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Školní rok  2011 – 2012 

 

 

Ve čtvrtek 1. 9. 2011 byl na všech školách v ČR zahájen nový školní rok. V naší škole proběhlo 

slavnostní zahájení nového školního roku tradičně ve vestibulu hlavní budovy školy za účasti starosty 

obce Blatnice pod Svatým Antonínkem ing. Vladimíra Hanáka, starostky obce Blatničky Jarmily 

Hruškové a faráře Zdeňka Stodůlky. Kulturní vystoupení našich žáků připravily paní učitelky 

Věra Švábová a J. Hrušková. Nové „prvňáčky“, které na první cestě do školy doprovázeli rodiče, 

přivítali žáci 9. ročníku a předali jim pamětní listy s dárkovými balíčky.  V posledních letech pravidelně 

ubývá počet žáků v naší škole a nejinak je tomu i letos. Do školních lavic naší školy „ usedlo“ letos 212 

žáků. První třídu navštěvuje 15 žáků, na 1. stupni máme 117 žáků a na 2. stupni 93 žáků. V loňském 

roce jsme se zapojili do projektu EU Školy pro venkov /Horňácko a Ostrožsko/ a v letošním roce 

zahajujeme projekt  EU - Šablony. Dotace z obou projektů nám přinášejí finance na zlepšení vybavení 

školy pomůckami, které pomáhají zkvalitnění vzdělávacího procesu. 

V letošním roce jsme opět zapojeni do dotačních akcí „školní mléko“ a „ovoce do škol“. Máme před 

sebou spousty soutěží a olympiád, kterých se pravidelně zúčastňujeme a získáváme často i přední 

umístění. Žáci mohou navštěvovat zájmové kroužky, které vedou naši pedagogové. Kroužky jsou 

zaměřeny nejen na vzdělávání, ale i sportovní a tvořivou činnost. Připravujeme předtančení na školní 

ples, který se uskuteční 21. 1. 2012. 

V prvních měsících školního roku se díky vedení obce realizují investiční akce – výměna termoventilů 

na celé škole, rekonstrukce a budování kotelny v budově 1. stupně a v tělocvičně, které nahradí 

stávající starou kotelnu. Dokončují se i stavební práce na budově 1. stupně. 

Závěrem bych rád popřál všem úspěšný školní rok, pohodu v mysli, úsměv na tváři a pevné zdraví. 

Mgr. Jiří Čerešňák 

ředitel školy 

  

 

Kristina Petraturová  5. třída Jonáš Cícha  5. třída 
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   MILÁ VZPOMÍNKA NA DEVÁŤÁKY 

 
Poslední školní den v červnu 2011 byl zároveň posledním dnem, kdy do naší školy 

vstoupili žáci deváté třídy. Ráda vzpomínám na spoustu chvil, které jsme spolu prožili. Třídní 
učitelkou jsem jim byla od čtvrté třídy a za tu dlouhou dobu se toho dá opravdu prožít 
hodně. Od spaní ve škole po výlety např. v Koryčanech, na Vápenkách nebo ten poslední 
v Trojanovicích. I když nám nepřálo počasí a do Frenštátu jsme dorazili za deště, dobrou 
náladu nám to určitě nezkazilo a všichni mají spoustu zážitků z lanovky na Pustevny 
nebo z lanového centra a v chatkách o zábavu nebyla taky nouze… 

Všem přeji hodně štěstí a úspěchů na nových školách a ten nejlepší třídní kolektiv. 
                                              

Mgr. Alena Hanačíková 

 

 

 
 

  Bylo nám dobře na Pustevnách na výletě……… 
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Podzim má každý rád, vše začíná dozrávat. 

 

Jabka, hrušky, ořechy, můžem dělat neplechy. 

 

Do školy se nikdy nechce, tomu, kdo ji nezvládá lehce. 

 

Listí je pryč z vinohradů, hrozno už jsme obrali. 

 

Podzim končí, listí padá, všude dobrá nálada. 

 

Co k tomu tak ještě dodat, je to prostě paráda. 

 

( napsal  Přemysl Skřivánek    8. třída ) 

 

PODZIMNÍ NÁLADA  
   

Ještě nám od léta pořádně neuschly plavky 

a už se den zdá být tak krátký, 

že sotva zima vstane z postele, 

 

 

už mě do ní večer znovu nažene. 

