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Obecně, vybavenost školy, opravy a úpravy školy
Základní škola Jana Noháče v Břeclavi je škola neúplná a je zařazena do sítě škol
rozhodnutím MŠMT ze dne 27. října 1996. Avšak škola má již svoji dlouholetou tradici –
byla založena v roce 1869 a do dnešního dne je jednou z úspěšnějších ve městě Břeclav.
Město Břeclav je součástí Lednicko – valtického areálu (LVA).
Budova školy má celkem tři části. Jednu část tvoří tělocvična, školní jídelna
(kapacita jídelny je pro 60 sedících strávníků, cca 120 je celkový počet pravidelných
strávníků žáků a 21 fyzicky zaměstnaných zaměstnanců školy pro školní rok) a dvě oddělení
školní družiny. Druhou část tvoří spojovací chodba s pracovním zázemím domovnice,
správních zaměstnanců, dvě místnosti bývalého bytu školníka tvoří zázemí pro AsP a žáky s
PO a ve třetí je hlavní budova školy. Ta je tvořena z přízemí, jednoho patra a půdy, kde je
v současné době jeden z kabinetů se školními pomůckami. V přízemí budovy se nachází
vstup do školy, čtyři kmenové třídy, z nichž jedna slouží zároveň jako druhé oddělení školní
družiny, dva kabinety (kabinet pro učebnice a spisovnu školy, kabinet s učebními
pomůckami), první oddělení školní družiny (zároveň slouží jako kmenová třída) a tělocvična.
V prvním patře školy se nachází sborovna, kancelář asistentky školy, ředitelna školy,
počítačová učebna a další tři kmenové třídy.
Dne 3. prosince 2009 jsme si připomněli 140 let založení ZŠ Jana Noháče ve Staré
Břeclavi. Mnozí z občanů si ji pamatují pod jménem ZŠ Školní. Čestný název Základní škola
Jana Noháče, Břeclav, Školní 16 propůjčilo MŠMT České republiky ZŠ Břeclav, Školní 16
dne 5. prosince 1994. Od 1. ledna 1995 přešla jako jedna z prvních základních škol do
právní subjektivity.
Od školního roku 2016/2017 nese dle zákona nový název
Základní škola Jana Noháče, Břeclav, Školní 16, příspěvková organizace.
Ve školním roce 2019/2020 ji navštěvovalo 141 žák, kteří se učili v 8 třídách. Dvě
oddělení školních družin navštěvovalo 50 žáků (viz příloha č. 6). Škole vzrostl celkem počet
žáků o 8. Škola je obsazena z 83%. Dvě z osmi kmenových tříd zároveň slouží i jako oddělení
školní družiny, což zrovna nevidím jako vhodné, neboť, žáci, kteří chodí do družiny, tak tráví
osm hodin v jedné místnosti. I v tomto školním roce je možné používat prostory bývalého
bytu školníka. Probíhá zde výuka AsP s žáky s PO, nebo třídy, ve kterých probíhá půlená
hodina AJ.
O změnu kapacity v počtu žáků požádala ředitelka školy na konci školního roku
2019/2020. Jedná se o snížení dosavadní kapacity počtu žáků ze 170 na 150 žáků. Škola
při současných nárocích na hygienické a pracovní podmínky není schopna pojmout 170
žáků. Čísla v registru škol, tak zkreslovala procentuální obsazenost školy.
Rozpočet od zřizovatele na provoz školy v roce 2020 činí:
1 650 000,- Kč
z toho se předpokládá
na energii
materiál, revize apod.
ostatní služby
opravy a údržba školy

500 000,-Kč
300 000,- Kč
150 000,- Kč
700 000,- Kč

Rozpočet v roce 2020 klesl o 50 000,- Kč. Z důvodu koronavirové pandemie COVID - 19
zřizovatel svůj rozpočet nedodržel a škola přišla o dalších 83 000,0 Kč. Celkový rozpočet na
rok 2020 tedy činí 1 567 000,0 Kč.
Již v lednu se škola přihlásila do projektu, který je zaměřen na školní zahradu.
Předcházející projekt se neuskutečnil a nutno podotknout, že ne vinou školy.
V únoru došlo k havárii odpadů na školním sociálním zařízení v přízemí a prvním
patře školy. Firma pana Haluzy zjistila neprostupnost kanalizační trubky, která vedla z
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prvního patra do přízemí. K havárii byl přizván pan Pohanka (MÚ Břeclav), který nařídil
okamžité zahájení oprav. Jeden den bylo žákům uděleno volno ředitelky školy. V tento den
probíhaly hrubé práce, které pokračovaly i následující den (sobota). Celá oprava byla
ukončena dne 22. 5. 2020. Během opravy došlo k modernizaci celého soc. zařízení a to jak u
chlapců, tak i u dívek ale jenom pouze v přízemí budovy.
Vzhledem k vlhkému počasí, které provázelo celou zimu, začala se objevovat ve třídě
v přízemí vlhkost na stěnách. Z tohoto důvodu byla k řešení přizvána FA Pařenica, která se
zabývá sanitací zdiva. Ve školním oddělení družiny byla provedena taktéž sanitace, ale ta
vznikla ne spodní vlhkostí, ale kvůli havárii soc. zařízení u tělocvičny. V době volna praskla
hadička a voda vytékala volně do prostoru. Naštěstí se při kontrole školy na závadu přišlo
včas.
Dne 11. 3. 2020 Vláda ČR vyhlásila opatření z důvodu pandemie COVID 19. Od
tohoto dne začala probíhat distanční výuka a online výuka. Od 25. 5. 2020 byl povolen
žákům vstup do školy, avšak pouze za mimořádných opatření, které vydalo MŠMT. Žáci
mohli do školy nastoupit dobrovolně a tak i nadále probíhala online výuka. Třídy se změnily
na tzv. školní skupiny – skupiny jsou tvořeny pouze do 15 žáků, skupina musí být
homogenní a může sdružovat žáky i s jiných ročníků. Na naší škole z důvodu kapacitních –
chybí učitelé a prostory na výuku - se výuky zúčastnilo pouze 57% žáků. Dvě pedagožky do
práce nenastoupily, neboť jsou z rizikové skupiny (zdravotní problémy a věk). Nadále tedy
pokračovaly v distanční a online výuce.
Přehled tříd a třídních učitelů – viz. příloha č. 6
Třídy a třídní učitelé
1.A
1.B
2.
3.A
3.B
4.A
4.B
5.

