
  

BURZA STŘEDNÍCH ŠKOL 
V pátek 3. listopadu se naši osmáci a deváťáci 
vypravili do Znojma. Cílem tohoto výletu byla SOŠ 
a SOU Dvořákova, kde tento den probíhala již 
tradiční Burza středních škol. Na naše děti ale 
nejprve čekali tamější vyučující, aby společně plnili 
aktivity projektu Podpora přírodovědného a tech-
nického vzdělávání. Žáci byli dle zájmu rozděleni 
do tří skupin, z nichž jedna navštívila areál dílen na 
Hakenově ulici. Tam si po prohlídce hoši a děvčata 
pod vedením mistrů odborného výcviku vyzkoušeli 
práci s plechem, jak se provádí diagnostika moto-
rových vozidel a také jízdu na trenažéru. Skupina 
žáků se zájmem o chemii se věnovala bádání 
v moderní laboratoři, kde zkoumali rychlost che-
mických reakcí. Poslední skupina pak absolvovala 
„minikurz“ technického kreslení. Příjemné a zají-
mavé dopoledne pak završila účast na Burze škol, 
tam mohli chlapci a děvčata navštívit expozice 39 
středních škol z blízkého i vzdálenějšího okolí. 
K dispozici byl „kadeřnický a kosmetický salón“, 
občerstvení míchanými nápoji, kavárnička, model 
farmy a mnoho jiných atraktivních věcí. Celá akce 
byla velmi zdařilá. Naši osmáci i deváťáci odjížděli 
spokojeni a někteří dokonce i s pocitem, že ví, kde 
budou ve svém dalším studiu pokračovat.  
 

 
 

NÁCVIK VÁNOČNÍCH KOLED 
V pondělí 6. listopadu byla zahájena příprava 
letošního vánočního koncertu – již dvacátého. Na 
první zkoušku se dostavilo 39 zpěváků z 2. až 9. 
roč. a všichni si velkou chutí zazpívali naše osvěd-
čené vánoční „pecky“ – Vánoční od Michala Tuč-
ného a moravskou lidovku Došli jsme k Vám na 
koledu. Na zkoušce panovala výtečná nálada a byl 
pořízen dokonce i zvukový záznam.  
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ČTVRŤÁCI NA ÚŘADĚ MĚSTYSE 
Ve středu 8. listopadu navštívili čtvrťáci po před-
chozí domluvě našeho pana starostu na Úřadě 
městyse. Pan Vladimír Korek je velmi přátelsky 
přijal a ochotně se jim věnoval. Vysvětlil dětem, co 
obnáší práce starosty, co vše pod obec patří, jaké 
akce se ve Višňovém pořádají a s kým obec spolu-
pracuje. Dále jim ukázal vlajku a znak naší obce a 
trpělivě dětem odpovídal na všetečné dotazy. 
Dozvěděli se také o chystaném Dni válečných vete-
ránů, a proto se na zpáteční cestě zastavili u po-
mníku padlých.  
 

 

 

ANGLICKÁ POHÁDKA 
V týdnu od 13. listopadu sehráli páťáci pro své 
mladší i starší kamarády několik představení. 
Jednalo se o dramatizaci klasické anglické pohádky 
A Little Red Hen, kterou po poctivém nácviku 
předvedli nejen dětem na 1. stupni, ale také šesťá-

kům. Všem divákům se pohádka o pracovité slepič-
ce líbila, někteří si s „herci“ i zazpívali známé pís-
ničky. Páťáci byli moc šikovní. Nejen že zvládli 
všechny texty, ve výtvarné výchově si vyrobili 
i masky a rekvizity. 

 
 

SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA 
Naše škola se zapojila do programu „Skutečně 
zdravá škola“, který je komplexním programem 
zdravého školního stravování a je propojen se 
vzděláváním. Zapojení do tohoto programu naší 
škole i dětem přinese mnoho benefitů. Mimo jiné 
dojde ke zlepšení kvality stravování, děti budou 
zdravější, a tudíž budou dosahovat mnohem lep-
ších výsledků, nejen ve vzdělávání. Cíleně budou 
rozvíjeny také jejich dovednosti a návyky v oblasti 
zdravého životního stylu a udržitelného rozvoje. 
Zmiňovaný program zapadá do koncepce rozvoje 
školy.  
 