 

Chladný vítr venku pofukuje, 

zem je plná suchého listí, 

co jen tak semtam poletuje 

a při tom všude šustí. 

 

Když jdu ráno do školy, 

jinovatka se v trávě vždy třpytí velice, 

 pro všechny tu jasná zpráva je,                                            

 že se blíží Vánoce.                                            

( napsal Josef Pešek 8. třída ) 

PODZIM 

ZIMA 
Ta naše vesnice podzimem poznamenaná, nepozbývá na 

kráse, a tak jak už to zvykem bývá, zimě ještě nevzdá se.

Listy na zem spadlé jsou jako obětí léta padlého, avšak kytka 

za kytkou stále vadne. Slunce odchází do exilu, jsme země 

mraku velkého. 

Proč léto padlé na zem v kaluži krve už nedorazíš? 

Proč  se létem ještě bavíš? 

Avšak ty jsi vlastně ta krutá, studená, nepřátelská zima. 

Stromy pláčou, studená deka je už za chvíli čeká. 

Ale léto pořád vzdoruje, už i když je to zbytečné, avšak zima 

blíží se, to já vím bezpečně. 

(napsal Dalibor Dula 8. třída ) 
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                            ZÁPIS DO 1. TŘÍDY      ŠK. ROKU 2010/2011 
 

                         

Zapsány byly 3 děti ze Suchova a 15 z Blatnice. 

Paní učitelky z mateřské školy připravovaly předškoláky průběžně – učily je poznávat  barvy, číslice, 

geometrické tvary, hledaly a řadily stejné tvary, procvičovaly správné držení  tužky a výslovnost 

a také sebeobsluhu. Děti musí být zralé po stránce fyzické, rozumové a sociální, aby školní práci 

zvládaly tak, že budou zažívat pocit uspokojení a radosti za zdárného plnění úkolů, které jsou 

na ně kladeny.  

Než ovšem předvedly, co umí, absolvovaly několik sportovních disciplín, které si pro ně připravila 

děvčata 4. třídy. Malí předškoláci ze školy odcházeli s perníkovou medailí, keramickým hrníčkem 

na tužky, balonkem a snad i s pocitem, že se jim bude ve škole dařit. 

 

 

 

 

 

 

 

Po několika měsících..... 

Do 1. třídy nastoupilo 1. září 16 dětí. Všechny se ve škole adaptovaly velmi dobře a své povinnosti zvládají  

 

  

na samé jedničky. 

p. uč. Mgr. Božena Hanáková 
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ŠKOLNÍ VÝLET 1. STUPNĚ NA 

KONCI MINULÉHO ROKU 
Ve školním roce 2010/2011 žáci 1. - 4. třídy podnikli 

výlet do nedalekého Hodonína. Nejprve si prohlédli 

místní zoologickou zahradu. Najdeme zde různé druhy 

zvířat, které se stále rozrůstají. Děti bavili gorily, 

řvoucí lvi, medvědi a jiné šelmy. Nemohly odtrhnout 

oči od exotických hadů. Málokdo si nechal ujít polední 

krmení žraloků. Po vydatném obědě jsme se přemístili 

k řece Moravě. Zde už kotvila naše výletní loď, 

na které nás čekalo další dobrodružství. Mladší žáky 

provázely plavbou pohádkové postavy. Ze starších 

žáků se stali piráti. Bedlivě sledovali plavbu a celé 

okolí. Nakonec se jim podařilo najít i pečlivě 

uschovaný poklad. Školní výlet se moc vydařil. 
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Pak jsme se vydali na pirátskou plavbu lodí…………………………              

 

Zapsala Mgr. Jitka Hrušková 
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6. A 8. TŘÍDA NA ŠKOLNÍM VÝLETĚ NA LUČINĚ. 

 

Ubytovaní jsme byli na hotelu Letka. První den jsme si vyšlápli na rozhlednu 

      

 

Odpoledne jsme si šli namočit nohy do přehrady. 

      

 

Večer jsme si zahráli mezitřídní fotbálek. 

      

Druhý den jsme šli na nedalekou Kejdu. 



10 
 

   

 

Moc dobře nám tam nevařili, tak jsme se dojídali v restauraci nad přehradou. 

    

 

Ani se nám nechtělo domů. 

