
 

DEN SE SOCHAŘEM 

V pátek 8. března v rámci prvního projektového dne 
školního klubu, měli žáci naší školy možnost po-
slechnout si přednášku MgA. Martina Kuchaře z ob-
lasti sochařství. Ve své přednášce uvedl zájemce 
projektového dne do oboru sochařství z pohledu his-
torie i současnosti. Poté si každý účastník pod jeho 
vedením vymodeloval obličej, bustu nebo jiný výtvor 
dle vlastní fantazie.  

 
 

NÁVŠTĚVA HVĚZDÁRNY  
 V úterý 12. března třeťáci, čtvrťáci a páťáci navštívili 
Hvězdárnu a planetáriu Brno. V představení Země 
v pohybu našli  mnoho odpovědí na zvídavé otázky, 
„prozkoumali“ zemské klima a hvězdnou oblohu, 
„navštívili“ několik planet a planetek, souhvězdí, 
názorně se seznámili s koloběhem uhlíku, ... Před 
i po projekci měli dostatek času užít si připravené 
exponáty, výstavy, foto koutky a v neposlední řadě 
astro obchod v prostorách budovy. 
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KDE NAŠE PENÍZE POMÁHAJÍ 
Ve středu 13. března naši školu navštívil ředitel 
Oblastní charity Znojmo pan Mgr. Evžen Adámek. 
Žáci tak měli možnost diskutovat s ním o životě na 
Ukrajině a radostech i strastech žáků základní školy 
v Turyčkách, kterou již několik let podporují. Pan 
ředitel doprovodil poutavé povídání fotografiemi 
a krátkými filmy z návštěv této země. Na závěr paní 
zástupkyně předala finanční dar, který se skládal 
z výtěžku adventní dobročinné akce a dobrovolného 
vstupného z vánočního koncertu. 

 
 

JAK SE PEČE CHLEBA 

V předmětu Ochrana zdraví se sedmáci dlouhodobě 
zabývají zdravou výživou, správným sestavením jí-
delníčku a výběrem vhodných potravin. V hodinách 
žáci viděli i několik video dokumentů o výrobě 
mléka, másla a pečení chleba. Jeden chleba si s paní 
učitelkou upekli i ve škole. Byl připravený z běžně 
dostupné pšeničné a žitné mouky a upečený v troubě 
ve cvičné kuchyni školy. Sedmáci se přesvědčili, že i

 

v domácích podmínkách lze upéct skvělý chléb, 
který všem chutnal. K chlebu si ještě připravili jed-
noduchou vaječnou pomazánku z vajec a sýru žervé, 
který žáci školy dostávají z projektu mléčných vý-
robků do škol.  

 

PRVNÍ POMOC A JAK NA NI 
V úterý 19. března proběhl ve školní družině první 
projektový den realizovaný v rámci projektu Pod-
pora vzdělávání na ZŠ a MŠ Višňové II. Na jeho pří-
pravě i průběhu se společně s paními vychovatel-
kami podílel i náš bývalý žák Lukáš Moravec, zdra-
votník na jednotce intenzivní péče. Na úvod dětem 
představil svoje zaměstnání a následně se děti stří-
daly na pěti stanovištích, kde se setkávaly se situa-
cemi, které každého mohou potkat v běžném životě. 
Ošetřovaly drobná poranění, poskytovaly první po-
moc, přivolávaly složky integrovaného záchranného 
systému, ... Na posledním stanovišti vznikala vý-
tvarná díla zaměřená na stavbu lidského těla. 

 
 

NÁVŠTĚVA Z FRANCIE 
Od úterý 26. března do pátku 29. března jste na 
chodbách naší školy mohli opět potkat dvě 
francouzsky mluvící děvčata. Jednalo se o studentky 
(a jeden den i o jejich dva pedagogy) ze střední školy 
v Auch (je to menší město poblíž Toulouse), kteří 
pobývají ve Znojmě na SŠ Dvořákova díky programu 
Erasmus. Charlotte a Katie  se účastnily výuky na

 

prvním i druhém stupni, navštívily také mateřskou 
školu a na závěr si pro starší žáky připravily 
prezentaci o oblasti, z níž pocházejí (říká se jí 
L´occitane).  Děti a žáci naší školy s děvčaty, paní 
učitelkou i panem učitelem  výborně spolupracovali, 
snažili se komunikovat a nadchli francouzskou 
návštěvu jednak svou angličtinou a jednak tím, jak 
jsou ve vyučování hodní. Je skvělé, že jsme měli 
možnost tak milé hosty v naší škole uvítat, a jsme 
přesvědčeni o přínosu podobných aktivit. 