Mgr. Marcela Minaříková
Mgr. Brigita Turčíková
Mgr. Lumír Reichmann
Mgr. Světlana Čumalová
Mgr. Antonie Procházková
Mgr. Lenka Budíková
Mgr. Martina Nakvasilová
Mgr. Michaela Hromková

AsP pracuje ve třídě:
1. A
Chlapec – slabozraký
1. B
Chlapec – PAS, lehké MP
2.
Chlapec a dívka (dívka10let – dodatečný odklad školní docházky a opakování první třídy),
výukové problémy – střední MP
Žáci s doporučením ŠPZ
Stupeň PO 2 - 6 žáků (4,3%)
Stupeň PO 3 – 5 žáků (3,5%)
Počet žáků, kteří mají PO 2-3 dle šetření PPP – 11 žáků (cca 7,8%)
Do školy nově nastoupilo 5 žáků
Ze školy odešli 3 žáci z důvodu stěhování
Ve škole pracovala dvě oddělení školní družiny pod vedením paní vychovatelky
Miroslavy Předinské a paní vychovatelky Mgr. Světlany Varmužové. Počet žáků ve školních
družinách je 50. V současné době nemá škola možnost rozšířit počet míst v ŠD. Pokud do
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ŠD nejsou přijímáni žáci, jejichž zákonní zástupci jsou na rodičovských dovolených, počet
míst je dostačující. Do školní družiny však nejsou přijímáni žáci 4. a 5. tříd, žáci třetích tříd
jen ve výjimečných případech.
Školská rada
Školská rada se sešla v tomto školním roce celkem dvakrát (25. 11. 2019 a 25. 8.
2020) a na jejím programu se neobjevily případy, které by byly vážnějšího charakteru.
Na prvním jednání byli členové seznámeni s personálním zajištěním a naplněností
školy, o počtech žáků s PO, AsP, se stávajícím stavem školní budovy, s provedenými a
chystanými opravami, s vybaveností, s plánovanými akcemi pořádanými v průběhu školního
roku, s projektem Zahrada. Do některých tříd byl pořízen nový nábytek, musely být
dokoupeny žákovské židle z důvodu opotřebení. Opět potíže s vlhkostí, především v jedné
z tříd v přízemí, která se projevila vydutím podlahy.
Členové byli pozváni na školní akci rozsvěcování vánočního stromečku a mikulášskou
nadílku 4. prosince v 17.00 hod. na školní dvůr.
Na druhém jednání školské rady byl zhodnocen školní rok 2019/2020, především
druhé pololetí školního roku, který postihla pandemie koronaviru a školy byly od 11. 3.
2020 uzavřeny. I přesto, že pedagogové na tuto situaci nebyli předem připraveni, tak
distanční výuku velmi dobře zvládli. Někteří rodiče však nespolupracovali nebo neměli
technické vybavení. Těmto dětem byly úkoly vkládány do domovních schránek nebo
komunikace probíhala telefonicky. Na případnou další mimořádnou situaci je škola
připravena, MŠMT přislíbilo finance na nákup počítačů.
Další informace byly o dokončení rekonstrukce toalet v přízemí, o zařazení do projektu
metropolitní sítě, kdy pokud nedojde k výstavbě bezbariérových toalet, tak škola do projektu
zařazena nebude a o odchodu ředitelky školy do starobního důchodu ke dni 31. 1. 2021.
Školská rada pracovala ve složení - Mgr. Antonie Procházková, Mgr. Michaela
Hromková (za pedagogy), Šárka Nazarčuková, Drahomíra Kondlová, (za zákonné zástupce
žáků), Ing. Martina Černý a Ing. Darina Štollová (za zřizovatele).
Školská rada v tomto složení byla zvolena na období listopad 2017 – říjen 2020. Ve školním
roce 2020/2021 se v měsíci září uskuteční volby do školské rady.
Zprávu do výroční zprávy vypracovala Mgr. Michaela Hromková, předsedkyně rady školy

Plenární schůze a třídní schůzky
která se konala dne 10. 9. 2019, se zúčastnilo celkem 66% zákonných zástupců,
84,7 % se zúčastnilo třídních schůzek. Během školního roku probíhají individuální
konzultace mezi třídními učiteli a zákonnými zástupci žáků a to na základě žádosti
zákonných zástupců či potřebě třídních učitelů.
Účast na třídních schůzkách dne 10. 9. 2019
1. A
94,4%
1. B
100 %
2.
81,0 %
3. A
77,8 %
3. B
80,0 %
4. A
72,2 %
4. B
68,8 %
5.
83,3%
Personální obsazení
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Na ZŠ Jana Noháče pracuje celkem 8 třídních učitelů (dvě pedagožky mají VŠ spec.
ped.), dvě vychovatelky ŠD (obě dvě pracují zároveň jako PP), 3 AsP a 1 ředitelka školy.
Výuka na škole probíhá na základě 100% kvalifikovanosti pedagogů.
Na úseku správních zaměstnanců pracují tři uklízečky, z nichž jedna je zároveň domovnice
a pomocná kuchařka a jeden údržbář, 1 asistentka personalistka, 2 samostatné kuchařky.
Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Lenka Budíková

na dobu neurčitou, celý úvazek

Mgr. Světlana Čumalová

na dobu neurčitou, celý úvazek

Mgr. Michaela Hromková na dobu neurčitou, spec. pedag., celý úvazek, od
01. 09. 2016 výchovný poradce
Mgr. Iva Karlínová

ředitelka školy, jmenovaná do funkce dne 1. 8.
1994, celý úvazek, od 1. srpna 2018
(z důvodu změny školského zákona) potvrzena
ve funkci na dobu určitou - 6 let – do 1. srpna
2024.

