
 

ŠKOLU NAVŠTÍVIL MIKULÁŠ 
5. prosince zavítal do naší školy svatý Mikuláš. 
Nejdříve se svou družinou andělů a čertů naděloval 
dětem v mateřské škole, potom zavítal na 1. stupeň 
a na závěr ho v tělocvičně přivítali žáci 2. stupně. 
Děti předvedly krátká vystoupení, za která byly od-
měněny ovocem a sladkostmi. 

 
 

ADVENTNÍ KALENDÁŘ 
Čtvrťáci ve výtvarné výchově vytvořili netradiční ad-
ventní kalendář. Každý den se kometa posune nad 
další stromeček, pod kterým děti vždy ráno najdou 
nějakou hádanku. 

 

EXKURZE VE FIRMĚ DIKA 
6. prosince navštívili naši deváťáci firmu DIKA. Její 
majitel, pan Kamil Buchta, je  provedl po firmě, vše 
jim ukázal a podrobně vysvětlil. Po přesunu do školy 
proběhla ještě velmi zajímavá a přínosná diskuse. 
Věříme, že tato akce pomohla žákům v jejich neleh-
kém úkolu - vybrat si dobře svou budoucí profesi.  
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VÁNOČNÍ VYRÁBĚNÍ 
Páteční odpoledne 8. prosince patřilo vánoční dílně, 
kterou navštívil rekordní počet zájemců o vyrábění 
vánočních dekorací. Potěšující je, že se rodiče neza-
pojují pouze jako účastníci, ale také jako aktivní or-
ganizátoři dílniček. V letošním roce si děti i dospělí 
mohli zhotovit především ozdoby na vánoční stro-
meček. Velkému zájmu se těšila i výroba vánočních 
přáníček z ručního papíru. 

 

 

ČTVRŤÁCI NA ZÁMKU 
Ve středu 13. prosince podnikli čtvrťáci další vý-
pravu v rámci celoročního projektu “Poznáváme 
naši obec“. Tentokrát byl cílem  zámek. Děti se 
dozvěděly  něco málo z historie, ale i o současnosti. 
Pozorně poslouchaly vyprávění průvodců a měly 
spoustu dotazů. Zaujala je zejména bývalá kaple 
s obrazy na stěnách. Před zámkem  se pak ještě za-
stavily u nově opravené sochy.  

 
 

KURZ PRVNÍ POMOCI 
Ve čtvrtek 14. prosince prošli osmáci praktickým 
kurzem poskytování první pomoci. Lektorkami 
kurzu byly paní učitelka Mgr. Radka Procházková a 
studentky třetího ročníku Střední zdravotnické 
školy ve Znojmě. Po krátkém teoretickém úvodu se 
žáci rozdělili do  čtyř skupin a nastal praktický vý-
cvik. Jsme velmi rádi, že se díky ochotě a dobré spo-
lupráci se zdravotnickou školou tato přínosná akce 
mohla uskutečnit a přejme si, aby děti  získané do-
vednosti v životě potřebovaly co nejméně. 

 
 

20. VÁNOČNÍ KONCERT  
V neděli 17. prosince pořádala naše škola jubilejní, 
již dvacátý, vánoční koncert, jehož přípravou jsme 
v základní i mateřské škole žili několik předchozích 
týdnů.  

 

Členové sboru pilovali svá pěvecká vystoupení 
a stejně tak nacvičovali i předškoláci v mateřské 
škole. Ve školní družině děti pekly sladká překva-
pení a chystaly slavnostní výzdobu, v mnoha třídách 
žáci vyráběli ozdoby na tradiční charitativní prodej. 
Prostě každý dělal, co bylo třeba, aby se koncert vy-
dařil. A stalo se. Atmosféra byla úžasná, na dobro-
volném vstupném, které  bude jako vždy poukázáno 
na dobročinné účely,  se vybralo přes 9 000 Kč. Dě-
kujeme všem přispěvatelům a přejeme vše dobré 
v novém roce 2018.  
 

DEN S HŮLKAMI 
Ve středu před Vánocemi si páťáci uspořádali Den 
s hůlkami – jídelními. Každý si z domova přinesl 
připravené jídlo a spolužačka Hanička všechny nau-
čila, jak správně hůlky používat. Její maminka do-
konce připravila i tradiční   vietnamské závitky. Pak 
děti ještě ochutnaly exotické ovoce, které naše škola 
dostává v rámci projektu Ovoce do škol. Den se vy-
dařil, neměl chybu. 

 
 

MEZI LIDOJEDY 
V  předvánočním čase si druháci „odskočili“ od zdo-
bení perníčků a zpívání koled mezi lidojedy. Proč 
právě k nim? V prvouce byla tento měsíc probírána 
kapitola Místo, kde žijeme a i druháci teď  vědí, že 
naším domovem je Česká republika, hlavním měs-
tem Praha a tou protéká Vltava – ne Labe! A aby 
s těmito nově nabytými poznatky seznámili i obyva-
tele z dosud neprozkoumaných a nedotčených míst, 
vydali se – v divadelní hře VAŠEK CESTOVATEL 
MEZI LIDOJEDY na ostrov Mňamity Papity.  

 