HALÓ! 
Používání telefonů se v dnešní moderní době stalo 
rutinní záležitostí. Proč je však důležité umět tele-
fonovat? A jak správně telefonovat? Víte, že již 
existuje i etiketa telefonování? Otázek, na které 
druháci hledali odpověď, byla celá řada. „Haló!“ při 
zvednutí telefonu již opravdu nestačí. Umět se 
představit, sdělit vše podstatné, hovor ukončit. Po 
teoretické průpravě samozřejmě následovala část 
praktická. Nechyběly rekvizity z dob současných 
i dávno minulých, takže si druháci tuto aktivitu 
velmi užili.  

 
 

DEN TŘÍD 
Kdo přišel ve čtvrtek 16. listopadu do naší školy, 
nemohl si nevšimnout, že oblečení žáků je hodně 
podobné, ne-li dokonce barevně stejné. Důvod byl 
jediný. Na tento den připravil Žákovský parlament 
Den tříd. Jeho princip spočíval v tom, že se třídní 
kolektivy domluvily na oblečení stejné barvy, nebo 
s nějakým jiným typickým znakem. Žáci jednotli-
vých tříd byli oblečeni: 1. třída-ve žluté barvě, 
2. třída-tričko s nápisem, 3. třída-tričko s obráz-
kem, 4. třída-v modré barvě, 5. třída-ve fialové 
barvě (holky), v hnědé barvě (kluci), 6. třída-
v modré barvě, 7. třída v černobílé barvě, 8. třída-
v šedé barvě, 9. třída v černé barvě. Akce se zúčast-
nili i vyučující. Je jisté, že tento den přispěl k pod-
poře soudržnosti třídních kolektivů. 

 
 

 
 

 



SLAVNOST PŘEDÁVÁNÍ SLABI-
KÁŘŮ 
V pondělí 20. listopadu čekalo na „námořníky“ 
z 1. třídy velké překvapení. Našli totiž láhev se 
vzkazem, že pan král z království Čtenářů žádal 
odvážné cizince o pomoc. Černokněžník Zlobílek 
jim ukradl všechna písmena a s písmeny zmizela ze 
země i veškerá radost. Jen moudří nálezci mohli 
rozluštit vzkaz, který tam černokněžník zanechal, 
Zlobílka najít a přesvědčit ho, aby písmena vrátil. 
A to se i povedlo! Zlobílek nakonec nebyl vůbec zlý. 
Jen nevěděl, že když si chce něco půjčit, musí 
nejdříve poprosit. A tak ho to prvňáčci naučili. Pan 
král jim za jejich odvahu splnil největší přání – 
přinesl jim SLABIKÁŘE! To byla slavnost. To bylo 
radosti. Děti pak o tom povídaly kamarádům 
z ostatních tříd celý den. 
 

 
 

TURNAJ V ČLOVĚČE, NEZLOB SE 
Dne 22. listopadu proběhl na 1. stupni turnaj ve hře 
 Člověče, nezlob se. Každá třída měla na turnaji svá 
„želízka v ohni“. Nakonec celé klání vyhrál Radek 
Linhart ze 3. třídy. Na druhém místě skončil Zde-
něk Vérosta ze 4. třídy a třetí místo obsadila Adéla 
Adámková z 1. třídy. Všichni účastníci se ale u této 
notoricky známé hry výborně bavili, což byl taky 
hlavní smysl akce.  

 
 

 

 
 

 

VÁNOČNÍ ŠMUKBAZAR 
Do pátku 24. listopadu mohli do školy žáci i za-
městnanci nosit nepotřebné „šmuky“ (náhrdelníky, 

prstýnky, náramky, brože, čelenky), ale i šály, 
šátky, kravaty a motýlky. Ty pak byly ve dnech 1. -3. 
prosince prodávány v rámci charitativního bazaru 
na Masarykově náměstí ve Znojmě. Jejich koupí 
lidé přispívali Nadaci pro transplantaci kostní 
dřeně. Podobné akce se naše škola zúčastnila již 
v loňském roce, to ale měla název Kabelkománie. 
Děkujeme všem, kteří i drobností přispěli na dob-
rou věc.  
 

OČEKÁVÁNÍ MIKULÁŠE 
V úterý 28. listopadu si žáci 3. třídy v pracovních 
činnostech vyrobili krásného Mikuláše. U práce si 
říkali, že už se nemůžou dočkat, až zacinká zvone-
ček a Mikulášova družina se objeví mezi dveřmi.  
 

