Základní škola T. G. Masaryka
Moravský Žižkov

datum
1. 9.

akce
organizoval
Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016 Vedení školy

různé

1. 9.
září

Pasování prvňáčků a patronů 2015
Výtvarná soutěž
Nakresli Pannu Marii

Vedení školy, Mgr. R. Zapletalová
p. S. Osičková

září

Vyhodnocení soutěže Zdravé zuby

Vedení školy, Celostátní soutěž

Výherkyně K. Lašková, 4.

14. -18.9. Pedagogická praxe ve školní družině – J.
Osičková

p. S. Osičková

ŠD

17-9-

Dýňobraní – O nejkrásnější dýni

Mgr. R. Rebendová, ,Mgr. M. Kristová,,Mgr. M.
Šubertová, Mgr. J. Bistrá, , Mgr. R. Zapletalová

1. stupeň + žáci 9.r.

17.9.

Vzdělávací pořad – cestovatel T. Kubeš

Vedení školy

1.– 9.r Hrazeno sponzorsky

16.9.
22. 9.

Začátek výuky s rodilým mluvčím AJ
Strážnice – skanzen,
Práce na vesnici

Vedení školy, obec
Ing. M. Kosová
Mgr. J. Bistrá

3.-9. r.

24.9.

Exkurze – Autobaterie Jaromír Haluza –
princip fungování autobaterie – učivo Fy

p. S. Osičková

8., 9. r.

září

Zahájeny práce na úpravě školního dvoru

Vedení školy, obecní úřad

Likvidace starého podia,
nová dlažba pod
pergolou a chodník k ní

25.9.

Vysílání školního rozhlasu–
sv. Václav

Mgr. K. Bartošíková

Od září

Ovoce do škol
Dodávka každý týden

Vedení školy

1.-5.r.

září

Nová telefonní čísla školy

Vedení školy

725 590 216
725 590 217
702 177 437

září

Zahájení projektu Cizí jazyk hravě

Vedení školy,Mgr. J. Bistrá,, Mgr. I. Sovová,
Mgr. R. Rebendová, Mgr. M. Šubertová

3.-9.r., online přístup na celý školní
rok
Získaná částka 219 072,- Kč

Obrázky našich žáků v časopisu TV - magazín

p. S. Osičková

1. a 9. r.
Vítězové
K. Lašková, K. Slámová,
J. Přibyla, F. Michalica,
J. Očenášková

5. – 7. r.
Sponzorsky hrazena částka
1 200,- Kč

•

Září 2015

•

Školní rok jsme začali tradičně před budovou školy a slavnostně jsme již třetí rok pasovali prvňáčky a jejich
patrony z devátého ročníku. Jsme rádi, že se tato akce ujala a stala se tradicí. V září deváťáci dokázali, že
tuto funkci neberou na lehkou váhu. Pomáhali svým prvňáčkům například uklízet věci po pracovních činnostech,
při různých akcích (Dýňový den), o přestávkách. Snad jim toto nadšení vydrží i nadále. Září dětem ve škole
zpříjemnily tradiční akce, které již znají z minulých let a to Dýňový den, výuka s rodilým mluvčím a zajímavá
přednáška cestovatele T. Kubeše, která se vždy setká s obrovským zájmem. Tentokrát byla na téma, které je
nám blízké, neboť děti seznámila s evropskými státy. I Dýňový den se setkal se zájmem a jsme moc rádi, že
přišli i rodiče, a tak se snad daří uskutečňovat vizi naší školy, aby byla školou rodinnou. Novinkou byla
zajímavá exkurze do skanzenu ve Strážnici, kde se děti seznámily a také zkusily, jak žili naši předkové. Byl to
krásný den, počasí nám přálo, a tak jsme se rozhodli, že bychom mohli akci zopakovat a to na Vánoce, kdy je
opět připraven komponovaný pořad o těchto svátcích. To se nám však nepodařilo, jelikož byly Vánoce již
beznadějně vyprodány. Výlet byl částečně dotován z peněz sponzorů školy. Také jsme zahájili práce na
úpravě školního dvoru. Byla vydlážděna plocha, na které vznikne zastřešená učebna v přírodě. Dále bychom
rádi zakoupili workout, cvičební kout, který si žáci sami přáli. Na jaře vybudujeme umělou závlahu a tím
bychom pro letošní školní rok skončili. Nadále budeme dětem 1. stupně dodávat zdarma každý týden ovoce,
jsme přihlášeni do projektu Ovoce do škol. Podařilo se nám zapojit do výzvy EU OPVK, Výzvy 57, díky čemuž
škola obdržela 219 000,- Kč. Tato částka bude sloužit k zpestření výuky cizích jazyků, další podrobnosti se
dovíte v měsíci říjnu. Dále jsme změnili mobilní čísla školy. Bylo to zejména z finančních důvodů, kdy se nám za
pomoci obecního úřadu podařilo získat výhodnější tarify a tím pádem jsme mohli zřídit další telefonní číslo do
družiny, které často využívají rodiče našich žáků. Pedagogický sbor školy se rozšířil o nové tváře, věříme, že se
jim na naší škole bude líbit stejně tak, jako nám všem ostatním. Děkujeme všem sponzorům školy, jelikož díky
jejich štědrosti si můžeme dovolit dětem například zaplatit vzdělávací akce, kterých je většina. Snažíme se
vždy, aby se děti nejen pobavily, ale aby se dozvěděly i něco nového, zajímavého. Prostě škola hrou.

•

datum
8.10.
8.10.

akce

organizoval

různé

8.10.
7.10.

Třídní schůzky
Vedení školy, TU
Spuštění elektronické žákovské knížky pro Vedení školy, vyučující
2. stupeň
ZOO Brno, Den přírodních věd
Ing. M. Kosová
Mgr. R. Pekárková
Veletrh vzdělávání Hodonín
p. S. Osičková
Mgr.
S. Haňka, Mgr. J. Bistrá,
Běh Boba Zháňala, Hrušky

13.10.

