
 

TŘEŤÁCKÁ ANGLIČTINA S TAB-
LETY 
Třeťáci se v angličtině zabývají tématem MY FA-
MILY a ABOUT PEOPLE. Umí spoustu nových 
slov, čtou texty, naučili se pěknou básničku, skláda-
jí věty o členech rodiny a zkusili si i vybraného 
člena rodiny popsat. Nově si vyzkoušeli práci 
s tablety. Nejprve si prostřednictvím doporučených 
her zopakovali probranou slovní zásobu a v další 
hodině, kdy proběhla tandemová výuka, pak praco-
vali s on-line aplikací KAHOOT. Touto zábavnou 
a pro děti velmi atraktivní formou si nejen procviči-
li skládání vět, spelling slov a také postřeh, ale 
i spolupracovat ve dvojici a řešit problémové situa-
ce. 

 
 

OSMÁCI NAVŠTÍVILI ÚŘAD PRÁ-
CE VE ZNOJMĚ  

Ve čtvrtek 3. května vyjeli osmáci do Znojma na 
setkání se zástupci ÚP ve Znojmě. Cílem této akce 
je poskytnout žákům základní informace o možnos-
tech dalšího studia po ukončení povinné školní 
docházky, seznámit je se situací na trhu práce.  

 

červen 2018  

Žáci se dozvěděli, které profese jsou v současné 
době žádané, kterými je naopak pracovní trh přesy-
cen. Poté si mohli vybrat ze široké nabídky obory, 
o které se zajímají a odnést si domů materiály, 
které daný obor specifikují. Osmáci byli velmi 
zvídaví, komunikovali a bylo vidět, že volbu budou-
cího zaměstnání neberou na lehkou váhu. 
 

DEN NARUBY 
Ve středu 9. května si deváťáci vyzkoušeli, jaké to je 
za katedrou. Stali se totiž na jeden den učiteli 
a pokusili se „zastoupit“ paní učitelky na 1. stupni. 
Na tento speciální den se dlouho připravovali, 
vybírali si třídy a předměty, které chtěli učit, do-
mlouvali se s vyučujícími na tom, co mají probírat 
nebo opakovat, jak by jejich hodina měla vypadat.  

 
 

VAŘÍME ZDRAVĚ  
V rámci předmětu Ochrana zdraví se sedmáci 
zabývali zdravým životním stylem, a protože zdravé 
stravování je jeho velmi důležitou součástí, 
zakončili toto téma projektovým odpolednem. Žáci 
si v něm vyzkoušeli přípravu „flapjacku“ – zdravé 
ovesné tyčinky. 

 

NÁVŠTĚVA U NEJSTARŠÍHO OB-
ČANA VIŠŇOVÉHO 
V rámci celoročního projektu Poznáváme naši obec 
jsme se čtvrťáci s paní učitelkou vydali na další 
výpravu po Višňovém a jejich cílem byl tentokrát 
dům, ve kterém bydlí náš nejstarší občan, pan Jan 
Mandát. Byli ohlášeni, a proto je pan Mandát už 
vyhlížel z okna a těšil se na ně. I děti se těšily. Přijal 
je velmi mile a přiblížil všem, jaké to bylo, když on 
chodil do školy, s čím vším musel doma pomáhat, 
jak včelařil, atd. Děti se zaujetím poslouchaly a také 
se ptaly na to, co je zajímalo. Byla to pro ně velmi 
milá zkušenost. 

 
 

 

ČTVRŤÁCI NA DOPRAVNÍM 
HŘIŠTI 
V pondělí 14. května se čtvrťáci vydali do Miroslavi, 
kde si důkladně procvičili dopravní předpisy, ať už 
teoreticky či prakticky na dopravním hřišti. Již 
předem se poctivě připravovali v rámci výuky, 
protože je čekaly nelehké testy. Instruktor vše 
s dětmi ještě zopakoval: řešili se značky, přednost 
na křižovatkách, povinné vybavení kol, atd. Kdo byl 
při testování úspěšný, dostal cyklistický řidičský 
průkaz, někteří museli prokázat znalosti ještě 
v praxi, aby průkaz obdrželi, a někteří odjeli bez 
něj. Počasí jim přálo a tak si děti dostatečně zajez-
dily a dopravní situace si zažily. Kéž by dopravní 
předpisy dodržovaly i v běžném provozu. 