Mgr. Marcela Minaříková

dobu neurčitou, celý úvazek, ICT

Mgr. Antonie Procházková na dobu neurčitou, speciální pedagog, celý
úvazek, od 01. 09. 2016 preventista
patologických jevů.
p. Miroslava Předínská

pedagog na dobu neurčitou, úvazek 0,1364

Mgr. Lumír Reichmann

na dobu neurčitou, celý úvazek

Mgr. Brigita Turčíková

na dobu určitou, starobní důchodkyně, celý
úvazek

Mgr. Světlana Varmužová pedagog na dobu neurčitou, úvazek 0,1818
Eliška Barvičová AsPúvazek 0,6389, žák s PO 3
Šárka Helešicová AsP

úvazek 0,8889, žák s PO 3

Petra Pavlíčková

úvazek, 0,6389, žák s PO 3
Vychovatelky školní družiny

Miroslava Předínská

vychovatelka ŠD, na dobu neurčitou,
úvazek 0,66.

Mgr. Světlana Varmužová vychovatelka ŠD, na dobu neurčitou,
úvazek 0,66.
Správní zaměstnanci
Petr Machovský

údržbář, na dobu určitou, úvazek 0,100

Jarmila Mikuličová

uklízečka na dobu neurčitou, úvazek na 0,375
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Lenka Soudková Mgr.

asistentka – personalista,pracovní poměr na
dobu neurčitou, úvazek 1,000.

Drahomíra Zemánková

domovnice na 0,750, pracovní poměr na dobu
neurčitou
uklízečka, na dobu neurčitou s úvazkem 0,375.

Jarmila Havlová

Zaměstnanci školní jídelny
Alena Hrdličková
celý

vedoucí školní kuchyně, na dobu neurčitou,

Jitka Machovská

samostatná kuchařka, úvazek na 0,87, VHŠ –
příprava svačinek pro žáky.

Drahomíra Zemánková

pracovní poměr na dobu neurčitou
s úvazkem 0,125 jako pomocná kuchařka ve
školní jídelně.

úvazek

Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva:
Ve třídách 1. – 5. se učilo podle ŠVP Sluníčko – škola plná života. K výuce se
používá učebnicová řada z nakladatelství FRAUS. Taktéž výukové programy jsou z této řady.
Výuka AJ probíhá již od druhé třídy.
Hra v šachy pokračuje formou kroužků. Některým žákům se hra zalíbila a škola
jejich znalostí využila k soutěžím, kde jsme dokonce obsadili i medailové pozice (viz soutěže).
Nepovinný předmět náboženství se učí celkem 16 žáků, což je 11,1% žáků
z celkového množství žáků, kteří navštěvují školu.
Zájmové kroužky na škole i nadále probíhají pod vedením učitelů školy a vedoucích
kroužků z DDM Duhovka. Škola organizovala kroužky internetový klub a šachy.

Údaje o přijímacím řízení nebo o zařazování dětí:
Ve školním roce 2020/2021 bude škola otvírat jednu první třídu – počet zapsaných
30, z toho 4 odklady. Na jinou školu z našeho spádového obvodu odešlo:
Na ZŠ Kupkova
14
Na ZŠ Slovácká
7
Na ZŠ Komenského
2
Do první třídy bylo přijato 26 žáků, z toho 8 dívek. Třídní učitelkou byla stanovena
Mgr. Michaela Hromková
Zápis do prvních tříd školního roku 2020/2021 proběhl netradičně, neboť v době
zápisu byl Vládou ČR vyhlášen nouzový stav. Zápis tedy probíhal celkem v sedmi dnech. U
zápisu nebyli přítomné děti, ale pouze jejich zákonní zástupci, kteří předávali údaje nutné
k přihlášení dětí do první třídy. Zápis fyzicky prováděla ředitelka a asistentka školy.
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Ředitelka školy si dodatečně pozvala přijaté děti na den 16. 6. 2020. Pedagogičtí
pracovníci provedli s dětmi krátký pohovor, aby zjistili školní zralost dětí, které budou v září
nastupovat do první třídy.
Na gymnázium se hlásili 2 žáci – Tom O´Brien, Eliška Dufková. Oba dva byli přijati.

Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků za druhé pololetí
Od školního roku 2016/2017 začala platit vyhláška 27/2016 Sb. – tzv. inkluze. Bohužel i
několikrát novelizovaná vyhláška má negativní dopad na žáky a učitele. Žáci, kteří dostávali
odbornou péči u speciálních pedagogů, na nynějších základních školách je tomu naopak.
Učitelé 1. st. ZŠ nejsou na tyto žáky specializovaní. Jedná se o žáky s autismem, lehkou až
střední mentální retardací, s ADHD nebo ADD. Ve většině případů jsou pedagogové
přetěžováni, zákonní zástupci žáků s PO ve většině případů neplní svoje rodičovské
povinnosti a učitelům tak jejich práci nijak neusnadňují. Z tohoto důvodu se v mnohém
začíná vyučování stávat neefektivní. Žáků s PO 1-2 přibývá, lehká až střední MR je dg u 3
žáků v nynější první a druhé třídě (žákyně, která je ve 2. třídě měla odklad jeden rok
povinné školní docházky a opakovala 1. třídu, má v současné době deset let. Tedy v této
třídě své spolužáky věkově převyšuje o tři roky). Její výsledky v oblasti vzdělávání jsou
mizivé.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Na škole od 1. 9. 2016 byla ustanovena komise pro poradenskou pomoc školy, kde
jsou jmenováni tito členové: Mgr. Michaela Hromková, výchovná poradkyně a zároveň
pověřená pracovnice pro komunikaci se ŠPZ (školské poradenské zařízení), Mgr. Antonie
Procházková, metodik prevence a ředitelka školy Mgr. Iva Karlínová. Komise v tomto složení
pracuje i nadále.
Všem pedagogickým pracovníkům je umožněno se vzdělávat na seminářích, které
jsou konané v rámci různých organizací. V letošním školním roce z důvodu pandemie
COVID – 19 se pedagogičtí pracovníci zaměřili na webináře věnované hlavně vedení online
výuky a distanční výuce jako takové.

