
 

OSLAVA DNE DĚTÍ  

V pátek 1. června jsme s našimi žáky slavili Meziná-
rodní den dětí. Žákovský parlament na tuto příleži-
tost naplánoval akci „Řetěz ze žáků ZŠ a MŠ“, při 
níž se všechny děti spojily za ruce a vytvořily dlou-
hý řetěz od šaten až do nejvyšších prostor školní 
budovy. Děti z MŠ a třídy prvního stupně se svými 
třídními učitelkami strávily zbytek dopoledne 
hrami a aktivitami venku, starší žáci se mohli 
věnovat předmětům dle vlastního výběru – mohli si 
totiž svůj páteční rozvrh prostřednictvím on-line 
přihlašovacího formuláře sestavit sami. A tak se na 
vyučovacích hodinách potkávali šesťáci s deváťáky 
a mnozí žáci třeba i s vyučujícími, kteří je běžně 
neučí. Děti v nově vzniklých skupinách počítaly, 
plnily zeměpisné úkoly, sportovaly, tvořily, pro-
gramovaly, fyzikálně bádaly, pracovaly s mikrosko-
pem, zpívaly nebo hrály hry v cizích jazycích. 
Všechny vypadaly spokojeně, což taky byla pro nás, 
učitele, ta největší odměna za odvedenou práci. 
Prostě jsme si všichni užili krásný školní den.  
 
 

VÝLET 1. třídy 

V úterý 5. června vyrazili prvňáci s paní učitelkou 
na svůj první školní výlet - do našeho okresního 
města Znojma. Ve Znojmě jim Princezna znojem-
ského hradu ukázala své sídlo, kde kdysi bydlela se 
svými rodiči. Povyprávěla jim, jak její dědeček pán 
z Deblína získal znojemský hrad a přebudoval jej na 
krásný barokní zámek, ale i další důležité informa-
ce o historii hradu a města Znojma. Prozradila své 
malé tajemství o přátelství s chlapcem z podhradí, 
a proč nesměla s Jeníčkem kamarádit. Po tom, co 
děti Princezně pomohly najít ztraceného kašpárka, 
se šly zchladit točenou zmrzlinou a plny energie se 
vydaly na další cestu. Všichni se vrhli bez obav 

 

červenec 2018  
 

o svůj vlastní osud do míst, kam středověcí váleční-
ci vstupovali jen s největšími obavami – do Zno-
jemského podzemí. Překonali svůj vlastní strach 
a vyzkoušeli si projít i podzemní bludiště. Po nej-
hlubším místě Znojemského podzemí, kde viděli 
i černočernou tmu, se rozhodli vyzkoušet pravý 
opak. Proto společně vystoupali 32 m (napočíta-
ných 89 schodů) nad zem a podívali se na krásy 
Znojemského kraje z Vlkovy věže. Někteří tvrdili, že 
vidí až na jejich zlatou školu, a to už se jim za-
stesklo po domově. Tak raději rychle vběhli do 
deště, vydali se k autobusu a hurá za maminkou. 
 

VÝLET 3. třídy 
6. června vyjeli třeťáci na svůj školní výlet do ZOO 
v Brně. Pro některé to byla zároveň i první jízda 
vlakem a tramvají v životě. V zoologické zahradě 
viděli spoustu zvířat, seznámili se s mluvícím pa-
pouškem Edíkem a užili si spoustu legrace v dět-
ských koutcích a na trampolíně. Počasí jim přálo 
a k večeru se šťastní a zmožení vrátili na krumlov-
ské nádraží do náručí jejich maminek a tatínků. 

 
 

MODROBÍLÝ DEN 
Poslední akcí, kterou v tomto školním roce 
připravil Žákovský parlament pro žáky školy, byl 
další barevný den. Ve středu 6. června měli žáci 
přijít v ryze letních barvách, mohli zkombinovat 
modré nebo bílé oblečení. Již tradičně většina žáků 
i zaměstnanců zvolila oblečení požadovaných 
barev. Tento den naplánovali zástupci jednotlivých 
tříd v parlamentu, který se pravidelně v průběhu 
školního roku scházel a nejrůznější akce navrhoval 
a připravoval. Všem patří velký dík za aktivitu 
a snahu, zvláštní poděkování si zaslouží deváťáci, 
kteří se zasedání zúčastnili naposledy. 

VÝLET 2. a 4. třídy 

6. – 8. června prožili druháci a čtvrťáci indiánský 
výlet v Hlubokých Mašůvkách. Zažili plno her, 
vyrábění indiánského úboru, střílení z luku, výpra-
vu do nedalekého Znojma, táborák, stezku odvahy 
a mnoho dalšího. Velmi děti zaujala návštěva 
u pana Holínského, který nám ukázal některé své 
dravce a koně a neméně se líbila i návštěva policis-
tů, kteří nám předvedli výcvik policejního psa. Již 
tradičně nám vařily paní Perličková a paní Hubáč-
ková a všem dětem moc chutnalo.  
 