 
 

VIŠŇOVSKÁ PATNÁCTKA  
13. ročník Višňovské 15 je již minulostí. Konal se 
v neděli 20. května za krásného slunečného počasí 
a jeho tématem bylo tentokrát zdravé stravování. 
Akci jako již tradičně zahájily děti z kroužku lido-
vých tanců Višničky a po krátkém přivítání všech 
milovníků pohybu panem ředitelem se mohli 
všichni vydat na vybrané trasy. Ty byly vytyčeny 
čtyři, tři pro turisty a jedna cyklistická. Na někte-
rých trasách mohli účastníci navštívit naše regio-
nální prvovýrobce potravin, firmu AZV s.r.o. Viš-
ňové a firmu pana Tomáše Brožka, kteří si pro 
zájemce připravili malou exkurzi s výkladem. Le-
tošnímu tématu plně odpovídalo také občerstvení, 
to si pod svůj patronát vzali žáci 8. ročníku pod 
vedením pana ředitele. Pro hladové a žíznivé upekli 
muffiny a slané tyčky, na místě připravovali tousty, 
ohřívali pečené maso a míchali domácí limonády. 
Velký zájem byl o pivo KRUM, které pochází 
z Moravského Krumlova a pro mnohé bylo úplnou 
novinkou. K chuti přišly také zdravé sušenky, ty 
napekly děti ve školní družině. Po návratu do cíle 
byli unavení turisté a cyklisté odměněni jako vždy 
diplomy a upomínkovými magnetkami vyrobenými 
dětmi ve školním klubu. A na závěr trocha statisti-
ky: Na start se dostavilo rekordních 196 lidí a 3 psi, 
z toho bylo 97 cyklistů a 99 pěších. Akce měla velký 
úspěch, účastníci i organizátoři si ji opravdu užili. 
Děkujeme všem, kdo nám s přípravou a organizací 
jakkoliv pomohli, i těm, kdo se letošní Višňovské 15 
zúčastnili. 

 
 

 



JSME TÝM?  
Lidé v týmu, kde je potřebná shoda v určitých 
situacích, se nemusí dohodnout už jen proto, že je 
každý jiný. Každý máme dané jiné talenty, kladné 
i ty záporné vlastnosti, schopnost empatie. Ve 
středu za našimi druháky opět zavítaly lektorky 
Programů primární prevence z Třebíče, aby s nimi 
navázaly na první část, která proběhla v dubnu 
a opět formou mnoha aktivit tříbily dovednosti 
dodržovat stanovená pravidla, chovat se k druhým 
slušně a umět nést odpovědnost za své jednání. 

 
 
 

NÁVŠTĚVA MD BRNO 
V úterý 22. května odjeli osmáci a deváťáci do 
Městského divadla v Brně na muzikálové předsta-
vení se zvláštním názvem Bítls, podoba se jménem 
slavné britské skupiny není náhodná. Téměř třího-
dinové představení se sice odehrávalo na typické 
jihomoravské vesnici v roce 1967, ale tak trochu 
bláznivý retro příběh byl doprovázen nestárnoucí-
mi hity skupiny Beatles. Vtipné narážky na součas-
né dění, mluva osvěžená moravským nářečím, 
propojení ruštiny s angličtinou a návrat do dob 
nedávno minulých vyvolávaly u diváků salvy smí-
chu. Neuvěřitelné pěvecké, taneční a herecké výko-
ny aktérů odměnili na závěr nejen naši žáci několi-
kaminutovým potleskem, který si herci právem 
zasloužili. Všichni žáci odjížděli z divadla plní 
neobyčejných zážitků a při hodnocení nešetřili 
slovy chvály. 
 