Logická olympiáda

Mgr. R. Pekárková

Nejlepší řešitel
Z. Král, 9. r.

14.10.

Přírodovědný klokan

Ing. M. Kosová

8., 9. r.
61 b. – M. Koubová, 60 b. – M. Kvita
57 b. – M. Strýček

14.10.
19.10.

Projekt Cizí jazyk hravě
Rodilí mluvčí - výuka
Rozhlasové vysílání – Škola pro demokracii

Vedení školy
Vedení školy
Mgr. I. Sovová

Žáci 3. -9. r.
3. - 9. r.
V. Osička, K. Lašková

20.10.
23. 10.

1. sběr
Strašidelné putování

p. S. Osičková

4 800 kg papíru
Pro děti 1. stupně

23.10.

Vysílání – 28. říjen

Mgr. K. Bartošíková

S. Čuprová

23.10.

Zasazení nového vánočního stromu školy
s panem starostou
72 hodin – projekt, úklid parku

Vedení školy a obce

Strom hrazen ze sponzorských darů

Mgr. R. Rebendová, Mgr. R.
Zapletalová, Mgr. M. Šubertová,
Mgr. M. Kristová, Mgr. J. Bistrá
Mgr. I. Sovová

Žáci obdrželi samolepky – tetování –
s logem akce

Vedení školy

Oprava všech dveří

Čtení pomáhá

Mgr. K. Bartošíková

6. – 9. r.

Sponzorský dar pan V. Dušek 6 000,- Kč
Hydraulika Moravský Žižkov 5 000,- Kč
Vinařství Maděřič
5 000,- Kč

Vedení školy

Úhrada vstupného na projektu Velká města ČR, osvětlení
učebny na školním dvoře, balonky na Vánoce

6.10.

2. stupeň
30. místo z 80 družstev

9. ročník
7. místo z 9 družstev
Mgr. R. Zapletalová,Mgr. M. Kristová, Mgr.
Autobus zajistil Obecní úřad Mor. Žižkov
R. Rebendová,Mgr. M. Šubertová

23. 10.

23.10.
26., 27.
říjen
říjen
říjen

Úklid pomníku T. G. Masaryka,
položení podzimní kytice
Ředitelské volno
Nátěr a oprava dveří tříd

9. ročník, Mgr. R. Pekárková Mgr. K.
Bartošíková,Mgr. M. Kristová, Mgr. Jana
Bistrá

6. ročník

•

Říjen

•

Snad největší změnou bylo zavedení elektronické žákovské knížky. Někteří rodiče asi nebudou spokojeni
s touto formou informace o prospěchu dítěte, ale myslíme si, že až se vše zažije, ocení zákonní zástupci
výhody, které tento způsob klasifikace přináší. Každá změna se musí zažít a my bychom chtěli jít na naší škole
s dobou a zavádět zajímavé novinky, které naši práci ještě zkvalitní. Dalším zajímavým zpestřením práce dětí i
vyučujících je pak projekt Cizí jazyk hravě, kde jak žáci, tak i vyučující zkoušeli novou formou výuku cizího
jazyka. Opět jsme se setkávali s určitými problémy instalace, ale snažili se vše řešit. Jednalo se o projekt,
který škola zajistila žákům zdarma a je velkým přínosem pro výuku angličtiny. Žáci mají možnost po domluvě
s vyučujícími studovat i v odpoledních hodinách v počítačové učebně školy. Nastalo období, kdy si deváťáci
vybírali školy, na které povedou jejich další kroky. Proto jsme jim výběr ulehčili nabídkou škol, které dělají
prezentace své práce přímo u nás, nebo jsme zajížděli například na Veletrh vzdělávání. S velkým zájmem se
setkal první sběrový den, který proběhl v rámci soutěže Třídíme s Hantaláčkem. Finance z celé akce budou
použity na ceny pro žáky, výukové programy a školní dvůr. Soutěže byly v tomto měsíci zaměřeny na
přírodovědné obory. Neztratili jsme se v silné konkurenci. Podrobnosti se můžete dočíst v přiložené tabulce a
na stránkách školy. Tradiční akcí pak byl projekt 72 hodin, kdy první stupeň uklízel park před školou. Letos
bylo novinkou slavnostní sázení nového vánočního stromu školy, který časem nahradí stávající smrk. Hostem na
této události byl i pan starosta. Akce, které připravují žáci jednotlivých tříd pro své spolužáky, se také
setkávají s velkým ohlasem. Letos poprvé zahájili tuto tradici opět deváťáci, kteří pro své mladší spolužáky
přichystali Strašidelné putování. Vše se velmi zdařilo a jsme rádi, že se to již stalo oblíbenou událostí v měsíci
říjnu. Poděkování patří jak vyučujícím, kteří se na akci podíleli, deváťákům, ale i manželům Virágovým, kteří
sponzorsky věnovali dětem špekáčky. Nezapomněli jsme ani na pomník T. G. Masaryka, který jsme si vzali na
starost a po jeho vyčištění jsme položili kytici k příležitosti výročí vzniku Československa. Vše jsme si připomněli
i rozhlasovým vysíláním. V době ředitelského volna a podzimních prázdnin byly opraveny nátěry všech dveří v
budově školy, a tak můžeme říci, že je zase o něco hezčí. Děkujeme všem sponzorům školy, jelikož si jejich
podpory nesmírně ceníme. V tomto měsíci to byli již zmiňovaní manželé Virágovi, dále Hydraulika Moravský
Žižkov a Vinařství Maděřič..

datum
5.11.
4.11.
4.11.
10.11.

19.11.

akce
Exkurze – p. Přibyla, kovářství
Kontrola provozu školy
Prezentace zdravotnické školy
Projekt – Velká města ČR
Ostrava - exkurze
Rodilí mluvčí
Úřad práce Břeclav
Břeclavský fortel
Odměna pro zástupce ve školním senátu
za školní rok 2014/2015
Gymnázium Pavlovice – informativní
schůzka pro žáky
Vysílání školního rozhlasu
17. listopad – státní svátek
Minuta ticha za oběti teroristického činu v
Paříži
Výroba ozdob na vánoční strom školy

23. 11.