 

                                                                                                                            Zapsal Tomáš Beňa a p. uč. Mgr.Švábová  
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EXPEDICE    STŘEČKŮV   KOPEC 
V červnu 2011 jsme navštívili spolu s některými zaujatými přírodovědci další zajímavou přírodní lokalitu 

v blízkosti Blatnice. Jednalo se o přírodní  památku Střečkův kopec, která se nachází , jak už název napovídá, 

na svahu stejnojmenného kopce. Tentokrát se nejednalo o výpravu botanickou, nýbrž geologickou. 

Asi 1,5 km sv. od Blatnice pod vrcholem Střečkového kopce (   360,5 m n.m.)se nachází malý jámový 

lůmek o obvodu 30m a hloubce max. 4m sloužící kdysi k příležitostné těžbě kameniva. V lomu jsou zachyceny 

svrchnokřídové sedimenty antoníneckého souvrství. Jde o jeho jediný známý odkryv. Můžeme zde sledovat 3m 

mocnou vrstvu silně vápenitých jílovců a slínovců, nad ní 15cm silnou vložku světle okrového slínu. Nad nimi je 

vyvinuta cca 3m mocná vrstva jemně písčitých vápenců. Nejvýše vystupují modrošedé vápence. V různých 

vrstvách je možné pozorovat různé fosílie, které ovšem neuvidíme bez pomoci mikroskopu. 

Sraz byl jako minule u obecního hostince, kde se sešlo sedm zájemců o přírodní vědy – Jonáš Cícha, 

Petr Strmiska, Jarek Spitzer, Diana Cintulová, Natálka Rolencová, Kristýna Petraturová a Valča Máčalová.  

 

                        

 

Vyrazili jsme kolem mlýna směr Hájek. První zastávkou byla ve Vrbovém prohlídka místní exotické rarity 

– strom přivezený po 1. sv. válce někde z Itálie, podle listů snad nějaký druh trnovníku příbuzného  akátu, jehož 

rozložitá koruna poskytuje zajímavý úkryt. 
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Při dalším putování směrem k Hájku nám přišlo vhod menší občerstvení v podobě krásně uzrálých třešní, 

kterých se letos urodilo nebývalé množství. Nad přehradou u Hájku jsme si prohlédli protipřívalovou soustavu 

přehrádek, které působily docela malebným dojmem . 

     

Nad Hájkem nás zaujal sad neobvyklých stromů – moruší, které tady v nedávné době nechal vysadit 

obecní úřad v rámci obnovování starých druhů stromoví. Také ony se   mohly pochlubit bohatou úrodou , i když 

chuť jejich plodů některé účastníky nenadchla. 

Další průběh putování jsme si zpestřovali lovem různých živočichů, z nichž nás nejvíc upoutala růžová 

kobylka luční. Z některých jiných aktivit trochu přecházel mráz po zádech, hlavně panu učiteli, ale co by člověk 

neudělal pro pořádný výhled, že. 

A pak jsme už doputovali k samotné dominantě naší výpravy. Samotná lokalita je označena tabulí 

s docela podrobnými informacemi (obr. 10), nicméně samotná přírodní památka příliš pohledů na souvrství 

neposkytuje. Díky půdní erozi a následnému zakořenění různých rostlin jsou totiž vzácná souvrství zakrytá. Snad 

se najde někdo a peníze, které by umožnily opětovné odkrytí.  Následně jsme využili blízkosti nejvyššího bodu 

v okolí Blatnice a s nasazením života jsme zdolali vrchol Střečkového kopce.  

A už nás čekalo jen rozloučení a závěrečný přesun k tatínkům a maminkám, vanám s horkou vodou, 

teplé večeři a tvrdému spánku po dobře vykonané práci. 

  

           Zapsal pan učitel Mgr. Miroslav Břeň 
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Velká kulturní akce začala dne 19. 9. 2011 před druhou hodinou průvodem krojovaných, nesením velkého 

hroznu, který byl na závěr vydražen a jízdou starosty a jeho ženy v kočáře. Do areálu pod búdami se přišlo 

v krásném slunečném odpoledni pobavit několik stovek lidí. Bohatý kulturní program se všem účinkujícím moc 

vydařil.                        

