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Višňové 
 
Ředitel školy: Jiří Beran 
Zástupkyně ředitele: Jana Pelajová 
                                   
        1. – 5. třída - třídní učitel na 1. stupni - Lea Šmahelová 
                             Jana Pelajová – Aj 
            Bohumila Hubáčková - Hv 
                             Renata Šafrová - speciální pedagog 
                             Ilona Stehnová - družina 
                             Hana Jelínková – družina 
 



        6. - 9. třída - třídní učitel na 2. stupni 
                              Marcela Jelínková 
                              Jiří Beran 
                              Miroslav Mach 
                              Eva Machová 
                              Pavol Bátor 
                              Eliška Cvingráfová 
                              Lada Sikorová 
                              Kamil Kopeček 

 Ilona Hůrková 
                              Renata Šafrová 
 
 

Trstěnice  
 
         1. - 5. třída - třídní učitel 
                              třídní učitel 
                              Kateřina Rapfová 

Tavíkovice 
 
        1. – 5. třída - třídní učitel na 1. stupni 
                              Marie Francová 
 

 

 

 

 

 

 

 

třídní učitel na 2. stupni - Ivana Vančurová -
Marcela Jelínková – D, Vv 
Jiří Beran - Pč 
Miroslav Mach – Nj, Tv, Pč 
Eva Machová – Aj, Oz, Tv 
Pavol Bátor – M, Př, Tv, Oz, Pč 
Eliška Cvingráfová – Oz, M, Ch 
Lada Sikorová – Oz, Vv  
Kamil Kopeček – Inf, F 
Ilona Hůrková – asistent pedagoga 
Renata Šafrová - speciální pedagog 

třídní učitel v 5. třídě - Otto Rapf 
třídní učitel v 1. – 4. třídě - Jitka Rapfová 
Kateřina Rapfová - Aj 

třídní učitel na 1. stupni - Adolf Rozmahel 
Francová - Aj 

- Čj, Hv, Z 



 
Zábavní park Bruno a Vida centrum v Brně 

V 6. třídě jsme navštívili zábavný park Bruno, kde jsme vyzkoušeli spoustu 
atrakcí. Ve Vida centru jsme objevili mnoho nových vědeckých zajímavostí a 
zúčastnili jsme se i programu, kde jsme se stali detektivy a řešili zločin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 7. třídě se náš školní výlet bohužel nekonal, protože nám ho překazil covid. 



Jindřichův Hradec a Nová Bystřice 

V 8. třídě jsme navštívili Jindřichův Hradec, prošli jsme si jak město, tak zámek. 
Poté jsme navštívili úzkokolejku v Nové Bystřici. 

 

  



Vranov nad Dyjí 

V 9. třídě jsme jeli na Vranov do kempu, kde jsme zároveň i přespali, večer jsme 
si udělali táborák. Další den ráno jsme se sbalili a přesunuli se na nástupiště 
parníku. Plavba se nám velice líbila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Jaderná elektrárna Dukovany 
Společně s 8. třídou jsme jeli na exkurzi do Jaderné elektrárny Dukovany. 
Seznámili jsme se s principem činnosti jaderné elektrárny a mohli jsme si 
vyzkoušet mnoho experimentů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národní park Podyjí 
V rámci projektového dne jsme s druhým stupněm vyrazili do Národního parku 
Podyjí. Během prohlídky jsme prošli 9km trasu po Pašerácké stezce úchvatnou 
přírodou.  



Jazykový pobyt ve Velké Británi
Někteří z nás se v 6. třídě 
Británii. Týden jsme bydleli ve městě Ilfracombe. Prohlédli jsme si město a 
prošli se po pobřeží Atlantského oceánu. Navštívili jsme tam i 
jsme se zdokonalovali ve své angličtině. 
absolvování výuky. V poledním dnu jsme navštívili Londýn, kde jsme viděli např. 
London eye, Westminsterské opatství, 
náměstí, St. James park a centrum kolem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukce bitvy v
V Dolních Kounicích jsme byli svědky rekonstrukce bitvy o Brno.
vyzkoušet techniku, osahat zbraně z

 

Velké Británii 
6. třídě zúčastnili týdenního jazykového pobytu ve Velké 

Týden jsme bydleli ve městě Ilfracombe. Prohlédli jsme si město a 
Atlantského oceánu. Navštívili jsme tam i místní školu, kde 
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Hory 
V 7. třídě jsme jeli na lyžařský výcvikový kurz do Kunčic. Strávili jsme krásný 
týden v zasněžených Jeseníkách. Některým se to tak líbilo, že si pobyt 
zopakovali i v 9. třídě. 

