
 

OPOŽDĚNÉ DIVADLO 

Děti ze 3. třídy sehráli svým spolužákům již dlouho 
slibovanou pohádku O statečném pejskovi, která 
byla původně avizována na Noc s Andersenem. 
Vzhledem k onemocnění našich herců na ni došlo 
až nyní a povedla se. 

 
 

ČTVRŤÁCI HRÁLI POHÁDKY 
Čtvrťáci v rámci hudební výchovy a čtení nacvičili 
dva muzikálky od Z. Svěráka a J. Uhlíře, a to Čer-
venou Karkulku a Budulínka, a sehráli hned něko-
lik představení pro rodiče, pro děti ze školky i pro 
děti z prvního stupně.  Ti, co měli odvahu, si vzali 
i dvě větší role, někteří zase byli šikovní „kulisáci“ 
nebo zpívali ve sboru.  Podle ohlasů se našim divá-
kům pohádky líbily a někteří si s námi i zazpívali. 
Děkujeme za návštěvu a těšíme se zase příště. 

 
 

POMOC ŽÁKŮM NA UKRAJINĚ 

V pátek 6. dubna předala škola Oblastní Charitě ve 
Znojmě finanční dar ve výši 12 260 Kč. Jednalo se 
o výtěžek předvánoční charitativní akce, kdy děti, 
pracovníci i rodiče vyráběli vánoční ozdoby na 
prodej a o dobrovolné vstupné z 20. vánočního 
koncertu. Finanční prostředky budou využity na 
podporu žáků základní školy v Turyčkách na Ukra- 
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jině. Dar převzal ředitel Oblastní Charity ve Znojmě 
Mgr. Evžen Adámek, který s dětmi prvního i dru-
hého stupně diskutoval o situaci v této oblasti 
Ukrajiny, o vzdělávání i běžném životě dětí i dospě-
lých. Většina žáků si uvědomila, že věci pro nás 
samozřejmé mohou být pro někoho, kdo žije pou-
hých 700 km od nás, velmi nedostupné. Další 
přidanou hodnotou naší spolupráce je fakt, že se 
děti seznamují s osudy konkrétních rodin, kterým 
peníze získané jejich přičiněním pomáhají. 
Při této příležitosti natáčel v naší škole štáb pořadu 
ČT Křesťanský magazín. Reportáž bude vysílána 
v měsíci září. 

 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 
Na zápis do 1. třídy, který se konal v sobotu 
7. dubna, se dostavil rekordní počet dětí – 20. Ty 
na čtyřech stanovištích prokazovaly, jak jsou na 
vstup do školy připraveny. Panovala zde skvělá 
nálada, jistě k ní přispělo nejen občerstvení ze 
školní jídelny, ale také krojovaní páťáci, kteří vítali 
příchozí chlebem a solí. Děti si plnění úkolů užívaly 
a mnohým se nechtělo ani domů. 

 

ZDRAVÁ STRAVA NEJEN PRO 
ŠKOLÁKY 

V úterý 10. dubna se v naší školní jídelně konala 
velmi úspěšná akce s názvem Zdravá škola nejen 
pro školáky. Tento speciální seminář 
s ochutnávkou byl určen rodičům, které zajímá 
téma zdravé výživy a chtějí podpořit naše snažení v 
projektu Skutečně zdravá škola. Cílem setkání bylo 
seznámit přítomné se zásadami zdravého 
stravování a s možnostmi, které se v této oblasti 
nabízejí. Paní lektorka, Mgr. Andrea Hrušková, 
s níž v projektu Skutečně zdravá škola 
spolupracujeme, všechny účastníky přímo nadchla 
nejen vynikajícími a lákavě vypadajícími pokrmy, 
ale také zasvěceným výkladem a hlavně cennými 
radami. Navíc všem dokázala, že příprava zdravých  
a našemu zdraví prospěšných jídel nemusí být 
časově ani finančně náročná. Původně avizovaných 
devadesát minut se protáhlo na dvě hodiny, 
nikomu z dvaceti pěti účastníků to ale naprosto 
nevadilo. Na paní lektorku měli mnoho dotazů a  
došlo i na pozitivní hodnocení účasti naší školy v 
projektu Skutečně zdravá škola.  

 
 

PARKOVÝ DEN 
11. dubna se konal ve višňovském parku již tradiční 
parkový den. Naše škola byla opět přizvána a tak 
jsme se se čtvrťáky vydali pomoci. Měli jsme za 
úkol vyčistit kousek parku od odpadků a napada-
ných větviček. Děti se pustily s chutí do díla a po 
práci je čekala odměna ve formě svačiny. 