Dějepisná olympiáda – školní kolo

23.11.

Výtvarná soutěž
Co bych chtěl pod stromečkem 2015

25.11.
25.11.
26.11.

Bible a my, okresní kolo
Pedagogická rada za 1/4
Vánoční dílny – projektový den

11.11.
12.11.
16.11.
18.11.
16.11.

Perníčky na vánoční jarmark
29.11.

29.11.
29.11.
listopad

organizoval
p. S. Osičková
Vedení školy, p. Konečná
Vedení školy
Ing. M. Kosová
Mgr. R. Pekárková

různé
8., 9.r.
8., 9. r.
200,- vstupné hrazeno
sponzorsky

Mgr. I. Sovová,

9. ročník

Vedení školy,
Mgr. Iva Sovová
Vedení školy

Zástupci žákovského senátu,
odměny hrazeny sponzorsky
8., 9.r.

Mgr. K. Bartošíková

L. Maděřičová,
Mgr. R. Pekárková,
S. Osičková
Mgr. K. Bartošíková

1.st. Mgr. R. Zapletalová,
Mgr. J. Bistrá, ,Mgr. R.
Rebendová, ,Mgr. M. Šubertová,
Mgr. M. Kachyňová
Vedení školy
ped. pracovníci školy
L. Maděřičová
I.Přibylová

Rozsvícení vánočního stromu školy, pochod Vedení školy
se světly,
Vypouštění balónků
Slavnostní kolaudace nové pergoly školy Vedení školy
Slavnostní kolaudace nového workoutu na Vedení školy
školním dvoře
Sponzorský dar, Farma R.V.,s.r.o

9. ročník
Hrazeno sponzorsky – Vinařství
Maděřič
1. M. Strýček
2. M. Koubová
3. M. Čech
žáci 1. -5.r.

2. místo T. Maršálková
Pedag. pracovníci školy
Sponzorsky materiál hradí
Restaurace Maděřič
Hrazeno sponzorsky I.
Přibylová
Všichni pracovníci školy, žáci,
hosté

hrazeno školou - OÚ
5 000,- Kč

•

•

Je za námi již třetí měsíc školního roku a tím pádem první čtvrtletí. Je to k nevíře. Všichni se ve
škole snažíme, aby se nám dobře pracovalo. Jak dětem, tak i pedagogům a správním
zaměstnancům. Pravdou je, že tento měsíc byl opravdu hodně náročný. Hlavní a největší akcí
byla oslava začátku adventu a doby předvánoční na naší škole. Tato doba je vždy spjata
s rozsvícením vánočního stromu, vánočními dílnami a dnem otevřených dveří. Vše jsme i letos
zvládli na jedničku. O tom svědčí i pochvalné věty v pamětní knize. Moc si vašich děkovných
vzkazů ceníme a budou nám vždy připomínat, že snaha a úsilí se vyplácí a vy, přátelé školy, ji
dokážete ocenit. Letošní novinkou bylo pouštění vánočního přání. Žáci dostali balónek, ke kterému
připevnili své vánoční přání světu a společně jsme pak všech 90 rozdaných balónků vypustili na
hřišti u rybníka. Všechny se krásně vznášely, jen jednomu, žlutému, se moc nechtělo, asi měl
„těžké“ přání. Nakonec se však také vznesl a letěl k nebi. Dětem se akce moc líbila. Sbor školy,
cukroví, čaj, kolaudace nové pergoly, workoutu, dva jarmarky, krásně vyzdobené třídy, to vše
mohli návštěvníci první adventní neděle na naší škole zažít. A že jich bylo hodně! Tolik žáků
budova nikdy neměla…Poděkování patří všem sponzorům, obecnímu úřadu, pracovníkům školy a
všem rodičům, kteří, i když počasí moc nepřálo, přišli v tak hojném počtu.
V listopadu jsme také uskutečnili první exkurzi v rámci projektu školy Velká města České
republiky. Žáci se tentokrát seznámili s Ostravou. Škola sponzorsky uhradila částku 200,- Kč na
žáka. Tento výlet se setkal také se zájmem a žáci na základě získaných poznatků vytvoří
prezentaci, která bude využita v hodinách výuky. Velký úspěch jsme zaznamenali v okresním kole
soutěže Bible a my, kde naše žákyně Tereza Maršálková, obsadila krásné 2. místo. Blahopřejeme!
V tomto měsíci opět navštívili naše deváťáky zástupci středních škol a učilišť, aby je blíže
seznámili s možností studia. Také se naši nejstarší žáci zúčastnili akce Břeclavský fortel, která jim
snad usnadní výběr jejich dalšího studia. Přímo na škole jsme uspořádali školní kolo soutěže –
Dějepisná olympiáda a výtvarnou soutěž Vánoce. Bylo toho opět spoustu a věříme, že si každý
vybral podle svých zájmů.

datum

akce

organizoval

různé

7.12.

Školou chodí Mikuláš

9. r.

1.12.

Návštěva Úřadu práce IPS

Vedení školy,
Mgr. R. Pekárková
p. S. Osičková

8.12.

Turnaj ve florbale Think blue cup

Mgr. S. Haňka

10.12.
10.12.

Prezentace střední školy
Sjezd žákovských parlamentů Brno

p. S. Osičková
Mgr. I. Sovová, vedení školy

1. st.
3. místo ve skupině
9. r.
Zástupci žákovského senátu školy

16.12.

Výuka s rodilým mluvčím, nový
pedagog
Vánoční výstava Břeclav
Od adventu do Tří králů..
Třídní vánoční programy
Žáci baví žáky…

Vedení školy

Výuka AJ

p. S. Osičková
Mgr. M. Kristová
Třídní učitelé
Mgr. I. Sovová, žákovský senát

4., 5. r.

21.12.

Zpíváme u stromu školy, vánoční přání,
vánoční „šeky“

Vedení školy

1.-9. r.

21.12.

