběl ani oheň, ale nebyl ledajaký, měřil dva
metry a měl podobu „ohňového tornáda“.

Další zastávkou byl zábavný park Bruno, kde strávený čas byl opět vyplněn aktivně, možná až adrenalinově. Děti tady mohly navštívit mnoho lákavých atrakcí, vůbec se nenudily a pobyt tam si
opravdu užili. Závěr výletu již tradičně patří nakupování, tentokrát v Olympii. Věříme, že žáci odjížděli domů spokojeni a příjemně unaveni.

ukázat některé rytířské ctnosti - odvahu, trpělivost,
čestnost, obratnost, spolupráci, sílu, muzikálnost,
spolehlivost, disciplínu, poslušnost… Děti trénovaly
střelbu z luku, jízdu na koni, přetahování lanem,
hrály míčové hry, vyráběly brnění a úspěšně prošly
rytířským turnajem. Také navštívili znojemský
hrad, tam zjistili, jak původně hrad vypadal a jak
podle pověsti vznikl název města Znojma. Nechybělo ani nezbytné nakupování a pobyt na pěkném
hřišti ve znojemském parku. Večer si děti užily
táborák a stezku odvahy. Na konci výletu byly děti
slavnostně pasovány na rytíře a věříme, že rytířské
ctnosti budou uplatňovat i ve svém životě.
O to, aby měli výletníci co jíst, se nezištně a ochotně staraly paní Perličková a Hubáčková, za což jim
velmi děkujeme.

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Ve středu 14. června navštívil první třídu pan král,
aby pasoval naše prvňáčky na čtenáře. Ti se pochlubili, že přečetli svoji první knihu – Slabikář, jak
slíbili na začátku školního roku. Dovednost číst ale
nebyla tím jediným, za co bylo možné všechny
pochválit. Od prvních dnů ve školních lavicích ušli
obrovský kus cesty. Naučili se počítat, psát i „opisovat“ – z tabule, pracovat ve skupině. A co by to
bylo za oslavu bez něčeho dobrého? Nechyběl
sladký Slabikář a i tentokrát byl výborný. Nezbývá,
než našim malým čtenářům popřát krásné chvíle
při čtení.

DEN NARUBY
V pátek 2. června proběhl v naší škole opět „Den
naruby“, který se těší velké oblibě deváťáků a všech
žáčků prvního stupně. V tento den se částečně
obrátí role žáků a učitelů. Žáci devátého ročníku
mají možnost si na vlastní kůži vyzkoušet práci
svých učitelů a vyučovat svoje mladší spolužáky na
prvním stupni.

VÝLET 2. a 4. třídy
PROUŽKOVO–PUNTÍKOVANÝ
DEN

VÝLET 7. a 8. třídy
V pátek 2. června odjeli žáci 7. a 8. třídy na školní
výlet do Brna. Ranní návštěva nákupního centra
byla pro děti překvapením, o to víc nadšeni byli
kluci a holky z minigolfu, který si ve skupinkách
zahráli.

Celému dni samozřejmě předchází důkladná příprava, kdy deváťáci navštíví vyučující prvního
stupně a podle rozvrhu si domlouvají, které hodiny
budou učit, a pak vymýšlí vhodné strategie, sestavují, kopírují, stříhají, lepí, či připravují hry
a cvičení na interaktivní tabuli. V den D se pak ve
dvojicích zhostí této mnohdy namáhavé profese.
A nutno říct, že úspěšně. Paní učitelky, které jsou
vždy ve výuce přítomny, deváťáky v naprosté většině chválily za přípravu i za dobře vedené hodiny.

V pátek 9. června proběhla poslední schůzka
žákovského parlamentu, jehož členové se po celý
školní rok snažili připravovat nejrůznější akce
a dny s nějakým zaměřením. Tím posledním byl
proužkovo-puntíkovaný den, který proběhl ve
středu 13. června. Poměrně hodně žáků v takovém
oblečení do školy přišlo a pochvalu za aktivní
přístup k těmto akcím si zaslouží i většina
pedagogických pracovníků, kteří se přidali k žákům
a vyjádřili tak svoji soudržnost se školním
kolektivem.