 

Planetárium 
V 5. třídě jsme navštívili planetárium v Brně. Bylo to tam super. 

 

 
 



     Akademie 
5. třída 

V 5. třídě jsme na akademii představili naše lidové tance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. třída 

V 6. třídě jsme tancovali country tanec. Pořádně jsme to rozbalili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 7. a 8. třídě se akademie nekonala kvůli coronavirovým opatřením.  



9. třída 

V 9. třídě jsme na akademii zatančili polonézu, protože v únoru se nemohl 
konat tradiční školní ples. Nacvičovali jsme už od září pod vedením paní učitelky 
Šmahelové. Ta s námi absolvovala všechny lekce a obětovala své pevné nervy. 
Za to jsme jí moc vděční. Ples se uskutečnil ve sportovní hale ve Višňovém 20. 
května 2022 a důstojně jsme se rozloučili se základní školou.  

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



V páté třídě jsme si chtěli zahrát divadlo, a tak jsme si vymysleli svůj vlastní 
scénář. Divadlo jsme si nacvičili a potom zahráli nižším třídám.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve čtvrté třídě jsme si zahráli anglické divadlo, které jsme nacvičili podle 
písničky, se kterou nám pomáhala paní zástupkyně Pelajová.  

 

 

 

 

 

 



Den bez batohu 
Žákovský parlament vyhlásil na pátek 6. 5. 2022 Den bez batohu. Žáci přišli do 
školy  s nejrůznějšími kreativními náhradami batohů. Běžné byly kufry a tašky, 
bedýnky, kyblíky, koše na odpadky, ti nápaditější volili kočárek pro panenky,
krabice od pizzy, sušák na prádlo, obal na zbraň, dopravní kužel, opěrný vozík 
pro seniory, boby, přenosné ledničky. Zkrátka fantazii se meze nekladly.

 

 

 

 

 

 

 

Teplákový den 
Naše škola je zapojena do projektu Hrdá škola, který pro všechny 
zaregistrované školy připravuje na každý měsíc nejrůznější akce. Na pátek 14. 1. 
2022 byla naplánována akce s názvem Teplákový den. Téměř všichni žáci i 
zaměstnanci školy přišli v tomto pohodlném sportovním oblečení, aby se do 
tohoto projektu zapojili. 
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Krabice od srdce 
Rozhodli jsme se přispět do 
válkou s příznačným názvem „Krabice od srdce“.
krabice výtvarný materiál (pastelky, bloky, fixy, omalovánky, křídy, tužky) nebo 
předměty (puzzle, míčky, švihadla), které by ukrajinským dětem pomohly 
překonat dlouhé chvíle, než jejich maminky vyřídí potřebné dokumenty. V 
pátek 18. 3. 2022 jsme na sběrném místě předali 24 naplněných krabic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den naruby 
V pondělí 28. 3. 2022 se uskutečnil den naruby. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je 
být učitelem. Vybrali jsme si předměty a třídy, ve kterých bychom chtěli učit a 
připravili jsme si vlastní program. Zjistili jsme, že být učitelem není až tak 
jednoduché, jak to vypadá. Někdy jsme museli mít hodně trpělivosti, abychom 
to zvládli, ale zvládli jsme to dobře. 

 

 

 

 

Rozhodli jsme se přispět do sbírky na pomoc ukrajinským dětem utíkajícím před 
válkou s příznačným názvem „Krabice od srdce“. V každé třídě dali žáci do 
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Vánoční koncerty 
Někteří z nás se každoročně zúčastňovali nácviku na vánoční koncert s paní 
učitelkou Janou Pelajovou a Ivanou Vančurovou. Slavnostní vystoupení pak 
tradičně probíhalo v místním kině 3. adventní neděli. Nejvíce vytrvalosti měla 
Denisa s Nelou, které si pravidelně zazpívaly nějaké pěkné sólo. 

 

Mikuláš 
Každoročně k nám také zavítal Mikuláš se svou družinou, kterou si vybíral z řad 
deváťáků. My jsme o tuto zábavu bohužel kvůli covidu přišli. 

 

 

 

 

 

 

 



Den s hůlkami 
Ve středu před Vánocemi jsme si, my páťáci, uspořádali Den s hůlkami – jídelními. 
Každý jsme si z domova přinesli připravené jídlo – těstoviny, rýži, nudle… Naše 
spolužačka Hanička nás učila, jak správně hůlky používat. Maminka Haničky nám 
dokonce uvařila vietnamské závitky. Také jsme ochutnali exotické ovoce, které naše 
škola dostává v rámci projektu Ovoce do škol. Den se nám vydařil, neměl chybu. 

