
 

HURÁ, ZAČALY KROUŽKY 

Začátkem října zahájily ve spolupráci se SVČ Miro-
slav svoji činnost zájmové kroužky. V letošním roce 
se děti mohou bavit a rozvíjet v těchto sedmi 
kroužcích: Tvoříme v kuchyni i jinde, Keramika I. 
a II., Moderní tance, Přírodovědné bádání, Taneční 
kroužek a Kroužek lidových tanců.  
 
VOLBY DO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 

V týdnu, kdy se konaly volby do obecních zastupi-
telstev, proběhly v pondělí 1. října volby do Žákov-
ského parlamentu. Zástupci z řad žáků 4. až 9. 
ročníku se scházejí pravidelně jednou za 14 dní 
a snaží se nejrůznějšími akcemi a návrhy zpestřit 
prostředí a atmosféru naší školy. Celkem volilo 101 
žáků a 6 třídních učitelů, 1 hlas byl neplatný. 

 
 
VU3V JIŽ POTŘINÁCTÉ 

Ve čtvrtek 4. října se sešlo 18 studentů univerzity 
třetího věku na první přednášce semestrálního 
kurzu Osobní finance. Nechce se ani věřit, že tato 
aktivita se studentům z řad seniorů otevírá na naší 
škole již sedmý školní rok.  

 

listopad 2018  
 

 

ŽIJEME SPOLU 

V rámci projektu Škola pro všechny žáci druhého 
stupně v hodinách výtvarné výchovy dostali zadání 
zachytit různými výtvarnými technikami odlišnosti 
lidí - zdravotní znevýhodnění, věk a národnost, … 
Cílem tohoto projektu je poukázat na to, že je 
naprosto přirozené žít pospolu bez ohledu na tyto 
aspekty. 

 
 

UMÍM NÁS BRÁNIT 

10. října se na škole uskutečnil branně bezpečnost-
ní projektový den. Pro žáky 8. a 9. ročníku ho 
připravili a zrealizovali členové spolku PRESAFE. 
Žáci, kteří byli rozděleni do pěti družstev si nejdří-
ve vyzkoušeli přesun při evakuaci a potom se vydali 
na stanoviště, kde se teoreticky i prakticky sezná-
mili s laickým poskytováním první pomoci, orien-
tací v prostoru a pravidly evakuace, přežitím 
v přírodě, městě, instituci, sebeobranou 
a komunikací s cizí osobou a také s bezpečnou 
manipulací se zbraněmi a střelivem.  

 
 

DRAKIÁDA 

12. října se konala tradiční Drakiáda. Vál příznivý 
vítr, obloha byly bez mráčku. Žáci 1. - 5. ročníku, 
osmáci - patroni prvňáčků a jejich paní učitelky se 
vydali na Starou horu zalétat si se svými draky 
všech tvarů i barev.  

 
 

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT POPRVÉ ZASEDL 

V pátek 12. října poprvé zasedal Žákovský parla-
ment naší školy. V průběhu celého školního bude 
parlament zasedat v tomto složení: Monika Jelín-
ková, Martin Brázda, Natálie Machová, Sabina 
Burianová, Lucie Havlíčková, Jakub Klíčník, Petr 
Tomek, Eva Šmídová, Nikola Nováková, Johana 
Vališová, Lukáš Houška, Libor Pelaj.  
 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU 

V tomto říjnovém kole se nám podařilo posbírat 
8552 kilogramů starého papíru. První místo 
a poukázku na 1000 Kč na třídní projekt získali 
páťáci s průměrem téměř 99 kg, na druhém místě 
se po dlouholetých vítězstvích umístili osmáci 
s průměrem 84 kg. Tato třída se zapsala do historie 
sběru papíru, protože dokázala zvítězit v předešlých 
kolech dvanáctkrát za sebou. Třetí místo obsadili 
s průměrem téměř 76 kg šesťáci. Díky všem sběra-
čům. 

 

NÁVŠTĚVA ZNOJEMSKÉHO MUZEA 

Týden od 22. do 26. října jsme na naší škole věno-
vali oslavám stého výročí založení naší republiky. 
Jednou z akcí, kterou jsme si připomněli význam 
této události, byla exkurze do znojemského muzea, 
kam 23. října odjeli všichni žáci 2. stupně. Navštívi-
li edukační program zaměřený na konec 1. světové 

války, v němž poznali těžký život vojáků v zákopech 
a seznámili se s významnými politiky, kteří se 
zasloužili o vznik našeho státu. Exkurzi jsme za-
končili u rotundy sv. Kateřiny, významné románské 
památky. 

 
 

JAK JSME SLAVILI STO LET REPUBLIKY 

26. října jsme ve škole slavili 100. výročí založení 
naší republiky. Děti na prvním stupni se pobavily 
a zároveň poučily při aktivitách s českými a sloven-
skými slovy, skládaly puzzle, malovaly hymnu, 
tvořily vrstvenou mapu ČR a byly na krátké pro-
cházce. Děti na druhém stupni si vyzkoušely kraso-
pis, zahrály si vědomostní hru, vyrobily si jednodu-
chou hračku, připravily výstavu, besedovaly 
s pamětníky - paní Svoradovou a panem Mandátem 
i s vedením městyse. V 11.15 minut  se pak všichni 
sešli vedle školy, kde byl slavnostně zasázen Strom 
svobody. Tomu předcházel zpěv písně Ach, synku, 
synku. Pan ředitel s panem starostou popřáli na-
šemu stromu - lípě srdčité, ale i  České republice 
vše dobré a všichni společně zazpívali českosloven-
skou hymnu. Nakonec se všichni účastníci pode-
psali pod prohlášení, které bude i s pořízenými 
fotografiemi vloženo ke kořenům Stromu svobody. 
Úžasný den žáci zakončili ve školní jídelně, v níž se 
podávaly kroupy na sladko. V odpoledních hodi-
nách přišlo do školy mnoho lidí, aby zhlédli výstavu 
připomínající uplynulá léta naší země i historii 
Višňového.  

 