 

ČTVRŤÁCI POZNÁVALI HORNÍ 
KOUNICE 
Ve středu 23. května vyrazili čtvrťáci s paní učitel-
kou do Horních Kounic. Pozvala je tam jejich spo-
lužačka Sabina spolu se svou maminkou, paní 
Burianovou. Přichystaly si pro ně moc pěkný pro-
gram. Nejprve všichni zavítali do kostela svatého 
Michaela archanděla, který si nejen prohlédli, ale 
také o něm slyšeli mnoho zajímavého. Využili také 
možnosti podívat se na kůr a zahrát na varhany. 
Pak je čekala prohlídka hasičárny s jejím muzeem. 
Paní Burianová dětem ukázala kroniku hasičů, 
několik fotek z dění v obci a také si děti ve skupin-
kách zasoutěžily při křížovce z toho, co už se 
dozvěděly o Kounicích. Následovala procházka 
kolem obce se zastávkou u rybníka, u místních 
kapliček, u fotbalového hřiště, u kulturního domu 
a u obecního úřadu. Poslední zastávkou bylo dětské 
hřiště, kde se děti trochu vydováděly a pohrály si. 
V Horních Kounicích se všem moc líbilo nejen 
proto, že je to krásná vesnice, ale také proto, že tam 
byli takto mile přijati. 

 
 

 

 
 

ŠESŤÁCI SE SEZNAMOVALI 
S OZOBOTY  
V pátek 25. května absolvovali žáci šesté třídy 
hodinu informatiky, ve které se seznamovali s naší 
novou pomůckou, která podporuje rozvoj kreativity 
a logiky, učí základy programování, kódování 
a robotiky. Vyzkoušeli si řešení jednoduchých úloh 

pro rozvoj matematického a informatického myšle-
ní a tvořivosti. 

 
 

KRAJSKÉ KOLO BIOLOGICKÉ 
OLYMPIÁDY 
Na konci května se uskutečnilo v Brně krajské kolo 
Biologické olympiády kategorie D (žáci 6. a 7. tříd). 
Naši školu a okres Znojmo v něm reprezentovala 
Johana Vališová, která v dubnu v okresním kole 
Biologické olympiády ve Znojmě získala 3. místo. 
Po dopoledním plnění úkolů (znalostní test, pozná-
vačka 20 rostlin a 20 živočichů, laboratorní úkol) 
obsadila 20. místo z 30 soutěžících. Blahopřejeme 
a děkujeme za reprezentaci školy i okresu Znojmo. 
 

OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY  
Na konci května se uskutečnilo ve Znojmě také 
okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. 
V kategorii 6. tříd naši školu reprezentovali a získa-
li následující umístění: 
Jiří Beran – 6. místo – 6 bodů z 15, Michaela Dobe-
šová – 10. místo – 1 bod z 15. 
V kategorii 7. tříd naši školu reprezentovali a získali 
následující umístění: 
Jan Brázda a Natálie Kameníková – 7. místo – 8 
bodů z 15, Eliška Perličková – 10. místo – 5 bodů z 
15 
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.  

 
V ČERVNU NÁS ČEKÁ 
 

Mezinárodní den dětí „Sestav si svůj rozvrh“, „Ře-

těz přátelství“ 

1. června 

školní výlet 1. ročníku 

5. června 

školní výlet 3. ročníku 

6. června 

školní výlet 2. a 4. ročníku 

6. - 8. června 

školní výlet 5. ročníku 

7. - 8. června 

školní výlet 9. ročníku 

7. - 8. června 

školní výlet 6. a 8 ročníku 

14. června 

Škola nanečisto – setkání předškoláků 

14. června 

exkurze - Papírna Želetice 1. a 5. ročník 

14. června 

exkurze – ZOO Olomouc – žáci 2. stupně 

15. června 

školní výlet 7. ročníku 

18. června 

výběr bylin 

18. - 22. června 

prezentace absolventských prací 

19. – 20. června 

6. schůze pedagogické rady 

21. června 

Školní akademie 

22. června, od 17.00 

prodej sešitů, výměna učebnic 

25. června 

turnaj ve vybíjené – 1. stupeň  

26. června 

Školní olympijské hry 

22. - 26. června  

přespolní olympijský běh žáků 2. stupně 

27. června 

slavnostní ukončení školního roku 2017/2018 

29. června 

PRÁZDNINY!!! 
 

 