 

 

Zapsala paní učitelka Mgr. Alena Hanačíková 
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v Uherském Hradišti připadly letos na sobotu 10. září 2011. Počasí bylo krásné, a tak nic nebránilo tomu, 

abychom všichni společně prožili krásný den. Ráno jsme nasedli do školního autobusu. Ale pozor, ne všichni si 

mohli sednout na sedačku, protože přeci pokud máš naškrobený kroj na sobě, musíš stát jako panenka a krčit si 

fěrtůšek a všechny spodničky na židličce je přímo zakázané. A tak seděli jen kluci, kteří to mají trošku jednodušší 

a my děvčata jsme postávala mezi basou a vlajkou a ošatkami s nějakou šťávou do průvodu. Mnozí už slavnosti 

vína známe, Blatnice se v Hradišti reprezentovala již mnohokrát, a tak jsme už dopředu věděli, kde je naše 

seřadiště a kudy půjde průvod lidí nastrojených do lidových tradičních krojů. Začíná se nám líbit, když každým 

rokem je kolem nás více a více kamarádů, které si pamatujeme z nejrůznějších setkání. Když se průvod dal 

do pohybu, předháněla se jedna muzika s druhou, aby se všichni předvedli. 

 

Naše cimbálka Blatnická Studánečka hrála každou možnou chvíli a děti z Vavřínku zpívaly, co jim síly stačily. 

Na náměstí před hlavní tribunou zazněla píseň U Antonínka studánečka, a tak všichni věděli, odkud jsme. Chvíli 

jsme si odpočinuli a hned jsme pak zase vystoupili v Redutě, kde naše vystoupení mělo pěkný ohlas. Ještě jsme 

se trochu podívali na stánky na náměstí a na vystoupení našich kamarádů a už jsme šli k autobusu. Byl to 

nádherný den; byli jsme sladce unaveni. Příští rok jedeme zase! Děti z Vavřínku a muzikanti z cimbálové muziky 

Blatnická Studánečka se svými vedoucími Věrkou Mackovou, Renatou Špirudovou, panem Jaroslavem Smutným 

a Jitkou Kubicovou.  

                                                

Zapsala RNDr. Jitka Kubicová 
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VÝŠLAP NA JAVOŘINU    ŘÍJEN 2011 
Za krásného slunečného počasí si žáci 4. A a 4. B vyšlápli na nejvyšší kopec Bílých Karpat Velkou Javořinu      

/970 m n.m./. Cestou zdolali s velkým funěním strmý svah k pramenu Veličky. Odměnou jim byl překrásný 

výhled na krajinu na české a slovenské straně. Při návratu se posilnili v hospodě na Vápenkách a ještě jim zbyly 

síly i na hraní na hřišti a prolézačkách. 

Prý by se podobné výlety mohly konat každý týden. 

   

    

Zapsala Mgr. Božena Hanáková 
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ZA POZNÁNÍM NAŠÍ OBCE    4. B 

Ne všichni místní žáci znají dobře celou Blatnici 

a dojíždějící už vůbec ne.   

Proto se v hodinách prvouky a vlastivědy 

seznamujeme s její historií, současností, 

s významnými rodáky. Hodně času strávíme 

přímo poznáváním ulic, známějších budov, 

provozoven, soch, vinařských tratí..., v pekárně 

nám ukáží výrobu pečiva a koblihu přidají 

k tomu, na obecním úřadě ukáží, co se zapisuje 

do matriky, kolik zde žije obyvatel, pan starosta 

odpoví na připravené otázky žáků, na čistírně 

odpadních vod vysvětlí proč a jak čistička 

funguje, na kostelní věži se dozvíme jména 

všech zvonů, v muzeu hádáme, k čemu 

se používaly vystavené exponáty. Během 

celého roku pozorujeme na vycházkách 

proměny obce v různých ročních obdobích. 

 

 

Zapsala paní učitelka Mgr. Božena Hanáková 
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JOSEF  ZIMOVČÁK  A VELKÉ KOLO U NÁS VE ŠKOLE 
 

Pana Josefa Zimovčáka zná mnoho dětí i dospělých. Skoro 

každý ho už potkal na silnicích, jak pilně šlape do pedálů svého 

historického kola zvaného „kostitřas“. Nikdo jsme si však 

nedovedli představit, jak moc obtížné je na toto kolo usednout, 

rozjet se a udržet se za jízdy v jeho sedle. Ve středu 12. října 

2011 jsme měli možnost si toto vysoké kolo prohlédnout a 

sáhnou si na něj v naší školní tělocvičně, kam přijel pan 

Zimovčák za námi. Nejprve nám kolo ukázal a povyprávěl nám 

o tom, jak se k jízdě na historickém kole dostal, jak na něm 

jezdí po celém světě a co mu tato jeho životní záliba přinesla.  

