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datum akce organizoval různé

6. 9.,
9. 9.

Výstava Merkur -
Břeclav

Mgr. J.  Bistrá, 
Mgr. D. Řehánková, 
Mgr. M. Kristová

1., 4., 5. r.

13.9. Dýňobraní  –
vyřezávání dýní

Vyučující  1. st. 1. st.

16. 9. Plavání – kurz 
pro žáky 

Plavecká škola Delfín Břeclav, 
doprovod Mgr. R. Rebendová,
Mgr. P. Úlehlová

2. a 3. r.

23.9. Exkurze –
vinařství Maděřič 
Moravský Žižkov

Mgr. M. Kosová, 
Mgr. I. Sovová

8., 9. r.

26.9. Přespolní běh –
okresní kolo

p. Z. Mácsai 3. místo chlapci
6. místo dívky

24.9. Žákovský senát 
– první schůze

Mgr. I. Sovová Plán práce senátu, 
stanovy (3. -9. r.)

Fotosoutěž pro 
školáky

p. S. Osičková, školní družina Žáci školní družiny se 
fotografovali  
s nejstarší knihou 
nakladatelství  
Albatros.
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Z Á Ř Í  2013

Děkujeme všem, kteří nám v září pomohli při zpestření výuky. Jedná
se zejména o pana Maděřiče, který umožnil žákům zajímavou exkurzi.
Dále patří dík sponzorům. V měsíci září to byl pan V. Dušek, který
přispěl na zakoupení osvětlení vánočního stromu před školou. Budeme
rádi za jakýkoliv příspěvek, který využijeme výhradně pro naše žáky.
Na stránkách školy budou zveřejněny záměry, které bychom chtěli ze
sponzorských darů pořídit. Jména sponzorů a veškeré další informace
k akcím i fotogalerii nalezte na webových stránkách školy. V září se
žáci mohli zúčastnit zajímavé výstavy v Břeclavi, která mapovala
nejoblíbenější hračku jejich rodičů – stavebnici Merkur. Krásného
umístění pak dosáhli žáci 2. stupně v okresním kole přespolního běhu.
Také začal prvním rokem pracovat žákovský senát. Věříme, že žáci
budou svědomitě plnit své funkce a dokáží, že umí slušnou formou
prosazovat své zájmy, ale také se aktivně zapojit do života školy.
Tradiční Dýňobrání pak vyzdobilo školu krásnými strašáky a všechny
upozornilo na to, že léto, doba prázdnin, je již za námi a podzim je za
dveřmi. V neposlední řadě tento měsíc naše škola organizovala
tradiční Coca Cola Cup.
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datum akce organizoval různé

1. 10. Coca Cola Cup
naše škola organizovala

p. Z.  Mácsai 2. místo

3. 10. Exkurze 8., 9. r.
zemědělská výroba Farma R. V. 

p. Z.  Mácsai

7. - 13. 
10.

K. Králová 
odborná praxe studentky MU Brno

uvádějící učitel 
Mgr. I. Sovová

3. 10. Veletrh vzdělávání Hodonín 
9. r.

Dohled Mgr. R. Pekárková, 
organizovala Mgr. I. Sovová

7.10. Běh Boba Zháňala p. Z.  Mácsai, 
Mgr. J.  Bistrá, 
Mgr. R. Rebendová,
Mgr. P. Úlehlová, 
Bc. K. Bartošíková

3. místo

18.10. Projekt 72 hodin
Ruku na to

Mgr. D. Řehánková
+ vyučující 1. st.

11.10. Zahájení akce Zdravé zuby Mgr. P. Úlehlová

14.10. ZOO Brno,
vzdělávací program, 6. - 9. r.

Ing. M. Kosová, 
Mgr. R. Pekárková

53. místo ze 74

15.10. Veletrh vzdělávání Břeclav 
8. + 9. r.

Dohled p. Z.  Mácsai,
organizovala Mgr. I. Sovová

21. 10. Zasaď si svůj strom Vyučující 2. stupně, obecní úřad 

24. 10. 2. schůze žákovského senátu Mgr. I. Sovová

25.10. Zayferus – výukový program dravci Dohled vyučující pro žáky celé 
školy

21. -
25.10.

Halali – týden mysliveckých 
specialit ve školní jídelně

Pracovnice jídelny

25.10. 95. výročí založení Československé 
republiky, kladení květiny 
k pomníku T. G. Masaryka

Žákovský senát

31.10. Úklid kabinetů, výřad starých 
učebnic (v rámci ředitelského 
volna)

Všichni vyučující



Ř Í J E N   2013

� Rádi bychom poděkovali sponzorům školy. V tomto měsíci to byla zejména Farma
R.V., která škole věnovala částku 10 000,- Kč. Peníze budou použity na nákup
odměn pro žáky, výtvarný materiál a akce, které budou pořádat žáci, žákovský
senát (v nejbližší době například Halloween 2013, který zajišťuje 9. ročník).
Podrobný rozpis, na co byly použity peníze sponzorů, bude zveřejněn v závěru
školního roku 2013/2014. Jsme rádi, že se v naší obci najdou firmy, ale i soukromé
osoby, které pomohou a přispějí k podpoře práce dětí. Z říjnových akcí máme
velkou radost, zejména pak z krásného výkonu našich mladých sportovců. Opět
nezklamali a umístili se na výborném třetím místě v Běhu Boba Zháňala. S velkým
zájmem se setkala akce s názvem „ Zasaď si svůj strom“. Věříme, že tím, že sami
žáci přiložili ruku k dílu a vysadili svůj strom, se budou ke svému okolí chovat lépe.
Zde musíme poděkovat obecnímu úřadu, který nás k této zajímavé akci přizval. Ke
vztahu k okolí přispěla i akce s názvem 72 hodin – Ruku na to. Opět velmi zdařilá
práce dětí a vyučujících 1. stupně. Říjen byl na naší škole opravdu pestrý. Deváťáci
si mohli na Veletrhu vzdělávání v Hodoníně sami vybrat, kam dál budou směřovat
jejich „ kroky“ ve vzdělávání. S velkým zájem se také setkala přehlídka dravců.
Své vědomosti z oblasti přírodopisu si mohli žáci zopakovat na zajímavé akci,
kterou pořádala ZOO Brno. Žákovský senát také nezapomněl na výročí T. G.
Masaryka a k příležitosti 95. výročí vzniku Československé republiky položili žáci
k jeho pomníku kytici. Žáci vyššího stupně opět navštívili podnikatele naší obce, aby
se seznámili s výrobou. Tentokrát to byla Farma R.V. pana Valáška, který se také
stal průvodcem žáků a svým zajímavým výkladem určitě zaujal mnohé.
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Listopad akce organizoval různé