Vánoční vysílání školního rozhlasu

Mgr. K. Bartošíková

S. Čuprová, V. Krejčí

22. 12.

Ředitelské volno

Vedení školy

Výměna umyvadel na 2. stupni

22. 12.

Žižkovský vánoční jarmark – prodej
výrobků žáků

17.12.
21.12.
21.12.

9. r.

1. -9. r
6. -9. r.

Mgr. M. Sova,
Mgr. M. Kristová, Mgr. K.
Bartošíková
Okresní výtvarná soutěž Podzim a zima L. Kachyňová
na Slovácku
Podzim a zima na Slovácku

Účast na prodeji
M. Příborská
K. Nešporová
Oceněni K. Lašková,
T. Maršálková

prosinec

Třídíme s Hantaláčkem
Pořadí po 1. kole

p. S. Osičková

Celkové množství – 1. místo
V přepočtu na 1 žáka – 2. místo
Nejlepší sběrač –
3. místo

prosinec

Pokračuje projekt –
Cizí jazyk hravě

Vedení školy

3. - 9. r.

prosinec

•

Máme za sebou poslední měsíc v kalendářním roce 2015. Letos se sice nekonala vánoční besídka,
jelikož se střídá s jarní akademií, ale to neznamená, že by škola zahálela. Ba naopak! Děti se opět
mohly potěšit Mikulášem, který zavítal na školu se svou početnou družinou, která se skládala hlavně
z opravdu hrůzou nahánějících čertů. Ale dnešní děti jsou otrlé, a tak byly od prvňáčků slyšet výkřiky:
„ Jéé, ten čert je můj patron!“ Díky sponzorským darům každý dostal malou sladkou odměnu.
Vánočně jsme se pak všichni naladili zejména 21. 12., kdy si netradičně žákovský senát připravil akci
s názvem Žáci baví žáky. Celý vyšší stupeň se shromáždil v páté třídě a pokusil se společně, pod
vedením zástupců jednotlivých tříd, bavit. Myslím si, že je skvělé, že si děti připravily pro druhé
program a vzájemně se pobavily, což není v dnešní době zrovna obvyklé. Vše zakončilo společné
zpívání koled u vánočního stromu školy, kde každá třída obdržela vánoční šek na 400,- Kč, za který
si sami žáci rozhodnou, co si do třídy zakoupí. Toto se nám osvědčilo již minulý rok, tak jsme mohli
díky sponzorským darům pokračovat v započaté tradici. V úterý pak měli všichni žáci ředitelské
volno, jelikož se měnila umyvadla na vyšším stupni. Tak máme třídy opět o něco krásnější. Díky
úsporám jsme mohli zakoupit další dataprojektory a zatemnění, díky čemuž již bude mít každá třída
svůj dataprojektor a odpadne stěhování. Snažíme se neustále modernizovat a zlepšovat své
prostředí, což se nám daří za velké podpory obecního úřadu. V prosinci jsme se zúčastnili také
několika soutěží. Velkou radost nám opět udělalo umístění ve sběrové soutěži. Průběžné výsledky jsou
uvedeny v tabulce. Máme sice radost, ale nesmíme usnout na vavřínech, jelikož nám ostatní školy
šlapou na paty. V prosinci se zástupci žákovského senátu naší školy zúčastnili sjezdu parlamentů škol
v Brně. Neztratili jsme se, ba naopak. Naši žáci prezentovali zadané úkoly přede všemi a dokázali,
že nezáleží na velikosti školy, ale kvalitě přípravy a vzdělání. Přijeli plni nadšení. Věřím, že jim to
vydrží co nejdéle a spolu s obecním úřadem dokážeme spoustu věcí změnit. Deváťáci navštívili úřad
práce, což jim opět pomohlo k výběru dalšího vzdělávání. Navštívili jsme i vánoční výstavu v Břeclavi,
která se také setkala se velkým zájmem. Opět jsme prostě nezaháleli a kalendářní rok 2015 jsme
zakončili pestrým měsícem akcí.

datum

akce

organizoval

různé

7. 1.

p. S. Osičková

8. a 9.r.

8., 9. 1.

SOŠ a SOU Hustopeče
Exkurze
Tříkrálová sbírka

13. 1.

Hodina s rodilým mluvčím - AJ

Vedení školy, jazyková škola

Žáci 3. – 9. r.

17. 1.

Zasedání žákovského parlamentu školy

Mgr. I. Sovová

Zástupci žákovského senátu, zápis na web. stránkách
školy

18. 1.

Dějepisná olympiáda – okresní kolo

Mgr. K. Bartošíková

10. místo,
M. Strýček, postup do krajského kola

20. 1.

Pololetní pedagogická rada

Všichni vyučující

21. 1.

Olympiáda - Německý jazyk, školní kolo

Mgr. I. Sovová

Do okresního kola postupuje V. Dušek

25. 1.

Patroni, ale i kamarádi – žáci 9. r. pomáhají
v hodině VV 1

Mgr. R. Zapletalová

9.r.

26.1.

Olympiáda – Z, školní kolo

Ing. M. Kosová

Do okresního kola postupuje V. Dušek, M. Čech

27. 1.

Prvňáčci zvou k zápisu - návštěva v MŠ

Žáci a vyučující 1. r.

27. 1.

Návštěva u chovatelky zakrslých králíčků v
Kosticích

Vedení školy, Mgr. R.
Zapletalová, vedení MŠ
Mgr. J. Bistrá, vedení školy

28. 1.

Předání pololetního vysvědčení, slavnostní
vysílání školního rozhlasu

Třídní vyučující,
Mgr. M. Sova

Projev ŘŠ na stránkách školy

29.1.

Třídíme s Hantaláčkem – 2. sběr

p. S. Osičková

Výsledky na stránkách školy, 5 960kg

28.1.

Slavnostní předávání vysvědčení v 1. r. spolu
s patrony z 9.r.

Mgr. R. Zapletalová, Mgr. R.
Pekárková

Žáci 1. r., 9. r.

28.1.

