
 

HURÁ, ZAČALY KROUŽKY 

Začátkem října zahájily k velké radosti dětí svoji 
činnost zájmové kroužky. Stejně jako v minulých 
letech je organizujeme ve spolupráci se SVČ Miro-
slav. V letošním roce se děti mohou bavit a rozvíjet 
v těchto šesti kroužcích: Vaříme zdravě a hravě, 
Keramika, Dárkostroj, Přírodovědný kroužek, 
Taneční kroužek a Kroužek lidových tanců.  
 
VU3V JIŽ PODESÁTÉ 

V prvním říjnovém týdnu začal také další semestr 
na Virtuální univerzitě třetího věku, která je již 5 let 
součástí našeho školního života. První přednáška 
semestru zaměřeného na  české dějiny se konala ve 
čtvrtek 5. října a dostavilo se na ni 22 studentů 
z různých částí okresu Znojmo. Velmi zajímavé 
téma přilákalo i několik nových tváří.  

 
 

KREATIVNÍ PÁŤÁCI 

Druhý říjnový týden nás překvapili páťáci. Sami si 
totiž vymysleli a secvičili pohádku o tom, jak oženit 
prince. Sehnali si kostýmy, připravili kulisy a pak 
pozvali své mladší kamarády „na divadlo“.  

Pohádka se divákům moc líbila, proto vypravěče 
i herce odměnili velkým potleskem.  
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PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 

V úterý 17. října měli osmáci a deváťáci jedinečnou 
příležitost, v rámci projektu Příběhy bezpráví se 
setkali s paní Věrou Sosnarovou, ženou, která 
přežila gulag. Paní Věra neměla lehký život, po 
osvobození Brna Rudou armádou byla jako 
čtrnáctiletá s matkou a sestrou zatčena a odvlečena 
na Sibiř do pracovního tábora, kde pro ně nastalo 
doslova peklo. Teprve po devatenácti letech se 
směly se sestrou vrátit domů. Tento siný příběh 
a zajímavé vyprávění plné dojetí zapůsobilo nejen 
na přítomné  žáky, ale i na pedagogy. 

 

NÁVŠTĚVA HEJTMANA JM KRAJE 

Ve čtvrtek 19. října navštívil v odpoledních hodi-
nách naši školu hejtman JUDr. Bohumil Šimek. 
V doprovodu starosty a místostarosty městyse si 
prohlédl prostory školy, navštívil seniory na před-
nášce Univerzity třetího věku a zastavil se ve škol-
ním klubu.  

 

V rozhovoru s vedením školy se zajímal o výuku 
jazyků, přírodovědné a technické vzdělávání 
a o problematiku předškolního vzdělávání v mateř-
ské škole. 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU 

Letošní podzimní kolo jistě patřilo k těm nejúspěš-
nějším, nasbírali jsme téměř 10 tun starého papíru! 
Všechny třídy se plně zapojily, vyhrát mohly ale jen 
tři. Na třetím místě skončili šesťáci s průměrem 68 
kilogramů na žáka. Druzí byli čtvrťáci se 102 kilo-
gramy a vítězi jsou opět sedmáci s rekordními 119 
kilogramy na jednoho žáka. Tyto třídy obdržely 
jako obvykle poukázky na 250, 500 a 1000 Kč, 
které mohou využít na vzdělávací exkurzi, či jiný 
třídní projekt. 

 
 

BESEDA S PANÍ SOSNAROVOU PODRUHÉ 

V pondělí 30. října jsme v naší škole opět přivítali 
paní Věru Sosnarovou, tentokrát byla ale beseda 
určena široké veřejnosti.  Když paní Věra sdělovala 
publiku své neuvěřitelné zážitky, mnozí se neubrá-
nili slzám, které ale brzy vystřídal smích, protože 
i o tak tragických událostech dokázala mluvit 
s humorem a nadsázkou. Po přednášce odcházeli 
přítomní zdrceni, ale zároveň nadšeni ze setkání 
s touto milou a charismatickou paní a s pocitem 
vděku, že žijeme ve svobodné době a zemi. Všem, 
kdo nemohli přijít na tuto nezapomenutelnou 
besedu, doporučujeme knihu J. S. Kupky Krvavé 
jahody.  
 

NÁCVIK PŘEDTANČENÍ 

Žáci 9. ročníku doplnění několika osmáky již zahá-
jili nácvik předtančení. S paní učitelkou Sikorovou, 
která celou choreografii vymyslela, se scházejí 
minimálně jednou týdně a zdá se, že je tanec baví.  

 

NÁVŠTĚVA Z LONDÝNA 

Před podzimními prázdninami za námi opět přijely 
sestry Harperovy. Starší Zoe dokonce strávila 
s páťáky celé tři dny. V angličtině kromě jiných 
aktivit přečetla svým českým kamarádům známou 
anglickou pohádku The Little Red Hen a zapojila se 
i do její dramatizace. Dětem se pohádka velmi 
líbila, zhlédly i její kreslenou verzi a domluvily se, 
že si vyrobí masky, pohádku secvičí jako krátké 
divadlo. 

 
TŘEŤÁCKÁ ANGLIČTINA 

Na konci října „navštívili“ třeťáky v angličtině 
ANGRY BIRDS. Děti je nadšeně přivítaly, sestavo-
valy jejich krátké rozhovory, které pak četly ve 
skupinkách i ve dvojicích, a s chutí plnily úkoly od 
Reda, Hala, Chucka i Bomba. Poslední aktivitou 
bude ještě dramatizace vybraného rozhovoru – ten 
se děti musí naučit zpaměti. Hned pak ANGRY 
BIRDS „odletí“ zpět do pohádky. 

 
 
V LISTOPADU NÁS ČEKÁ 
vánoční fotografování žáků  

15. listopadu, od 9.30 

3. schůze pedagogické rady – hodnocení 1. čtvrtletí 

15. listopadu 

Den boje za svobodu a demokracii 

17. listopadu 

informační rodičovské schůzky 

20. listopadu, od 14.00 – 18.30 hodin 