Pak  nám představil projekt, do kterého je zapojen. Projekt 

má pomáhat onkologicky nemocným dětem. Jeho 

název je Na kole dětem. I naše škola se stala spolupartnerem 

projektu, neboť jsme si po jeho vystoupení zakoupili spoustu 

triček a jiných drobností, a tím jsme podpořili dobrou věc. 

Uvědomili jsme si, jak je dobré být zdravý. Velkou atrakcí pro nás bylo, když pan Zimovčák vyzval některé 

dospělé kolem nás, aby se na kole projeli. Hned jsme viděli, že to není nic lehkého. Ale nikdo z nich to nevzdal! 

 

   

Zapsala RNDr. J. Kubicová 
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AKCE SRPŠ  
 

23. 9. – Bazárek /prodej dětského oblečení/ 

22. 10. – Beruškový pochod / lampiony + diskotéka/ 

9. 12. – Přání zasílaná Ježíškovi /balónky + diskotéka/  

 

 

 

 

        

 

Vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi byla akce SRPŠ a OÚ v rámci celorepublikového projektu 

 „bojujeme za tradiční české Vánoce a zvyklosti“. 

V Blatnici bylo vypuštěno 170 balónků, každé dítě dostalo od Ježíška adventní kalendář, následovalo 

zdobení perníčků, které upekly maminky ze SRPŠ a pak děti řádily na diskotéce. 

V celé republice bylo vypuštěno přes 75 000 balónků. 
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Dne 5. 10. 2011 proběhly v Hroznové Lhotě závody ve štafetovém běhu. Zúčastnili se žáci 3., 4. a 5. tř. (10 děvčat 

a 15 chlapců). Všichni se poctivě připravovali v hodinách tělesné výchovy. V den závodu bylo krásné počasí, 

atmosféra bojovná, organizace perfektní. Přestože našim závodníkům dvakrát upadl na dráze kolík, mezi deseti 

školami si vybojovali 3. místo a mezi vesnickými školami skončili na tom nejvyšším prvním stupínku. Nadšení 

z vítězství bylo obrovské. Blahopřejeme. O dva dny později, a to v pátek 7. 10. se zúčastnili závodů v Hroznové 

Lhotě i žáci z druhého stupně naší školy. Jak závody prožívali, se dozvíte od Klárky Skřivánkové a Honzy Svobody 

z osmé třídy. Můžete srovnat pohled na stejnou událost od chlapce a dívky.

    

 

ZÁTOPKOVA PĚTKA A ZÁTOPKŮV MARATON 
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Jak to vidí Klárka ……tenhle závod se běhal už 

po patnácté a za každého počasí. Celý den pršelo 

a byla zima. Ale závody se přesto nezrušily. Soutěže 

se zúčastnilo 11 škol z celého kraje a za každou 

školu běželo 43 žáků a podmínkou bylo, že 

v družstvu musí být nejméně 15 dívek.   Ráno přišli 

závodníci na osm hodin do tělocvičny. Moc dobrá 

nálada nebyla, nikomu se v dešti běhat nechtělo.  

 

Do Hroznové Lhoty jsme přijeli mezi prvními 

a na kulturáku se převlekli do sportovního 

oblečení. Poté jsme si šly s holkami projít trať. 

S hrůzou jsme zjistily, že po celé trati jsou 

i deseticentimetrové kaluže plné vody, přes které 

musíme proběhnout. A pršet nepřestávalo, 

ba právě naopak. Po nějaké době dorazily všechny 

školy a slavnostní zahájení mohlo začít. Holky byly 

nervózní, kluci to brali spíše s humorem. A pak to 

začalo. Všechny spolužáky jsme hlasitě 

povzbuzovali a přáli výdrž a štěstí. V cíli skoro nikdo 

nebyl schopný ujít ani cestu zpět do tepla.  