Olympiáda – Anglický jazyk, školní kolo

Mgr. I. Sovová

29. 1.
leden

Pololetní prázdniny
Nové vybavení tříd – dataprojektory do tří tříd
+ zatemnění
Zahájení doučování k přijímacím zkouškám

leden

Mgr. I. Sovová, 8. a 9.r.

5. r. + třídní vyučující

Vedení školy

3., 7., 9.r.

Mgr. R. Pekárková, Mgr. K.
Bartošíková

Žáci 9. r.

•

Tradičně je leden vždy ve znamení blížícího se pololetního vysvědčení. I letos tomu nebylo jinak. Písemné
práce, zkoušení, uzavírání známek. To vše prostě k tomuto měsíci patří. Hned v úvodu ledna proběhla
tradiční Tříkrálová sbírka. Letos se nám opět podařilo překročit vybranou částku z minulého roku, za což
jsme rádi a velké poděkování patří zejména těm, kteří přispěli na dobrou věc. Ale poděkování zaslouží i
žáci školy, kteří ve svém volném času po vesnici chodili a vybírali. V lednu se uskutečnila školní kola většiny
olympiád, kterých se účastníme, a to z těchto předmětů – anglický jazyk, německý jazyk, zeměpis, dějepis.
Poslední jmenovaný předmět nám udělal velkou radost, jelikož nás bude náš žák M. Strýček reprezentovat
v krajském kole, kam se probojoval. Dále probíhala příprava deváťáků na přijímací zkoušky a také nabídka
možností pro jejich studium. Navštívili například SOU a SOŠ v Hustopečích. Tato exkurze se žákům velmi
líbila a jejich vlastní hodnocení akce si můžete přečíst na webových stránkách školy. Zajímavou exkurzi měli i
žáci 5. ročníku. Za vánoční šek si totiž pořídí zakrslého králíčka, který se tak stane základem dalšího
projektu školy a to projektu s názvem Školní Zoo, a proto si spolu se svou třídní vyučující udělali výlet
k chovatelce těchto zakrslých mazlíčků a dozvěděli se tak spoustu zajímavostí, které si zapisovali a společně
v hodinách českého jazyka – slohu vytvoří popis pracovního postupu o tom, jak se správně starat o zvířátka.
Ale je důležité zdůraznit, že se pokusíme u žáků nejen vytvořit vztah k živému tvorovi, ale také vytvořit i
vztah k zodpovědnosti. Opět velkou radost nám udělal školní sběr, kde se podařilo vybrat celkem 5 280 kg
papíru. Patří vám velké poděkování. Vybraná částka bude sloužit ke zvelebení školního dvoru a vytvoření
školní zoo. Prvňáci dostali svá krásná vysvědčení, která jim slavnostně předali jejich patroni. A jako správní
„prvňáci -mazáci“ také navštívili mateřskou školu a pozvali budoucí nové prvňáčky k zápisu. Akce se
vydařila a děkujeme i vedení mateřské školy za vstřícnost a dobrou spolupráci. Podařilo se nám také za
velké podpory obecního úřadu dovybavit všechny třídy dataprojektory a zatemněním, což přispěje k lepším
možnostem při názorné výuce. Jak vidíte, opět jsme se nenudili. S chutí se pustíme do druhého pololetí, které
je již přede dveřmi. Čeká nás opět spousta práce, ale pokud člověk dělá svou práci s láskou, je to vidět.

Datum
3. 2.

Akce
Podané ruce –
Preventivní program pro
1.st.
Testování Kalibro

Organizoval
Mgr. M. Kristová,
vedení školy

Různé
1.st.

Mgr. R. Pekárková, vedení školy

9. r.

4. 2.
16.00

Slavnostní zápis do
1. ročníku – motivace
pohádkou
O kohoutkovi a slepičce

Mgr. R. Rebendová,
Mgr. R. Zapletalová, Mgr. M. Šubertová,
Mgr. M. Kristová,
Mgr. J. Bistrá,
Mgr. M. Sova

Bylo zapsáno 12 žáků
Návštěva z České školní inspekce

5. 2.

Zasedání žákovského
senátu
O kohoutkovi a slepičce
- pohádka
Nábor do Žižkovjánku pořad
Hodina AJ s rodilým
mluvčím
NJ, konverzační soutěž,
okresní kolo, Břeclav
Beseda o koncentračních
táborech

Mgr. I. Sovová, žákovský senát
Mgr. Jana Bistrá, žáci 5. r.

Host pan starosta
záznam na kameru
1. stupeň

Vedení školy, vedení Žižkovjánku

1. - 7. r.

Vedení školy

3. - 9. r.

Mgr. I. Sovová

V. Dušek, 8. r.

Mgr. K. Bartošíková

Poděkování
p. J. Režňákovi

Ing. M. Kosová

17. 2.

Zeměpisná olympiáda –
okresní kolo Břeclav
Zdravé zoubky

V. Dušek
9. místo
1. r.

19.2.

Valentýnské odpoledne

22. 2.

Brno . Lasergame
Akce pro klima třídy
Barevný týden povolání

4. 2.

5.2.
8. 2.
10.2.
11.2.
11. 2.

16. 2.

22. – 26.2.

29. 2. –
4. 3.

Jarní prázdniny
Oprava výdejny obědů
ve škole (strop)

Vedení školy,
Mgr. R. Zapletalová
Mgr. I. Sovová,
žákovský senát
Mgr. K. Bartošíková
Mgr. R. Rebendová,
Mgr. R.Zapletalová,
Mgr. M. Šubertová,
Mgr. M. Kristová,
Mgr. J. Bistrá,

Žáci 2. stupně
8. r.
Žáci 1. stupně

1. a 2. st.