 

 

 

 

 

 

 

Jako malý princ 
V 5. třídě na hodinách Přírodovědy jsme probírali vesmír, sluneční soustavu, planety. 
A právě planety jsme se rozhodli probádat podrobněji – tak jako Exupéryho Malý 
princ. Scházeli jsme se odpoledne po vyučování, třeba i o víkendu a zjišťovali 
zajímavosti o vybrané planetě, vymýšleli kvízy, hádanky, tajenky. Každá dvojice si 
připravila prezentaci, kterou předvedla před třídou. A čekala nás také sladká odměna 
za správné luštění.  

 

 

 

 

 



Doktor Zdědil a pan Zdražil 
V deváté třídě jsme se zúčastnili projektu Doktor Zdědil a pan Zdražil. Šlo o projekt k finanční 
gramotnosti. Rozdělili jsme se do skupinek, které tvořili imaginární rodiny. Společně jsme 
prožili pět měsíců. Řešili rodinné finanční problémy.  

 

 

 

 

 

 

Kolik unese papír? 
Dne 1. 6. proběhl v 9. třídě projektový den s názvem Kolik unese papír? Rozdělili jsme se do 
skupin a měli jsme za úkol postavit most z jednoho listu papíru, který měl vážit co nejméně a 
unést co nejvíce závaží. Každá skupina si našla konstrukci, kterou se inspirovala, potom už 
následovala samotná práce. K dispozici jsme měli pouze lepidlo a řezací nůž. V průběhu 
práce jsme nezapomínali vše fotit. V závěru proběhla soutěž o most, který bude co nejlehčí a 
zároveň unese nejvíce závaží. Vyhrála skupina Denisy Adámkové, Štěpána Svobody a Josefa 
Jelínka, který unesl neuvěřitelných 1,5 kg. Celý program jsme si všichni užili, protože jsme 
spolupracovali a využili naší kreativity. Zároveň pro nás symbolika mostu znamenala přechod 
mezi základní školou a naším budoucím životem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Extra třída 
V osmé třídě jsme měli možnost zapojit se do projektu Extra třída. Začali jsme 
vymýšlet, co vybudujeme, nebo co zrealizujeme. Pracovali jsme ve skupinkách a 
v jedné skupince vymysleli návrh na venkovní učebnu. Nápad se ujal a začali jsme na 
něm pracovat. Vyřídili jsme vše od papírování až k samotnému montování lavic do 
učebny. S celým projektem nám pomáhal pan ředitel. Až jsme měli učebnu 
postavenou, udělali jsme slavnostní otvíračku.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Na úvod jedna rada od Jakuba: „Nekuřte na záchodech! Je to cítit a jste velmi 
brzy vypátráni.“ 

 Mirek se už asi viděl na nuda pláži, a proto vyběhl při nácviku polonézy do sálu 
haly jen ve slipech a užíval si kolečko slávy za bouřlivého pokřiku svých 
spolužáků. 

 Nela chtěla být in, a proto i na pěší výlet vyrazila v botách na podpatcích. Jenže 
podpatek se zlomil a přijela pro ni „záchranka“ v podobě rodičů. 

 Už ve 4. třídě se Robinovi splašily hormony a začal předvádět kopulační 
pohyby na lavici. To (jen tak mimochodem) některým našim chlapcům vydrželo 
do devítky. 

 Martin se díval na film Útěk z věznice Shawshank a příliš se jím inspiroval. 
Celkem 7x se pokusil o útěk ze školy, jednou dokonce úspěšně. Stal se z něj 
v tomto ohledu recidivista (ale už polepšený). 

 Pepovi se asi udělalo špatně z učiva v ochraně zdraví a pozvracel se přímo do 
svých sešitů a učebnic. Pak ztuhnul a chvíli jen tak nepřítomně hleděl, než ho 
probrali spolužáci. 

 I děvčata posedl občas amok a pak létaly z okna i pastelky. Paní uklízečky pod 
oknem se asi musely hodně divit, co to prší z nebe. 

 Bitky ve třídě byly velmi časté. Vždy určitě jen tak z „legrace“. Když se však 
v dějepisu v 9. třídě začaly probírat války, chlapci zatoužili po skutečném boji. 
Proto si zakoupili u místního vietnamského prodejce plastové pistolky a to 
mělo teprve grády. Takový boj ze zálohy nemá chybu. 