3.11. Vítání občánků Mgr. D.  Řehánková

8.11. Halloween 2013 Mgr. I. Sovová + 9. r., dohled Mgr. 
M. Kristová, p. Z. Mácsai, 
Mgr. P. Úlehlová

11.11. Výtvarná soutěž 
Dva světy

Mgr. M. Sova, 
p. S. Osičková

12.11. Výtvarná soutěž 
školy „Zima“

Mgr. D. Řehánková, 
Mgr. R. Rebendová, 
Mgr. P. Úlehlová, 
Mgr. M. Kristová,
Mgr. J. Bistrá

umístění na stránkách školy

13. 11. Kolo pro Afriku, 
charitativní akce

Mgr. I. Sovová článek v novinách

15.11. Sběr papíru p. S. Osičková 800 kg

19.11. Exkurze –
Domov důchodců 
Břeclav

p. Z. Mácsai 8., 9. r. 

20.11. Dějepisná soutěž
Velké Pavlovice

Bc. K. Bartošíková 3. místo

20.11. Čtvrtletní 
pedagogická rada

vedení školy

21.11. Divadelní 
představení MDB, 
Zorro

Mgr. M. Kristová,
Mgr. I. Sovová

Městské divadlo Brno
5 .- 9.r.

28.11. Vánoční dílny všichni vyučující

27.11. Dějepisná soutěž -
Bible a my

Mgr. M. Kachyňová 2. místo, 5. místo

29.11. Zdobení školního 
vánočního stromu,
9. ročník

Ing. M. Kosová
p. Veverka, p. Hromek
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L I S T O P A D   2014

S velkým ohlasem se v listopadu setkala akce Halloween 2013, kterou uspořádali pro
své mladší spolužáky žáci 9. ročníku. Velmi mile nás překvapila solidarita při akci Kolo
pro Afriku. Nejen, že se podařilo shromáždit více než 50 kol pro africké děti, ale pan
Maděřič také všechna kola odvezl zdarma do Břeclavi. Vydařenou a poučnou akcí byla
exkurze do Domova důchodců v Břeclavi. Žáci se mohli podívat a poučit, jak se žije
lidem ve stáří, jak se chovat ke starým lidem, že na světě mají lidé mnoho jiných a
vážnějších problémů, a že i oni jednou budou staří. Vydařené představení muzikálu
Zorro nadchlo děti od 4. do 9. ročníku. Zúčastnili jsme se i několika soutěží. Sběr
papíru nás také překvapil. Podařilo se nám vysbírat od dětí celkem 800 kg papíru, což
je myslím výborný výsledek prvního sběru. Tradiční vánoční dílny ukázaly, jak jsou u
nás děti šikovné, jak za vedení svých pedagogů dokáží vytvořit krásné výrobky, mnohdy
srovnatelné s profesionálními výrobky v obchodech, ba i lepší. Žáci školy se mohli také
zapojit do výtvarné soutěže s názvem Zima. Vítězné výtvarné práce pak zdobily školu
při Dni otevřených dveří, který proběhl první adventní neděli. Zúčastnili jsme se také
soutěží Bible a my, dějepisné soutěže ve Velkých Pavlovicích.

Deváťáci koncem měsíce krásně nazdobili vánoční strom školy a již nezbývalo, než se
těšit na první adventní neděli.
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Prosinec akce organizoval různé
1. 12. Vánoční strom školy

(průvod se světly, 
rozsvícení stromu, 
jarmark, den 
otevřených dveří)

všichni pracovníci školy

3.12. Vánoce – výtvarná 
soutěž, Břeclav

p. S. Osičková,
Mgr. D. Řehánková, 
Mgr. M. Sova

4.12. 1. svoz - sběr p. Osičková, p. Konečná 1 960 kg

5.12. Brno – exkurze 
(chemie) – Bioskop

Ing. M. Kosová
+ doprovod p. Bínová

8., 9. ročník

6.12. Školou chodí Mikuláš Mgr. M. Sova 9. ročník

12. 12. Turnaj – halová kopaná p. Z. Mácsai, okrskové kolo 2. místo

13.12. Vánoční koncert Velké 
Bílovice

Mgr. D. Řehánková, 
Mgr. R. Rebendová,
Mgr. P. Úlehlová, 
Mgr. M. Kristová, 
Mgr. J. Bistrá

16.12. Turnaj v dámě, šachu p. Z. Mácsai školní kolo

18. 12. Zájezd Janáčkovo 
divadlo Brno -
Louskáček

Mgr. D.  Řehánková, 
Mgr. R. Rebendová, 
Mgr. P. Úlehlová, 
Mgr. M. Kristová,
Mgr. P.  Bistrá

1. stupeň

prosinec Školní kola ve 
sportovních soutěžích –
přehazovaná, florbal, 
halová kopaná, vybíjená

p. Z. Mácsai 1. + 2. stupeň

20.12. Vánoční vysílání 
školního rozhlasu, 
vánoční besídky, 
zpívání a rozdání dárků 
před stromem školy 

všichni vyučující

16. – 20. 
12.