 
 

MÍSTO, KDE TO VONÍ PAPÍREM 

Ve čtvrtek 14. června se žáci první a páté třídy 
vypravili do Želetické papírny, kde to vonělo papí-
rem, květinami, ale třeba také kávou. Papír se zde 
totiž vyrábí ručně a vzor papíru je přírodní. Žáci se 
tak mohli seznámit nejen s historií vzniku papíru, 
ale také se podívat, jak se takový poctivý papír s 
dlouholetou tradicí vyrábí. K největší radosti všech 
přispělo, že pan David pomohl každému vyrobit 
vlastní list ručního papíru. Pro nejmladší i nejstarší 
žáky prvního stupně to byla cenná zkušenost. 
Čekání na autobus si pak zkrátili na místním hřišti, 
kde si žáci aktivně odpočinuli. 

 
 

VÝLET 6. a 8. třídy 
 

Letošní výlet šesťáků a osmáků směřoval do Brna 
a hlavní náplní bylo sportovní dopoledne v lano-
vém parku. Přejet řeku zavěšený na laně bylo prv-

ním úkolem ke zdolání Balúovy stezky, která má 
celkem 20 překážek a děti lezly zajištěné na lanech 
ve výšce 3 – 7 metrů. Shodou okolností žáci také na 
vedlejším hřišti viděli přistávání policejního vrtul-
níku a odlet policejní jednotky. Většina se nebála 
a zdolala všechny překážky. Z lanového centra 
vedla jejich cesta k Brněnské přehradě, kde všichni 
nastoupili na parník a jeli na hrad Veveří. Krátkou 
procházkou od parníku došli k hradu, kde si pro-
hlédli nádvoří a ochozy. Závěr výletu patřil naku-
pování v obchodním centru Olympie. Počasí se 
vydařilo a všichni spokojení dorazili v podvečer 
domů. 

 

 
 

PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE 
V pátek 15. června se sešli v 6.25 ráno před školou 
žáci 7. ročníku se svými kamarády z ostatních tříd 
a vyjeli vstříc exkurzi do Olomouckého kraje.  
Společně navštívili JAVOŘIČSKÉ JESKYNĚ, hrad 
BOUZOV a na závěr ZOO v Olomouci. Někteří byli 
v jeskyních poprvé a překvapila je opravdová krása, 
kterou vytvořila voda ve vápenci. Prohlídka histo-
rického hradu byla také pro většinu úplnou novo-
tou. V zoologické zahradě všichni objevili nějakého 
zvířecího kamaráda např. žraloka, rejnoka. Dokon-
ce se někteří podíleli na krmení zvířat zakoupeným 
krmivem. Při návratu ve 20.30 byli všichni příjem-
ně unaveni a plni zážitků. 
 

VÝLET 7. TŘÍDY 
V pondělí 18. června v 6.30 vyrazila téměř celá 
7. třída do Brna na školní výlet. Navštívili j Jump 
park, kde všichni vyzkoušeli kouzlo trampolín. 
Další návštěva proběhla ve VIDA centru, kde se 



žáci zúčastnili představení DIVADLO VĚDY, aneb 
chemie jinak. Další aktivitou byla světelná labora-
toř, kde se děti seznámily s různými druhy světla 
např. fotoluminiscence, bioluminiscence. Na závěr 
se samozřejmě občerstvili, každý dle vlastní chuti. 
Návrat domů byl opět plný zážitků ze super proži-
tého dne.  
 
 
 
 

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

V úterý 19. a ve středu 20. června představilo před 
hodnotícími komisemi a svými spolužáky 19 žáků 
devátého ročníku a jeden žák 8. ročníku svoje 
absolventské práce. Ty na vybrané téma zpracová-
vali v průběhu měsíce dubna a května. Smyslem 
této práce je, aby žáci prokázali dosažení cílů zá-
kladního 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 doprovázená 
v mnohých případech praktickými ukázkami. 

 
 

 
 

ŠKOLNÍ AKADEMIE 2018 

V pátek 22. června pořádala škola Školní akademii 
2018. A i když nám tentokrát počasí tak úplně 
nepřálo, byla velká zima a kvůli dešti jsme museli 
dokonce posunout začátek, uskutečnila se opět 
venku, na hřišti TJ. Chladno ale neubralo vůbec nic 
z chuti a nadšení dětí a jejich vyučujících předvést 
svoje pečlivě připravovaná vystoupení. Program 
zahájily tanečky v podání dětí z kroužku lidových 
tanců, po nich ukázali lekci plavání třeťáci a SMS 
zprávy psali čtvrťáci. Pak vystoupila s námořnickou 
písničkou první třída, druháci zahráli scénku „Císa-
řovy nové šaty“ a po nich zatančili páťáci, kteří se 
po svém vystoupení ještě rozloučili s paní učitel-
kou. Šesťáci rovněž tančili a stejně tak i sedmáci. Po 
nich vystoupili hosté ze SVČ Miroslav – kluci 
z hudební skupiny Politý pytlík, kteří skvěle na 
mandolínu, kytaru a basu zahráli dvě skladby. Na 
ně navázali osmáci s tanečním vystoupením na 
píseň Trezor a pak už prostor před tribunou patřil 
deváťákům. Ti nejdřív sehráli populární scénku 
„Anežka Lídležka“, následovaly typicky dívčí 
a chlapecké taneční kreace. Celé vystoupení devá-
ťáků vyvrcholilo společnou písní Loučení, po níž se 
deváťáci s kytkou a poděkováním rozloučili nejen 
se svou paní učitelkou třídní, ale i s paní učitelkou, 
která je učila na I. stupni. I přes „neletní“ počasí se 
Školní akademie 2018 vydařila a ten, kdo se přišel 
podívat, určitě nelitoval. Děkujeme TJ Višňové za 
zapůjčení hřiště, panu řediteli Růžičkovi a jeho 
partě za výborné ozvučení a čas, který s námi strá-
vili, a všem, kdo se na této úspěšné akci jakkoli 
podíleli. 

