
 

Vážení přátelé, 
se začátkem školního roku 2019/2020 Vám přiná-
šíme první číslo našeho informačního měsíčníku 
a věříme, že i nadále zůstanete jeho věrným čtenáři. 
 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 OD-
STARTOVAL 
 

V pondělí 2. září začal nový školní rok. My jsme ho, 
i když hrozil déšť, jako již tradičně zahájili ranním 
shromážděním před školou za účasti pánů starosty 
a místostarosty městyse Višňového, Mgr. Vladimíra 
Korka a Pavla Havelky, a předsedkyně Spolku 
rodičů, paní Jany Molíkové. Ředitel školy nejprve 
přivítal všech 175 dětí, zvláště pak 21 prvňáčků, 10 
šesťáků, kteří přišli z malotřídních škol v Trstěni-
cích a Tavíkovicích, a také 5 dětí, které se do naše-
ho regionu přistěhovaly. Pak představil všechny 
pracovníky školy, je jich 38, a zmínil se o novinkách 
letošního školního roku. 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 Bohumily Hubáč-
kové a paní učitelky Marie Gregorové a svých rodi-
čů poprvé zamířili do svých tříd. 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 2019/20 daří. 

 

 

TŘÍDNÍ ZVÍŘÁTKO 
4. září ve třetí třídě oslavili první narozeniny tříd-
ního zvířátka Uršuly Vítkové, šneka afrického. Za 
pouhý rok vyrostla o 14 cm a 120 g. Dárky však 
neputovaly pouze šnekovi, ale také žákům, když 
objevili malá bílá vajíčka. A tak se ve třetí třídě 
naučili nové slovo- hermafrodit. 

říjen 2019  
 

 
 

ADAPTAČNÍ AKTIVITY ŠESŤÁKŮ 
 

9. září odjela šestá třída na do Střediska výchovné 
péče Střed Moravské Budějovice, kde žáci absolvo-
vali adaptační program. Jeho cílem bylo prvotní 
stmelení jejich nového kolektivu. Novou třídu tvoří 
sedmnáct žáků z prvního stupně z Višňového 
a deset žáků, kteří přišli ze škol v Trstěnicích 
a Tavíkovicích. Během pobytu měli žáci možnost se 
blíže poznat, poznat svoje mimoškolní zájmy, 
zjistit, kdo je v čem dobrý. Žáci pracovali v různo-
rodých větších i menších skupinách, hráli poznáva-
cí hry, v kruhu bezpečí mluvili s lektory o pravi-
dlech, která je potřeba dodržovat pro úspěšný chod 
jejich velkého kolektivu.  

 
 

DEN S LESY ČR 
Středa 18. září byla dnem, kdy se všichni žáci naší 
školy vypravili s Lesy do lesa. Jako v minulých 
letech byl lesními pedagogy nachystán pestrý pro-
gram týkající se ekosystému les. Na dopolední 
výpravu, přes ranní chladné počasí, se postupně 

vydalo devět ročníků. Při vstupu do lesa si děti 
připomněly, jak se zde chovat. Na trase k Pustému 
zámku dlouhé 3 km si měly možnost vyzkoušet 
práci lesníků, střelbu na terč, navštívit lesní školku. 
Vyslechly si, jak správně hospodařit s vodou či 
cestu semen až k vzrostlým stromům. Všechna 
stanoviště provázely různé sportovní soutěže. 
V závěru nechybělo vyhodnocení, udílení cen 
a všemi oblíbené opékání špekáčků. Cestu zpět 
dětem zpříjemňovaly sluneční paprsky či malí 
čtyřnozí společníci. Příjemně strávené dopoledne 
na čerstvém vzduchu rychle uběhlo. Děti znaly 
odpovědi na mnoho otázek a nově nabyté vědo-
mostmi jistě uplatní. 
 

 
 

NOVINKY VE ŠKOLNÍM PROJEK-
TU 

V novém školním roce 2019/2020 po dlouhých 
letech změnila naše škola v rámci Školního projek-
tu dodavatele. Stala se jím firma Bovys, která se 
projektu účastní od roku 2010 a patří k největším 
a nejoblíbenějším. Závozy ovoce, zeleniny i mléč-
ných výrobků budou realizovány pro naše žáky 
častěji a to vždy jedenkrát týdně. Kromě dárků pro 
prvňáčky mohli všichni již ochutnat blumy, nekta-
rinku a připít si porcí mléka. Dále se mohou těšit 
na ochutnávky od českých farmářů, exotické 
a prémiové produkty. 
 

 
 
 

DIVADELNÍ PŘEDSATVENÍ 
27. září navštívili žáci 8. a 9. třídy divadelní před-
stavení Děsnej pátek v Městském divadle Brno. 
Výpravný muzikál nabídl spoustu humorných scén, 
ale i prostor k zamyšlení nad vztahy mezi rodiči 
a dětmi. Pro všechny to byl zajisté příjemně stráve-
ný večer. 
 

VOLBY DO ŽÁKOVSKÉHO PAR-
LAMENTU 
V pondělí 30. září se konaly volby do Žákovského 
parlamentu. Žáci čtvrté až deváté třídy navštívili 
v 1. vyučovací hodině improvizovanou volební 
místnost, kde před volební komisí složené z násle-
dujících členů: paní asistentky Ilona Hůrková 
a Hana Jelínková, pan učitel Kamil Kopeček vhodili 
do volební urny kandidátní lístek, na kterém vybra-
li dva zástupce své třídy. Voleb se zúčastnili všichni 
přítomní žáci, s nimi volili také všichni třídní učite-
lé. 

 
  
 
 
 
 

V ŘÍJNU NÁS ČEKÁ 
 

zahájení činnosti zájmových útvarů a vzdělávacích 
kurzů 

1. října 
Finanční gramotnost - projektový den ve ŠK 

2. října 
Drakiáda 

3. října 
zahájení studia v 15. semestru VU3V 

10. října, 15.00 
seminář pro celou sborovnu - Mgr. Hubatka 

14. října, od 12.00 
výuka na dopravním hřišti v Miroslavi – 4. ročník 

15. října 
„Vaše internetové děti“ – seminář pro rodiče 

15. října, od 16.30 
Den otevřených dveří 

19. října, 14.00 - 17.00 
návštěva zámku v Miroslavi – projektový den ŠD  

23. října 
podzimní prázdniny 

29. - 30. října 
seminář pro pedagogy – přírodovědné vzdělávání 

31. října, od 12.00 


