
 

NOVÉ ČTENÍ 
V letošním školním roce začali žáci 4. ročníku, jako 
první v naší škole, používat elektronickou čtečku 
knih. Ve čtečkách mají k dispozici knihu Puntíkáři 
od současného autora Miloše Kratochvíla a věnují 
se společné četbě. Čtení se dětem líbí. Práci se 
čtečkou zvládají všichni dobře, což ovšem nezna-
mená, že zanevřeme na klasické papírové knihy. 

 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 
Také letos naše děti pomohly při Tříkrálové sbírce. 
V neděli 6. ledna 2019 vyrazilo 6 skupinek kolední-
ků, aby lidem popřály hodně dobrého do nového 
roku, zazpívaly koledu a předaly drobné dárky od 
Charity. Mnozí obyvatelé už na koledníky čekali 
a měli připravený příspěvek do sbírky a také něco 
sladkého pro děti. Letos se pro potřebné podařilo 
vybrat 36 423 Kč. Velké poděkování patří všem, 
kteří přispěli a také koledníkům. 

 
 

OSMÁCI JAKO STAVITELÉ VĚŽÍ 
Již několik let se ve višňovské škole snažíme rozví-
jet podnikavost našich žáků. Jedná se o soubor  
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schopností, které jsou důležité (možná i klíčové) 
pro život v současné, dynamicky se měnící společ-
nosti. V jedné z posledních hodin výchovy k podni-
kavosti v tomto pololetí se žáci osmého ročníku 
zapojili do týmové hry "VĚŽ". Úkolem náhodně 
sestavených čtyř či pětičlenných skupin bylo posta-
vit v časovém limitu 30 minut co nejvyšší věž 
z pomůcek, které měly k dispozici (pro všechny 
skupiny byly stejné). Vítězný tým postavil věž 
vysokou obdivuhodných 186 centimetrů. Výška 
věže, ani vítězství však nebylo to nejdůležitější. To 
podstatné byl proces stavby (přesně v duchu naše-
ho motta: Společná cesta je náš cíl). Žáci ve skupi-
nách si museli rozdělit role, činnosti časově naplá-
novat, efektivně spolu komunikovat a spolupraco-
vat, zdravě riskovat, hledat kreativní řešení, ... Na 
závěr zhodnotili skupinovou práci i svůj přínos 
z různých hledisek. 

 

 

SLADKÝ ŽIVOT BEZ CUKRU 
Ve středu 16. ledna se v podvečerním čase v naší 
školní jídelně konala velmi úspěšná akce s názvem 
Sladký život bez cukru. Jednalo se o další, v pořadí 
již druhý seminář s ochutnávkou určený rodičům, 
které zajímá téma zdravé výživy a chtějí podpořit 
naše snažení v projektu Skutečně zdravá škola. 
Cílem tohoto setkání bylo zamyslet se nad tím, jak 
nadbytek cukru škodí lidskému organismu, jak 
zamezit jeho nadužívání a čím v dětském jídelníčku 
nahradit tolik oblíbené cukrovinky. Lektorkou byla 
opět paní Mgr. Andrea Hrušková, s níž v projektu 
Skutečně zdravá škola spolupracujeme, a nutno 
říct, že všechny účastníky semináře nadchla nejen 
vynikajícími a lákavě vypadajícími sladkostmi, ale 
také zasvěceným výkladem a hlavně cennými ra-
dami. Navíc všem dokázala, že příprava chutných 
a našemu zdraví dokonce prospěšných sladkých 
pokrmů nemusí být časově ani finančně náročná. 

Původně avizovaných devadesát minut se protáhlo 
na dvě hodiny, nikomu z dvaceti čtyř účastníků to 
ale naprosto nevadilo. Na paní lektorku měli nejen 
mnoho dotazů, konzultovali s ní také svoje vlastní 
recepty, kulinářské snažení i zkušenosti s přípravou 
zdravé stravy. Tato skvělá a užitečná akce se usku-
tečnila ve spolupráci se společností Člověk 
v tísni. Je skvělé,  že čím dál víc rodičů si uvědomu-
je, jaký vliv má to, co jíme, na naše zdraví a že jsou 
připraveni  nad svými stravovacími návyky  se víc 
a víc zamýšlet. 

 
 

BRUSLENÍ V ROUCHOVANECH 
Je tu zima a v Rouchovanech zase mají kluziště. 
Tak žáci čtvrté až deváté třídy se svými učiteli 
vyrazili bruslit. Perfektně upravený led měli 
k dispozici na celé dvě hodiny. Počasí bylo mrazivé, 
ale slunečné a tak si všichni bruslení moc užili.  

 
 

OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ 
OLYMPIÁDY 
Ve čtvrtek 17. ledna proběhlo ve Znojmě okresní 
kolo Dějepisné olympiády za účasti tří našich žáků, 
kteří patřili mezi nejlepší řešitele školního kola. 
Tito mladí historici museli prokázat své vědomosti 
v úkolech na stejné téma jako ve školním kole-Za 
poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako 
tepny civilizace. V konkurenci žáků znojemského 
okresu se neztratili a obsadili skvělá místa: Kateři-
na Sedláčková 24., Lukáš Houška 23. a Ondřej 
Vyklický 12. místo. Žákům gratulujeme a děkujeme 
za reprezentaci naší školy. 

PLAVÁNÍ 2019 
I v letošním školním roce zahájili žáci třetího 
a čtvrtého ročníku povinný plavecký výcvik, který je 
nedílnou součástí výuky tělesné výchovy žáků na 
prvním stupni. Každý čtvrtek po devět lekcí se 
budou učit a zdokonalovat své plavecké dovednosti. 
Zábavnou formou výuky s využitím pomůcek se 
naučí překonávat strach z vody, orientovat se nad 
i pod vodou, správně dýchat, postupně zlepšovat 
plavecké styly, potápění, pády a skoky do vody. 
Všichni se na hodinu moc těšili. 

 
 

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY 
V ČESKÉM JAZYCE 
V úterý 26. února se konalo na Základní škole 
JUDr. Josefa Mareše ve Znojmě okresní kolo 
Olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezento-
vali dva zástupci, vítězové školního kola, Jana 
Šmídová a Lukáš Houška. První část byla věnována 
slohovému úkolu na téma Tohle jinde neuvidíte ani 
neuslyšíte, po krátké přestávce se museli mladí 
lingvisté vypořádat s nelehkými jazykovými úkoly. 
Ze 44 účastníků Jana Šmídová obsadila 15. místo 
a Lukáš Houška skončil na 17. místě. Oběma soutě-
žícím gratulujeme, děkujeme za reprezentaci školy 
a přejeme, ať je úspěchy v mateřském jazyce neo-
pouští ani na střední škole. 

 

V ÚNORU NÁS ČEKÁ 
školní ples 

1. února 
dětský maškarní ples 

3. února 
okresní kolo olympiády v Aj 

 5. února 
zahájení výuky v letním semestru VU3V 

 7. února 
jarní prázdniny 

 11. – 15. února 
předtančení žáků na plese v H. Kounicích 

 16. února 
předtančení žáků na plese TJ Višňové 

 22. února 
odjezd žáků na LVK 

 24. února 