  

ÚSPĚCH V BIOLOGICKÉ OLYM-
PIÁDĚ 
12. dubna se konalo ve Znojmě okresní kolo biolo-
gické olympiády kategorie D (žáci 6. + 7. ročníku). 
Po vítězství ve školním kole a úspěšném zvládnutí 
vstupního úkolu reprezentovala naši školu Johana 
Vališová ze 7. třídy. Okresního kola se účastnilo 21 
žáků z různých škol našeho okresu. Všichni museli 
vypracovat teoretický test, poznat 20 rostlin a 20 
živočichů a nakonec zpracovat laboratorní úkol 
s mikroskopem. Ve výsledném hodnocení obsadila 
Johana 3. místo a bude reprezentovat okres Zno-
jmo v krajském kole biologické olympiády v Brně 
25. května. 
 

ZDRAVÁ VÝŽIVA 
Minulý týden proběhl na toto téma úspěšný semi-
nář pro dospělé. 17. dubna se se stejným zaujetím 
do něj zaposlouchali i žáci prvního stupně. Nezů-
stalo jen u „povídání“, aktivit zaměřených na zdra-
vé stravování byla spousta. Některé třídy se pro-
měnily v improvizovanou kuchyni či pekárnu. 
Připravit pomazánku, umět si vybrat ten „správný 
chleba“, vyvarovat se plýtvání potravinami, jak je 
správně skladovat, kolik toho vypít a sníst, … 
Všichni zúčastnění odcházeli z projektového dne 
s vědomím, že jíst zdravě se vyplácí. 

 
 

VYSTOUPENÍ ILUSTRÁTORA 
ADOLFA DUDKA 
Ve středu 18. dubna do naší školy opět po roce 
zavítal známý ilustrátor Adolf Dudek. Pro žáky 
1. stupně si připravil představení „Cestovatelské 
kreslení“, které se dětem opravdu velmi líbilo. 
„Podívali“ se s ním letecky na spoustu míst – 
k eskymákům na Severní pól, do USA k indiánům 
a také do Afriky – a výborně se u toho bavili. Pan 
Dudek je totiž nejen uznávaný ilustrátor, ale také 
skvělý bavič. Další představení pak bylo určeno 
„školkovým“ dětem, a to jak z naší, tak 
z hostěradické mateřské školy. Ani ty Adolf Dudek 
určitě nezklamal. Všechny děti, malé i ty větší,  
odcházely s úsměvem a rozzářenýma očima. 
Některé si dokonce odnášely i na obličeji 
nakresleného dudka. 



 
 

ALTERNATIVNÍ TĚLESNÁ VÝ-
CHOVA 
V rámci tělesné výchovy si dívky z vyšších ročníků 
vyzkoušely možnosti herní konzole Xbox, která je 
využívána ve školním klubu. Toto zařízení 
umožňuje prostřednictvím dataprojektoru promítat 
videohry na stěnu, hrát je, nebo provozovat 
pohybové a taneční aktivity. Dívky se zabývaly 
tancem v aplikaci Just Dance. Aplikace umožňuje 
promítat virtuální tanečníky a doprovázet je 
hudbou. Kamera Xboxu snímá tancující dívky 
a vyhodnotí nejvěrnější napodobení taneční 
předlohy. Dívky si tancování moc užily. 
 
 

JSME TÝM?! 
V pondělí 23. dubna čekal na žáky druhého ročníku 
program primární prevence společnosti Střed 
s názvem Jsme tým?! Po tři vyučovací hodiny se 
děti zapojovaly do aktivit, které pomáhají 
podporovat bezpečné klima ve třídě a jeho 
soudržnost. Důraz byl kladen na rozvoj spolupráce, 
tolerance a empatie.  

 

NÁVŠTĚVA DIVADELNÍHO PŘED-
STAVENÍ VE ZNOJMĚ 
V jednom domečku u lesa bydlela malá holčička Ája 
a ta jednou od tatínka dostala pejska, docela 
malinkaté štěňátko – začali mu říkat Fík. Kdo by 
neznal animovaný večerníček či knihu Rudolfa 
Čechury. Stejný název – Maxipes Fík neslo 
i divadelní představení, které v úterý 24. dubna 
navštívili druháci. Během vystoupení se děti 

s Fíkem vydaly nejen do školy, ale podnikly i cestu 
kolem světa. Nezapomněly se zastavit u Eskymáků 
či v Africe u lidojedů. Představení se všem velmi 
líbilo.  

 

POSTCROSSING 
Cizojazyčný projekt Postcrossing umožňuje 
zájemcům z celého světa zasílat si vzájemně 
pohlednice, komunikovat v cizím jazyce, zejména 
angličtině. Žákyně deváté třídy Barbora Hlávková 
se už několik měsíců  úspěšně věnuje tomuto 
projektu, již obdržela mnoho hezkých pohlednic.  

