
 

PRVŇÁCI NAVŠTÍVILI MATEŘ-
SKOU ŠKOLU 

Ve středu 7. března se prvňáci vydali na návštěvu do 
mateřské školy, byli totiž pozvaní na vystoupení 
dudáka Radomíra Ševce, který se dětem představil 
se Staročeskou hudební pohádkou. V průběhu vese-
lého příběhu děti důkladně se svým hudebním ná-
strojem seznámil. Vystoupení bylo zdařilé a všem 
dětem se moc líbilo.  

 
 

PÁŤÁCKÁ ANGLIČTINA 
V angličtině se páťáci v prvním březnovém týdnu 
zabývali rozhovorem The Birthday Show. Nejprve si 
poslechli ukázky z učebnice, pak si několik 
podobných textů přečetli a na závěr ve dvojicích 
vytvořili svůj vlastní rozhovor, který ve třídě svým 
spolužákům předvedli. V březnu absolvovali také 
tzv. tandemovou výuku, kdy pracovali se dvěma 
vyučujícími angličtiny současně. V této hodině pro 
ně byla připravena aktivita s tablety a aplikací 
Kahoot. 
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PLAVÁNÍ 2018 
Ve čtvrtek 8. března byli žáci třetího a čtvrtého 
ročníku již po šesté ve Znojmě na výuce plavání. 
Snažili se o úspěšné zvládnutí plaveckých stylů prsa 
a znak. Vody už se nikdo nebál, pouze chřipka 
a nachlazení velmi oslabila jejich řady.  

 
 

TAJEMSTVÍ MALÉ FAZOLKY 

Přestože je za okny ještě zima, v první třídě už za-
čalo jaro. Děti si totiž vyrobily vlastní průhledné 
květináče, ve kterých mohly přehledně pozorovat, 
jak se v malých zasetých fazolkách probouzí život, 
jak klíčí a postupně rostou. Děti poskytly malým 
rostlinkám různé podmínky a později pak samy při-
šly na to, že se nejlépe vedlo rostlince, která měla  
přístup vody, živin, tepla, světla, kyslíku.  Průběh 
pozorování zodpovědně zaznamenávaly do pozoro-
vacího archu. Vznik malé rostlinky prvňáčky fasci-
noval natolik, že se rozhodli svoje průhledné květi-
náčky využít ještě k dalšímu bádání. Tentokrát 
hodlají pozorovat klíčení a růst různých druhů zele-
niny. Tak hurá na to! 

 

TŘEŤÁCKÁ ANGLIČTINA 
Několik týdnů se třeťáci v angličtině zabývali téma-
tem MY BODY a od začátku března si povídali o pří-
šerkách. Poslouchali a četli texty „about monsters“, 
popisovali jejich stavbu těla, naučili se tři písničky, 
viděli příběh Monsters´shopping a celou tuto slovní 
zásobu si průběžně procvičovali také na pracovních 
listech. Na závěr si při skupinové práci vymysleli 
a namalovali svou vlastní, originální příšerku, kte-
rou pak ještě zvládli popsat.  

 
 

 

NÁVŠTĚVA Z FRANCIE 
Od úterý 13. března do pátku 16. března jste na 
chodbách naší školy mohli potkat francouzsky 
mluvící skupinku. Jednalo se o dvě studentky a dva 
pedagogy se střední školy v Auch (je to menší město 
poblíž Toulouse), kteří pobývají ve Znojmě na SŠ 
Dvořákova díky programu Erasmus. Melanie 
a Fiona  se i se svými  vyučujícími účastnily výuky na 
prvním i druhém stupni, navštívily také mateřskou 
školu a paní Sylvie, která je učitelkou angličtiny,  si 
pro starší žáky připravila prezentaci o oblasti, z níž 
pocházejí. Děti a žáci naší školy s děvčaty, paní 
učitelkou i panem učitelem  výborně spolupracovali, 
snažili se komunikovat a nadchli francouzské 
pedagogy jednak svou angličtinou a jednak tím, jak 
jsou ve vyučování hodní. Je skvělé, že jsme mohli tak 
milé hosty v naší škole uvítat, a jsme přesvědčeni 
o přínosu podobných aktivit.  

