
  

ŠKOLU NAVŠTÍVIL MIKULÁŠ 
Ve středu 5. prosince navštívil školu Mikuláš. Nej-
prve zavítal do mateřské školy, kde mu děti před-
vedly krátké pásmo písniček a básniček a ti nejod-
vážnější se s Mikulášem, anděly i čerty vyfotili. Po-
tom přišly na řadu děti na I. stupni. Každá třída si 
pro Mikuláše připravila krátké vystoupení, za které 
je čekala odměna v podobě zdravého mlsání. Miku-
láš se svou družinou ještě pozdravil  žáky druhého 
stupně na "Mikulášské diskotéce", i ti ho potěšili při-
pravenými písničkami a básničkami, a také pracov-
níky  školy.  

 
 

PERNÍČKY PRO SENIORY 
Škola byla požádána zřizovatelem o připravení ma-
lého dárečku pro seniory ve Višňovém. Volba padla 
na perníčky, s jejichž pečením mají žáci bohaté zku-
šenosti. Děti ze školní družiny všechny perníčky na-
pekly, sedmáci v pracovních činnostech začali slepo-
vat a zdobit a vystřídaly je děti v kroužku vaření. 
Když byly všechny perníčky slepené a krásně nazdo-
bené, práce se chopili ještě páťáci a připravili 320 
úhledných balíčků. 

 

leden 2019  
 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 
Koncem listopadu proběhla  na naší škole soutěž za-
měřená na znalosti a dovednosti v českém jazyce za 
účasti 12 deváťáků. Klání mladých lingvistů mělo 2 
části: v té první řešili nelehké mluvnické úkoly, dru-
hou částí byla slohová práce libovolného útvaru na 
téma Co všechno umí světlo. Vítězi se stali a do 
okresního kola postupují tito žáci: Jana Šmídová, 
Lukáš Houška, na 3. místě byla a náhradnicí se stala 
Kateřina Sedláčková.  
 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM 
Škola se rozhodla zapojit se do projektu Celé Česko 
čte dětem, jež realizuje další z kampaní zaměřenou 
na podporu čtenářské gramotnosti dětí a na budo-
vání pevných vazeb v rodině. V podvečer 13. pro-
since se třeťáci se svými rodiči a paní učitelkou se-
tkali na „půdě“ naší školy. Scénář a role byly dány. 
V hlavní roli kniha Josífkův pekelný týden, její dvě 
poslední klíčové kapitoly, které zbývaly k přečtení 
a rozuzlení celého příběhu, dospělí jako předčítající 
a děti coby posluchači. Večer strávený ve společnosti 
pěkné knihy, příjemných lidí, zábavy a spousty akti-
vit se velmi vydařil. 

 
 

ADVENTNÍ JARMARK VÚ 
V  pondělí 10. prosince vystoupili žáci naší školy na 
prvním adventním jarmarku v místním výchovném 
ústavu. Děti z mateřské školy i jejich starší kamarádi 
ze základní školy zazpívali několik vánočních písní, 
čímž naladili a pozvali všechny přítomné na 21. vá-
noční koncert. Za pěkné písničky byly děti  odmě-
něny nejen potleskem, ale i teplým čajem a sladkým 
koláčkem. V tento den byla také zahájena každo-
ročně v předvánočním období se opakující charita-
tivní akce, letos ve znamení zvonku. 

 

 

VÁNOČNÍ VYRÁBĚNÍ 
Ve středu 12. prosince se devátá třída změnila v ma-
nufakturu na vánoční ozdoby a přáníčka. Konala se 
tam totiž tradiční vánoční dílna, na které se sešla 
téměř padesátka vyrábějících - především dětí, je-
jich rodičů a prarodičů. Jsme velmi rádi, že se na or-
ganizaci těchto akcí nepodílí pouze učitelé, ale i dob-
rovolníci z řad rodičů a žáků. Odměnou všem, kteří 
se na přípravě a organizaci dílniček podíleli, byla ra-
dost dětí i dospělých z vlastnoručně vyrobených oz-
dob, přání či dárků. K předvánoční náladě určitě 
také přispěla přátelská atmosféra, která zde pano-
vala. 

 
 

NÁVŠTĚVA DIVADLA 
Ve čtvrtek 13. prosince vyrazili žáci 8. a 9. třídy do 
Brna za kulturou, navštívili totiž jako každý rok 
Městské divadlo, aby tentokrát zhlédli muzikál Big, 
pohádku o splněných přáních. Z divadla odcházeli 
plni dojmů a zážitků. 
 

NAJDI SVOU CESTU 
V úterý 18. prosince navštívil už podruhé naši školu 
raper Neny s  programem Najdi si svou cestu. Jeho 
motivační projekt pro mládež je složen z přednášky 
a hudebního vystoupení. Program byl zakončen fo-
cením a autogramiádou. Hlavní myšlenka celého 
programu byla, že své sny může realizovat opravdu 
každý, stačí jen chtít. 

 
 

21. VÁNOČNÍ KONCERT  
V neděli 16. prosince pořádala naše škola již po dva-
cáté prvé vánoční koncert. Členové sboru pilovali 
několik týdnů svá pěvecká vystoupení a stejně tak 
nacvičovali i  předškoláci v mateřské škole. Ve školní 
družině děti pekly sladká překvapení a chystaly slav-
nostní výzdobu, v mnoha třídách žáci vyráběli oz-
doby na tradiční charitativní prodej. Koncert se 
velmi vydařil a na dobrovolném vstupném (jako 
vždy bude poukázáno na dobročinné účely) se vy-
bralo přes 9000 Kč. Děkujeme. 

 
 

V LEDNU NÁS ČEKÁ 
zahájení vyučování v roce 2019 

3. ledna 

Sladký život bez cukru - seminář pro rodiče 

16. ledna, od 17.00 

okresní kolo Dějepisné olympiády 

17. ledna 

4. schůze pedagogické rady 

23. ledna, od 13.15 

předtančení žáků na plese v Trstěnicích 

26. ledna  

okresní kolo Olympiády v českém jazyce 

29. ledna  

vydání pololetního vysvědčení 

31. ledna 