 
   

HOSPODÁŘSKÝ DEN 
Ve středu 25. dubna se v naší škole již podruhé 
konal Hospodářský den, jehož hlavní myšlenkou je 
udělat něco prospěšného pro naši školu, její okolí 
a také pro celý městys. Ten první, loňský, iniciovali 
sami žáci prostřednictvím žákovského parlamentu, 
a protože byl vyhodnocen jako velmi úspěšný 
a užitečný, rozhodli jsme se jej zopakovat. Proto ve 
středu neprobíhalo obvyklé vyučování, ale děti 
pracovaly na zvelebování prostor kolem školní 
budovy a později i dalších míst. Mladší děti vysbí-
raly z trávníků kameny a ostříhané větvičky, ti větší 
hrabali, zametali a vyklízeli přidělená místa. Páťáci 
se postarali o jarní údržbu školní zahrady, druháci 
se vydali do lesa směrem k Jiřicím, kde sbírali 
papíry a jiný odpad, sedmáci uklízeli cyklostezku 
vedoucí k hornodunajovické přehradě. Několik 
žáků také pomáhalo nakládat starý papír. Prostě 
každý dělal, co mohl, aby naše okolí bylo čistší 
a hezčí. K dobrým pracovním výkonům a následně 
ke skvělému výsledku přispěla vydatná svačina 
připravená správními zaměstnanci (podávaly se 
ohřívané párky nebo zdravější varianta – sýr žervé) 
a také velká pomoc zaměstnanců údržby obce. 
Všem účastníkům děkujeme za odvedenou práci. 

 
 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU 
V dubnovém kole soutěže tříd ve sběru starého 
papíru se nám podařilo nashromáždit 9521 
kilogramů této suroviny. Na třetím místě se 
umístili páťáci s 69 kilogramy na jednotlivce, druzí 
byli čtvrťáci s 85 kilogramy a vítězi se opět stali 
sedmáci, kteří přinesli 122 kilogramů starého 
papíru každý. Vítězné třídy obdržely poukázky na 
250, 500 a 1000 korun. Tyto peníze mohou využít 
na realizaci třídních akcí nebo vzdělávacích 
exkurzí. 

 
 

VÝROBKY ŠESŤÁKŮ 
Žáci 6. třídy v rámci pracovních činností si vytvořili 
počáteční písmeno svého jména s květinovou 
aplikací. Tvoření je zaujalo a pracovali s chutí. Tyto 
výtvory ozdobí stěnu dětských pokojů. 

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 
Na konci dubna se uskutečnilo ve Znojmě okresní 
kolo matematické olympiády kategorie Z6 (žáci 6. 
ročníku) a Z7 (žáci 7. ročníku). Naši školu 
reprezentovali žáci, kteří se stali úspěšnými řešiteli 
školního kola, zvládli vyřešit správně alespoň čtyři 
příklady ze šesti zadaných. Mezi základními 
školami jsme se určitě neztratili, protože jsme 
obsadili přední pozice. 
Kategorie Z6 – 58 soutěžících - 2. místo: Jiří Beran, 
8. místo: Michaela Dobešová, 9. místo: Eva Krejčí 
Kategorie Z7 – 27 soutěžících - 8. místo: Jan 
Brázda 
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. 
 

VZDĚLÁVÁME (SE) S OZOBOTY 
V dubnu jsme obohatili řadu pomůcek pro podporu 
vzdělávání dětí o deset programovatelných robotů 
OZOBOT Bit. Nové pomůcky budou využívány ve 
výuce na 1. i 2. stupni, především k rozvoji 
kompetencí k řešení problémů metodou 
postupných kroků (algoritmizace). V pondělí 30. 
dubna  se s tímto úžasným robotem seznámili 
pedagogičtí pracovníci školy. Vzdělávání se 
uskutečnilo v rámci projektu Čerstvý vítr z hor, 
jehož podstatou je zavádění aktivizačních metod 
práce do běžné výuky. Věříme, že OZOBOTi 
nadchnou děti stejně jako pedagogy.  

 
 

V KVĚTNU NÁS ČEKÁ 
 
exkurze na ÚP Znojmo – 8. ročník 

3. května, odjezd 8.30 
Den naruby 

 9. května 
výuka na dopravním hřišti v Miroslavi 

 14. května 
preventivní program Jsme tým II. – 2. a 4. ročník 

16. května 
Škola nanečisto – setkání předškoláků 

 17. května 
„Višňovská patnáctka“  

 20. května od 14.00 
 

návštěva muzikálu Beatles v MD Brno – 8. a 9. roč. 
 22. května 