 
 

ŠKOLNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 1. 
STUPNĚ 
Tradiční školní olympijské hry, které každým 
rokem rámují poslední dny školy, byly i letos uspo-
řádány pro žáky prvního stupně v zámeckém par-
ku. Počasí si s žáky i paními učitelkami od rána 
lehce pohrávalo, nic však nebránilo tomu, aby se 
smíšená družstva postavila na start a vydala se po 
vyznačené trase plnit nejrůznější úkoly. Hádanky, 
doplňovačky, zkoušky zručnosti a dovednosti – 
poradili si všichni. Na tři nejúspěšnější čekala 
odměna, pro všechny zúčastněné – vždyť není 

důležité vyhrát, ale … malé občerstvení. Pro jednot-
livce byly dále připraveny netradiční disciplíny – 
střelba z luku či hod na cíl, pro zájemce dále tra-
diční vybíjená, fotbal a trojskok. 

 
 

TURNAJ VE VYBÍJENÉ 
V úterý 26. června se žáci pátého a třetího ročníku 
účastnili přátelského utkání ve vybíjené se školami 
z Trstěnic a z Tavíkovic. Hrálo se na hřišti 
v Tavíkovicích v parku. Žáci nic neponechali náho-
dě. S paními učitelkami připravili i transparenty na 
fandění. Počasí všem přálo, svačinu měli s sebou od 
maminek a celé dopoledne si všichni užili. Někteří 
žáci zvládli i exkurzi ve firmě Noria v Tavíkovicích, 
kde vyrábí plastové nádrže na vodu a čerpadla. 
A domů? To odjeli hráči s perníkovými medailemi 
a fandící diváci s odhodláním: ,,Příští rok si zase 
zahrajeme.“ 

 

 

PŘESPOLNÍ OLYMPIJSKÝ BĚH 

Ve středu 27. června se žáci druhého stupně rozdě-
lení do čtyřčlenných družstev zúčastnili přespolní-
ho běhu. Na trati dlouhé asi 3.5 km (vedla na Pustý 
zámek) na ně čekalo 9 stanovišť, kde náhodně 
sestavené čtveřice plnily různé typy úkolů. Děti 
poznávaly přírodniny, řešily problémové úlohy, 
házely míčkem na cíl, pracovaly s morseovkou 
i Braillovým písmem, ale především sportovaly a 
při tom spolu musely komunikovat a spolupraco-
vat. Nejrychlejší tým zdolal vytyčenou trať za 39 
minut, ten nejpomalejší potřeboval 64 minut. 
Týmy, které nejlépe plnily zadané úkoly, byly čtyři 
a získaly 69 bodů, nejnižší bodový zisk byl 43 bodů. 

O vítězích klání pak rozhodl poměr mezi časem a 
počtem získaných bodů. V cíli na účastníky běhu 
čekalo občerstvení a zasloužený odpočinek. Z vese-
lých tváří dětí bylo poznat, že se jim tato nová 
olympijská disciplína líbila a že si dobrodružství na 
závodní trati užily.  

 
 

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU  
 

V pátek 29. června byl slavnostně ukončen letošní 
školní rok. Jako již tradičně se všichni sešli v jídel-
ně, kde pan ředitel nejprve shrnul a zhodnotil celý 
rok, starosta obce Medlice, pan Milan Gašper, 
poděkoval dětem, které se aktivně podílí na spole-
čenském životě této obce, byl vyhodnocen sběr 
bylin a sběr papíru a odměněni nejlepší sportovci 
olympijského klání. Zlatým hřebem pak bylo pře-
dávání absolventských listů letošním deváťákům, 
tentokrát se tohoto krásného úkolu zhostil pan 
Pavel Havelka, místostarosta městysu Višňové. Po 
tomto shromáždění se už děti rozešly do tříd, kde 
z rukou svých třídních učitelů převzaly očekávaná 
a zasloužená vysvědčení. Zvážnělí deváťáci se dlou-
ze loučili nejen se svou učebnou a paní učitelkou 
třídní, ale i s ostatními vyučujícími, společně si 
pochutnali na skvělém dortu od jedné 
z maminek.

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

 