•

Měsíc únor měl tentokrát 29 dní, a tak jsme měli o jeden den navíc. Ale na druhou stranu byly od 29. 2. jarní
prázdniny. Děti byly ale určitě rády a mnohé se svými rodiči zamířily na hory a užily si tak zimních radovánek.
Letošní zima byla na sníh a mráz opravdu skoupá, takže jsme byli rádi za každou sněhovou vločku. Únor, první měsíc
druhého pololetí, byl na naší škole ve znamení zejména velkého Barevného týdne, který se letos opravdu vydařil.
Nejen, že si děti svými převleky zkusily, jak vypadá například uniforma policisty, lékaře nebo záchranáře, ale
mnohé si i na tato povolání zahrály, takže se krásně skloubila výuka se hrou, o což nám zejména jde. Dále jsme se
zapojili do okresních kol olympiád, které máte uvedeny v tabulce. Nemoc nám neumožnila zapojení do okresního
kola olympiády z anglického jazyka, kde jsme měli své „želízko v ohni“, ale to se nedá nic dělat. Významnou akcí
byl v tomto měsíci samozřejmě i zápis budoucích prvňáčků. Letos se nesl ve znamení pohádky O kohoutkovi a
slepičce. Celkem se k zápisu dostavilo 12 dětí. Bude tedy méně početná třída, ale díky příspěvku od obce si můžeme
dovolit učit i tak malé počty žáků. Práce je v tomto případě zajímavější, pestřejší, můžeme si dovolit více s dětmi
experimentovat, hrát si, prostě se učit hrou. Pro žáky prvního stupně jsme v tomto měsíci uspořádali den primární
prevence, během kterého byli poučeni o tom, co jim v současné době hrozí, a to kouření, netolismus (nadměrné
ulpívání na virtuálním světě počítačových her). Dětem se program líbil, vše bylo opět učeno nenásilnou formou
pohádky a prožitkovou výukou. Jako škola jsme se zapojili do projektu Škola pro demokracii. Žáci se učí, že mají
nejen svá práva, ale i povinnosti, učí se sami rozhodovat, dávají nám náměty, které bychom mohli po zvážení
zrealizovat. Naučí se formulovat své názory, obhájit si své myšlenky, pracovat na rozvoji a zkrášlování naší školy, ale
i obce. V té souvislosti byl na poslední zasedání žákovského senátu pozván i pan starosta, který s dětmi více jak
hodinu diskutoval nad jejich připomínkami a nápady. Záznam z tohoto zasedání je již zpracováván a bude
zveřejněn na stránkách školy. Zajímavou besedou o koncentračních táborech za 2. světové války zpestřil výuku
dějepisu na 2. stupni pan J. Režňák. Jelikož i naše škola dbá na uchování lidových tradic obce, které ji dělají
jedinečnou, rádi jsme přijali pozvání na malé předvedení práce souboru Žižkovjánek, který působí v Moravském
Žižkově. Celá akce byla také jakýmsi malým náborem nových členů. Dětem se program líbil, a tak věříme, že se
najdou noví následovníci těchto krásných tradic. Nezapomněli jsme letos ani na Valentýna a žákovský senát
uspořádal odpolední Valentýnské odpoledne plné her, tance a zábavy. V rámci celorepublikového testování si mohli
naši deváťáci zkusit vyplnit testy z jazyků, matematiky. Osmá třída vyjela v rámci zlepšení vztahů mezi žáky do
Brna a zde si užila zajímavé chvíle v Laser game centru. Celý měsíc únor byl zakončen jarními prázdninami, na které
se zejména děti moc těšily. Máme před sebou již jarní měsíce, zima končí, a tak se můžeme opět pustit do výstavby a
zkrášlování školního dvoru.

datum

akce
organizoval
Beseda se starostou
Mgr. I. Sovová
Patronát nad pomníkem T. G. Masaryka, Mgr. I. Sovová
165. výročí narození

různé
Žákovský senát
6. ročník

10.3.

Bioskop Masarykova univerzita Brno –
výukový program Nahosemenné rostliny

Ing. M. Kosová

7. r.

14.3.

Divadelní představení ND Brno, Ostrov
pokladů

Mgr. R. Rebendová, Mgr. R.
Zapletalová, Mgr. M. Šubertová,
Mgr. M. Kristová, Mgr. J. Bistrá

1.stupeň

14.3.

Klima třídy – zlepšení vztahů mezi žáky

Mgr. M. Kristová, Podané ruce

7. r.

18.3.

Matematický klokan- školní kolo

Mgr. R. Pekárková

2.stupeň

23. 3.

Recitační soutěž – školní kolo

Mgr. R. Rebendová, Mgr. R.
Zapletalová, Mgr. M. Šubertová,
Mgr. M. Kristová, Mgr. J. Bistrá

18. 3.
18.3.

Sbíráme s Hantaláčkem
Bioskop Masarykova univerzita Brno –
výukový program DNA detektivové

p. S. Osičková
Ing. M. Kosová

v první kategorii 1.místo – Tomšej
Matyáš
Ve druhé kategorii1.místo – Michalica
Václav
Ve třetí kategorii
1.místo – Lašková Kristýna
2 500 kg
8. ročník

24.3.
25.3.

Bible a my, celostátní kolo
Den učitelů, rozhlasové vysílání

Mgr. M. Kachyňová
Mgr. K. Bartošíková

5. místo, T. Maršálková

29.3.

Dopravní výchova – div. představení v
družině
Doučování na přijímací zkoušky – ČJ, M

p. S. Osičková

družina

7.3.

průběžně

Mgr. R. Pekárková,
Mgr. K. Bartošíková

Úprava školního dvoru - závlaha
Hlasování o hymnu školy
Projekt školní zoo

Vedení školy,
Mgr. K. Bartošíková
Vedení školy

Vyhrál 3. ročník
Andulky, králíci, šneci, želva, rybičky

Výroba dárků pro důchodce
Malujeme v informatice školu

Mgr. R. Zapletalová

5. ročník

Jarní jídelníček a výzdoba jídelny

Pracovnice jidelny MŠ

datum

akce

organizoval

různé

4.4.

První pomoc - záchranáři

Vedení školy,
J. Zapletal

Žáci školy

7.4.

Muzikál Titanic.
Městské divadlo Brno

Vedení školy,
Mgr. M.
Kristová

2.stupeň + doplnění žáky nižšího
stupně

14.4.