Barevný týden Žákovský senát, 
Mgr. I. Sovová

1. + 2. stupeň

21. 12. 
2013 –
5. 1. 2014

Vánoční prázdniny
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P R O S I N E C    2013
Prosinec byl tradičně ve znamení Vánoc. Největší akcí bylo vánoční setkání
s rodiči a přáteli školy v neděli 1. 12. 2013. Letos pojato jako rozsvícení vánočního
stromu školy spojené s průvodem se světly. Škola byla svátečně vyzdobena i
výkresy z výtvarné soutěže, kterou organizovaly paní učitelky z 1. stupně. Ale do
výzdoby se zapojili opravdu všichni, jak učitelé, tak žáci i provozní zaměstnanci a
bývalé paní učitelky naší školy. Musím ještě jednou všem poděkovat, jak
pracovníkům školy, tak vám, kteří jste nelitovali času a přišli nás podpořit svou
účastí. Lidí dorazilo opravdu velmi mnoho. Díky utrženým penězům z vánočního
jarmarku jsme mohli žákům naložit pod školní stromeček alespoň malou pozornost.
V prosinci se nám přihlásili další sponzoři, kterým tímto také velmi děkuji. Díky
sponzorským darům se nám v roce 2013 podařilo zorganizovat akci Halloween,
přispěli jsme na nákup dárků pro žáky, zakoupili jsme výtvarný materiál, osvětlení
vánočního stromu. Velkým úspěchem našich žáků skončilo okrskové kolo v halové
kopané, kde jsme obsadili krásné 2. místo a postupujeme dál. Podařilo se nám
opravit školní rozhlas, který po delší odmlce opět vysílal 20. 12. 2013, kdy si žáci
školy připravili vánoční vysílání. V prosinci navštívili žáci 1. stupně krásné baletní
představení Louskáček, které nastudovalo Národní divadlo Brno. Určitě všechny
vánočně naladilo a potvrdilo, že Vánoce jsou již za dveřmi. To také potvrdil
Mikuláš, který nás navštívil spolu s čerty a anděly. V rámci školních kol soutěží
proběhl v prosinci turnaj v dámě a šachu, přehazované, florbalu, halové kopané,
vybíjené. Poslední týden se uskutečnil Barevný týden, který organizoval žákovský
senát. Každý den se žáci oblékali do určených barev, nejkrásnější byl pátek, kdy
jsme se celí v bílém rozloučili, zazpívali koledy u vánočního stromu školy a vydali se
na prázdniny.
Z mého pohledu byl prosinec opět pestrý na školní akce, jak vzdělávací, tak
kulturní i sportovní. Každý si mohl vybrat, a to je naším záměrem. Aby se mohl
realizovat každý žák, ať sportovně, tak umělecky založen.
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Leden akce organizoval různé
7. 1. Třídní schůzky Všichni vyučující

8. 1.
20. 1.
22. 1.
27. 1.
29. 1.

Preventivní program 
PPP Břeclav

Mgr. M. Kristová Mgr. H. Adamusová
PPP Břeclav

K 6.1. Klima školy – vyhodnocení 
dotazníku
školy

Vyučující  
4. – 9. ročníku

vyhodnotila 
Mgr. M. 
Kristová

rodiče na třídních 
schůzkách

8., 9. 1. Tříkrálová sbírka Mgr. Irena Homolová 21 958,-Kč

leden Soutěž – Příroda kolem nás p. S. Osičková, 
Mgr. M. Sova

22. 1. Pololetní pedagogická rada Všichni vyučující

24. 1. Soutěž – stavíme ze 
stavebnice, 
Cestou  necestou

Mgr. D. Řehánková, 
Mgr. R. Rebendová, 
Mgr. P. Úlehlová,
Mgr. M. Kristová, Mgr. 

J. Bistrá

1. stupeň

leden Voda, výtvarná soutěž Mgr. M. Sova

leden Výroba dárků pro děti k 
zápisu

p. Z. Mácsai žáci školy 

30. 1. Předání pololetního 
vysvědčení, slavnostní 
vysílání školního rozhlasu

Třídní vyučující,
Mgr. M. Sova

30. 1. Vystoupení ve školní 
družině –
Kouzelník Valdini

p. S. Osičková

31. 1. Pololetní prázdniny
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L E D E N 2014

Měsíc leden byl ve znamení opakování, písemných prací, zkoušení. Žáci zúročili své
znalosti. Některým se podařilo „zabodovat“ kladně, jiným záporně. I když to byl měsíc
hlavně pracovní, tak se i na výchovné akce a zábavu našel čas. Školu navštívila
pracovnice Pedagogicko - psychologické poradny v Břeclavi a v několika blocích
seznámila žáky s nástrahami, které na ně v životě čekají. V současné době toho není
zrovna málo, což si určitě všichni rodiče uvědomujeme. Proto jsme se také s paní
Adamusovou dohodli, že i pro rodiče udělá krátkou přednášku na toto téma, která
proběhne před třídními schůzkami v dubnu. Na lednových třídních schůzkách jsme vás
informovali o výsledcích dotazníku Klima třídy, který vyhodnotila Mgr. Martina
Kristová.