 
 

u 29. listopadu proběhla v tělocvičně školy opoždě-
ná diskotéka ve stylu Halloweenu. Byla to další 
akce Žákovského parlamentu, které se tentokrát 
zúčastnili i páťáci. Nedílnou součástí byly úžasné 
kostýmy, masky a hrůzostrašně vypadající obličeje. 
Program nabízel nejen tanec na melodie nejrůzněj-
ších žánrů, ale deváťáci, kteří se zhostili role pořa-
datelů, si pro žáky připravili i soutěže, které zpří-
jemnily průběh diskotéky. Žákům 9. třídy patří 
velký dík za organizaci a zdárný průběh akce, kte-
rou návštěvníci hodnotili velice kladně. 
 

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 
Příští rok oslaví naše republika sté narozeniny. 
Tomuto významnému výročí je věnováno téma 
letošní Dějepisné olympiády, jejíhož školního kola, 
které proběhlo v pátek 24. listopadu, se zúčastnilo 
sedmnáct žáků 8. a 9. třídy. Děvčata i chlapci mu-
seli řešit nelehké úkoly zasazené do období první 
republiky. A tady jsou výsledky klání mladých 
historiků: 1. místo: Karolína Svobodová, 2. místo: 
Monika Jelínková, 3. místo: Barbora Hlávková, 
4. místo: Karel Adámek. Gratulujeme a přejeme 
hodně úspěchů v okresním kole, které proběhne 
v lednu. 
 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 
V úterý 27. 11. listopadu proběhlo školní kolo 
Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 
14 deváťáků. Nejprve museli zvládnout několik 
náročných mluvnických cvičení, druhá část byla 

věnována slohu. V ní žáci tvořili slohovou práci na 
téma – Stalo se to minulý týden, přičemž zadání 
mohli zpracovat jakýmkoli prozaickým útvarem. 
Soutěžící většinou volili vypravování. Vítězkou se 
nakonec stala Kateřina Elssnerová, druhá byla Ema 
Svobodová a na třetím místě skončila Karolína 
Svobodová. Děvčatům gratulujeme a v okresním 
klání jim přejeme hodně úspěchů. 
 

FYZIKA VE 3. TŘÍDĚ 
V hodině prvouky si děti s paní učitelkou povídali 
o vzduchu a jeho vlastnostech. Pan ředitel jim pak 
předvedl několik zajímavých pokusů. Není nad to, 
když vše může člověk vidět na vlastní oči. 

 
 

ŠKOLNÍ PROJEKT 
I v listopadu obdrželi celkem dvakrát všichni žáci 
školy ovoce, zeleninu a k tomu porci neochuceného 
mléka. V podzimních plískanicích přišla porce 
vitamínů určitě vhod. 

 
 

SOUTĚŽ BIBLE A MY 
Školního kola soutěže Bible a my se v letošním 
školním roce zúčastnilo celkem 39 dětí z naší školy. 
4. a 5. třída se tématu věnovala v rámci hodin 
vlastivědy, 6. – 9. třída v rámci výuky náboženství. 
Tři nejlepší z každé kategorie reprezentovali školu 
29. listopadu v okresním kole soutěžena na ZŠ 
Šumná. V kategorii 4. a 5. tříd to byli: Nikol Plachá, 
Josef Jelínek a Lucie Havlíčková, v kategorii 6. a 7. 
tříd: Jan Soukup, Petr Tomek a Michaela Dobešová 
a v kategorii 8. a 9. tříd nakonec: Hana Jelínková, 

Jana Šmídová a Karel Adámek. Ve velké konkuren-
ci se naši soutěžící neztratili. V I. kategorii Lucie 
Havlíčková zvítězila a Josef Jelínek obsadil 
3. místo. Gratulujeme a všem dětem děkujeme za 
reprezentaci školy. Lucii potom budeme držet palce 
v březnovém celostátním kole ve Strážnici. 

 

 

 

V PROSINCI NÁS ČEKAJÍ 
 
vánoční prázdniny 
23. prosince 2017 – 2. ledna 2018  
 

 
 

 

Vážení přátelé, 
přejeme Vám klidné a radostné vánoční 

svátky, do roku 2018 zdraví, 
spokojenost a dobrou náladu. 

 

Děkujeme Vám za přízeň a podporu, 
kterou nám projevujete, 

a těšíme se na setkávání při společných 
aktivitách. 

 
děti a pracovníci ZŠ a MŠ Višňové 

 


