
 

OSLAVA DNE DĚTÍ  
V pondělí 3. června jsme s dětmi z 1. stupně slavili 
Mezinárodní den dětí. Připravili jsme pro  ně pro-
jektový den, který se tentokrát týkal zdraví a měl 
krásný název „Proč slůně nestůně“. Děti byly rozdě-
leny do 7 skupin a na sedmi stanovištích se hravou 
a zábavnou formou seznamovaly s tím, co by měly 
dělat pro svoje zdraví. Úkoly, které týmy společně 
plnily, byly různé. Žáci zkoušeli, jakou vzdálenost 
ujdou za 20 min a zjišťovali, zda to pokryje doporu-
čenou denní dávku chůze – 10000 kroků. Zabývali 
se také problematikou cukru a soli, pestrostí stravy, 
postavením ovoce, zeleniny, luštěnin a obilovin v 
našem jídelníčku. Děti také poznávaly méně známé 
druhy potravin a diskutovaly o pravidlech uchová-
vání jídla. Celé dopoledne se odehrálo venku, a to 
za nádherného, slunečného počasí, na konci pak na 
všechny čekala zdravá a  osvěžující odměna. 
Z hodnocení účastníku je patrné, že si chlapci 
a děvčata „svůj svátek“ náležitě užili a že si navíc 
odnesli mnoho nových poznatků a zkušeností, 
kterými se budou v budoucnosti řídit. 

 
 
 

DALSÍ ZDRAVÉ VAŘENÍ S PANÍ 
HRUŠKOVOU 
V pondělí 3. června v podvečer se v naší školní 
jídelně uskutečnil další seminář pro rodiče o zdra-
vém vaření, tentokrát měl název „To nejlepší 
z rostlinné stravy“. Skvělá lektorka, Mgr. Andrea 
Hrušková, na místě  připravovala několik chutných, 
lákavě vypadajících a našemu tělu prospívajících 
pokrmů rostlinného původu. Účastníci tak měli 
možnost ochutnat ovocné smoothie se špenátem, 
mandlové a kokosové mléko, ovesnou kaši do 
skleničky, zelený salát s výbornou zálivkou z oříšků 
kešu, „supermisku“ a teplá jídla z méně známých 
obilovin – čiroku, jáhel, quinoi a špaldových krup 
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a nutno říct, že všechno bylo opravdu vynikající. Je 
skvělé, že čím dál tím víc lidí přemýšlí nad tím, co 
jíst, abychom byli zdravější. 

 

VÝLET ŽÁKU OSMÉ TŘIDY 
Osmáci odjeli v pátek 7. června na výlet do Zlína. 
Hlavní náplní byla návštěva ZOO Lešná, kde byl 
pro ně připraven program s názvem Afrika, ve 
kterém je průvodkyně provedla světem afrických 
zvířat. Součástí zahrady jsou i ukázky života 
v Etiopii, kde mnoho zvířat žije, takže viděli tamější 
domy, včelí úly, hudební nástroje nebo nejrůznější 
věci denní potřeby. Největší atrakcí ale byli rejnoci, 
které dokonce mohli krmit a u toho i pohladit, což 
byl neuvěřitelný zážitek.  

 
Závěr patřil prohlídce zámku, který je součástí 
zahrady. Hned na začátku prohlídky obdivovali 
vstupní halu s dřevěným obložením stěn a stropu, 
přes malý salonek, jídelnu, kulečníkovou hernu, 
ložnici, zámeckou kapli navštívili i koupelnu na 
tehdejší dobu skvěle vybavenou. Celý zámek byl 
vůbec moderně vybaven, měl telefon, elektřinu 
nebo záchod. Počasí výletníkům přálo, nikdo se 

neztratil ani nezranil, výlet osmáků se zkrátka 
vydařil. 
ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 
V pondělí 10. června začaly v naší škole tradiční 
obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníku. Ty 
vypracovalo ve spolupráci s konzultanty z řad 
učitelů všech 19 žáků a výsledky své práce pak 
prezentovali před komisí, spolužáky i rodinnými 
příslušníky. Opravdu se bylo na co koukat. Každá 
práce obsahovala teoretickou a praktickou část 
a žáci tak museli mimo jiné prokázat vlastní inicia-
tivu, kreativitu a schopnost řešit problémy. Tak 
jako při každé činnosti, i zde bylo patrné, že zákla-
dem úspěchu je nadšení pro věc. A to, že si většina 
dětí vybrala téma, které je zajímá, opět posunulo 
pomyslnou laťku absolventských prací o stupeň 
výš. 

 

CVIČENÍ S LEKTORKOU LUCIÍ 
V rámci školního klubu se ve středu 12. června 
žákyně 6. a 7. třídy zúčastnily projektového dne 
Zdravý životní styl. Působivou přednášku spojenou 
s pohybem si pro ně připravila Mgr. Lucie Drlíková. 
Děvčata měla možnost seznámit se s posilovacími 
cviky formujícími postavu, ale také se cvičením ve 
dvojicích s různými cvičebními pomůckami. Závě-
rem projektového dne proběhlo relaxační cvičení 
pro zklidnění těla i mysli. 