 

FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
V letošním roce se naše škola poprvé zapojila do 
Světového týdne o penězích a finanční gramotnosti 
GLOBAL MONEY WEEK 2018, který měl podtitul: 
Na penězích záleží. Ve čtvrtek 15. března k nám 
zavítala úspěšná brněnská podnikatelka Ing. 
Květoslava Vidláková, která připravila workshop 
pro žáky 8. ročníku. Ten uvedla prezentací s názvem 
86 400 sekund 25 000 myšlenek. Jejím smyslem 
bylo motivovat žáky a ukázat jim, že většina cílů, 
tužeb a přání není nereálných, pokud ví, co chtějí a 
jsou vytrvalí. Žáci si vyzkoušeli metodu vizualizace 
cílů a při skupinové práci doplňovali Cashflow 
kvadrant, který představuje rozdělení lidí do čtyř 
základních skupin podle toho, jakým způsobem 
vydělávají peníze: zaměstnanci, podnikatelé, 
majitelé firem a investoři. Následovala diskuse 
o tom, ve které části zmíněného kvadrantu vidí žáci 
svoje místo a jaké cesty k jednotlivým rolím vedou. 
Na závěr odpověděla lektorka na dotazy 
zúčastněných. 

 
Tento workshop skvěle doplnil výuku finanční 
gramotnosti a podnikavosti,  v níž učíme žáky 
přemýšlet o financích v širších souvislostech 
a vyhledávat příležitosti dalšího rozvoje. Snažíme se 
také přivádět do školy odborníky z praxe, což se nám 
díky zapojení do GLOBAL MONEY WEEK 2018 
podařilo. Věříme, že se nám díky zapojení do 
projektu s názvem Podnikavostí k udržitelnému 
rozvoji JMK podaří takové aktivity ještě rozšířit. 

 



OVOCE, ZELENINA A MLÉKO DO 
ŠKOL 
Každé dva týdny všichni žáci naší školy obdrží 
zásilku z projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko 
do škol. Tentokrát se jednalo o porci zeleninového 
salátu (červená řepa s jablkem), dále láhev 
čerstvého mléka a bílý jogurt. Zelenina nebývá do 
školy doručována příliš často, proto byla tato 
svačinka  milým zpestřením a děti si na ní velmi 
pochutnaly. 

 
 

NOC S ANDERSENEM 
V pátek 23. března strávily děti prvního stupně ve 
škole Noc s Andersenem, tentokrát s pejskem 
a kočičkou. Děti zašívaly kalhoty, umývaly podlahu, 
věšely prádlo a řešily různé  úkoly a kvízy. 
A samozřejmě také si četly z knížky. Společně pak 
přenocovaly ve svých třídách a ráno se po snídani 
odebraly domů se svými rodiči. Tak zase za rok … 

 
 

HASIČSKÝ PLES V BĚHAŘOVI-
CÍCH 
Tanečnice a tanečníci naší školy se v sobotu 24. 
března zúčastnili předtančení na plese hasičů 
v Běhařovicích. I když z důvodu nemoci chyběli dva 
chlapci, paní učitelka Lada Sikorová přizpůsobila 
choreografii tak, aby si děvčata bez tanečních 
partnerů mohla některé části zatančit. A opět měli 
návštěvníci možnost pokochat se ladností, elegancí 
a nápaditostí tanečního vystoupení, za které sklidili 

velké ovace. A protože toto byl poslední ples, na 
kterém naši žáci tančili, chtěli bychom jim touto 
cestou poděkovat za reprezentaci školy a příkladné 
společenské chování na všech akcích, kde se podíleli 
na slavnostním zahájení. Poděkování si zaslouží 
i paní učitelka za trpělivost, kterou se žáky během 
nácviku měla, ale i za kreativitu, kterou vnesla do 
celé choreografie. 
 

ČESKÁ TELEVIZE U NÁS 
V úterý 27. března naši školu navštívil štáb České 
televize, který ve školní jídelně točil reportáž týkající 
se stravování a programu Skutečně zdravá škola. 
Reportáž byla odvysílána v pořadu Události 
v regionu ještě týž den.  
 

NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA V BRNĚ 
V úterý 27. března navštívili žáci 5., 8. a 9. ročníku 
Hvězdárnu a planetárium v Brně. Exkurze se konala 
v rámci výuky přírodovědy a fyziky. Osmáci 
a deváťáci zhlédli v sále digitária představení 
Rychleji než světlo. Dozvěděli se informace 
o Sluneční soustavě, vzdálenostech ve vesmíru 
a exoplanetách, potom sledovali film o budoucnosti 
vesmírných technologií a cest. Dalším bodem 
programu byla výstava v exploratoriu s názvem Říše 
mlhovin, kterou doprovodil nadšený průvodce 
fundovaným a velmi zajímavým výkladem. Tuto 
výstavu navštívili i páťáci, pro které byl potom 
připraven vzdělávací program Úžasné planety 
zaměřený na poznání jednotlivých planet 
obíhajících kolem Slunce. Úplný závěr exkurze 
strávili všichni žáci společně fyzikálními hrátkami 
v přilehlém parku. 