Celkové pořadí atmosféry ve třídách, výsledky:
místo – zábava – 95 %

místo – kamarádství – 83 %
místo – bezpečí – 72 % (72,17 %)
místo – pohoda – 72 % (71,67 %)

Děti se mohly tento měsíc zúčastnit výtvarných soutěží, také soutěže ve stavění z
různých stavebnic. Žáci školy připravili drobné dárky pro své nové kamarády, kteří
přijdou v únoru poprvé k zápisu. Na stránky školy se nám podařilo přidat nové záložky,
z nichž by vás asi nejvíce mohlo zajímat to, že si můžete prohlédnout i videa. Ing. J.
Maděřič poskytl svá videa z vánoční akce školy, za což mu patří náš dík. Dále bych rád
poděkoval Mgr. Ireně Homolové za organizaci tradiční Tříkrálové sbírky, která letos
měla rekordní výsledek. Dík patří vám všem.
Pololetí jsme ukončili slavnostním vysíláním školního rozhlasu, předáním vysvědčení a

vystoupením kouzelníka ve ŠD. Děti si mohly odpočinout v pátek, kdy byly jednodenní
pololetní prázdniny a v pondělí s čistým štítem nastoupíme do druhého pololetí.
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Datum Akce Organizoval Různé

5. 2. Prvňáčci zvou k zápisu Mgr. D. Řehánková návštěva v MŠ

2. 2. Vítání občánků Mgr. D. Řehánková obecní úřad

6. 2. Klima třídy – program PPP, 
7. ročník

PPP Břeclav, 
Mgr. Adamusová + TU

7. ročník

6. 2. Zahájení vysílání –
Kalendárium školy

Mgr. K. Bartošíková

7. 2. Valentýnská dance párty Mgr. I. Sovová, senát

únor Věneček písní…předkolo Mgr. D. Řehánková T. Tomšej,
V. Straka – postup do 

finále

10. 2. Slavnostní zápis do 1. ročníku Mgr. R. Rebendová, 
Mgr. D. Řehánková,
Mgr. P. Úlehlová, 
Mgr. M. Kristová, 
Mgr. J. Bistrá,
Mgr. M. Sova

přijato 26 žáků

13. 2. Halová kopaná– okresní kolo,  
Břeclav

Z. Mácsai

Konverzační soutěž AJ, školní 
kolo

Mgr. I. Sovová

27. 2. Konverzační soutěž AJ, okresní 
kolo

Mgr. I. Sovová K. Kvitová 9. r., 
M. Hubáček 6. r.

únor Podán projekt Na zelenou
(případná dotace)

S. Osičková
Mgr. M. Sova

únor Podán projekt učebna fyziky –
ČEZ
(případná dotace)

Mgr. M. Sova, 
Mgr. R. Pekárková
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Ú N O R   2014

Únor byl ve znamení přípravy na velmi důležitou součást školního roku – zápis budoucích
prvňáčků. Opět se celé akce ujaly paní učitelky z 1. stupně a připravily pro děti krásné
odpoledne, kde byly hravou formou zkoumány předpoklady dětí pro vstup do první třídy.
Celý zápis byl motivován pohádkou O pejskovi a kočičce. Věřím, že jak děti, tak i rodiče
ocenili práci, kterou si vyučující daly s přípravou celé akce.
Dalším vydařeným projektem byla taneční párty, kterou uspořádal žákovský senát spolu
s výchovnou poradkyní. Odměnou pro žáky 9. ročníku byla možnost přespání ve škole.
Této možnosti také rádi využili. V rámci zlepšování vztahů žáků ve třídách byl PPP
Břeclav realizován v VII. třídě program na zjištění vztahů mezi žáky – Klima třídy.
Škola také spolupracuje s obecním úřadem. Tento měsíc žáci vystupovali na slavnostním
vítání občánků. Výsledek turnaje ve fotbale ovlivnila nemocnost našich fotbalistů.
Velkou pochvalu si ovšem zaslouží ti, kteří se turnaje zúčastnili a bili se jako lvi. Ostudu
naší škole určitě neudělali. Kromě sportovních soutěží mohli žáci také ukázat, co se
naučili v anglickém jazyce. Proběhlo školní i okresní kolo olympiády AJ. V rámci inovací
jsme zavedli vysílání s názvem Kalendárium, kde mimo nástěnky u vchodu budeme i v
rozhlase žáky informovat o zajímavých výročích jednotlivých měsíců.
Snažíme se získat pro školu finance i z jiných zdrojů, grantů. Proto jsme se také
přihlásili zatím do dvou programů – Na zelenou , Učebna fyziky ( ČEZ). Oba projekty
však došly zamítnuty. I když jsme dostali pochvalu za zpracování projektové žádosti,
přednost dostaly velké školy ve městech, kde je dopravní situace pochopitelně
složitější. Tak snad příště.
Pochvalu zaslouží všichni žáci, kteří nás reprezentovali v soutěžích.
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datum akce organizoval různé

5. 3. Okresní soutěž ve šplhu
Gymnázium Břeclav

Z. Mácsai 3. místo – L. Uhlíková,
6. místo – M. Slámová,
2. místo družstev - dívky

18.3. Vycházka s myslivcem Mgr. D.Řehánková, 
Mgr. R.Rebendová, 
Mgr. J.Bistrá, 
Mgr. M.Kristová, 
Mgr. P. Úlehlová

1., 2. r., 3., 4., 5.r.

7. 3. Sběr – 2. akce p. S. Osičková cca 2 600 kg

7. 3. Loutkové divadlo Radost, 
Mach a Šebestová

1. st. 

7.3. Patronát nad pomníkem 
T. G. Masaryka

Mgr. I. Sovová 8. ročník

11. 3. Planetárium Brno 2. st.