Kontroly a jiné
●
●
●

VZP – Závěr: Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani
jiné evidenční nedostatky.
Audit – bez výhrad

Vedlejší hospodářská činnost školy
●
●
●
●

pronájem tělocvičny – parkur 2* týdně po 2,5 hod., taneční kroužek 1* týdně
1 hod. – četnost ovlivněna pandemií – uzavření školy
pronájem tříd, školní jídelny – v tomto roce nebyl uskutečněn
prodej svačinek žákům školy – bez zisku
prodej sešitů, výkresů žákům školy – bez zisku

Stránka 7z 
9

Hospodářská činnost školy
Povinnost sestavovat tuto zprávu vyplývala ze zákona č. 564/1990 Sb. o státní
správě a samosprávě ve školství, který byl zrušen školským zákonem č. 561/2004 Sb. k 31.
12. 2004.
Na základě „Pravidel vztahů města Břeclavi k příspěvkovým organizacím“,
předkládám tyto údaje týkajícího se hospodaření základní školy za rok 2019.
Rozpočet od zřizovatele na provoz školy v roce 2019 činil:
Náklady celkem
z toho vybrané
materiál
energie
opravy
služby a ostatní náklady
mzdy včetně odvodů
odpisy a drobný dl. majetek

11 761 342,81 Kč

Výnosy celkem
z toho vybrané
dotace MŠMT
provoz
ESF
Ostatní výnosy

11 761 342,81 Kč

1 123 811,96 Kč
331 515,88 Kč
618 932,65 Kč
373 381,86 Kč
9 023 578,70 Kč
290 121,76 Kč
9 050 429,54 Kč
1 700 000,00 Kč
0,00 Kč
1 010 913,27 Kč

Hospodářský výsledek činil

0 Kč

Zaměstnanci byli informováni o zásadách čerpání a hospodaření FKSP na rok 2020.
Informace stvrdili svým podpisem na provozní poradě, která se konala dne 24. 2. 2020. Pro
letošní rok byl stanoven příspěvek na rekreaci ve výši 2 000,0 Kč.

Závěrem
Na začátku školního roku 2019/2020 oznámila ředitelka školy Mgr. Iva Karlínová
svůj odchod do důchodu ke dni 31. 1. 2021. Zřizovatel byl o tomto záměru informován
5. 6. 2020 ústně a písemnou formou 31. 8. 2020.
Výroční zprávu za rok 2019– 2020 doplňuje fotodokumentace k akcím, kterých bylo
bohužel z důvodu celosvětové koronavirové pandemie málo.
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Výroční zprávu četli a schválili dne 26. 10. 2020
předsedkyně školské rady:

členové:

Mgr. Michaela Hromková
zástupce pedagogických pracovníků

zástupce zřizovatele
Ing. Martin Černý

zástupce zřizovatele
Ing. Darina Štollová

zástupce zákonných zástupců žáků
Paní Šárka Nazarčuková

zástupce zákonných zástupců žáků
Paní Drahomíra Kondlová

Mgr. Antonie Procházková
zástupce pedagogických pracovníků
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Příloha č. 1

Září
Barevný týden v 1. A
Hned na úvod školního roku si v 1. A vyzkoušeli, která barva je jim při výuce nejpříjemnější,
kdy se cítí dobře a naopak, která barva je poctově svazuje.
Každý den přišli oblečení v jedné předem zvolené barvě, týden zakončili v pátek co nejvíce
pestrobarevným oblečením. I výuka vyla barvám přizpůsobená. Například děti modelovaly
různé ovoce, které je v dané barvě, ke všem barvám se hledala písnička apod.
Dětem se celý týden moc líbil, nejvíce se jim líbila brva žlutá.
Zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková

180 let s vlaky a vláčky
Dne 10. 9. 2019 navštívila 4. A a 4. B třída výstavu v Městském muzeum a galerii
Břeclav. Tato výstava připomínala významné jubileum příjezdu první parní lokomotivy do
českých zemí dne 6. června 1839. Sběratelé železničních artefaktů a Muzeum hraček
Lednice vybralo a poskytlo břeclavskému muzeu celou řadu zajímavých předmětů, které
přibližují počátky železniční
dopravy v Evropě.
Děti se na výstavě kromě
historických údajů dozvěděly,
jak byla chápána železnice na
počátku své existence a co
obnášela její realizace. Mohly si
prohlédnout několik funkčních
železničních
modelů
a
zasoutěžit ve znalosti starších i
novějších druhů lokomotiv. Na
památku
výročí
obdržely
všechny
děti
historickou
jízdenku.
Zpracovala: Mgr. Martina
Nakvasilová
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Tonda obal na cestách
Dne 11. září 2019 se žáci páté třídy zúčastnili školního vzdělávacího programu Tonda obal
na cestách, společnosti EKO-KOM. Na dopravním hřišti na Kuffnerově nábřeží se hravou
formou dozvěděli jak, kam a proč se odpad třídí, o jeho dalším využití a podívali se na vzorky
recyklovaných materiálů. Za splnění jednotlivých úkolů si odnesli i drobné předměty
v podobě rozvrhů, záložek, časopisů apod. Akce se i díky pěknému počasí zdařila.
Zpracovala: Mgr. Michaela Hromková

Návštěva IVK
Ve středu 11. 9. 2019 se druhá třída vydala na pracovní exkurzi do firmy IVK Svět
nářadí. Tam jsme si nejprve prošli obchod, v každé části nám jeden z pracovníků popovídal
o přístrojích a nástrojích, které na regálech můžeme vidět. Pak jsme se přesunuli do zadní
části obchodu, kde už byl připraven dřevěný trám a na něm napsaná pravidla naší třídy.
V naší třídě byla totiž hlavním tématem tohoto týdne pravidla a my jsme si je spolu už den
před exkurzí vytvořili, také si
každý žák napsal na barevnou
stuhu přání pro naši třídu.
Na stvrzení toho, že s
pravidly dítě souhlasí, se každý
na trám podepsal, vyvrtal si do
trámu aku vrtačkou díru, do
které zavrtal vrut a také si do
trámu nastřelil stuhu s přáním.
Děti se nadšeně střídaly v práci
a moc je to bavilo. Za dobrou
práci dostal každý od pana
vedoucího praktický dárek –
skládací metr.
Trám pravidel nám od tohoto
dne zdobí naši třídu.
Zpracoval: Mgr. Lumír Reichmann