A jak to vidí Honza  …..     je něco málo 

po osmé hodině a skupina běžců a náhradníků čeká 

na odjezd autobusu na Zátopkův maratón.  

                                                                                  

Čeká se v budově školy, protože venku není zrovna 

vlídně – prší a je chladno.  

 Ke skupině dochází paní učitelka, která oznamuje, 

že se odjezd autobusu odkládá na devátou hodinu, 

kvůli tomu, že autobus neodváží jiné školy a my 

si tak můžeme dovolit odjezd odložit. Skupina se 

najednou rozprchne a přemísťuje se do tělocvičny. 

Kluci hrají fotbal a holky si sednou stranou 

a povídají si. 

 Když uplynula hodina čekání, dostáváme se 

do autobusu, který vzápětí vyráží. Za patnáct minut 

se nacházíme v Hroznové Lhotě, kde se maraton 

koná. V autobuse sedí paní učitelka, čtyřicet dva 

běžců a několik náhradníků. Čtyřicet dva běžců 

proto, že maratón má čtyřicet dva kilometrů a sto 

devadesát pět metrů, které většinou dobíhá učitel, 

u nás je však dobíhal Jakub Prachař.  

Na tomto závodě se setkáváme často s kamarády 

z jiných škol. Když se podívám kolem, vidím buď 

tváře ztrémované, anebo obličeje, které se smějí  

a vyzařuje z nich radost. Konečně nastupujeme 

do autobusu a odjíždíme. Pan ředitel je spokojený, 

ostatně jako všichni.  

  

  

Zapsala paní učitelka Mgr. Alena Hanačíková 

a paní učitelka Mgr. Božena Hanáková 
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ "NAŠE MĚSTO"  
 

Součástí oslav 750 let města Veselí nad Moravou byla i výtvarná a fotografická soutěž 
"Naše město". Ve výtvarné soutěži se do ní zapojili žáci I. a II. stupně  ZŠ Blatnice pod 
Svatým Antonínkem. Příprava na soutěž byla náročná pro žáky i pro paní učitelku výtvarné 
výchovy Mgr. Pavlu Drechselovou, protože si vyžádala mnoho hodin usilovné práce. Děti 
zpracovávaly náměty v několika výtvarných technikách. Nejvíce se však pro ně zdála být 
výhodná kolorovaná kresba. Náročná práce přinesla své úspěchy, neboť jsme získali dvě 
ocenění. 

 

VE II. KATEGORII BYLI OCENĚNI DVA ŽÁCI:  

 

Michaela Vařechová za práci  

"Charita ve Veselí"(3. třída) 

     

 

Dominik Jahoda za práci  

"Prodejna Ravelli"(5. třída) 

 

 

         

 

 

 

 

 

http://zsblatnice.websnadno.cz/skolni_rok_2011_2012/vyt._soutez_nase_mesto/diplom_michaela_varechova_u_original.jpg
http://zsblatnice.websnadno.cz/skolni_rok_2011_2012/vyt._soutez_nase_mesto/obrazek_m._varechova_original.jpg
http://zsblatnice.websnadno.cz/skolni_rok_2011_2012/vyt._soutez_nase_mesto/michaela_varechova_u_original.jpg
http://zsblatnice.websnadno.cz/skolni_rok_2011_2012/vyt._soutez_nase_mesto/obrazek_dominik_jahoda_u_original.jpg
http://zsblatnice.websnadno.cz/skolni_rok_2011_2012/vyt._soutez_nase_mesto/dominik_jahoda_u_original.jpg
http://zsblatnice.websnadno.cz/skolni_rok_2011_2012/vyt._soutez_nase_mesto/diplom_dominik_jahoda_u_original.jpg
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Mikuláš 
          Že je Mikuláš skutečná postava víme, a že tento biskup rád obdarovával potřebné a chudé, víme také. Proto 

žáci netrpělivě čekali, co jim nadělí ten školní a hlavně, jak hrůzostrašně budou vypadat čerti, kteří ho doprovází. 

Shodli se, že byli letos milí a mírní, přesto se dokonce u jednoho jindy suverénního čtvrťáka objevily slzičky, když 

ho chtěli strčit do pytle. Mikuláš byl připravený, předem si zjišťoval, kteří žáci v jednotlivých třídách zlobí a je 

potřeba je trošku pokárat, a které si naopak zaslouží pochvalu. Děti zazpívaly písničku a slíbily, že se budou pilně 

učit a poslouchat paní učitelku.  
Andělé je odměnili sladkostí a slíbili, že za rok přijdou zase.     

