
  

BURZA STŘEDNÍCH ŠKOL +  

V pátek 2. listopadu osmáci a deváťáci odjeli do 
Znojma, kde na ně čekaly dvě různé akce. Ráno se 
účastnili aktivit v projektu podpory přírodovědné-
ho a technického vzdělávání na SOŠ Dvořákova ve 
Znojmě. V již předem rozdělených skupinách dle 
vlastního zájmu se věnovali těmto aktivitám. První 
skupina pracovala v moderní chemické laboratoři. 
Žáci prováděli pokusy a měřili rychlost chemických 
reakcí v závislosti na teplotě a koncentraci roztoku. 
Druhá skupina odešla do cukrářské dílny, kde 
pracovali s perníčky. Třetí a nejpočetnější skupina 
odjela do dílen na Hakenově ulici. Žáci zde vyzkou-
šeli trenažér osobního automobilu a mohli si vy-
zkoušet, jaké to je, řídit auto. Poté vyráběli plecho-
vou krabičku. Tato manuální práce se většině žáků 
velmi líbila. Stříhali plech dle nákresu, ohýbali, 
pájeli, a pilovali svůj výrobek. V druhé části dopo-
ledne všichni navštívili burzu středních škol, která 
se již tradičně koná rovněž na SOŠ Dvořákova. Žáci 
mohli navštívit „stánky“ většiny středních škol 
Jihomoravského kraje, některých škol z kraje 
Vysočina a vybrat si zde tu "svoji budoucí" školu. 

 

PROJEKT HRDINA 
Pokračováním branně bezpečnostního projektové-
ho dne, který se uskutečnil v říjnu, byl projekt 
Hrdina, který se uskutečnil 13. listopadu pro žáky 
8. ročníku V první části se žáci dozvěděli informace 
týkající se Armády ČR, branné povinnosti a obrany 
vlasti. V druhé části byli aktéři samotní žáci, pře-
dem si ve skupinách připravili prezentace na téma 
Najdi si svého hrdinu. Osmáci si vybrali hned tři 
muže hodné našeho obdivu, dva z nich byli jejich 
přímí předkové žijící v období 2. světové války 
v naší nebo nedaleké vesnici - MUDr. Jindřich 
Stoklasa a pan Rudolf Vališ. Tím třetím byl rodák 
z nedalekých Rešic, Adolf Opálka, účastník atentátu 
na R. Heydricha. Věříme, že projekt přispěl k uvě-
domění si, kdo pro nás může být hrdinou a zda se 
nemůžeme pro někoho stát hrdinou právě my. 
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POHÁDKOVÉ LEGOHRÁTKY 
Pohádky mají v druhé třídě velmi rádi. Trénují si 
na nich hlasité čtení, pracují s obrázkovou osnovou, 
využívají je při vyprávění, řadí věty, jak jdou 
v pohádce za sebou, … V prosinci se žákům pohád-
ky staly i námětem k práci se stavebnicí. Pomocí 
kostek zhotovili místa a scény z jednotlivých pohá-
dek a doplnili je kreslenými postavičkami.  
 

 
 

ČESKÝ DEN S VLAJKAMI 
V rámci oslav stého výročí založení naší republiky 
se škola zapojila do akce o vytvoření českého re-
kordu, který pod hlavičkou agentury Dobrý den 
Pelhřimov uspořádalo Muzeum rekordů a kuriozit. 
Účelem akce bylo vytvořit české vlajky různými 
výtvarnými technikami a ty  pak vyvěsit na veřej-
ných prostranstvích, v oknech, na budovách a na 
dalších místech. Žáci naší školy vytvořili 1 137 
vlajek a přispěli tak k celorepublikovému rekordu, 
jehož výsledkem bylo vyvěšení 225 191 vlajek v den 
státního svátku 28. října.  
 

 

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 
Letošní téma Dějepisné olympiády je věnováno 
cestování, její téma totiž zní Za poznáním, za ob-
chodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace. 
Školní kolo proběhlo 23. listopadu a zúčastnilo se 
ho 12 zájemců o historii z 8. a 9. třídy, z nichž 10 
bylo úspěšných řešitelů. Do okresního kola postu-
pují první čtyři úspěšní řešitelé, kterými se stali tito 
žáci: Ondřej Vyklický (59 bodů), Lukáš Houška (57 
bodů), Kateřina Sedláčková (55 bodů), 4. místo 
obsadili a náhradníky se stali Libor Pelaj a Jana 
Šmídová (oba shodně 49 bodů). Všem účastníkům 
gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním 
kole, které proběhne ve Znojmě v měsíci lednu. 
 

