
 

ZAHÁJENÍ PLESOVÉ SEZONY 
Naši žáci zahájili jeden z prvních letošních plesů 
v našem regionu. Byl to Obecní ples v Trstěnicích, 
který se konal v sobotu 6. ledna už po dvacáté 
druhé. Předtančení se dětem velmi povedlo a všem 
to moc slušelo. 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018 
Děti z naší školy i tento rok velmi pomohly při 
Tříkrálové sbírce ve Višňovém. V šesti skupinkách 
chodili se svými vedoucími po vesnici, přáli lidem 
pěkný nový rok, zazpívali tříkrálovou koledu 
a předali dárky od Charity. Všem moc děkujeme, 
vždyť letos se podařilo na pomoc potřebným vybrat 
35 824 Kč. 

 
 

EXKURZE DO PLETAŘSKÉ DÍLNY 
Po Vánocích navštívila 5. třída pletařskou dílnu 
paní Buchtelové. Žáky uvítala majitelka firmy 
a provedla je celou dílnou. Ukázala jim pletací a šicí 
stroje, výrobky, na kterých se svými zaměstnanky-
němi pracují. V průběhu návštěvy byla pro chlapce 
připravena soutěž v párání vzorků a děvčata během 
navrhovala s paní Kudláčkovou polštář, který 
dostane třída jako památku. Při odchodu ještě 
dostal každý žák čepici s norským vzorem. 
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BRUSLENÍ V ROUCHOVANECH 
Ve čtvrtek 11. ledna si bylo 42 zájemců z 6. až 9. 
třídy zabruslit na umělém ledu v Rouchovanech. 
Tuto akci inicioval Žákovský parlament a nikdo, 
kdo se jí zúčastnil, nelitoval. Počasí bylo skvělé, 
k bruslení nám ochotní pracovníci kluziště pouštěli 
pěkné písničky, takže jsme si pohyb na bruslích 
všichni užívali. Ani občasné pády nám nevadily.  

 
 

NÁVŠTĚVA SŠ v MORAVSKÉM 
KRUMLOVĚ  
V rámci volby povolání se vydali žáci osmého 
a devátého ročníku na výše jmenovanou střední 
školu. Nejprve navštívili budovu, ve které probíhá 
výuka. Paní zástupkyně je provedla po škole, poté 
se v učebně dozvěděli o činnosti a o nabízených 
maturitních a výučních oborech. Zejména chlapci 
se však těšili na přejezd do Polánky, kde probíhá 
v moderních halách praxe učňů. Prošli si haly pro 
automechaniky, kováře, truhláře, strojní mechani-
ky a další dělnické profese a povídali si s mistrem 
odborného výcviku o těchto učebních oborech. 

 
 

OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ 
OLYMPIÁDY 
Ve středu 17. ledna 2018 se vítězky školního kola 
Dějepisné olympiády vydaly do Znojma, aby změři-
ly své vědomosti s mladými historiky našeho okre-

su. Soutěž se nesla ve stejném duchu jako školní 
kolo: To byla první republika aneb Československo 
v letech 1918 – 1938. Monika Jelínková získala 26., 
Karolína Svobodová 22. a Barbora Hlávková 13. 
místo. Děvčatům gratulujeme, děkujeme za repre-
zentaci školy. 

MY RÁDI JÍME 
Po několika hodinách povídání si o potravinách, 
surovinách a složení různých našich méně či více 
oblíbených jídel, si mohou druháci říci, že ví, které 
potraviny zařadit mezi ty našemu zdraví prospěšné 
a naopak. Aby nezůstalo jen u povídání, pustili se 
žáci do té praktické části – sestavení Jídelníčku, 
tvorby plakátu, jeho prezentaci a s paní učitelkou si 
slíbili, že se pustí i do samotné přípravy zdravé 
svačinky. 

 
 

NABÍDKA ŠKOLNÍHO KLUBU 
Žáci druhého stupně, kteří navštěvují školní klub, 
„našli“ pod vánočním stromečkem Xbox se senzo-
rem Kinect. Toto zařízení spolu s tanečními 
a sportovními hrami přispívá k rozšíření nabídky 
jeho aktivit. K deskovým hrám, sportování v tělo-
cvičně, … tak přibyla další atraktivní alternativa 
trávení volného času. 

 
 

JAKO MALÝ PRINC 
V 5. třídě v hodinách Přírodovědy probírali vesmír, 
sluneční soustavu, planety. A právě planety se 
rozhodli probádat podrobněji – tak jako Exupéryho 
Malý princ. Žáci se rozdělili do dvojic, scházeli se 
odpoledne po vyučování, třeba i o víkendu a zjišťo-
vali zajímavosti o vybrané planetě, vymýšleli kvízy, 
hádanky, tajenky. Každá dvojice si připravila pre-

zentaci, kterou předvedla před třídou. A čekala je 
také sladká odměna za správné luštění.  

 
 
LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 
V předposledním lednovém týdnu (21. – 26. 1.) se 
uskutečnil lyžařský výcvikový kurz sedmého roční-
ku. Místem konání byly tentokrát Jeseníky, obec 
Petříkov. Ačkoliv to na Moravě vypadalo spíše na 
jaro, v Jeseníkách panovala nádherná zimní atmo-
sféra a všude ležely hromady sněhu. To jistě přispě-
lo k báječné atmosféře výcviku. Žáci lyžovali na 
upravených sjezdovkách v areálu Petříkov a Kaste, 
a přestože se jedná o červené sjezdovky, zvládli 
lyžování velmi dobře. Mezi začátečníky se našlo 
několik nových zdatných lyžařů, kteří si tento sport 
jistě zamilovali. Ubytováni byli v Penzionu Skiland, 
který je nově zrekonstruován a nabízí příjemné 
nové ubytování a dobrou kuchyni. V odpočinkovém 
dopoledni žáci navštívili muzeum hudebních ná-
strojů v Ostružné, kde je vidět zhruba 600 různých 
nástrojů z celého světa. 

 
 
OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČJ 
V pondělí 29. ledna 2018 odjely Kateřina Elssnero-
vá a Ema Svobodová, vítězky školního kola Olym-
piády v českém jazyce, na kolo okresní do Znojma. 
V první části tvořili účastníci slohovou práci na 
téma – Předmět, který ve škole nemáme a chtěli 
bychom mít. V druhé části se museli prokousat 
nelehkými mluvnickými úkoly. Naše děvčata se 
v konkurenci mladých lingvistů neztratila. Ema 
Svobodová obsadila 10., Kateřina Elssnerová 11. 
místo. Děvčatům gratulujeme a děkujeme za 
úspěšnou reprezentaci naší školy.  