Návštěva Městského úřadu, Lichtenštejnského domu a muzea
13. září 2019 navštívily děti 3. A třídy v rámci hodiny prvouky Městský úřad v Břeclavi.
Podívaly se, kde pracuje pan starosta a místostarosta, sedly si do zasedací síně a spoustu
otázek měly i v pokladnách ohledně různých poplatků. Z městského úřadu se třída
přesunula do Lichtenštejnského domu. Zde děti získaly mapu Břeclavi a měly za úkol, dojít
podle ní až k muzeu. Zde jsme příjemně strávený den zakončili návštěvou výstavy vláčků.
Zpracovala: Mgr. Světlana Čumalová

Týden o ptácích
Třetí školní týden byli ve druhé třídě hlavním tématem ptáci.
Ve středu 18. 9. 2019 k nám do třídy přišel ornitolog František Krause. Pan Krause nám
popovídal o svém koníčku – ornitologii a o činnostech, které s tím souvisí – výrobě budek,
kontrolách zahnízdění, kroužkování ptáků, zapisování informací aj. Při povídání také
pouštěl fotografie ptáků a budek, přinesl nám na ukázku kroužky a některé typy budek.
Společná hodina nám rychle uběhla.
V pátek 20. 9. jsme navštívili knihovnu ve Staré Břeclavi. Paní knihovnice si pro nás
připravila besedu „Kamil neumí létat“. Beseda byla zaměřena hlavně na migraci ptáků.
Zpracoval: Mgr. Lumír Reichmann
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Návštěva v Modré
Dne 19. 9. 2019 navštívily třídy IV. A, B a III. B expozici Živá voda a Archeoskanzen
v Modré.
V expozici se žáci seznámili s životem ve vodě i kolem vody, s rostlinami i živočichy, kteří
žijí v okolí vody či ve vodě na Moravě. Život ve vodě žáci mohli pozorovat v podvodním tunelu
dlouhém asi 8 m, 2 m širokém, v hloubce 3,5 m. Zblízka viděli celou řadu ryb v přirozeném
prostředí. Velké vyzy asi 2m, kapry, candáty, štiku, sumce a další. Ve venkovních
prostorách kolem expozice si žáci prohlédli rostliny a byliny typické pro chřibské
prameniště, venkovskou zahrádku anebo lužní les.
V Archeoskanzenu si žáci prohlédli, jak lidé žili ve Velkomoravské říši. Navštívili také
velkopanský dům, školu, vyzkoušeli si střelbu z luku, viděli výrobu keramické nádoby a
ochutnali placky z pece starých Slovanů.
Při odjezdu jsme zhlédli Velehrad a připomenuli si věrozvěsty Cyrila a Metoděje.
Načerpali jsme spoustu poznatků do další výuky.
Zpracovala: Mgr. Lenka Budíková

Dopravní výchova 3. A a 3. B třída
Dne 25. 9. 2019 se žáci 3. A a 3. B třídy zúčastnili dopravní výchovy v dopravním centru
PČR. Výuka byla rozdělena do dvou částí. Nejdříve si žáci zopakovali s lektorkou pravidla
silničního provozu, následně dostali kola a absolvovali praktickou část. Procvičili si jízdu na
kole podle značek a semaforů v přítomnosti dopravních policistů, kteří děti upozorňovali na
dopravní přestupky. Celá akce se dětem velmi líbila.
Zpracovala: Mgr. Světlana Čumalová

Eduard Štorch – knihovnická lekce, 4. B třída
Dne 26. 9. 2019 navštívila třída 4. B Městskou knihovnu Břeclav, jejíž pracovnice dětem
připravily výukovou knihovnickou
lekci o spisovateli Eduardu Štorchovi.
Informace ze života tohoto spisovatele
dětem objasnily, za jakých okolností
vznikala kniha Lovci mamutů, kterou
jsme si v letošním školním roce zvolili
jako mimočítankovou četbu. Díky
této knize si děti ještě doplnily svoje
poznatky o pravěku ze třetí třídy.
Dále si děti mohly prohlédnout další
knihy od E. Štorcha s pravěkou
tematikou a procvičit si jejich názvy i
na pracovním listě formou tajenek a
skrývaček. Na závěr jsme zhlédli
ukázku z filmu „Osada Havranů“.
Zpracovala: Mgr. Martina Nakvasilová

Knihovnická lekce 1. B třídě
Dne 27. září jsme navštívili knihovnu ve Staré Břeclavi. Zapojili jsme se do
celorepublikového projektu Knížka pro prvňáčka. Naše první knihovnická lekce s názvem
„Poprvé do školy-poprvé do knihovny“ tvořila úvodní část tohoto projektu. Děti se seznámily
s knihovnou, co se v ní dá všechno dělat, poslechly si pohádku, poznaly knižní skřítky atd.
Knihovna je zaujala a těší se na další návštěvu.
Zpracovala: Mgr. Brigita Turčíková
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Říjen
Pirátský den v 1. B třídě
Dne 2. října si děti zahrály na piráty. Tímto netradičním způsobem se seznámily
s písmenkem P. Nejprve se naučily pirátskou hymnu, potom vymýšlely slova začínající
písmenem P a následně hledaly poklad z věcí a obrázků na písmeno p. Nakreslily si i piráty
a pirátskou loď, kterou nalepily do papírové láhve a poslaly ji „po vodě do moře“. Všichni se
aktivně zapojili a pirátský den se jim moc líbil.
Zpracovala: Mgr. Brigita Turčíková

Sportovní dopoledne
Dne 8. 10. 2019 se vybraní žáci druhé třídy a obou třetích tříd účastnili na pastvisku
„Sportovního dopoledne“. Tuto akci pořádala naše škola na přání představitelů města
v rámci zdravého životního stylu.
Několik šestičlenných družstev z naší školy, ale i ze školy Na Valtické a Komenského
soutěžilo v několika disciplínách přímo v prostorách Pastviska. Děti si zasportovaly a také
mohly uplatnit své vědomosti ve znalostech ze zdravovědy.
I když počasí nám mnoho nepřálo, akce se zdařila.
Zpracovala: Mgr. Antonie Procházková