Dopravní soutěž .
školní kolo

Mgr. R.
Zapletalová,
Mgr. R.
Rebendová,
Mgr. M.
Šubertová,
Mgr. M.
Kristová
Mgr. J. Bistrá
Vedení školy

1.stupeň, odměny hrazeny
sponzorsky

Výtvarná soutěž Mé toulky
přírodou

p. S. Osičková

K. Barančicová, 3. místo

15.4.

Vybíjená, soutěž Velké Bílovice

Mgr. S. Haňka

3., 4., 5.r.

duben

Pečeme perníčky na Velikonoce

Mgr. M.
Kristová,
I. Přibylová

4. ročník

Rodilý mluvčí

datum
1.5.

4.5.
5.5.

5.5.
3. 5.
6. 5.

10.5.
11.5.
13.5.

13.5.

19.5.
24. 5.

akce
Velké školní majáles, zakončení trilogie
přehlídek žižkovských krojů – sváteční
kroje
Promítání filmu o životě p. J. Buzrly
Ukázka možnosti cvičení na workoutu –
Wourkout club
Beseda s mluvčí Policie ČR Mgr. K.
Haraštovou a metodičkou prevence Mgr.
H. Adamusovou
Návštěva u modeláře
p. Bradávka
Dopravní soutěž,
okresní kolo
4. ročník
Noc s Andersenem – nocování ve škole
Škola nanečisto, návštěva budoucích
prvňáčků ve škole
Planetárium Brno
Tajemství neviditelných světů
Společné tvoření žáků 1. a 9. r. –
patroni a kamarádi, Dopravní
prostředky
Výukový program –
Karel IV. Život rytířů za vlády
Lucemburků, sál KD
Projekt Velká města ČR - Praha

Jazyková animace Šprechtíme,
propagace německého jazyka ů- hry,
kvízy
25. 5.
Chov včel, návštěva u chovatele včel p.
Buzrly
30.-31.5. Atletické přebory regionu Podluží
11.5.
Český den proti rakovině, charitativní
akce
Rodilí mluvčí
květen
Farmářský týden ve školní jídelně

organizoval
různé
Vedení školy + pracovníci školy, p. Film vytvořili žáci 9. r. pod vedením Mgr. I.
J.Osička, sl. K. Osičková,
Sovové a Mgr. J. Osičky
cimbálová muzika Žižkovjánku,
Vedení školy

Pro všechny žáky školy

Vedení školy,
Mgr. M. Kristová

Po veřejnost

p. S. Osičková

2.stupeň, ŠD

Mgr. M. Šubertová

7. místo

Mgr. R. Rebendová, Mgr. M.
1.-5.r.
Šubertová,Mgr. M. Kristová
Mgr. J. Bistrá,Mgr. R. Zapletalová
Mgr. R. Zapletalová
1.ročník navštívil naopak MŠ
Mgr. R. Pekárková

2. stupeň

Mgr. R. Zapletalová, Mgr. R.
Pekárková

1.a 9.r.

Vedení školy

Po žáky školy

Ing. M. Kosová
Mgr. R. Pekárková
Mgr. I. Sovová

8., 9. r.
2. stupeň

Ing. M. Kosová
Mgr. S. Haňka
Mgr. I. Sovová
8., 9.r.
Vedení školy
Pracovnice jídelny MŠ

13 medailí
Moravský Žižkov
14 171,- Kč

datum
1.6.

akce
Den dětí – výlet do Valtic

1.6.

8. školní olympiáda

6.-10.6.

Škola v přírodě

Mgr. R. Rebendová,, Mgr. M. Krejčí, Mgr. 1.-5.r.
M. Šubertová, Mgr. J. Bistrá , E. Galová

červen

Testování žáků 5., program Aktivní škola

Vedení školy

Žáci 5.

červen

Olympijský víceboj

Mgr. S. Haňka

Zlatá medaile za 100 bodů

21. 6.

Velká města ČR - Brno

Mgr. K. Bartošíková, Mgr. R. Pekárková

8. ročník Část hrazena sponzorsky

21.6.

Akce Třída pro třídu – Lanové centrum Břeclav Mgr. I. Sovová,Ing. M. Kosová

6., 7.r.

22. 6.

Školní výlet Valtice

Mgr. R. Pekárková

Valtice, 9.r.

23.6.

Školní výlet Helfštýn

Ing. M. Kosová, p. S. Osičková

7. ročník

24.6.

Závěrečná pedagogická rada

Pracovníci školy

29.6.

Slavnostní pasování deváťáků

Mgr. Miloslav Sova, Mgr. R. Pekárková
Mgr. M. Krejčí, Mgr. Josef Osička
p. R. Hromek

9. ročník + hosté

29. 6.

Mgr. I. Sovová, vedení školy

Odměny pro senátory hrazeny
sponzorsky
6. ročník

29.6.

Setkání žákovského senátu s ředitelem školy,
vyhodnocení práce
Výlet Valtice
Bosou nohou
Běh podle fáborků

30.6.

24.6.

organizoval
Mgr. R. Rebendová,, Mgr. M. Kristová,
Mgr. M. Šubertová ,Mgr. J. Bistrá
Mgr. S. Haňka,Mgr. I. Sovová

různé
Část hrazena ze sponzorských
příspěvků
6. -9.r., ceny hrazeny sponzorsky, Stacionář
Vlaštovka

Slavnostní ukončení školního roku

Mgr. I. Sovová,
Ing. J. Fadrná
Mgr. J. Bistrá
5. ročník
Vedení školy + pracovníci školy, hosté

Akce žáků 5. ročníku pro
1. stupeň
9. ročník ředitelské volno

30.6.

