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ZAHÁJENÍ PLAVÁNÍ
Hned první únorový den odstartoval plavecký
výcvik, jehož se v naší škole letos účastní 30 třeťáků
a čtvrťáků. Výuka plavání je od září pro děti povinná, je zapracována ve školních vzdělávacích programech základních škol, proto dopravu na plavání
hradí ministerstvo školství. Děti pojedou plavat
celkem desetkrát.

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

ském plese v Horních Kounicích, kde byli za svůj
úžasný výkon odměněni bouřlivým potleskem,
velkou pochvalou a bohatým občerstvením.
V průběhu večera se na tanečním parketu děti
opravdu vyřádily a užily si tento vydařený ples.
V neděli 18. února jsme ve spolupráci s městysem
Višňové pořádali dětský maškarní ples, který i přes
velkou nemocnost navštívilo asi 140 účastníků,
z toho asi 100 dětí v maskách. Právě pro ně bylo
připraveno množství zábavných aktivit. Deváťáci
a několik osmáků se svými mladšími kamarády
nejenom tančili, ale organizovali také soutěže
o drobné ceny a pomáhali i při losování tomboly.
Kdo chtěl, mohl se občerstvit v šenku, nebo si dát
zmrzlinu či cukrovou vatu. Nedělní odpoledne
rychle uteklo a díky výborné organizaci odcházeli
všichni spokojení. Děkujeme všem, kdo nám
s přípravou i organizací plesu jakkoliv pomohli,
i všem jeho účastníkům za podporu.

První den druhého pololetí zahájilo 22 studentů
studium v letním 12. semestru univerzity třetího
věku. Tématem nového kurzu jsou České dějiny
a jejich souvislosti II.

ŠKOLNÍ PLES
V pátek 2. února byl v 19 hodin zahájen školní ples.
Kreativní a pečlivě provedené předtančení v podání
12 párů složených z žáků 8. a 9. ročníku sklidilo
velké ovace všech 380 návštěvníků plesu. Tančící
žáci si navíc pro přítomné vyučující připravili velké
a dojemné překvapení. Ke zdaru této společenské
události přispěl profesionální výkon skupiny DREAMS i bohatá tombola. Děkujeme všem za příspěvky a dary i pomoc při organizaci plesu.

SEMINÁŘ PRO RODIČE
V úterý 27. února zorganizovala naše škola ve
spolupráci se společností Člověk v tísni seminář pro
rodiče týkající se poruch chování a emocí u dětí.
Zajímavého semináře, který vedl odborník z praxe
Mgr. Pavel Psota, ředitel SVP Šance v Moravském
Krumlově, se zúčastnilo 17 rodičů.

NAJDI SVOU CESTU
To byl název preventivního programu pro žáky
2. stupně, který proběhl v pátek 16. února v naší
tělocvičně. Hlavním aktérem byl Neny, raper,
juniorský reprezentant ČR ve fotbale, autor
sólového alba Dejavu. Neny si prošel těžkými
životními zkouškami, které ho dostaly na samotné
dno. Láska k hudbě a obrovská vnitřní síla ho
vynesly tam , kde je dnes – patří mezi úspěšné
muzikanty. O své cestě k vysněnému cíli
a překonávání překážek zaujatě vyprávěl a program
vyplnil svými písničkami.

DĚTI VE ZNOJEMSKÉM DIVADLE
V úterý 20. února se prvňáci a druháci vydali do
Znojemského divadla, aby zhlédli chodskou lidovou
pohádku O Honzovi a princezně. Představení se
dětem velmi líbilo a již teď se společně těšíme na
příště.

V BŘEZNU NÁS ČEKÁ
Návštěva studentek z Francie
13. března – 16. března
Noc s Andersenem
23. března – 24. března
Exkurze žáků 5., 8. a 9. roč. do Planetária v Brně
27. března
Den otevřených dveří
28. března od 7.30 do 17.00

PRAKTICKÝ SEMINÁŘ V ŠJ
6. února se v naší jídelně konalo školení programu
Skutečně zdravá škola (SZŠ), do kterého jsme od
minulého roku zapojeni. Zkušenou a nadšenou
lektorkou byla Mgr. Andrea Hrušková, která společně s paními kuchařkami připravovala pokrmy
z jáhel, brambor, květáku, mrkve, luštěnin, s přídavkem cibule, tofu, tempehu, ovoce a zeleniny.
Všechny pokrmy byly velmi chutné, pokud jste
našimi strávníky, tak se na ně můžete již teď těšit.
Cílem Skutečně zdravé školy a tedy i naším cílem je
vařit chutně a zdravě a formovat tak u dětí zdravé
stravovací návyky.

PLESOVÝ VÍKEND
V pátek 16. února zahájili naši žáci předtančením
Sportovní ples ve Višňovém. Slušivé šaty děvčat,
slavnostní oblečení chlapců, nápaditá a něžná
choreografie paní učitelky Lady Sikorové přispěly
ke slavnostnímu zahájení plesu stejně tak jako
slušné společenské vystupování dětí. Hned v sobotu vystupovali tanečníci znovu, tentokrát na Hasič-

GRAFY A DIAGRAMY VE 4. třídě
Čtvrťáci se v přírodovědě věnovali grafům a diagramům. Paní učitelka přizvala pana učitele Kopečka, který všem ochotně ukázal, jak se dají do
grafu zapisovat pomocí počítače změny teploty.

Návštěva ředitele Oblastní charity Znojmo – seminář žáky školy
28. března
Velikonoční vyrábění
28. března

Velikonoční prázdniny
29. března – 2. dubna