 
 

DEN ETIKETY 
Při příležitosti Dne učitelů, který jsme oslavili ve 
středu 28. března, vyhlásil Žákovský parlament Den 
etikety. Asi si říkáte, co takový den ve škole obnáší. 
Hlavní náplní je, že žáci vymění tepláky a trička za 
slušivé společenské oblečení a zároveň se k sobě 
slušně chovají, což by mělo být každodenní 
samozřejmostí. V některých třídách byste takto 
vyhlížejících dětí napočítali na prstech jedné ruky. 
Našly se ale třídy, kde přišli všichni oblečení podle 

zásady: Šaty dělaj člověka. A tak jste na chodbách 
školy mohli potkat děvčata v šatech nebo sukních, 
chlapce v košilích s kravatami nebo motýlky, někteří 
měli na sobě i saka. Věřte, že jim to moc slušelo 
a zaslouží si velké poděkování za kladný přístup 
k takovým dnům. 
 

 
 

VELIKONOČNÍ VYRÁBĚNÍ 
Ve středu 28. března, poslední den před 
velikonočními prázdninami, jsme v naší škole opět 
zorganizovali velikonoční vyrábění. Nabídky udělat 
si radost a vyrobit si zajímavou dekoraci 
k nadcházejícím jarním svátkům využilo asi 30 dětí 
a jejich rodičů či prarodičů. Kdo chtěl, mohl si uplést 
z vrbového proutí pomlázku, obarvit vajíčka, vyrobit  
„srdíčkový nebo motýlkový“ zápich z drátků 
a korálků  a také roztomilého motýlka z kolíčku na 
prádlo. Atmosféra byla výborná a všichni si toto 
tvůrčí odpoledne náležitě užili. Děkujeme všem, kdo 
se na této akci jakkoli podíleli. 

 
 

SVAČINKA Z OPOČNA 
Jako ideální dopolední svačina pro školáka a jeho 
potřebný příjem energie je vhodná porce ovoce, 
zeleniny či jogurtu. Dnes měli naši žáci možnost 
ochutnat řadu čerstvých opočenských jogurtů 
balených ve skle vyrobených tradičním postupem. 
Jahoda, broskev a meruňka, ostružina a borůvka, 
čokoláda a višeň – čtyři příchutě, které byly pro děti 
připraveny, chutnaly výtečně. 

 
 

V DUBNU NÁS ČEKÁ 
 

ukončení plaveckého výcviku žáků 3. a 4. ročníku 
 5. dubna 

diskuse s ředitelem Oblastní charity Znojmo 
6. dubna 

zápis do 1. třídy 
7. dubna od 8.30 do 11 hodin 

Zdravá strava nejen pro školáky – seminář pro ro-
diče 

10. dubna, 17.00 
preventivní program „Jsme tým I.“ – 1. třída 

11. dubna 
Parkový den ve VÚ Višňové 

11. dubna 
okresní kolo Biologické olympiády 

12. dubna 
1. kolo přijímacích zkoušek na SŠ 

12. – 16. dubna 
okresní kolo Matematické olympiády 

17. dubna 
projektový den „kulový blesk“ – Zdravé stravování 
- 1. st 

17. dubna 
představení výtvarníka Adolfa Dudka pro 1. stupeň 
a MŠ 

18. dubna, 9.00 a 10.00 
5. schůze pedagogické rady  

19. dubna 
preventivní program „Jsme tým I.“ – 2. a 5. třída 

23. dubna 
informační rodičovské schůzky 

23. dubna, 14.00 – 18.00 
jarní kolo sběru starého papíru 

23. – 25. dubna 
návštěva divadelního představení v MD Znojmo 

24. dubna 
preventivní program „Jsme tým I.“ – 1. třída 

25. dubna 
Úklidový den 

25. dubna 
divadelní představení spolku Návrat pro 2. stupeň 

27. dubna, od 10.00 
ředitelské volno pro žáky 

30. dubna 