Slavnostní uvedení nové hymny školy

Vedení školy

Johnatan McLeod

červen

Distr
Vedení školy
Vedení školy

Pro žáky školy

červen

Sponzorský dar Distr
5 000,- Kč
Odměny pro žáky školy ke konci roku

červen

Skokan roku, Absolvent roku

Vedení školy

Hrazeno sponzorsky-odměny

červen

3 Nej akce školního rokuHlasování žáků

Vedení školy,
Mgr. K. Bartošíková

červen

Školní sběr - Hantaláček

p. S. Osičková

1.místo – Škola v přírodě +
Planetárium Brno
2.místo – Bosou nohou, Lanové centrum
Břeclav
3.místo – Barevný týden, Helfštýn
1. místo

Hrazeno sponzorsky

•

•

•
•

•

Toužebně očekávané prázdniny jsou tady. Akci bylo mnoho, práce také. Konec školního roku je vždy spjat s mnoha
úkoly, ale to nezabránilo učitelům, aby si pro žáky připravili zajímavý program na poslední dny. Asi největší akcí byla
Škola v přírodě, která se opět velmi líbila a utvrdila nás v tom, že vícedenní výlety budeme i nadále na naší škole
touto formou praktikovat. V tajném hlasování žáků se právě tato akce umístila na 1. stupni na prvním místě. Jsme moc
rádi, že vše dobře dopadlo, a i když s malými problémy, které se vyřešily, přijeli všichni zdraví a plni dojmů. Příští rok
čeká vícedenní výlet 2. stupeň. V červnu se také uskutečnil již 8. ročník Velké školní olympiády. I letos jsme pozvali
Stacionář Vlaštovka z Hodonína a věříme, že se všem program líbil. Také jsme se zúčastnili již 3. ročníku soutěže
tělesné zdatnosti Olympijský víceboj. Je to celostátní soutěž a jsem rád, že jsme i letos obdrželi zlatou medaili za 100
procentní účast. V rámci projektu Velká města ČR žáci navštívili tentokrát Brno a v září pak zpracují prezentaci, která
bude opět dostupná na stránkách školy. Nyní si můžete prohlédnout prezentaci o Praze a Ostravě. Jelikož se i tento
projekt setkal se zájmem, i nadále bychom v něm pokračovali. Projekt Třída po třídu také probíhal a žáci si připravili
pro své spolužáky zajímavý program. Někteří to již, pravda, nestihli, tak doufám, že se o to více budou snažit příští
školní rok.
Konec roku je již tradičně spjat s loučením. Loučíme se s deváťáky na slavnostním pasování, které letos opět, již
potřetí, proběhlo v sále kulturního domu za účasti mnohých rodičů, kamarádů, ale i hostů, pana starosty, pracovníků
obce, učitelů a pracovníků školy. Důstojně jsme tak završili devět let, které žáci strávili na naší škole a přejeme jim jen
to nej. Byl vyhlášen i absolvent roku 2016, kterým se stal M. Strýček s průměrem 1,09 za celých devět let školní
docházky. Skokanem roku školy se stal Martin Osička a V. Osička, kteří si zlepšili průměr o dva stupně z jednoho
předmětu.
Při slavnostním ukončení školního roku, které proběhlo ve čtvrtek 30. 6. 2016 před budovou školy, jsme se rozloučili a
poděkovali za práci i učitelům, kteří nás opouštějí. Byly to paní učitelky M. Šubertová a J. Hodonská. Také slavnostně
poprvé zazněla nová hymna školy a tím pádem již máme všechny tři symboly školy – znak, vlajku i hymnu.
Musíme také poděkovat všem sponzorům, kteří nás financovali a přispěli tak tomu, že jsme žákům mohli přispět na
mnohé výlety, akce i odměny. Také se hojně čerpalo ze sociálního fondu školy. Velká část příjmu na akce a odměny
plyne ze školního sběru. Letos jsme opět vyhráli, což je velký úspěch. Doufejme, že se nám tak dobře povede i
v příštím školním roce.
Nebyl to jednoduchý rok, ale vše se zvládlo, a to hlavně díky práci všech pedagogů a pracovníků školy. Velký dík
patří tradičně vedení mateřské školy, školní jídelně a v neposlední řadě i vzorné spolupráci s obecním úřadem.

Absolvent ročníku – Michal Strýček,

1,09

Skokan roku
Školní rok: 2015/2016
Jméno a příjmení: Vít Osička
Zdůvodnění: zlepšení prospěchu o dva stupně
Zlepšení v předmětu: Fyzika
Skokan roku
Školní rok: 2015/2016
Jméno a příjmení: Martin Osička
Zdůvodnění: zlepšení prospěchu o dva stupně
Zlepšení v předmětu: Chemie

Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

•
•
•
•

Počet žáků
1.st. 69
2.st. 49
Celkem 118

Pedagogičtí pracovníci
Mgr. Miloslav Sova

ředitel školy

sova@zs-mzizkov.cz

Mgr. Jana Bistrá

zástupce ŘŠ, tř. uč. V. třídy

bistra@zs-mzizkov.cz

Mgr. Romana Zapletalová

tř. uč. I. třídy

zapletalova@zs-mzizkov.cz

Mgr. Renata Rebendová

tř. uč. II. třídy

rebendova@zs-mzizkov.cz

Mgr. Martina Šubertová

tř. uč. III. třídy

Mgr. Martina Kristová

tř. uč. IV. třídy, metodik
prevence

kristova@zs-mzizkov.cz

Mgr. Iva Sovová

tř. uč. VI. třídy, výchovný
poradce

sovova@zs-mzizkov.cz

Ing. Marie Kosová

tř. uč. VII. třídy

kosova@zs-mzizkov.cz

Mgr. Kateřina Bartošíková

tř. uč. VIII. třídy

bartosikova@zs-mzizkov.cz

Mgr. Radka Pekárková

tř. uč. IX. třídy

pekarkova@zs-mzizkov.cz

Soňa Osičková

vedoucí školní družiny,šk

osickova@zs-mzizkov.cz

Mgr. Stanislav Haňka

učitel

Mgr. Jana Hodonská, Dis.

učitelka

Mgr. Marie Kachyňová

katechetka

Provozní pracovníci
Jana Konečná

školnice, topič

Bohuslava Bínová

uklízečka

Ing. Marta Stehlíková

účetní