 
VÝLET ŽÁKU 3. a 5. ROČNÍKU 
12. června odjeli žáci 3. a 5. ročníku na třídenní 
výlet do Hlubokých Mašůvek. Po celé tři dny jim 
počasí přálo. Dny provázely sportovní aktivity, 
výtvarné dílny, výpravy do nedalekého okolí, zpěv 

písní. Druhého dne se vypravili na výlet do Znojma, 
kde navštívili Minoritský klášter a absolvovali 
edukační program s názvem Kufr velkého vynález-
ce, zaměřený na život, dílo a dobu vynálezce Pro-
kopa Diviše. Poslední noc nechybělo tradiční opé-
kání špekáčků a stezka odvahy. Čas uběhl jako voda 
a v pátek se usměvaví, unavení a plní nezapomenu-
telných dojmů vrátili všichni do svých domovů. 

 

ŠKOLNÍ AKADEMIE  

V pátek 14. června proběhla na fotbalovém hřišti 
letošní školní akademie. V programu se  představili 
téměř všichni žáci školy a návštěvnosti neublížilo 
ani velmi horké počasí. Po úvodním slovu ředitele 
vystoupili prvňáci s milou dramatizací pohádky 
o Kulihráškovi. Kuchtíci z druhé třídy předvedli 
nápadité taneční kreace. Následovalo „ochlazení“ 
v režii třetí třídy, jejíž vystoupení neslo název Zima 
je veliká. 

Čtvrťáci se dostavili na „zelené pódium“ se žlutými 
židličkami a předvedli  Tanec gentlemanů. Vystou-
pení prvního stupně uzavřela futuristická módní 
přehlídka vlastnoručně vyrobených pokrývek hlavy 
v podání páťáků. Ti na závěr poděkovali paní třídní 
učitelce a rozloučili se s ní. Šesťáci roztleskali tri-
buny energickými country tanci, ve kterých nechy-
bělo ani krocení býků a divokých koní. Diváci 
ocenili choreograficky propracované vystoupení 
sedmáků, stejně jako pásmo osmáků, kteří je poba-
vili „zhudebněným“ pohledem na svoje učitele. 
Celou akademii uzavřelo vystoupení žáků devátého 
ročníku. Ti se nejdříve představili v parodii na 
televizní pořady, potom následovalo taneční vy-



stoupení, poděkování paní třídní učitelce a na 
úplný závěr zazpívali píseň na rozloučenou.  

Děkujeme všem, kteří přispěli ke zdaru akce: vy-
stupujícím dětem, jejich pedagogům, zaměstnan-
cům školy, SVČ Miroslav, TJ Višňové a také všem 
divákům. 

JAZYKOVÝ POBYT V ANGLII 
V neděli 16. června odjelo 35 žáků a 2 paní učitelky 
na týdenní jazykový pobyt. Po dlouhé cestě autobu-
sem, trajektem a znovu autobusem je přivítalo 
 přímořské městečko Ilfracombe, které leží na 
pobřeží Atlantského oceánu na západě Anglie. 
Všichni byli tentokrát ubytováni společně v hostelu 
a děti čekaly tři dopoledne ve škole, kde se zdoko-
nalovaly v dovednosti komunikovat anglicky. 
V odpoledních hodinách pak měli účastníci každý 
den atraktivní program s cílem poznat ta nejkrás-
nější místa v regionu severní Devon: samotné 
Ilfracombe, národní park Exmoor, městečka Lyn-
mouth a Lynton, populární pláž Woolacombe, 
malebnou rybářskou vesničky Clovely.  

 
Pátek byl posledním dnem pobytu a žáci odměněni 
certifikátem se vydali na celodenní výlet do Londý-
na. Toto obrovské multikulturní město nelze vidět 
za jeden den, přesto se podařilo navštívit nejzná-
mější místa: London Eye , Westminsterské opat-
ství, Buckinghamský palác, Trafagalské náměstí, St. 
James park, Leicesterské náměstí. Navečer je loď 
odvezla po řece Temži zpět k autobusu, kterým se 
vydali na dlouhou cestu domů. Všichni byli spoko-
jeni a plni nově nabytých zkušeností a dojmů, 
zároveň se už ale těšili na rodiče, sourozence, ka-
marády, svou postel a naše české jídlo. Prostě si 
opět ověřili platnost přísloví „Všude dobře, doma 
nejlépe…“ 

 

PŘÍPRAVA NA REKONSTRUKCI 

Od pondělí 17. června probíhaly ve škole vyklízecí, 
úklidové a demontážní práce s cílem připravit školu 
na velkou rekonstrukci, která proběhne o prázdni-
nách a bude zahrnovat modernizaci učeben fyziky, 
chemie, přírodopisu, přilehlých kabinetů, jazykové 
učebny, dílen, vybudování počítačové sítě a zajiště-
ní bezbariérovosti obou budov školy. S pracemi 
pomáhali pedagogové i žáci 2. stupně a opravdu 
odvedli veliký kus práce.  