SEMINÁŘ PRO RODIČE 
Ve středu 28. listopadu proběhla v pozdních odpo-
ledních hodinách vzdělávací akca nejen pro rodiče 
s atraktivním názvem Jak motivovat a podporovat 
svoje děti. Lektorkou  byla Mgr. Eliška Vondráčko-
vá, která se problematice efektivního rodičovství již 
dlouhodobě věnuje. A protože téma účinné motiva-
ce a podpory dětí je v současné době stále aktuál-
nější,  semináře se zúčastnilo 26 posluchačů - 
rodičů dětí mateřské školy a žáků základní školy 
různého věku. Paní lektorka je seznámila s několika 
technikami, které vedou k lepší komunikaci s dětmi 
a  pozitivní atmosféře v rodině, vysvětlila rozdíl 
mezi chválou a povzbuzením a uvedla i mnoho 
konkrétních tipů, jak motivovat i nespolupracující 
potomky. Seminář byl interaktivní, mezi paní Mgr. 
Vondráčkovou a účastníky probíhala čilá komuni-
kace, což přispělo k velmi příjemné atmosféře 
během celé akce, tu ještě umocnilo připravené 
občerstvení.  

KRABICE OD BOT 
Pod tímto označením proběhla předvánoční chari-
tativní akce, kterou pořádá Diakonie a jejímž cílem 
je obdarovat a potěšit děti z chudých rodin. Hlavní 
myšlenkou je, že radost těmto dětem udělají zase 
děti, které naplní krabici od bot nejrůznějšími 
drobnostmi nebo pro ně nadbytečnými věcmi. 
V každé třídě přinesli žáci množství dárků, mnoho 
plných krabic obstaraly i některé maminky. Napl-
něné krabice pak žáci spolu s třídními učiteli zaba-
lili do vánočního papíru a opatřili štítkem s infor-
mací, zda je obsah krabice určen pro dívku nebo 
chlapce a jakého věku. Během 14 dnů se nám poda-
řilo naplnit úctyhodných 99 krabic, které jsme 
v pátek 30. listopadu odvezli na faru do Moravské-
ho Krumlova, odkud budou rozděleny přímo 
v našem regionu dětem ze sociálně slabých rodin, 
do azylových domů nebo nízkoprahových center. 
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se jakkoli 
podíleli na této charitativní akci a v tomto advent-
ním čase ukázali, že nemyslí jen na sebe.  

 
 

ŽIVOT V KOSTCE 
V posledním listopadovém týdnu se uskutečnil 
dlouho plánovaný pobyt žáků deváté třídy na škole 

v přírodě. Školu v přírodě pro nás realizovala spo-
lečnost „Lipka“. Pobyt s názvem Život v kostce byl 
zaměřen na vzdělávání ve finanční gramotnosti 
a ekologii. Bydlení bylo zajištěno v penzionu Pod-
mitrov nedaleko Tišnova. Žáci pracovali pilně 
každý den na jedné části projektu, který pak vyvr-
cholil celotřídní prezentací ve čtvrteční večer. 
Prezentaci s názvem „Zero waste party“ připravova-
li žáci samostatně za vedení zvoleného zástupce 
a vedoucích skupin, hospodařili se skutečnými 
penězi, připravovali zábavu, krátké divadelní před-
stavení a občerstvení. Zkusili si rozhodování 
o rodinném rozpočtu a pocítili na vlastní kůži 
negativní důsledky špatných rozhodnutí. Pochopili 
participaci občanů na životě obce. Také ale hráli 
hry, sportovali a poznávali hezké okolí penzionu. 
Celý program byl náročný i časově, protože žáci 
pracovali až do večerních hodin, potom si rádi na 
večerním rituálu v klidu se svíčkou sedli, zhodnotili 
den a zrelaxovali.  

 
 

V PROSINCI NÁS ČEKAJÍ 
Mikulášská nadílka v MŠ, ZŠ 

5. prosince 
vánoční dílna 

12. prosince 
návštěva muzikálu Big v MD Brno, žáci 8. a 9. roč. 

13. prosince 
21. vánoční koncert dětí ZŠ a MŠ 

16. prosince, od 15.00 v kinosále 
vystoupení NENYho pro žáky 2. stupně 

18. prosince, od 11.00 
vánoční prázdniny 

24.  prosince 2018 – 2. ledna 2019 
 

 
Vážení přátelé, 

přejeme Vám klidné a radostné vánoční svátky, do 
roku 2019 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 


