
Vážení naši věrní,  

kteří sledujete novinky a informace ze školy.... 

 
blíží se konec školního roku, utekl nám jako voda a zvládli jsme spoustu práce a 

náročných akcí. 
Konec května byl ve znamení Memoriálu Ctibora Čermáka. Podle všech ohlasů se opravdu 

vyvedl a máme možnost navázat dalšími ročníky. 

Všechny školy se těší na pokračování, děti byly nadšené. Chci poděkovat obci za podporu 

akce a to nejen finanční, také za  vstřícnost všech zúčastněných v pořadatelství a ochotu, 

nápaditost a zabezpečení ze strany všech. Zapojily se nejen všechny paní učitelky na 

stanovištích - p. uč. Rehová, Ryšková, Jelínková a Jilková, připravily otázky pro jednotlivá 

stanoviště a podílely se na přípravách. Poděkování patří i školní kuchyni za výborný 

servis,oběd pro všechny zúčastněné, snídani i balíček na cestu- paní kuchařce Szczurkové, 

paní Holinské a Bořilové. Děkuji panu Adámkovi za pomoc při plánování akce a zkušenosti z 

minulých ročníků. 

Také všem, kteří pomohli na stanovištích, ať už ze strany zúčastněných škol, nebo 

dobrovolníci z rodičů - paní Kúřilové, policejnímu dozoru z Jevišovic na přechodu pro 

chodce, zdravotnickému dohledu- studentkám Báře Hübnerové, Kristýně Klinerové a 

Nikole Fučíkové.Dík patří  našim hasičům panu Dvořákovi se synem a myslivcům panu 

Olivovi a Hellmanovi. 

Náročná trasa 3,2 km dlouhá - Křížovou cestou, lesem, stoupání i klesání zvládli všichni 

soutěžící bravurně a v rekordních časech. Rozhodoval samozřejmě i  počet bodů, získaných 

vědomostmi na stanovištích Máme rádi česko, Náš jazyk a matematická a finanční 

gramotnost, Zdravověda, Rostliny, zvířata a lidé. Hod granátem na cíl, střelba ze vzduchovky 

a srážení plechovek vodou na stanovišti hasičů a myslivců samozřejmě zabodovala u 

soutěžících nejvíce. Na prvním místě se umístilo družstvo z Kravska, na druhém z Ratiboře, 

na třetím z Jevišovic. Máme samozřejmě radost, že naši hosté se umístili na předních místech, 

o to větší výzva je to pro nás, získat putovní pohár zpět do Mašůvek. Fotografie najdete jak na 

webu školy, tak obce, děkuji panu Buršovskému za zabezpečení aparatury a krásné fotky, 

pomoc na trase.  

Všichni soutěžící získali nádherné medaile z dílny paní Krulové, diplomy a věcné ceny. 

Ti tzv. na bedně - také poháry a vítězové z Kravska zmíněný broušený putovní pohár. 

Tak prý za rok v Ratiboři. 

Doufáme, že se Vám líbil program na den Matek. Uvědomujeme si, že byl dlouhý, ale zase 

byl s přestávkou. Snažíme se vždy zapojit všechny děti, aby jste je viděli.....ale když oni toho 

tolik umí.......... krásné pásmo školky p. uč. Jilkové a Jelínkové, flétny i klávesy...dík p. uč. 

Freyové, anglické pásmo p. uč. Rehové, Karkulka- muzikálek z dramatického kroužku p. uč. 

Ryškové, moje country a twist........všechno jsme Vám chtěli ukázat a hlavně...školáci si 

spoustu z toho vymýšlejí sami, jsou zapálení i akční, samostatní a ochotní a toho si 

považujeme. Škoda, že jste někteří nevyrdželi do konce. Další vystoupení bylo 8.6. ve škole 

jen pro školku, to už jen Karkulka.  

Výlety školní- 24.května turistický na Lapikus, školka Sluníčka 12.6.do Plenkovic a Kuřátka 

na koupaliště, všichni pak společně do Tábora do ZOO. Dětem se ZOO líbila, program jsme 

však předpokládali kvalitnější. Od teď už jen Jihlava...kvalita za rozumnou cenu:) 

Sportovní akce- Olympiáda v Kravsku pro 4 školy ovšem jako vždy nezklamala, 19 medailí, 

výborná organizace a zabezpečení.. ..tak zase příští rok...ty osvědčené akce jako tato. Bude 

ještě Olympiáda školková i školní, kde si můžou  ještě všichni  změřit síly. Pak i ve 

vědomostních soutěžích, které chystáme ve škole na konec roku Moudrá sova , Zdravé zuby, 

Dobrý čtenář.... 

Oslavy a zábavné dny, které jsou už tradičně  součástí našeho ročního plánu, 1.červen MDD. 



Opět jsme kreslili na chodník před školou, vyrobili transparent a prošli průvodem obcí, stříleli 

ze vzduchovky na školní zahradě, opekli si buřty. Dík panu Olivovi...super. Další zábavný 

den Naruby- holky za kluky a kluci za holky najdete na webu a hlavně fotky..Poslední 

zábavný den bývá Bez učitele, kdy budou žáci mít za úkol zvládnout část dne bez nás....my 

budeme němí...jak si rozvrhnou činnost, jídlo, hry nebo učení, hygienu a pobyt venku, bude 

na nich. Musí se domluvit, vše si odhlasovat si, porovnat se. Napíši Vám příště, jak to 

proběhlo. 

Děkuji všem za vedení kroužků- panu starostovi Freyovi za informatiku, p.uč. Freyové za 

flétny, p. uč. Rehové za agličtinu, p. uč. Ryškové za dramatický, p. uč. Jilkové za logopedické 

chvilky,p. uč. Jelínkové za ruční práce a florbal, paní Krulové za keramiku. 

Náš projekt Kultura pro duši končí vždy filmovým představením ke Dni dětí, tentokrát bylo 

31.5., jeli jsme na Ferdinanda do Znojma. 5 divadelních představení máme za sebou, 12 

kulturních vystoupení na akcích školy i obce.  

Exkurze do Znojma pro školu  bude 27.června a pak už 29. vysvědčení a ukončení školního 

roku. Letos bude na sále OÚ, všechny Vás zveme v 8 hodin zakončit náš školní rok 2017/18. 

 

 Zvládli jsme toho letos opět opravdu hodně. Máme výborné výsledky z akcí, soutěží, ohlasy 

z vystoupení, představení, naši žáci i děti mateřské školy pracují naplno a kvalitně, jsme akční 

i kreativní  a naše děti jsou dobře připraveny a umí...............!! 

 

To se nechlubím, .......takto nás hodnotila česká školní inspekce, která nás navštívila 23. 

a 24. května. 

 

 

                                                           Mgr. Alena Kratochvílová 
 