 Kuba, Martin, Adam a Mirek chtěli být neviditelní. Proto se vecpali do 
vestavné skříně v hudebně. Co na tom, že byla odemčená jen jedna. Spodní 
patro bylo propojené, takže se tam prostě nasoukali. 

 Teoretická příprava na budoucí sexuální život probíhala v naší třídě na plné 
obrátky. Robin dokonce v angličtině nafukoval kondom, Adam jej navlékal 
v počítačové učebně na myš… A vrcholem přípravy byl výlet na Vranov, kdy 
Jakub vykoupil všechny kondomy z automatu. Asi chtěl dovézt něco z výletu. 



 Lucka J. si donesla do školy coca colu. Denisa protřepala, otevřela a gejzír byl 
na světě. Lepilo úplně všechno. 

 Projekt Mléko a ovoce do škol je určitě dobrý nápad, ale také příliš velké 
lákadlo. „Rozplácne se ta švestka o zeď, nebo nerozplácne?“ Takové dilema 
měli Martin s Robinem a neváhali to vyzkoušet. A rozplácla se. 

 Dostávali jsme i mléko. Když se dobře na týden schová a pak otevře, to má 
grády! „Omylem“ to schytala Barča a Lucka J. to doprovázela takovým 
ječákem, že to bylo slyšet až ve sborovně. A paní učitelka pak řvala taky… 

 Ring volný byl v naší třídě běžný. Často byly k vidění hromady zmítajících se těl. 
Bít se jen tak už kluky nebavilo. Chtělo by to nějaké zbraně. Vzali tedy útokem 
kontejner na papír. Mlátit se po hlavě tvrdými srolovanými kartony, to je jiná 
káva. Určitě měli na mysli, že recyklovat starý papír je důležité a záslužné. 

 Doba coronavirová se na nás určitě podepsala. Byli jsme nevybouření, a proto 
akční až do devítky. Také přinesla novinku do každé učebny – dezinfekci. Velmi 
lákavá to surovina! Kde všude šla zapalovat, si raději necháme pro sebe, 
abychom neposkytovali návod mladším spolužákům. Největšími přeborníky v 
tomto oboru byl Adam s Robinem. Martin to vyšperkoval nápadem si nad 
ohýnkem opékat rohlík. Ale za blbý nápady se platí. Těch poznámek!!!! 

 A co takové zimní radovánky na sněhu. „Nemůžeme jít ven? Nevadí. 
Doneseme si sníh do třídy“ a už to lítá. 

 I naši rodiče si určitě pamatují na flusačky z verzatilek. My jsme používali 
plastová brčka a papírky byly nalepené všude. Nejednou jsme čistili stěny 
různých tříd. A nedali jsme pokoj a nedali. 

 Chlapci se také začali připravovat na budoucí povolání. Štěpána coby 
budoucího elektrikáře hrozně zajímaly dráty vedoucí k staré hifi věži. S kluky je 
rozpitvali a zasunovali do zásuvky. 2x se jim povedla vyhodit elektřina ve třídě 
a dělali jakoby nic. Adam se chtěl asi vyučit klempířem, protože zdemoloval 
novou skříňku v šatně, za což si vysloužil pořádnou „odměnu“.  I truhlařina 
nám nebyla cizí. Robin provrtal obří díru do své lavice i bez speciálního nářadí. 
A myslíte, že byli za tuto kreativní práci pochválení? Ani omylem. 

 I naši klidnější chlapci se uměli někdy rozohnit. Matěj mrštil po nějaké 
provokaci židlí a Pepa nazval naše děvčata, která ho pořád popichovala, 
krávami. Hold i svatá trpělivost někdy dojde. 

 Učivo o Hitlerovi zaujalo naše chlapce natolik, že pak přilepili typické kníry 
všem hudebním skladatelům ve třídě. 



 Při dlouhé absenci Anety měli kluci podezření, že přešla na dálkové studium a 
hrozně jí záviděli. 

 Prokletí naší třídy? Mobily!!! Že je to zakázané? Co na tom. Zejména Mirek, 
Adam, Štěpán, Kuba a Denisa se s touto moderní vymožeností neuměli 
rozloučit, a proto jejich mobily měly často přechodné bydliště ve sborovně. 

 A co děvčata? Strážkyně našeho klidného krbu! Občas se po chodbách ozýval 
pronikavý hlas Lucky J. a Denisy… A ty dýchánky na WC. Zajisté se tam vůbec 
mobily nepoužívaly. Co oko nevidí, srdce nebolí. 

 Chlapci byli i kreativní. Nudil je barevný či teplákový den, tak si vymysleli 
vlastní. Hip hop 80. let. Tátovy džíny a staré bundy zažívaly boom. 