15. 3. 3001 : Příběh planety Země, 
sci- fi povídka

Mgr.K. Bartošíková
Celostátní literární 
soutěž

17. 3. Zasaď si svůj strom 1. st. Stacionář Vlaštovka Brno –
návštěva

21. 3. Matematický Klokan Mgr. R. Pekárková

25. 3. Veselé zoubky Mgr. D. Řehánková 1.ročník

27. 3. Planetárium Brno – 1. st. 1. st.

27. 3. Exkurze – Autoservis 
pneuservis Václav Krejčí

p. Z. Mácsai 6. ročník

28. 3. Rozhlasové vysílání ke Dni 
učitelů

Žákovský senát
Mgr. I. Sovová

průběžně Doučování na přijímací 
zkoušky – ČJ, M

Mgr. R. Pekárková, 
Mgr. K.Bartošíková

Opravený zvonek Vedení školy zakoupen nový

Hodiny do tříd Vedení školy 2. Stupeň + 5. r. 

Logo školy - hlasování vedení školy Celá škola. 
T. Doláková – autorka 

Návštěva starosty obce p. Z. Mácsai 8. ročník

Anketa drogy p. Z. Mácsai 8. ročník

Výzdoba jídelny, oprava 
nátěru  zábradlí

p. Z. Mácsai 2. stupeň
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B Ř E Z E N    2014

Měsíc březen byl na naší škole ve znamení jara. V rámci projektu Zasaď si svůj strom, který
jsme realizovali společně s obecním úřadem, vysadili žáci 1. stupně druhou část aleje.
Zajistili jsme spolupráci se stacionářem Vlaštovka z Hodonína, jehož děti si u nás zasadily
svůj strom. Budou také soutěžit s našimi žáky na školní olympiádě v červnu. S velkým
ohlasem se setkal již druhý sběr papíru. Tímto bych rád poděkoval všem zúčastněným,
zejména těm rodičům, kteří dětem se sběrem pomohli. Výtěžek celé akce bude věnován na
nákup ocenění pro žáky a kulturní akce. Jarní příroda a zajímavé vyprávění o zvířatech v okolí
naší obce obohatily výuku na 1. stupni formou vycházky a zajímavé besedy s Ing. J. Valáškem,
který si na naše děti udělal čas. Žáci druhého stupně navštívili v hodině fyziky autodílnu p. V.
Krejčího, který dětem přiblížil fyzikální učivo v praxi. Jaro je také spojeno s úklidem, proto
jsme se postarali s žáky o nový nátěr plotu u základní školy, osmáci si vzali patronát nad
pomníkem T. G. Masaryka a celý ho vyčistili. Nový opravený zvonek již nikoho nenechá na
pochybách, že zvonilo. Je slyšet až do ředitelny. Velkým úspěchem bylo pro školu třetí místo
L. Uhlíkové v okresní soutěži ve šplhu. Další soutěže měsíce března: Matematický Klokan,
literární soutěž a program Veselé zoubky pro 1. ročník. Žáci také navštívili divadlo,
planetárium, starostu obce. Velkou akcí bylo také celoškolní hlasování – LOGO školy. Bylo
součástí projektu „Naše škola“. Příští rok budeme vytvářet a hlasovat pro vlajku školy a další
pak pro hymnu školy. Deváťáci se připravují spolu s vyučujícími na přijímací zkoušky, tak jim
to v dubnu snad všem vyjde a dopadnou, jak si přáli. Záleží hlavně na jejich píli a snaze, škola
jim vyšla maximálně vstříc. Velkou radost nám udělal žákovský senát, který nezapomněl a na
Den učitelů připravil pro všechny krásné rozhlasové vysílání jako poděkování všem učitelům
školy.
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datum akce organizoval různé

31.3, - 4.4. Bláznivý týden 1. stupeň Celá škola

3.4. Recitační soutěž – školní 
kolo

1. stupeň vítězové
D. Čupr, L. Slámová,
A. Trecha

4.4. Zdravé zuby – preventivní 
program

Vedení školy 2. -9. r.

8.4. Láska ano, děti ne –
preventivní program 
Břeclav

Ing. M. Kosová 8., 9. r.

10.4. Cyklistická soutěž-školní 
kolo

Mgr. P. Úlehlová +
1. st.

1. st.

14.4. Brno – výchovný program 
Vlastnosti a charaktery

Mgr. K. Bartošíková, 
Mgr. R. Pekárková

6., 7. r.
Hrazeno sponzorsky

15.4. Výtvarné soutěže –
Malujeme se slonem 
Bobem, Příroda kolem nás

Mgr. M. Sova,
p. S. Osičková

16.4. Přednáška pro rodiče –
PPP Břeclav - Kyberšikana

Vedení školy Mgr. H. Adamusová, 
Mgr. K. Haraštová

16.4. Třídní schůzky TU

17.4. Generální zkouška na školní 
akademii

Vedení školy
Vyučující 1. st.