Beseda v místní knihovně – Knihovnické lekce
Dne 11. 10. navštívili žáci 1. A třídy poprvé knihovnu ve Staré Břeclavi. I oni se zapojili
do celorepublikového projektu Knížka pro prvňáčka. První knihovnická lekce s názvem
„Poprvé do školy-poprvé do knihovny“ tvořila úvodní část tohoto projektu. Děti se seznámily
s knihovnou, co se v ní dá všechno dělat, poslechly si pohádku, poznaly knižní skřítky atd.
V knihovně se dětem líbilo a těší se na další návštěvu.
Zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková

Beseda v místní knihovně – Historie města Břeclavi
3. B v počtu patnácti dětí navštívila dne 15. 10. 2019 pobočku městské knihovny ve
Staré Břeclavi. Pro děti paní knihovnice připravila besedu na téma „Historie města Břeclavi“.
V rámci mezipředmětových vztahů ČaJS, JČ – čtení a Hv si děti zopakovaly orientaci v okolí
školy a ve městě a připomněly si významné budovy města Břeclavi.
Seznámily se s historií vzniku města, přečetly si pověst o Břeclavském zámku „Srdíčko“
a pověst o Božích mukách za Starou Břeclaví, dále významnými osobnostmi Staré Břeclavi.
Závěrem si mohly zazpívat píseň s Jožkou Černým „Za Starú Breclavú.“
Beseda byla velkým přínosem pro upevnění vědomostí dětí.
Zpracovala: Mgr. Antonie Procházková
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Venkovní výuka ve 2. třídě
V pátek 18. 10. se 2. třída znovu vrátila do „svého lesa“ u Ladné.
Předtím si ovšem žáci ve škole vymysleli badatelské otázky na téma podzim. Vymyšlené
otázky se týkaly velikosti, barvy a druhu listů a plodů, jedna otázka se zabývala i zjištěním
množství listů a plodů na ploše 1 m2.
Ráno v 8:21 nám jel autobus do Ladné, pak už jsme pokračovali po svých. Na našem
místě jsme si nejprve sedli do kruhu a sdělili dojmy, jak na nás les po půl roce působí, co se
změnilo. Následovala část senzitivní, hra – hledej
strom, který sis poslepu ohmatal. A pak už přišlo
na řadu hledání odpovědí na své otázky –
badatelství. Tato část byla pro dva žáky i bolestivá
– dostali žihadlo od vosy, která vylétla
pravděpodobně z krmelce. Do školy jsme se vrátili
pěknou procházkou podél řeky Dyje ve 12 hodin.
Na druhý den si ještě děti po skupinách
vytvářely prezentace – plakáty s výsledky svého
bádání. Nápisy a informace byly doplněny
nalepenými, popř. obkreslenými listy a plody, které
si děti z lesa přinesly.
Vypracoval: Mgr. Lumír Reichmann

Projektové vyučování v 1. B - Indiánský den
Dne 18. října jsme se písmenko I naučili jako indiánský kmen. Nejprve jsme si vyrobili
tomahawky, čelenky i indiánské teepee. Potom jsme si zatančili kolem totemu, zahráli
indiánské hry, naučili jsme se pár indiánských slov a převzali od indiánů úctu ke starším
lidem, k přírodě a k sobě vzájemně. Všechny děti se radostně zapojily a den se velmi vydařil.
Zpracovala: Mgr. Brigita Turčíková

Indiánský den v 1. A třídě
Jeden z dalších projektových dnů byl na téma Indiáni. Učili jsme se písmenko I, proto jsme
vymýšleli aktivity, které by pomohly si toto písmeno lépe zapamatovat. Děti vymyslely, že si
vyrobí totem, indiánskou čelenku, indiánský popěvek a tanec za pomoci bubnování na
drumbeny. Kromě toho si zahrály hry a vymyslely nová „indiánská“ slova. Všem se celý
projekt líbil a nové písmeno si určitě všichni budou pamatovat.
Zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková
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Návštěva knihovny: Poezie pro děti
Žáci 4. tříd navštívili knihovnu ve Staré Břeclavi dne 22. 10. a 5. 11. 2019. Téma „Poezie
pro děti“ navazovalo na besedu z minulého roku „Svět poezie“.
Děti si připomenuly, co je to verš, rým, metafora, přirovnání… Vyhledávaly úkoly
v knihách, četly úryvky vybraných veršů. Snažily se také doplnit verše a nakonec samy
skládaly veršíky o podzimu. Verše, které žáci vymysleli, si odnesli ve sbírce básní. Sami si ji
vyzdobili a paní knihovnice Motúzová ji svázala. Snad si poezie některé z nich získala.
Zpracovala: Mgr. Lenka Budíková

Beseda v místní knihovně – Kam chodí zvířátka spát
V pátek 25. 10. jsme se 2. třídou navštívili knihovnu ve Staré Břeclavi. Paní knihovnice si
pro nás připravila besedu „Kam chodí zvířátka spát“. Beseda byla zaměřena hlavně na
zvířecí strategie přečkání zimy.
Vypracoval: Mgr. Lumír Reichmann

Svátek duchů v 1. A třídě
Abychom si vysvětlili rozdílné svátky Halloween, Dušičky – Památka zesnulých a Svátek
všech svatých, které se slaví u nás a v jiných zemích, vymysleli jsme si projekt „Svátek
duchů“. Ve čtvrtek 31. 10. jsme se oblékli do kostýmů duchů a celý den jsme věnovali
poznávání tradic. Sami jsme nejdříve vyzkoušeli, jak moc se duchů bojíme, když jsme museli
sejít do tmavého sklepa, kde nám na cestu svítily pouze malé svíčky a najít tam vzkaz, který
tam zanechal některý z duchů školního sklepa. Někteří duchové se nás snažili z tohoto
těžkého úkolu odradit strašením, ale do sklepa se nakonec odvážili úplně všichni a prokázali
tak svou odvahu a statečnost. Ve třídě nás pak čekala sladká odměna – dort ve tvaru ducha.
Naučili jsme se „tanec duchů“ a i výuka probíhala ve stylu duchařských kousků. Ve
výtvarné a pracovní výchově jsme si pak vytvořili papírového ducha, aby nám doma
připomínal celý projektový den, který se vydařil a všem se líbil. A po tomto dni už známe
rozdíl mezi americkým halloweenem a našimi tradičními svátky.
Zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková
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Listopad
Návštěva knihovny: Pověsti města Břeclavi, 3. A třída
Dne 1. 11. 2019 byli žáci 3. A třídy na návštěvě knihovny Na Obecní. Paní knihovnice si
pro děti připravila program na téma Báje a pověsti Břeclavska. Žáci se dověděli spoustu
nových informací o vzniku a historii Břeclavi, také o pověstech břeclavského zámku a Božích
muk ve Staré Břeclavi. Dětem se program líbil.
Zpracovala: Mgr. Světlana Čumalová

