
 

 

Ohlédnutí za školním rokem 2015/2016 

Nový školní rok 2016/2017 je již v plném běhu, ale my si chceme spolu s Vámi připomenout úspěchy 

loňského roku. 

 V loňském školním roce jsme se zapojili do výzev OPVK č. 56 a 57. Týkaly se podpory jazykového 

vzdělávání a výuky technických předmětů (dílen). V rámci výzvy 56 jsme nakoupili přes 250 nových 

knížek a zrealizovali v 6. až 9. ročníku čtenářské dílny, Žáci vycestovali do Velké Británie a do 

Německa. Pedagogové se vzdělávali v anglickém jazyce a pro žáky i pedagogy byla k dispozici online 

výuka. Dovybavily se dílny novými nástroji a žáci vyráběli výrobky ze dřeva i jiných materiálů. 

Opět jsme v rámci výuky absolvovali řadu soutěží a olympiád. Vybíráme pro Vás ty nejvýraznější: 

1. místo v okresním kole matematické olympiády, v přespolním běhu, v Poháru rozhlasu ve skoku do 

výšky, v oblastním přeboru v lezení na rychlost i obtížnost, v okresním přeboru v basketbalu, 

v mezinárodní taneční soutěži Dance cup, ve výtvarné soutěži Požární ochrana. 

2. místo v oblastním přeboru v lezení na čas i obtížnost, v Angliádě, v Poháru rozhlasu na 1500 m. 

3, místo v poháru branné zdatnosti, v oblastním i okresním přeboru v lezení na čas i obtížnost, 

v okresním kole zeměpisné olympiády, v Plaveckých závodech o pohár starosty v Praze, 

v mezinárodní taneční soutěži Dance cup. 

Výborně školu reprezentovala také olympijská výprava na XVII. ODM. Získala 4. místo – běh na 400 m, 

dívky, 5. místo – skok z místa do dálky, dívky, 7. místo –  běh na 50 m, dívky, 7. místo – atletický 

čtyřboj, dívky, 8. místo – atletický čtyřboj, dívky, 9. místo –  běh na 400 m, chlapci.  

Absolvovali jsme také řadu výchovných koncertů, divadelních představení a výstav doplňujících 

výuku. Vzpomeňme např. divadlo v anglickém jazyce DrKlutz Theatre a Made in USA, koncert Pavla 

Nováka ml. Sportem ku zdraví a Svobodný vězeň k problematice závislostí, divadelní představené 

Legenda Voskovec a Werich, putovní výstavy Tomáš Baťa, Příběh Jana Zajíce, přednášku Dentální 

prevence a také návštěvu Senátu ČR. Pěvecký sbor školy vystupoval na řadě akcí ve městě a velmi se 

také činila školní družina – pravidelná taneční vystoupení, vánoční jarmark a výroba dárečků např. 

pro zápis do 1. ročníku. 

V rámci environmentálního projektu EURONET 50/50 max nejaktivnější žáci absolvovali program ve 

vědeckém VIDA centru v Brně, kde škola také získala 2. místo. Opět také pravidelně zodpovědně 

měřili teplotu a odesílali její hodnoty do projektu Globe. Ve vestibulu školy je také již třetím rokem 

umístěn kontejner na sběr elektro zařízení a baterií v rámci projektu Recyklohraní, A také sbíráme 

víčka pro Elišku.  

Pravidelně pomáháme při celostátní akci Ukliďme Česko, spolupracujeme se SRPŠ a RC Motýlek, 

s Paprskem (skvělý pin-pong!), s Městskou knihovnou, s 1. a 2. MŠ a celou řadou dalších. Pro budoucí 

prvňáčky máme již řadu let oblíbený projekt Předškoláček, pro florbalisty a fotbalisty máme 

pravidelné turnaje. A také nesmíme zapomenout na největší akci pořádanou naší školou –  

 



 

Olympiádou prvních tříd. Táhneme jako jediní v republice 

tuto káru soutěží pro prvňáčky spolu s Pohádkovým lesem již sedmnáct let!  

Tak to byl jen velmi stručný výčet našich akcí a úspěchů. Věříme, že i v letošním školním roce nás 

mnoho takových čeká. 

Chtěli bychom poděkovat všem žákům, jejich zákonným zástupcům, všem pracovníkům školy, 

dobrovolníkům a nadšencům za jejich účast, podporu, pomoc a fanděte nám dál! 

Těšíme se setkání na dalších akcích naší školy. 

 

        Mgr. Markéta Illová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Září v naší škole 

Nový školní rok 2016/2017 jsme začali nejen slavnostním zahájení, ale i užitečnými aktivitami. Žáci 7. 

– 9. ročníku absolvovali preventivní program Hazard kolem nás s vynikajícím lektorem Ludvíkem 

Hanákem. Dověděli se mnoho užitečného o nebezpečí hazardních her, hraní na počítači i o závislosti 

na hrách. Také měli možnost poznat skutečné příběhy lidí, kteří se stali závislými na hrách a hazardu. 

Odpoledne se beseda s tímto lektorem konala i pro rodiče. Velmi nás těší, že přišli rodiče se zájmem 

o danou problematiku a nebáli se diskutovat. 

A jako malá ochutnávka sportovních úspěchů – výsledky Přespolního běhu v Lysicích. V kategorii 

mladší žáci se na trati 2 km umístili chlapci na výborném 21. místě, 29. místě a 32. místě ze 100 

závodníků. V kategorii mladších žákyň na 1500 m se umístily žákyně na 25. místě a 28. místě ze 103 

závodnic. V kategorii starších žáků na 3 km doběhli naši žáci na 52. a 58. místě ze 100 závodníků. 

Gratulujeme!  

   Mgr. Markéta Illová      