15.4. Vybíjena 1. st.-
Okrskové kolo

p. Z. Mácsai 1. místo

24.4. Dopravní soutěž, Břeclav Mgr. P. Úlehlová 8. místo

28.4. Preventivní požární poplach Vedení školy Celá škola

29.4. Příroda lužních lesů
Výtvarná soutěž

p. S. Osičková 2. místo, J. Očenášková

30.4. Zeměpisná přednáška 
Afrika, Indie

Vedení školy Celá škola
Hrazeno sponzorsky

30.4. Setkání s uměním, 
Gymnázium Břeclav

Mgr. K. Bartošíková Výtvarná soutěž

duben Olympijský víceboj – Česko 
sportuje

p. Z. Mácsai Celá škola

duben Toulky přírodou – výtvarná 
soutěž

p. S. Osičková 1. místo Marek Maděřič –
8. ročník
2. místo Tadeáš Tomšej –
3. ročník
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D U B E N   2014

Měsíc duben přinesl opět mnoho zajímavých akcí, ale také úspěchů. K těm nejvíce ceněným
akcím patřila zejména zeměpisná přednáška o Indii a Africe, kterou přednesl cestovatel
Tomáš Kubeš přímo na naší škole. Většina žáků se shodla na tom, že by chtěli tuto akci příští
rok zopakovat. Pan Kubeš nám nabídl další možná témata, takže jsme již do plánu zařadili
tento návrh. Také projekt Zdravé zuby, v rámci kterého nás navštívily studentky a
přednášely dětem, jak si správně čistit zuby, byl velmi kladně hodnocen jak žáky, tak
vyučujícími. Duben je tradičně spjat s dopravní výchovou – Duben měsíc bezpečnosti –
proto jsme pro žáky 1. stupně uspořádali dopravní soutěž, jejíž vítězové poté
reprezentovali školu v okresní soutěži. Žáci měli možnost zhlédnout výchovné programy jak
v Břeclavi, tak v Brně. Jejich názvy jsou uvedeny v tabulce. Žáci 1. stupně měli možnost
soutěžit v recitaci. V tomto měsíci se nám podařilo získat krásná umístění ve sportovních a
výtvarných soutěžích. Poděkování patří i našim pedagogům, kteří děti připravují. Ze
sponzorských darů jsme mohli všem dětem zaplatit již zmiňovanou zeměpisnou přednášku a
také 6. a 7. ročníku zájezd do Brna. Za to patří naše velké díky sponzorům školy. Měsíc
duben byl také ve znamení přípravy na Velkou školní akademii, kterou jsme letos pojali
opravdu ve velkém. Rozhodli jsme se, že zřídíme na škole sociální finanční fond, ze kterého
bychom rádi přispívali těm žákům, jejichž rodiče nemají tak dobré finanční možnosti, aby
zaplatili dětem všechny akce školy. Na fondu bude určitá částka (podle výše sponzorského
daru) a zákonní zástupci si budou moci písemně požádat o finanční výpomoc, která by byla
asi ve výši 20 – 60% z částky. Nyní se nám sešly dva sponzorské dary, jejichž dárci si přáli,
aby částka byla použita na tyto případy. Jsem jim za jejich nabídku nesmírně vděčný,
protože často vidíme, že by žáci jeli například do divadla, ale finanční situace rodiny jim to
nedovoluje. Proto volíme tento způsob spoluúčasti školy, obce a rodiny.
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datum akce organizoval různé

2. 5. 2014 Zkouška na školní akademii Vedení školy

4. 5. 2014 Velká školní akademie Vedení školy + škola
7. 5. Noc s Andersenem – nocování ve 

škole
1.stupeň + knihovna Špekáčky, občerstvení 

hrazeno sponzorsky

7. 5. Prohlídka školy Vedení školy + školnice Kontrola provozu

7. 5. Mc Donald Cup p. Z. Mácsai Okrskové kolo, 
2. místo

9. 5. Ředitelské volno, nátěr zábradlí 
školy, schody

Vedení školy

13. 5. Vybíjená – okresní kolo p. Z. Mácsai 3. místo
14. 5. Pracovní porada Vedení školy
14. 5. Focení 9. r. Vedení školy 9. roč.
14. 5. Květinový den 2014 Mgr. I. Sovová 9. ročník

13 781,- Kč
16. 5. Focení žáků školy Vedení, p. Omelka Odloženo, pršelo
20. 5. Focení žáků Vedení, p. Omelka
21. 5. Projekt – Velké Bílovice