 
 

PROJEKTOVÝ DEN ROZPOČTI SI 
TO 
V úterý 18. června proběhl ve 4. a 5. ročníku pro-
jektový den „Rozpočti si to“. Děti zpracovávaly ve 
skupinách rodinný rozpočet pro fiktivní postavu. 
Zábavnou formou se seznamovaly s financemi, 
s výdaji, s úsporami, s dluhy a podobnými starost-
mi, které je v životě čekají. Odměnou za jejich práci 
byl nákup zboží v obchodě za fiktivní peníze – 
chechtáky, které si ušetřily. Děti tak získaly své 
první zkušenosti se světem peněz. 

 
Tento projektový den se uskutečnil v rámci projek-
tu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, 
podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdě-
lávání v Jihomoravském kraji a realizovala ho 
společnost yourchance. Od stejné společnosti škola 
obdržela na konci května bronzový certifikát FI-
NANČNĚ GRAMOTNÁ ŠKOLA. Ocenění bylo škole 
uděleno za podporu finanční gramotnosti u žáků. 

 

VÝLET ŽAKU 1., 2. a 4. třídy 
20. června čekal na žáky první, druhé a čtvrté třídy 
školní výlet plný nádherné přírody a jeskyní. Spo-
lečně se vydali do Moravského krasu, který je 
nejznámější a nejvýznamnější krasovou oblastí 
České republiky. Výlet zahájili u Skalního mlýna, 
kde už čekal vláček, který je odvezl na prohlídku 
Punkevních jeskyní. Zde viděli bohatou krápníko-
vou výzdobu, dozvěděli se, jak vznikají jeskyně 
s krápníky a mnoho dalších zajímavých informací. 
Na lodičkách propluli podzemní část ponorné říčky 
Punkvy a z nejnižších částí přístupných jeskyní se 

vydali na cestu nahoru -  nechali se vyvézt kabinko-
vou lanovkou na Horní můstek a pohlédli do 
hloubky 138 metrů, do propasti Macocha. Školní 
výlet pak zakončili návštěvou Kateřinské jeskyně. 
Děti byly zaskočeny kostrou jeskynního medvěda, 
kterou zde našel v roce 1936 výzkumník Karel 
Absolon, a nechaly se vystrašit stalagmitovým 
útvarem ve tvaru čarodějnice, která se opírá o hůl. 
V této jeskyni také dostaly možnost se poprvé 
dotknout i krápníku. Kdo prý na něj dá dva prsty 
a vysloví přání, bude mu do roka splněno. Počasí 
bylo ukázkové, poznávání národního bohatství 
všechny nadchlo a plni dojmů a se spoustou suve-
nýrů se vrátili spokojeni domů. 

 
 

TURNAJ VE VYBÍJENÉ 
V úterý 25. června sehráli žáci 5. a 4. ročníku tra-
diční turnaj ve vybíjené proti žákům z trstěnické 
a tavíkovické školy. Turnaj se odehrál v Trstěnicích 
na školním hřišti. Naši hráči i fanoušci se do Trstě-
nic dopravovali pěšky. Zvládli úspěšně oba zápasy 
i náročnou cestu zpět. Odveta bude příští rok ve 
Višňovém. 

 

 

OLYMPIÁDA ŽÁKU 1. STUPNĚ 
Ve čtvrtek 27. června proběhla za krásného počasí v 
zámeckém parku Olympiáda žáků 1. stupně. Bylo 
pro ně nachystáno 10 stanovišť s pestrými aktivi-
tami: hádanky, hody, skoky, chůze na chůdách či 
běh na lyžích. Pětičlenná družstva prošla trasu za 
necelou hodinku. Všechna družstva podala výborné 
výkony, medaile byly rozdány, dokonce zbyl i čas 
na oblíbenou vybíjenou a fotbálek. 

 
DEJME PAUZU MOBILUM 
To je název projektu, který úspěšně zrealizovali žáci 
v rámci předmětu Podnikavost a finanční gramot-
nost. Nový odpočinkový kout školního klubu byl 
slavnostně otevřen a představen žákům, pracovní-
kům školy i hostům závěrečného shromáždění 
k ukončení školního roku. 

 
 

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU  
V pátek 28. června  jsme slavnostně ukončili letošní 
školní rok. Jako již tradičně jsme se všichni v osm 
hodin sešli v jídelně, kde pan ředitel Beran nejprve 
přivítal hosty a pak  shrnul a zhodnotil právě kon-
čící školní rok. Byli přečteni žáci, kteří od svých 
třídních učitelů dostali  pochvalu, byl vyhodnocen 
sběr bylin a sběr papíru a odměněni nejlepší spor-
tovci olympijského klání. Zlatým hřebem pak bylo 
předávání absolventských listů letošním deváťá-
kům, k nimž pan starosta Korek krátce promluvil 
a popřál jim mnoho úspěchů v dalším vzdělávání. 
Po tomto shromáždění se už děti rozešly do tříd, 
kde z rukou svých třídních učitelů převzaly očeká-
vaná a zasloužená vysvědčení. 

 
Tak krásné léto, milí přátelé naší školy.  


