
 

ŠKOLNÍ PLES 
V pátek 1. února se konal tradiční ples Spolku 
rodičů žáků ZŠ Višňové. Ples byl zahájen polonézou 
žáků 9. ročníku, kteří se pod vedením paní učitelky 
Sikorové připravovali na svoje vystoupení pilně již 
od října. Vystoupení bylo krásné a přítomní rodiče, 
sourozenci a příbuzní žáků jistě neskrývali svoje 
dojetí. K příjemné atmosféře celého plesu přispěla 
hudební skupina Stone, která bezvadně hrála pís-
ničky od dechovky po moderní, takže zatancovat si 
mohl opravdu každý.  Bohatá tombola určitě potě-
šila mnohé zúčastněné.  

 
 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES 
V neděli 3. února organizovala škola tradiční dětský 
maškarní ples. S jeho přípravou i realizací pomáha-
li žáci devátého ročníku. Připravili si pro malé 
spolužáky a kamarády několik soutěží. Děti házely 
kroužky, balónky, podlézaly lano a skákaly v pyt-
lích. Mezi disciplínami se samozřejmě tančilo 
a „řádilo“ na parketu při veselých písničkách. 
V malé a velké tombole byl dostatek cen, tak každý 
určitě na zakoupený los něco vyhrál. 
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EXKURZE DO MLADÉ BOLESLAVI 
Žáci osmého a devátého ročníku se ve středu 6. 
února zúčastnili exkurze do Mladé Boleslavi. Tu 
pro ně organizovala SOŠ Přímětická ve Znojmě, 
kde studenti oboru hotelnictví a turismus mají 
maturitní projekt, který spočívá v organizaci 
a průvodcovství zájezdu. Nejdříve žáci navštívili 
Škoda Auto vysokou školu, kde nás provedl místní 
student. Dále navštívili dvě haly Škoda Auto, pro-
hlédli si lisování plechových dílů pro auta a kom-
pletování motorových částí automobilů. Škoda auto 
je největším zaměstnavatelem regionu a nabízí 
svým zaměstnancům spoustu výhod, o kterých se 
žáci také dozvěděli při krátké přednášce místního 
zaměstnance. Závěr exkurze patřil návštěvě auto-
mobilového muzea, kde se dozvěděli mnohé 
o historii Škoda auto a prohlédli si velké množství 
historických automobilů. 

 

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

7. února zahájilo 22 studentů studium v letním - 14. 
semestru univerzity třetího věku. Tématem nového 
kurzu jsou Klenoty barokního sochařství v českých 
zemích.  
 

NÁVŠTĚVA U OSMÁKŮ 

V první pondělní hodině 18. února neproběhla 
běžná hodina občanské nauky, žáky totiž v rámci 
projektu Škola pro všechny navštívila paní Huong 
Bui My, kterou znají návštěvníci místního 
obchůdku jako stále usměvavou paní Hanu. 
Vyprávěla žákům o životě ve Vietnamu, o tamním 
jídle a zvycích, hlavní část její návštěvy byla 
věnována pobytu v naší republice, kde se svým 
manželem a dvěma dětmi žije už 20 let a věnuje se 
práci v obchodě. Zajímavou a poměrně veselou 
částí návštěvy byla česko-vietnamská konverzace, 

kdy paní Hana napsala některá vietnamská slova 
na tabuli. Shodli jsme se, že vietnamština je těžký 
jazyk, stejně těžká řeč je pro paní Hanu čeština, 
kterou se neustále učí. Součástí návštěvy byly 
i fotografie z návštěvy rodiny ve Vietnamu. 

 
 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 
V posledním únorovém týdnu proběhl tradiční 
lyžařský výcvik 7. ročníku. V letošním roce se vý-
cvikový kurz přesunul do pro nás nového lyžařské-
ho střediska - Kunčice u Starého Města v Jesení-
kách. Středisko nabízí sjezdové tratě pro všechny 
kategorie lyžařů. V naší skupině bylo několik na-
prostých začátečníků, ale i několik již velmi dob-
rých lyžařů. Začátečníci začali v pondělí s trénin-
kem na výukovém tažném lanu a mírném kopci, ale 
již druhý den se všichni mohli vydat na opravdovou 
sjezdovku a začít zdolávat modré sjezdové tratě 
a učit se jezdit na vleku. Pokročilí lyžaři měli 
k dispozici modrou a červenou trať a čtyřsedačko-
vou lanovku. Celý týden bylo krásné slunečné 
počasí, což se všem líbilo, ale malým negativem byl 
povolený sníh, který byl obtížný na lyžování 
a sjezdovka v odpoledních hodinách měla mnoho 
vyjetých stop a nahrnutého sněhu. Ubytování bylo 
na chatě Sněžník v blízkosti sjezdovky. Ta disponu-
je velkými pokoji, které jsou vybaveny novým 
nábytkem a mají vlastní sociální zařízení. Všichni 
žáci si chválili dobré jídlo a vstřícnou paní provoz-
ní. Tak snad zase za rok se budeme těšit do tohoto 
příjemného střediska a pěkné chaty. 
 

 

MALÍ ALCHYMISTÉ 
Žáci z kroužku přírodovědného bádání se stali 
malými alchymisty. Hledali odpověď na otázku Co 
se stane, když smícháme šťávu z červeného zelí se 
šťávou citrónovou? Výsledek pokusu byl velkým 
překvapením pro všechny a předčil všechny 
hypotézy, které děti zformulovaly. Když potom malí 
badatelé naplánovali a provedli stejný pokus 
s octem, napadlo je, že překvapivá změna barvy 
souvisí s kyselostí citronu i octa.  

 

PÁŤÁCI V ANGLIČTINĚ 
V únoru páťáci tvrdě pracovali na tom, aby se uměli 
správně představit, říci, odkud pochází, kolik jim je 
roků a s kým kamarádí. Z rozhovorů natočili také 
několik videí. Další oblíbenou aktivitou jsou kří-
žovky, kdy se žáci ve skupině snaží poskládat co 
nejvíce anglických slov.  

 
 
 
 

V BŘEZNU NÁS ČEKÁ 
návrat žáků z LVK 

1. března 16.00 
projektový den „Setkání se sochařem“ 

8. března od 11.00 
exkurze – Planetárium Brno – pro 3. – 5. ročník 

12. března 
účast žáků na soutěži YPEF - Znojmo 

13. března  
beseda s ředitelem Charity Znojmo Mgr. Adámkem 

13. března od 13.15 
předtančení žáků na plese v Běhařovicích 

23. března 
akce v rámci Global Money Week 

25. – 29. března 
Noc s Andersenem 

29. – 30. března 