Planetárium Vzhůru nohama, 1. A, 1. B, 2. třída
Pohádkový pořad o holčičce, která chodila hlavou dolů. Stalo se tak po jedné jarní
bouřce. Od té doby má hrdinka velmi zvláštní pohled na celý svět. A děti z 1. a 2. třídy měly
jedinečnou možnost poznat tento pohled také. Nejprve je průvodce planetária seznámil
s podzimní a zimní oblohou a ukázal nejznámější souhvězdí a hvězdy na obloze. Poté děti
zhlédly pohádkový příběh a nakonec si nakoupily dárkové a upomínkové předměty.
Zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková

Dopravní výchova, 5. třída
8. listopadu měli žáci 5. třídy výuku na dopravním hřišti u bývalého cukrovaru, na které
přijeli na svých kolech v doprovodu pedagogických pracovníků. Nejdříve žáci v učebně
absolvovali teoretickou část, kde si zopakovali pravidla silničního provozu a následně si své
teoretické znalosti vyzkoušeli v praxi na přilehlém dopravním hřišti. Součástí praktické části
byla i jízda zručnosti a dovednosti. Dopravní výchovu zajistila Autoškola Lednice.
Zpracovala: Mgr. M. Hromková

Dopravní výchova
Dne 8. 11. 2019 si čtvrťáci přivezli do školy svoje jízdní kola a cyklistické přilby, aby se
mohli teoreticky i prakticky připravit na to, že se stanou účastníky silničního provozu jako
cyklisté. Dopravní cyklistický výcvik probíhal na dopravním hřišti v Břeclavi a skládal se z
teoretické části a z jízdy zručnosti na dopravním hřišti. Zatímco páťáci své znalosti a
dovednosti už jen zdokonalovali, pro čtvrťáky to byl první výcvik a mnohé situace pro ně
nebyly zrovna snadné. I když výuka teorie v nové učebně v areálu dopravního hřiště
proběhla úspěšně, na hřišti při samotném výcviku zvláště zpočátku narazili žáci na spoustu
problémů. Museli překonat nejenom překážky na trase, ale i uplatňovat při jízdě dodržování
všech pravidel, kterých pro ně nebylo zpočátku zrovna málo. Jejich porušení bylo zatím
potrestáno jen trestnými body. Žáci měli skutečně plné ruce práce, ale brzy bylo vidět, že se
na silnici a v dopravních pravidlech začínají dobře orientovat.
Zpracovala: Mgr. Martina Nakvasilová

3D film Polární medvěd
Dne 12. 11. 2019 mohly děti čtvrtých a třetích tříd shlédnout 3D film přímo v jedné
z učeben naší školy. Velmi poutavě a zblízka se tak mohly seznámit se životem krásného, ale
ohroženého živočicha. Polární medvědi jsou stvořeni pro sníh, led a chlad, ale v důsledku
teplejších klimat se potřebují adaptovat i na delší letní podmínky. Každý rok s dřívějším
táním ledu a jeho opožděnějším zamrzáním jsou lední medvědi nuceni trávit ve vnitrozemí
daleko delší dobu. Dlouhé teplé léto je jejich nejtěžším obdobím. Teplo, tráva a stromy
medvědům nevyhovují. Tento film je příběhem letní sezóny, ve které jsme měli možnost
putovat s ledním medvědem a být svědky neobvyklého chování medvědů v měnícím se světě.
Zpracovala: Mgr. Martina Nakvasilová

7

Lední medvědi
Využili jsme nabídku na promítání 3 D filmu ve škole. Konalo se 12. 11. 2019 a
zúčastnily se třídy: 3. B, 4. A a 4. B. Vybrali jsme si dokument o ledních medvědech.
Promítání bylo zajímavé a dozvěděli jsme se plno informací o životě ledního medvěda
v přírodě. Čím se živí, jak se stará o svá mláďata, jak musí daleko plavat, aby přečkal léto, o
hybernaci atd. V dalších hodinách jsme ze zážitku z filmu ještě čerpali a to v ČaJS, VV i PV.
Zpracovala: Mgr. Lenka Budíková

Podané ruce - bezpečnost na sociálních sítích
Dne 13. 11. 2019 nás navštívila slečna Švejnohová z organizace Podané ruce a během
dvou vyučovacích hodin s dětmi ve 4. A a pak i 4. B probírala jejich znalosti a dovednosti na
počítači a o sociálních sítích. Formou rozhovoru, hry a práce ve skupinkách zjišťovala, jaké
mají děti znalosti a vedla je směrem, jak pracovat či si hrát bezpečně a jen rozumnou dobu
pro jejich věk.
Zpracovala: Mgr. Lenka Budíková