9., 4., 5. r.
Mgr. M. Kristová, 
Ing. M. Kosová, 
Mgr. J. Bistrá

přírodopis

21. 5. Deváťáci učí prvňáky p. Z. Mácsai Projekt Patroni, ale i 
kamarádi

22. 5. Ukázkové hodiny s rodilým 
mluvčím

Vedení školy Ukázka hodiny s rodilým 
mluvčím z Velké Británie

23. 5. Pasování druháčků na rytíře 
Čtenářského řádu

Mgr. M. Sova, knihovna
Mgr. R.  Rebendová

30. 5. Velká školní olympiáda,
Stacionář Vlaštovka

p. Z. Mácsai,
Mgr. R. Rebendová, 
Mgr. I. Sovová
+ všichni ped. prac. školy

Ceny, medaile, diplomy,
sladkosti pro všechny –
hrazeno sponzorsky

Duben, 
květen

Rozpočti si to Mgr. M. Kristová Projekt, blíže na 
stránkách školy

Dotazník SWOT Vedení školy Žáci, učitelé, rodiče



27

V květnu jsme opět nezaháleli a učitelé pro žáky připravili mnoho zajímavých akcí. Největší
úspěch zaznamenala zejména Velká školní akademie, která byla v letošním školním roce „výměnou“
za Vánoční besídku, která proběhne v příštím školním roce a bude se vždy s Velkou akademií školy
střídat. Žáci si se svými vyučujícími připravili krásný program pro všechny maminky. Oslovili jsme
pana Jaroslava Buzrlu, který nám zapůjčil sbírku historických krojů. Pod jeho zajímavým výkladem
pak žákyně 7. – 9. ročníku předvedly tyto skvosty lidové kultury naší obce. Jak jsem již řekl
v úvodu, úspěch byl obrovský. Proto jsme se rozhodli, že budeme v tomto trendu pokračovat i
nadále a vánoční besídku školy zpestříme také malou přehlídkou. Sami uvidíte. Další akcí byla Velká
školní olympiáda – již 6. ročník. Tradičně nám nepřálo počasí, ale na mladých sportovcích a jejich
výkonech to nebylo vidět. Novinkou byla návštěva našich nových přátel ze Stacionáře Vlaštovka
z Hodonína. Společně s žáky školy soutěžili a věřím, že si odváželi mimo diplomů a medailí i krásné
zážitky. Děti z 1. stupně již podruhé nocovaly ve škole, a i když jim počasí nepřálo, podle ohlasu
bylo vidět, že se jim tato akce velmi líbila. V květnu jsme se také tradičně zapojili i do
sportovních soutěží okresního formátu. Zde jsme dosáhli pěkných výsledků, ale musíme dále
trénovat a hlavně si více věřit. Zajímavým projektem, který probíhá, je Rozpočti si to. Zde se žáci
4. ročníku pod vedením paní učitelky učí sestavovat rozpočet rodiny, nakupovat, hospodařit
s penězi. Bližší informace o tomto projektu se můžete dozvědět na stránkách školy. Žáci si také
mohli vyzkoušet své znalosti angličtiny, když nás navštívila rodilá mluvčí z Anglie. Sami deváťáci si
pak mohli vyzkoušet, jaké to je učit. V rámci projektu školy Patroni, ale i kamarádi, připravili pro
své prvňáčky výukový program do prvouky, který poté společně prezentovali a vedli vyučovací hodinu
právě s prvňáčky. Druháčci se pak stali „rytíři“. V obecní knihovně byli pasováni na čtenáře
Rytířského řádu. Tradičně se škola zapojila do charitativní akce Květinový den 2014, který si vzala
pod patronaci výchovná poradkyně školy spolu s žáky 9. ročníku. Vše potřebuje důkladnou přípravu
a mnoho času. Za to bych rád poděkoval pedagogickým pracovníkům školy, ale i těm, kteří nám
pomáhali s přípravou školní akademie. Vám, rodičům, bych pak rád poděkoval za to, že jste si našli
čas a vyplnili formulář SWOT (dotazník), který jsme vám v květnu zaslali. S výsledky jsme
seznámili elektronicky.
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Otázka
Dotazník SWOT 2014 pro rodiče

Hodnocení 
rodičů

Jsme spokojeni s kvalitou vyučování ve škole 1,79

Jsme spokojeni s hodnocením a klasifikací žáků. 1,63

Množství poznatků, které žák získává ve škole, je dostatečné. 1,64

Spolupráce s učiteli našeho dítěte je na velmi dobré úrovni. Učitelé jsou otevření, 
vítají spolupráci.

1,47

Doba, kterou tráví dítě ve škole, je přiměřená. 1,35

Doba, kterou tráví dítě doma přípravou na vyučování, je správně dlouhá. Dostává 
přiměřené množství úkolů.

1,83

Organizace školy je správná (rozvrh, přestávky, vstup do školy) 1,31

Jsme spokojeni s prací školní družiny a školního klubu. 1,33

Naše dítě se ve škole cítí bezpečně. 1,41

Jsme dostatečně informováni o našem dítěti (třídní schůzky, žákovské knížky atd.), 
o životě školy.

1,19

Vyhovuje nám nákup učebních pomůcek ( prac. sešity) prostřednictvím školy. 1,44

Děti jsou ve škole dostatečně informovány o nebezpečí návykových látek, šikaně, 
zneužívání.             

1,29

Nabídka školních akcí je dostatečná. 1,56

Jsme spokojeni s prostory školy a jejich vybaveností. 1,77

Jsme spokojeni s tím, že naše dítě navštěvuje tuto školu.

1,37
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datum akce organizoval různé

2. 6., 
3. 6.

Atletické přebory Podluží
Lanžhot 2014
1. st. – 15 dětí
2. st. - 11 dětí

p. Z. Mácsai 25 medailí
5 zlatých, 9 stříbrných a 11 
bronzových

3.6. Škola nanečisto – návštěva budoucích 
prvňáčků z MŠ

Mgr. D. Řehánková, 
Z. Veselá + MŠ

3.6. Návštěva družební školy
MŠ a ZŠ Strážek, 
Mše v kostele

Mgr. M. Sova, 
Mgr. J, Bistrá

6.6. Sběr papíru p. Osičková 4 040 kg
9.6. Beseda v knihovně –

Z. Muller
Mgr. D. Řehánková
Mgr.M. Sova

1.ročník

10.6. Chemie – workshop
Velké Bílovice

Vedení školy.
ZŠ Velké Bílovice

8., 9.r.

11.6.
9.6.

J. Lada – výstava Břeclav Mgr.R. Rebendová, 
p.S.Osičková, 
Mgr.M.Kristová

4., 5., 6., 7.r.