   

      

Zapsala Mgr. Božena Hanáková 
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Hádanky a rébusy pro mladší děti 
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Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších?   ( páv )                                     

Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je?  ( Měsíc ) 

Matka má sedm dětí, polovina z nich jsou kluci. Jak je to možné? ( má samé kluky ) 

Pokud v závodě předběhnete závodníka na druhém místě, na kolikátém místě budete?  

( na druhém místě ) 

Můžeš mě použít, jen pokud jsem plná. Přesto jsem plná děr. Kdo jsem? ( mycí houba ) 

Stojí babice rozcuchaná velice. Když přijdou časy, zelené má vlasy, když tělo chřadne, do 

vody padne. (vrba ) 

ZE SVĚTA PŘÍRODY 

V ČR bylo v roce 1989 do ovzduší vypuštěno 920 000 tun oxidů dusíku. V dalších letech tento 
stav začal klesat a v roce 1997 to bylo jen 423 000 tun. Emise oxidu siřičitého činily v roce 
1989 cca 1 998 000 tun, v roce 1997 jen 701 000 tun. 

  

Nejstarší kultivovanou zemědělskou plodinou je obilí (ječmen a pšenice). Pěstovat se začalo 
na Blízkém východě před 17 tisíci lety. Rýže se začala pěstovat poprvé v Thajsku před 12 tisíci 
lety. Nejmladší je slunečnice, kterou člověk začal kultivovat před 5 tisíci lety v Severní 
Americe. 

  

V přirozeném lese ČR bylo 40 % buků, 18 % dubů, 16 % jedlí, 15 % smrků a 3 % borovic. 
Současný hospodářský les se skládá z 54 % ze smrku, 18 % borovic, 6 % buku, 6 % dubu a 
jedle jsou zastoupeny méně než jedním procentem. 

OPTICKÉ KLAMY – CO VIDÍŠ??? 

  mnohonohý slon ??                   tvář nebo postava?? 

HÁDANKY A ZAJÍMAVOSTI 
PRO STARŠÍ ŽÁKY 
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Z KERAMICKÉ A VÝTVARNÉ DÍLNY 

      

 

         
 

 

 

            

  

Aneta Těthalová Adventní věnce 

Skřivánková Klára Štuchalová Marcela Makian Diana 

Těthalová Aneta Sovišová Martkéta Václav Kusák 
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ORGANIZACE ŠKOL. ROKU 2011 / 2012 
Období školního vyučování začne ve čtvrtek 1. září 2011 a bude ukončeno v pátek 29. 6. 2012. 

První pololetí bude ukončeno v úterý 31. ledna 2012. 

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2011. 

28.říjen - Státní svátek 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2011 a skončí v pondělí  

2. ledna 2012. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2012. 

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2012. 

Jarní prázdniny trvají od 6. 2. – 12. 2. 2012. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2012. 

Přijímací zkoušky na střední školy proběhnou v týdnu od 20. do 24. dubna 2012. 

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června do neděle 2. září 2012. 

Školní rok 2012/2013 začne v pondělí 2. září 2012. 

Zápis do 1. ročníku proběhne ve dnech 15. 1. – 15. 2. 2012 

Ples školy a SRPŠ - 21. ledna 2012 

CO NÁS ČEKÁ DO KONCE POLOLETÍ TOHOTO ROKU 2011/2012 

 

pondělí 5. 12. 2011  - Mikulášská nadílka v mateřské škole a na 1. stupni         

středa 7. 12. 2011 v 16 hodin – schůzka žáků devátých ročníků a jejich rodičů s náboráři ze středních 

škol 

úterý 13. 12. 2011 -   1. stupeň jede do Uherského Hradiště do Slováckého divadla na PINOCCHIA 

středa 21. 12. 2011 - v 10.20 hodin veřejná Vánoční besídka 1. stupně 

středa 21. 12. 2011 - společná Vánoční besídka 2. stupně v tělocvičně 

čtvrtek 22. 12. 2011 - filmové představení ve Veselí nad Moravou pro 2. stupeň 

 

 

Mgr. Jiří Čerešňák 

ředitel školy 

 