Dne 16. června jeli žáci 2. a 4. třídy na výlet do
Moravských Budějovic a na kozí farmu
v Ratibořicích. Na budějovickém zámečku se nejprve pokochali starobylým nábytkem, vyrobili si
náramky v dílničkách a pak už se seznámili s ekofarmou, kde si mohli zvířata nejen pohladit, ale
i nakrmit. Nakoupili také výrobky z kozího mléka
pro maminku a hurá domů. A protože jim i počasí
přálo, všichni si výlet náramně užili.

A co na to říkaly děti? Byly nadšené, jako obvykle.

VÝLET 1. a 3. třídy
Od 7. do 9. června 2017 prožili žáci 1. a 3. třídy svůj
školní výlet v Hlubokých Mašůvkách, a to na téma
rytíři. V objeveném dopise se hned na začátku
dozvěděli, jaké vlastnosti musel mít v dávných
dobách rytíř, a že stát se jím nebylo úplně snadné. I
naše děti čekalo v tyto dny mnoho příležitostí, jak

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE
V pondělí 20. a v úterý 21. června představilo před
hodnotícími komisemi 20 žáků devátého ročníku
svoje absolventské práce. Ty na vybrané téma

zpracovávali v průběhu měsíce dubna a května.
Smyslem této práce je, aby žáci prokázali dosažení
cílů základního vzdělávání. Především to, že si
osvojili strategii učení, jsou motivováni k celoživotnímu vzdělávání, získali tvořivé myšlení, umí přiměřeně řešit problémy, dovedou komunikovat
a spolupracovat, poznali svoje možnosti a uplatňují
svoje schopnosti. Pochvalu zaslouží všichni, kteří
k úkolu přistoupili zodpovědně, velký dík patří
konzultantům i hodnotitelům. Věřte, že letošní
absolventské práce byli velmi zajímavé a mnohé
z nich stojí opravdu za přečtení. Pozadu nezůstala
ani jejich veřejná prezentace, i když nás zradil
internet a někteří deváťáci se tak museli obejít bez
připravené PPP.

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
TURNAJ V KAPITÁNCE
V úterý 27. června hostila naše škola turnaj žáků
1. stupně v kapitánce, jehož se kromě našich čtvrťáků
a
páťáků
zúčastnili
také
kamarádi
z malotřídních škol v Trstěnicích a Tavíkovicích.
I přes velké horko podali všichni výborný výkon
a po tvrdém boji bylo pořadí následující: družstvo
složené z višňovských čtvrťáků a páťáků zvítězilo,
děti z Trstěnic obsadily druhé místo a tavíkovští
skončili třetí.

ŠKOLNÍ OLYMPIJSKÝ BĚH
Ve středu 28. června byl pro prvostupňové děti
připraven přespolní běh zámeckým parkem. Soutěžilo čtrnáct pětičlenných družstev, ty musely na
trati dlouhé téměř 2 km splnit patnáct nelehkých
úkolů. Kluci a holky stříleli z luku, skákali v pytli,
jezdili na koloběžkách, ale také určovali přírodniny,
poznávali dopravní značky, procvičili si Morseovu
abecedu, skládali puzzle a také hledali sladký poklad. Co je ale nejdůležitější, dokázali, že umí spolupracovat, pomáhat si navzájem a nevzdávat se při
prvním neúspěchu. Počasí bylo nádherné a v zámeckém parku si to všichni účastníci náramně
užili.

ŠKOLNÍ AKADEMIE 2017
Páteční odpoledne 23. června patřilo velmi úspěšné
akci – Školní akademii pod širým nebem. Risk
v podobě jejího uspořádání venku se opět vyplatil.
Na vystoupení všech žáků školy se přišlo podívat
téměř 400 diváků, kteří zcela zaplnili tribuny fotbalového hřiště Tělovýchovné jednoty Višňové. Po
úvodním slovu pana ředitele se představily mažoretky Laxssi, následovalo půvabné „ředkvičkové“
vystoupení první třídy a loupežnická písnička
druháků. Žáci třetí třídy vystoupili s rytmickou
hrou na kelímky, čtvrťáci zatančili country tanec
a žáci pátého ročníku předvedli pohybovou kreaci
na téma léto. Šestá třída všem ukázala, jak se v září
seznámili, sedmáci vystoupili s taneční scénkou
z pohádky Mrazík a pak žáci osmého ročníků sehráli scénku „Třídní sraz po 30 letech“. Před závěrečným vystoupením deváťáků ještě zatančily děti
z kroužku lidových tanců Višničky a pak již nastoupili právě deváťáci, jejichž vystoupení parafrázovalo
populární pořad Tvoje tvář má známý hlas. Na
úplný závěr společně zazpívali píseň Náš příběh
nekončí věnovanou třídní učitelce Ivaně Vančurové.
Po krátké přestávce pódium obsadila nově vzniklá
rocková skupina BLACKOUT, dobrá zábava tak
díky klukům mohla ještě chvíli pokračovat.