11.6. Návštěva hasičské zbrojnice 
v Moravském Žižkově

Mgr.D. Řehánková
starosta obce
Bc.J.OSička

1.ročník

12.6. ŠVZ Praha – 9.r. Ing.M. Kosová, 
p. S. Osičková

13.6. Tvořivé dílny Tvrdonice p. S. Osičková zástupci tříd
Příroda kolem nás – výtvarná soutěž p.S. Osičková

Mgr. M. Sova
Čestné uznání M. Maděřič

18.6. Závěrečná pedagogická rada Pracovníci školy
23.6. ŠVZ – Brno, 6.a 7.r. Mgr.K.Bartošíková, 

Mgr.R.Pekárková
22. – 26.6. Škola v přírodě - Beskydy 1.stupeň

ved. Mgr.R.Rebendová
Mgr. M. Kristová,
Mgr.P. Úlehlová, 
Mgr.J.Bistrá, 

Zdravotník – p. Dřevěná

26.6. Slavnostní pasování deváťáků Mgr. Miloslav Sova,
Ing. M. Kosová
Bc. Josef Osička

27.6. Slavnostní ukončení školního roku Vedení školy + pracovníci 
školy, hosté

Hosté Ing. J. Fadrná, 
Bc. Josef Osička, pracovnice OÚ, 
rodiče žáků

Květen -
červen

Evropské jazykové portfolio – AJ, NJ 
7. ročník

Mgr.I. Sovová Založení jazykového portfolia -
internet

červen Život dětem 
Charitativní sbírka

Mgr. P. Úlehlová 1050,- Kč

červen 3 Nej akce školního roku-
Hlasování žáků

Vedení školy, 
Mgr.K. Bartošíková

1. Škola v přírodě
2. Planetárium Brno
3. Haloween
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MĚSÍC ČERVEN nevybočoval z našeho „trendu“ a byl opět plný zajímavých akcí pro žáky. Ty byly jak vzdělávací, tak
oddychové. Mezi ty nejvíce ceněné patřila Škola v přírodě, kterou jsme pořádali poprvé. Dalo to mnoho práce, kterou člověk neznalý
věci asi nepochopí. Myslím si, že veškerá snaha vyšla a dětem se tato akce líbila. Patří se poděkovat zejména paním učitelkám, které ji
připravily a zdárně dotáhly do konce.
Velkým úspěchem byla také završena sportovní příprava našich žáků. Na atletických přeborech Podluží jsme vybojovali 25 medailí, což
je na tak malou školu velký úspěch, v projektu Olympijský víceboj jsme obdrželi stříbrný certifikát. Vzdělávací akce byly tentokrát
zastoupeny jak výstavou malíře J. Lady, tak workshopem chemie, ale i besedou v obecní knihovně, návštěvou hasičské zbrojnice. Děti si
mohly také vyzkoušet své rukodělné schopnosti na velmi vydařené akci v Tvrdonicích. Překvapením byl rekordní sběr papíru. Je vidět,
že se akce ujala a v příštím roce zaujme čestné místo v tradičních projektech školy. Částka, která nám za nasbíraný papír připadne,
je opět věnována dětem v podobě odměn, zajištění akcí.
V rámci rozvíjení spolupráce s MŠ jsme uskutečnili akci Škola nanečisto, kdy si přišli budoucí prvňáčci vyzkoušet, zatím „ nanečisto“,
jak to bude vypadat od září ve škole a naopak naši prvňáci se vrátili do školky a hodinu si hráli s dětmi. V červnu nás také navštívili
přátelé ze ZŠ a MŠ Strážek. Společně jsme se zúčastnili mše, která byla určena dětem obou základních škol. Dostali jsme pozvání,
tak se možná příští školní rok vydáme směr Strážek.
Velký ohlas letos sklidily i školní výlety. Deváťáci se vydali nejdál a navštívili vysněnou Prahu. Výlet se jim velmi líbil, což bylo vidět i
na prezentaci, kterou vytvořili a hodnocení, jež psali do svých portfolií ke konci školního roku. Ostatní žáci navštívili Znojmo a Brno.
Letos jsme udělali s žáky kompromis. Navštívili jak historická místa, kde získali nové poznatky, tak místa, která jsou spíš určena
k zábavě. Toto spojení se velmi osvědčilo a určitě v něm budeme pokračovat i v příštím školním roce.
Konec roku se přiblížil a s ním i tradiční loučení s deváťáky, letos pojato trochu netradičně, v sále kulturního domu. Myslím si, že to
byla důstojná tečka za devíti lety jejich docházky do školy a závěrečné nenahrané slzy v očích mnohých žáků nás utvrdily v tom, že
naši školu navštěvovali rádi a strávili tu s námi krásné chvíle. I nám se bude stýskat.
V anketě Skokan roku se umístili žáci D. Krunčík z 8. ročníku a J. Macík z 9. ročníku.
Deset měsíců uteklo, školní rok 2013/2014 je již minulostí. Chtěl bych vám, rodičům, poděkovat za vzájemnou spolupráci, za to, že

akce školy vždy hojně navštěvujete a tím dáváte jasně najevo, že vám na naší škole a dětech záleží. Snažili jsme se tento rok dětem
zpestřit jak výuku, tak volný čas. Pokud si čtu závěrečná hodnocení žáků, která si tvoří do svých portfolií, jsem velmi rád, že vesměs
všichni ocenili jak práci učitelů, tak zajímavé akce, které byly pro ně připraveny. V příštím roce bychom rádi v nastoleném „tempu“
pokračovali, tak doufám, že si všichni přes prázdniny odpočineme a začneme v září s novým elánem. Děkuji všem sponzorům za dary,
kterých bylo letos opravdu hodně a mohli jsme díky nim dětem připravit krásné ceny i programy. Podrobnou zprávu o sponzorských
darech pak připravím do výroční zprávy školy.
Děkuji také obecnímu úřadu a mateřské škole za bezchybnou spolupráci.
Snad vám ročenka ze života školy alespoň trochu přiblíží, co se na naší škole v jednotlivých měsících událo. Pokud byste měli nějakou
připomínku, dotaz, zajímavý nápad na změnu, budu rád za každou zpětnou vazbu od vás, rodičů.

Mgr. Miloslav Sova, ředitel školy
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9. ročník
2005-2014

Petr Dřevěný
Petra Imrichová
Klára Kvitová
Jakub Macík

Kateřina Navrátilová
Denisa Osičková
Monika Slámová
Václav Toncer

Absolvent 2014
Václav Toncer
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