 „Když mě brali za vojáčka, stříhali mě dohola, vypadal jsem jako blbec, jak ti 
všichni dokola“…. zajisté znáte tuto písničku. A teď realita. I naši chlapci se 
domluvili a jednoho dne přišli vystříhaní a „vůbec nevypadali jako blbci“. Co na 
tom, že za chvíli měli tančit polonézu, kde by jim to obzvlášť slušelo. „Naštěstí“ 
se ples nekonal. 

 Martinova svačina „omylem“ skončila v umývadle. Namočený rohlík pak létal 
mezi Růženkou a Nelou. Takové něžné dívenky… 

 Bez Robinova nakukování na chodbu, jestli už jde učitel, se neobešel téměř 
žádný konec přestávky. Někdy se tak lekl, když učitele viděl, že mu práskl 
dveřmi rovnou před nosem. 

 I Pepa se někdy stával hlídačem pověřeným ostatními kluky, aby dával avízo 
před dozor konajícím učitelem, aby nebyli přistiženi při svých lumpárnách. 
Dočkal se za to poděkování? Nikdy. Ještě ho zprdli, že hlídá špatně. 

 Záchodová setkání dívčího osazenstva také někdy nabrala akčnější směr. Nela 
tak jednou hodila záchodovou štětku na WC, kde byla Lucka H. 

 „Už učitelky spí?“ honilo se klukům hlavami, když asi posté vykoukli z chatky na 
výletě na Vranově. Bohužel se nemohli dočkat, a proto se vydali na noční 
obhlídku oknem. Byli však přistiženi a po zásluze odměněni.. 

 Na horách si dívky udělaly legraci z nevinného turisty. Když nad ním projížděly 
na vleku, Lucka J. zakřičela: “Pozor, padá hůlka,” a pořádně s ní zarachotila o 
sedačku. Myslím, že je štěstí, že je turista nemohl dohnat. 

 A zazvonil zvonec a pohádky je konec. Paní učitelce Vančurové je líto, že 
nestihne učit naše děti, aby jim povyprávěla, co tropili jejich rodiče. Jablko prý 
nepadá daleko od stromu. Tak se trochu bojíme, co budou jednou vyvádět naši 
potomci. 
 



 
Růžena - Ahoj školo, chtěla bych ti poděkovat za celých devět let strávených tady. 
Bylo to moc fajn. Děkuji ti, že jsem mohla poznat tak super lidi. 

Lucie J. - Chtěla bych poděkovat škole za vzdělání a spoustu nových lidí, hlavně 
spoustu hezkých zážitků. 

Adam - Dík za ty tři roky bylo to dobrý a zábavný. 

Denisa - Děkuji za celých 9 let, které jsem tu strávila se všemi dobrými lidmi. 

Martin- I když mě to tady nebavilo, budu na to rád vzpomínat.  

Lucie H - Děkuji za všech 9 let, které byly moc fajn. Budou mi chybět spolužáci a to, 
jak jsme si s holkami hezky povídaly. Odnesu si mnoho zážitků a znalostí, které se mi 
budou hodit na střední. 

Bára - Chtěla bych moc poděkovat, že mi škola dala možnost potkat spoustu skvělých 
lidí a spolužáků. Bylo to super, naše třída měla také hodně průšvihů, ale věřím, že na 
nás budou všichni vzpomínat v dobrém. 

Aneta - Chtěla bych poděkovat za krásné 4 roky. Ze školy si odnesu plno hezkých 
zážitků a znalostí. 

Josef - Rád budu vzpomínat na kolektiv a na zážitky, které jsme tu zažili. Především 
mně budou chybět propisky, protože jsem je často zapomněl a vždy mně je půjčila 
paní učitelka. 

Jakub - Bylo to fakt parádní, budou mi chybět kamarádi. Budu na to rád vzpomínat, 
nechci vzpomínat na zákazy telefonů. 

Štěpán - Bylo to dobrý, hlavně když přišli  Áďa s Mirdem. 

Mirek - Byla to sranda, hlavně, když jsme něco provedli a učitelé po nás řvali. 
Nebavilo mě, když nám sebrali mobily, byla to bída.  

Matěj - Děkuji všem mým spolužákům za celoživotní vzpomínky.  

Robert – Bylo to krásné, ale bylo toho dost. 

Nela – Děkuji za krásných 9 let, které jsem tu mohla prožít. Odnesu si spoustu zážitků 
a fajn kamarádů. Tohle mi bude chybět a doufám, že se potkáme někdy na srazu. 
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