V pátek 30. června se všichni žáci, pedagogové
a ostatní zaměstnanci školy sešli ve školní jídelně
na závěrečném shromáždění. Po zhodnocení průběhu celého školního roku a výsledků vzdělávání
byli představeni žáci, kteří k vysvědčení obdrželi
navíc pochvalu. Starosta Medlic, pan Milan Gašper,
opět odměnil aktivní medlické děti. Oceněni drobným dárkem byli i žáci zajišťující kontakt mezi
školou a okolními obcemi. Vyhlášeny byly také
výsledky sběru bylin a pan ředitel s paní zástupkyní
dekorovali medailemi týmy, které zvítězily v olympijském přespolním běhu zámeckým parkem.
A pak již 20 žáků devátého ročníku obdrželo
z rukou starosty Višňového, Mgr. Vladimíra Korka,
Absolventské listy a hodnocení svých závěrečných
prací. V úplném závěru byli vyhlášeni vítězové
jednotlivých disciplín školních olympijských her.
Pak se již žáci se svými třídními učiteli rozešli do
tříd, kde jim byla rozdána zasloužená vysvědčení
a prázdniny tak mohly začít …

PAPÍRNA V ŽELETICÍCH
V pondělí 26. června se žáci prvního ročníku vypravili do RUČNÍ PAPÍRNY v Želeticích. Prohlídkou
provozu, kde se papír vyrábí tradičním manufakturním způsobem, exkurzi začali. Dále vyslechli
něco málo z historie, způsobu výroby, surovinách
a možnostech zdobení papíru. Pak už byl čas přiložit ruku k dílu a pustit se do výroby toho svého.
Papír zdobený kávovinou a květy travin se všem
pod odborným dohledem zdařil. V úterý se na
stejné místo vydali také třeťáci a ve čtvrtek ještě
druháci. Všem se v Želeticích moc líbilo.

VÝLET NA PUSTÝ ZÁMEK

V poslední týdnu školního roku byli žáci druhé
třídy také na pěším výletě v lese. Unikli tak horkému počasí. Pěkně se proběhli, pohráli si na lesním
hřišti a samozřejmě byly špekáčky. Pan Karas
přivedl i pejska, byl to prima den.

EXKURZE DO VÍDNĚ
Předposlední den školního roku 2016/17 patřil
poznávacímu zájezdu do rakouského hlavního
města Vídeň. Exkurze byla určena žákům, kteří se
již učí německý jazyk. Začátek exkurze strávili
v Hofburgu návštěvou muzea císařovny Sissy
a prohlídkou císařských apartmánů. Následovala
pěší prohlídka centra města, zastávka u chrámu Sv.
Štěpána, procházka kolem parlamentu, Burgtheatru a vídeňské radnice. V přírodovědném muzeu si
pak prohlédli velkolepou expozici zvířat a odpoledne navštívili letního sídlo Habsburků, zámek
Schönbrunn. Zde si krátce prohlédli nádhernou
zámeckou zahradu a v tzv. Imperial tour prošli
zámecké komnaty.

Děkujeme všem pracovníkům organizace,
žákům, rodičům a těm, kdo nás podporují
a zároveň přejeme Vám všem krásné léto.

V ČERVENCI A SRPNU
NÁS ČEKAJÍ
„Pat a Mat“ – příměstský tábor
10. – 14. července
2 měsíce zasloužených PRÁZDNIN
1. července – 31. srpna