 

POSLEDNÍ PŘEDŠKOLÁK 
V úterý 26. března proběhlo poslední setkání 
předškoláků v tomto školním roce. Jedná se 
o stimulačně edukační odpoledne pro předškoláky 
a jejich rodiče, jejichž cílem je co nejlépe připravit 
budoucí prvňáčky a také jejich rodiče na vstup do 
základního vzdělávání. Děti během těchto deseti 
odpolední získávají pro školní učení potřebné 
dovednosti a návyky (např. soustředit se na úkol, 
samostatně pracovat, dokončit jej,..), rodiče se zase 
dozví, jak svoje dítě optimálně rozvíjet, s čím a jak 
mu mohou pomoci a na co je třeba klást důraz. 
Setkání již od podzimu vedla paní učitelka Hana 
Koubková a pravidelně se jich účastnilo 17 dětí 
s rodiči. No, a na to poslední se vypravil i pan ředitel 
s paní zástupkyní, aby jednak pozdravili a seznámili 
se s dětmi, které již brzy přijdou k zápisu, a také aby 
rodiče pozvali na Den otevřených dveří a hlavně pak 
na zápis do základní školy. 

 
 

FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
Naše škola se letos podruhé zapojila do Světového 
týdne o penězích a finanční gramotnosti GLOBAL 
MONEY WEEK. 27. března za žáky 8. ročníku přijel 
lektor společnosti yourchance o.p.s. Ing. Matěj 
Švehlík, který pro ně připravil dvouhodinový 
prakticky zaměřený seminář.  Společně se nejdříve 
zamýšleli nad tím, co je to finanční gramotnost, jak 
ji lze získat a proč je důležitá. Následovala část, kde 
si žáci metodou vizualizace představovali svůj 
budoucí život, potom řešili jak začít, aby se ze snů 
stala skutečnost. Společně vytvářeli charakteristiku 
jednotlivých skupin Cashflow kvadrantu, 
stanovovali svoje nejdůležitější životní hodnoty 



a podle toho vybírali životní cíle. Závěr semináře 
patřil skupinové práci, při které všech 23 žáků 
diskutovalo o tom, která povolání mohou vést 
k dosažení konkrétních cílů. Díky semináři 
zrealizovanému v rámci GLOBAL MONEY WEEK 
2019 se mimo jiné mohly děti přesvědčit o tom, že 
pro dosažení úspěchu je klíčové vědět, čeho chtějí 
dosáhnout, nenechat se přemoci leností a odradit 
neúspěchy. Potom se i zdánlivě velká přání mohou 
stát realitou. 

 
 

POZNÁVÁME DŘEVINY 
Do soutěže o nejlepšího řešitele v poznávání našich 
nejběžnějších dřevin, která proběhla v posledním 
březnovém týdnu na prvním stupni, byly zařazeny 
jak listnaté, tak jehličnaté stromy. V tomto ročním 
období není vůbec jednoduché větvičky pouze 
s pupeny určovat, ale naši soutěžící si poradili. 
Soutěžilo se ve dvou kategoriích - 2. a 3. třída, dále 
pak 4. a 5. třída. Chuť poměřit svoje znalosti mělo na 
30 žáků. Na nejúspěšnější čekala drobná odměna. 
 

 
 

MOKRÉ VYSVĚDČENÍ 
Třeťáci a čtvrťáci absolvovali deset lekcí výuky 
plavání. Pro ty starší to bylo již druhým rokem, kdy 
měli možnost každý čtvrtek pilovat své plavecké 
styly. Nabyté dovednosti zúročili při závěrečných 
zkouškách, ze kterých vzešli všichni vítězně a domů 
přivezli mokré vysvědčení. 

 
 

FINANČNĚ GRAMOTNÁ ŠKOLA 
Jedním z námi vybraných produktů projektu 
KaPoDav je produkt s názvem Finančně gramotná 
škola. Jeho součástí je i seminář pro pedagogické 
pracovníky věnovaný této problematice 
s metodikou, jak finanční gramotnost co nejlépe 
začlenit  do našeho školního vzdělávacího 
programu. Tento užitečný seminář, jež naši školu 
posune zase o kousek dopředu, proběhl ve středu 
27. března v odpoledních hodinách a role lektora se 
ujal ing. Matěj Švehlík ze společnosti yourchance 
o.p.s. 

