
Vážení čtenáři, 

dva měsíce práce ve škole jsou za námi a v polovině listopadu nás už čeká čtvrtletní porada a 

schůzka  rodičovského sdružení, přesněji 29.11. 

Víkend před ním budou děti vystupovat na setkání s důchodci 27.11. ve 14 hodin v sále OÚ a 

25.11.na rozsvěcení obecního vánočního stromu na návsi. 

22. a 1. listopadu máme ve škole výukový program od znojemských hasičů  Hasík. Celkem bude 

trvat 4 vyučovací hodiny. 

21. 11. k nám zavítá už tradičně Divadélko pro školy z Hradce Králové s Africkou pohádkou, 

vybíráme 40 Kč na dítě. Ve školce vybírají p. učitelky, ve škole p. Holinska. 

13.11. bude vystupovat škola  i školka na Vítání občánků ve 14hodin v sále. 

3. listopadu budeme mít další ze zábavných dnů ve škole a to Barevný den, tentokrát puntíkovaný. 

Bude puntíkovaná promenáda, vyřezávání dýní, skládání básní, výroba puntíkovaných balónků, 

navlékání korálků, focení, turnaj ve stolní hře a na závěr puntíkovaná diskotéka. 

Na 10.listopadu je objednáno 5 dětí na vyšetření zraku v mateřské škole. 

V předešlém měsíci jsme se 18.10.fotili k Vánocům,a 25.10. jako každý rok proběhl Den 

nanečisto pro naše předškoláky. 

 11 předškoláků se přesunulo z přízemí z  mateřské školy do 1. patra do  základní školy. 

Z čarovného klobouku si vylosovali svého poradce, se kterým ten den pracovali v lavici. Plnili 

úkoly na interaktivní tabuli, na pracovních listech a na počítačích. Navštívili obě učebny školy, 

seznámili se s prostředím a učiteli ve škole. Předškoláci odcházeli  plni dojmů a  se samými 

jedničkami zpět do školky. Za splněné úkoly získali Vysvědčení předškoláka. 

Kromě této akce  ještě děti zažily koncert Když zahraje harfa, kde se představilo 32 nástrojů, 

některé si mohly i vyzkoušet, tvořit skladby. Tak jako Divadélko pro školy, tak i koncerty učitele 

hudby Mgr. Leoše Drahotského jsou už zamluveny i na příští rok. 

V říjnu bylo 19.,20. a 21. ředitelské volno z důvodu závady na kotelně, od 21. již topíme.26.,27. 

byly podzimní prázdniny a 28.státní svátek.24. A 25. 10. zastupovala p. Vašíčková v kuchyni. 

 

V říjnu  také začaly všechny kroužky. 

Na florbal v pondělí do sálu ve 13.15 hodin je přihlášeno 12 žáků, do tanečního kroužku ve středu 

ve 13.15 hodin 9 dívek. Budou  jednou za 14 dní s p. uč. Kratochvílovou.   

Flétnu u p. učitelky Freyové má 14 žáků v úterý, 12.30-13.00 začátečníci a 13.30-14.00 pokročilí. 

Do kláves k p. učitelce Dokulilové bude ve středu v 15.00-15.30 docházet 6 žáků. 

Na turistický kroužek jednou za 14 dní ve čtvrtek bude chodit 17 žáků, opět zveme i rodiče. 

Ruční práce p. vychovatelky Jelínkové jsou v pátek ve 13.30, přihlášeno je 9 žáků. 

Na nepovinný předmět náboženství jsou přihlášena 2 děvčata, ve středu ve 14 hodin ve škole s p. 

farářem S. Vášou. 

Keramický kroužek bude dle dohody s p. Krulovou, 13 žáků se rozdělí na skupiny  a v době družiny 

budou docházet s p. vychovatelkou. V pátek 15.15-16.00 chodí 4 žáci do konverzace angličtiny, 

vedené p. Hasanem. 

V mateřské škole je 6 dětí přihlášeno do logopedického kroužku k p. uč. Jilkové. 

Za vedení kroužků všem vedoucím předem děkuji. 

Uvažujeme o bruslení ve Znojmě, zjistíme ještě zájem a možnosti dětí. 

Pro školu máme v plánu zakoupení mikroskopu k výuce z peněz ze sběru.   Na Vánoce chceme 

dokoupit další hračky do MŠ , stavebnice a stolní hry do ŠD a další sportovní potřeby jako florbalky, 

sítě, vesty a fitnes balony do školy ze státních prostředků ONIV. 

Nové školní programy MŠ, ZŠ i ŠD, schválila školská rada,taktéž výroční zprávu za rok 2015/16. 

Veškeré informace najdete na našich webových stránkách. Sledujte také fotografie z akcí, snažíme 

se je tam ukládat ještě týž den. 

Najdete tam i práce žáků, které byly vloni odeslány do soutěže Čarovné barvy země. Letos vyšel 

katalog prací a celostátní výstava prací žáků z celé republiky je nyní vystavena ve Znojmě v 

prostorách budovy ZŠ Mládeže, byla už v konírně zámku v Miloticích a v rakouském Haardeggu. 

Poputuje ještě do Fakultní nemocnice Brno a do Panského dvora ve Veselí nad Moravou. 



V rámci projektu Malé energetické akademie, které se žáci účastní s p. uč. Dokulilovou, budou 

renovovat lavičky na školní zahradě. 

 

Každý měsíc kromě nějakého zábavného dne máme vystoupení žáků, výukový program kulturní 

nebo sportovní….tak vlastně každý týden něco. Je to někdy opravdu  náročné, ale snažíme se  dát 

dětem to nejlepší, co můžeme, umíme a co seženeme... 

 

                                                                                                 Mgr. Alena Kratochvílová 

 

 

 

 


