
 

Vážení přátelé, 
se začátkem školního roku 2018/2019 se Vám 
dostává do rukou první číslo našeho měsíčníku. Ať 
se Vám líbí, stejně jako ostatní aktivity naší školy. 
 

ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 
 

V pondělí 3. září začal nový školní rok. My jsme ho 
jako již tradičně (a počasí nám to naštěstí umožni-
lo) zahájili ranním shromážděním před školou za 
účasti pana starosty městyse Višňového, p. Mgr. 
Vladimíra Korka a  předsedkyně a pokladní Spolku 
rodičů, p. Jany Molíkové a p. Marie Mašové. Pan 
ředitel Mgr. Jiří Beran nejprve přivítal  všech 155 
dětí, zvláště pak prvňáčky a šesťáky, kteří přišli 
z malotřídních škol v Trstěnicích a Tavíkovicích, 
pak představil všechny pracovníky školy a zmínil se 
také o novinkách a plánovaném velkém budování. 
Pan starosta všem popřál úspěšný a pohodový 
školní rok a žáci se se svými třídními učiteli rozešli 
do učeben. Prvňáčci byli ještě vyfotografováni 
u hlavních školních dveří a pak v doprovodu paní 
učitelky Mgr. Ley Šmahelové, svých rodičů a praro-
dičů poprvé zamířili do své třídy. První školní den 
děti zakončily skvělým obědem (oblíbené kuře na 
paprice) ve školní jídelně a natěšení na další dny ve 
škole se rozešly domů. Tak ať se nám všem ve 
školním roce 2018/19 daří. 

 

NAROZENINY STANICE IKAROS 
 

V pátek 7. září k nám opět zavítali manželé Hořá-
kovi se svými zvířecími kamarády a nebylo to se-
tkání jen tak obyčejné. V kinosále, kde jsme se 
všichni sešli, s námi totiž oslavili 20. narozeni-
ny záchranné stanice IKAROS. Děti se dozvěděly 
něco z její historie, vyslechly si písničky, které pan 
Hořák o svých svěřencích složil, ale hlavně se moh-
ly seznámit s dvacetiletým výrem Kubou, morčetem 
Sněhurkou, hroznýšem Lojzíkem, chameleonem  
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Jirkou a mnoha dalšími zvířátky. V závěru pořadu 
byl Hořákovým předán velký narozeninový dort, 
který připravily z krabic s tvrdým pečivem, jablky 
a mrkví děti ze školní družiny. My jsme na oplátku 
obdrželi spoustu mláďat šneka afrického. Jsme 
rádi, že jsme opět mohli podpořit záslužnou činnost 
záchranné stanice IKAROS. 

 

 

DOKUMENT ČESKÉ TELEVIZE 
Česká televize odvysílala dokument o řediteli zno-
jemské charity, panu Evženu Adámkovi, ve kterém 
je zmíněna také spolupráce s naší školou. Děkuje-
me těm, kteří nám pomáhají pomáhat a věříme, že 
i v tomto roce se nám na našem vánočním koncertě 
podaří získat zase o něco více finančních prostřed-
ků pro děti na Ukrajině. 

 
 

VÝUKA NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI 
17. září jeli žáci čtvrtého ročníku na dopravní hřiště 
do Miroslavi. Tam se učili řešit dopravní křižovatky 
i poznávat značky. Zejména se všichni těšili na 
praktickou část, kde jezdili na kolech v různých 

dopravních situacích. Zdokonalili se v ukazování 
směrů i v řazení do jízdních pruhů. Na jaře již 
určitě získají řidičský průkaz na kolo. 

 

DEN S LESY ČR 

Ve středu 19. září se za stále ještě krásného letního 
počasí  žáci prvního stupně vydali do blízkého 
dubového lesa s poetickým názvem „Pustý zámek.“ 
Na tuto výpravu je pozvali pracovníci z firmy Lesy 
ČR, s.p. Čekala je 6 km procházka okořeněná 11 
tematickými zastávkami. Na každém stanovišti 
čekali lesníci a lesačky s řadou pomůcek, exponátů 
a obrázků k tématům houby, ptáci, kůrovec, práce 
v lese, myslivost, ekologie, ochrana přírody. Vše 
bylo zpestřeno i stanovišti se střelbou ze vzduchov-
ky, chůzí po laně, šiškobraním a výrobou odznaků. 
Na „konečné“ - u krásných rybníků „Karásek“ 
a „Johanka“, čekalo na všechny občerstvení s opé-
káním špekáčků. Byl to opravdu vydařený den.  

 
 
 

ODKUD SE BERE JÍDLO 

I přes velkou nepřízeň počasí vyrazili 24. září devá-
ťáci a druháci na exkurzi k okolním farmářům. 
Cílem exkurze bylo poznat místa, odkud se dodáva-
jí potraviny do naší školní jídelny. Žáci navštívili 
farmy jak s rostlinnou tak i živočišnou výrobou. 
Dozvěděli se o tom, jak se jednotlivé plodiny pěstu-
jí, jak se chovají prasata a skot, jak se vyrábí med. 
Na vlastní oči viděli, co všechno musí farmář udě-
lat, než jim ve školní jídelně nandají paní kuchařky 
jídlo na talíř. Na každé z farem mohli ochutnat 

něco dobrého, jako například pečené maso, rajčata, 
papriky, okurky, med. Závěr exkurze patřil místní 
firmě, která se zabývá pěstováním bio zeleniny, 
odtud si zájemci odnesli semínka, která mohou 
v následující sezóně vyzkoušet sami pěstovat. 
Závěrem je potřeba dodat, že deváťáci v loňském 
školním roce vydělali svou prací na školní akci 
„Višňovská 15“ peníze, které použili na realizaci 
této exkurze. Z velké části také se podíleli na orga-
nizačním zajištění akce. 

 
 
 

HŘIŠTĚ U ŠKOLY ZPROVOZNĚNO 
Na konci září se žáci dočkali nově zrekonstruova-
ného školního hřiště. Nové brány, čáry na nohejbal, 
tenis, malou kopanou, … To všechno mohou děti 
využívat nejen v hodinách tělocviku, ale i ve volném 
čase. 

 

V ŘÍJNU NÁS ČEKÁ 
 

zahájení činnosti zájmových útvarů a vzdělávacích 
kurzů Aj, Nj 

1. října 
zahájení studia v 13. semestru VU3V 

4. října, 15.00 
plenární schůze rodičů 

8. října, 18.00 
„Umím nás bránit“ – projektový den pro 8. a 9. roč. 

10. října 
soutěž tříd ve sběru starého papíru 

22. - 24. října  
„Jak se žilo před 100 lety“ – projektový den 

26. října  
státní svátek Den vzniku ČR (100. výročí) 

28. října  
podzimní prázdniny 

29. - 30. října 