 
 

JARNÍ BÁDÁNÍ 
Ani na jaře nepolevila aktivita dětí v kroužku 
přírodovědného bádání, ba právě naopak. Na 
březnových schůzkách zkoumaly život žížal 
a pozorovaly pupeny a větvičky stromů. Nejdříve si 
přečetly pohádku o Liáně a Špagátě, dvou žížalách, 
které žily na opuštěné planetě a potom se rozhodly 
vyzkoumat, jak jsou tito tvorové přínosní pro 
přírodu. Děti ze sklenic vybudovaly žížalárium, 
potom si prohlížely žížaly lupou a nakonec je do 
připravených "příbytků" vypustily. Čtrnáct dnů pak 
pozorovaly dění ve sklenicích a vše pečlivě 
zaznamenávaly. Nyní už ví, že žížaly hrají velkou roli 
při zúrodňování půdy, dokážou ji načechrat, 
provzdušnit, obohatit humusem a udělat ji 
propustnou pro vodu. Dalším problémem, který 

řešily, byly pomíchané větvičky stromů. Protože 
ještě neměly listy, nebylo jednoduché určit, jestli se 
jedná o meruňku, šeřík, jabloň, fíkovník, ... Děti se 
o to podle obrázků pokusily a navrhly, jak ověřit, 
jestli bylo určení správné. Větvičky daly do vody 
a počkaly až vykvetou a objeví se na nich listy. Podle 
nich už určování bylo daleko jednodušší. 

 
 

NOC S ANDERSENEM 
V pátek 29.března měli žáci 1. stupně možnost 
zúčastnit se Noci s Andersenem, která se koná 
pravidelně na přelomu března a dubna jako oslava 
Mezinárodního dne dětské knihy, u příležitosti 
výročí narození dánského pohádkáře Hanse 
Christiana Andersena. V tvořivých dílnách se 
dozvěděli více o životě a zajímavé práci Ondřeje 
Sekory, nechali se zaujmout autorovou láskou ke 
hmyzu, vyrobili si záložku s Ferdou Mravencem do 
své oblíbené knihy a na chvíli se vžili do role 
spisovatele a tvořili vlastní příběh s inspirací 
autorových ilustrací. Jako každým rokem se 
vrcholem večera stala noční stezka po škole. Letos 
nocležníci pomáhali Ferdovi navrátit se zpět do 
mraveniště. Pro otrlejší byla na konci stezky 
připravena ochutnávka třepotavých žížal se 
zavázanýma očima. Nejstatečnější z nich se pak 
velmi nasmáli, když zjistili, že za slizkými žížalami 
se schovávaly ty slaďoučké želatinové. V průběhu 
večera se mohly děti zapojit do výzvy A jaká je ta 
tvoje? a doporučit spolužákům svoji nejoblíbenější 

 
 

knihu. Po náročném večeru plného tajemství, her 
a zábavy se dobře usínalo u předčítání příběhů 
s Ferdou Mravencem a pohádek Hanse Christiana 
Andersena. Ráno si všichni pochutnali na snídani od 
pana ředitele a pak hurá za maminkami a tatínky.  

 
 

V DUBNU NÁS ČEKÁ 
 

návštěva předškoláků v ZŠ 
 2. dubna 

exkurze do společnosti Bylinky s.r.o. pro 4. a 8. roč.  
4. dubna 

Den otevřených dveří 
5. dubna 

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

5. schůze pedagogické rady  
11. dubna 

1. kolo přijímacích zkoušek na SŠ 
12. – 15. dubna 

jarní kolo sběru starého papíru 
15. – 17. dubna 

informační rodičovské schůzky   
15. dubna 

úklidový den 
17. dubna 

velikonoční dílna pro rodiče a děti 
17. dubna 

 

velikonoční prázdniny 
18. – 22. dubna 

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

23. dubna 
preventivní program „Bezpečně na síti“ – 5. třída 

23. dubna 
představení divadelního spolku Návrat 

26. dubna 
přednáška Vliv stravy na imunitu a zdraví člověka 

29. dubna 
preventivní program „Jsi jiný, jaké to je?“ – 3. třída 

30. dubna 
preventivní program „Respekt, kámo“ – 8. třída 

30. dubna 
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