Preventivní program sociální sítě a počítačové hry
Dne 13. 11. 2019 navštívila čtvrté třídy lektorka organizace Podané ruce s preventivním
programem. Na začátku hodiny lektorka představila náplň činnosti této organizace, což je
pomoc lidem závislým virtuálně i na látkách. Po vzájemném představení všech dětí
následovala práce s těmito pojmy: fortnite, youtuber, prank, online challenge, závislost,
sociální síť, kyberšikana, screenshot. Děti měly nejdříve za úkol vybrat ze škály slov ta,
kterým rozumí, zahrály si s těmito slovy hru Bingo a dále si s lektorkou vysvětlily, co je na
nich nebezpečné.
Poslední část lekce byla věnována dennímu režimu dětí. Na příkladových grafech různých
dětí měly vyhodnotit, zda tyto děti tráví svůj část v souladu se zdravým způsobem života.
Podobně si vyhodnotily i rovnoměrné rozložení různých činností ve svém životě.
Pro žáky bylo téma velmi aktuální, i když pojmům z oblasti sociálních sítí rozumí, mohly
si ujasnit, které činnosti na první dojem lákavé nejsou zcela etické nebo v souladu se
zdravým životním stylem.
Zpracovala: Mgr. Martina Nakvasilová

Planetárium v Brně: Robinsonka, 3. A třída
Dne 18. 11. 2019 jeli žáci 3. A třídy do Planetária v Brně. Prohlédli si zde noční oblohu,
zopakovali si souhvězdí a uviděli příběh o devítileté Sáře, která uvízla na Měsíci a sama
čekala na záchranu. Celý program byl velmi zajímavý a dětem se líbil.
Zpracovala: Mgr. Světlana Čumalová

Návštěva knihovny Na Obecní, 3. A třída
29. listopadu 2019 navštívily děti 3. A třídy místní knihovnu Na Obecní. Paní knihovnice
měla pro děti připravenou besedu na téma „poezie“. Žáci si zopakovali, co je to rým, hledali
rýmy v připravených básničkách, také se dověděli, co je to personifikace a zkoušeli vymyslet
její příklady. Nakonec se ve skupinkách pokusili napsat krátkou říkanku nebo básničku.
Dětem se beseda moc líbila.
Zpracovala: Mgr. Světlana Čumalová
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Adventní besídka ve 4. B
Dne 29. 11. 2019 v 17.00 hodin jsme se i s rodiči sešli ve 4. B, abychom společně již
tradičně zahájili adventní dobu. Protože jsme měli v plánu i oblíbené zimní opékání, do
poslední chvíle trvaly obavy, zda kvůli nepříznivému počasí nebudeme muset akci zrušit.
První část podvečera proběhla ve třídě. Maminky pomohly vytvořit příjemnou atmosféru
tím, že nachystaly dostatek občerstvení pro všechny. Protože akce probíhala několik málo
dní před Mikulášskou besídkou celé školy, vybrali jsme si se žáky do programu pro rodiče
říkanky, písničky a scénky v anglickém jazyce. Rodiče tak mohly posoudit, jaké pokroky děti
od třetí třídy v tomto cizím jazyce udělaly. Musím konstatovat, že angličtina patří mezi
oblíbený předmět, děti se učí rychle a mnozí navštěvují i mimoškolní kurzy angličtiny, což
nám pomáhá zvedat úroveň jazykového vyjadřování dětí ve vyučování.
Po krátkém programu dětí následovala dílna ve vánočním duchu. Děti si mohly vyrobit
vánoční ozdobu, zápich nebo přání podle výběru. Této činnosti s dětmi se ujaly především
maminky, protože tatínkové už měli práci s rozděláváním ohniště na opékání špekáčků.
Adventní podvečer proběhl ke spokojenosti všech, dokonce i počasí se umoudřilo a pršet
začalo až tehdy, když už byl i ten poslední špekáček zkonzumovaný. Jsem ráda, že rodiče i
děti se na sebe těší, rádi přijdou do školy i v pátek večer, kdy by už každý mohl odpočívat ve
svém soukromí. Byla to skutečně slavnostní zahájení adventu provázené radostí, že naše
třída tvoří skutečné společenství kamarádů a přátel.
Zpracovala: Mgr. Martina Nakvasilová

Prosinec
Čertí škola v místní knihovně, 3. B třída
Dne 3. 12. 2019 navštívilo pobočku městské knihovny ve Staré Břeclavi patnácti dětí ze
3. B třídy. Pro děti paní knihovnice připravila besedu na téma „Čertí škola“. Děti přišly
převlečeny za čerty a celá beseda směřovala k nastávajícímu svátku svatého Mikuláše.
V průběhu dvou hodin si děti vyslechly několik krátkých pohádek o čertech, ve
skupinách pracovaly nad zajímavými pracovními listy, stali se z nich na chviličku
detektivové, vyrobily si plakát s čertí školou, kterým ozdobily dveře třídy.
Zpracovala: Mgr. Antonie Procházková

„Rozsvícení vánočního stromku“
V podvečer 4. 12. 2019 se sešli rodiče i děti z celé školy na školní zahradě, aby rozsvítili
společně vánoční strom. Tuto akci provázel kulturní program dětí, doprovázený nově
vytvořenou školní kapelu sestavenou z rodičů a přátel školy. Všichni se pak mohli občerstvit
u vytvořeného školního baru výborným punčem a perníkem, upečeným našimi kuchařkami.
Zpracovala: Mgr. Antonie Procházková

Mikuláš
Stalo se již tradicí, že naši školu navštíví v tomto období Mikuláš s čerty. I letos se ve škole
ukázali dne 5. 12. v dobré náladě a svým hereckým uměním a převleky natolik přesvědčili
děti o skutečnosti jejich existence, že ukápla i malá slzička. Čert si opět nikoho neodnesl.
Děti byly obdarovány ovocným kornoutkem. Ze školy odcházely tento den plny dojmů.
Zpracovala: Mgr. Antonie Procházková
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Vánoční besídka 1. A třída
Na první vánoční besídku s rodiči, která se konala ve čtvrtek 12. 12. 2020, se děti dlouho
připravovaly a moc se těšily. Nejdříve si všichni společně vyzkoušeli některé matematické
nebo jazykové hrátky, zasoutěžili si v poznávání břeclavských budov a děti předvedly, co
všechno se naučily za první 3 měsíce ve škole. Zazpívaly a zarecitovaly, některé i zahrály na
hudební nástroj.
Ve druhé části si pak společně s rodiči vyrobili vánoční ozdoby na stromeček. Vánoční
cukroví a pečivo od rodičů napomohlo k příjemné atmosféře Vánoc, které se blížily.
Zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková

Pečení perníčků 1. A třída
V pondělí 16. 12. 2020 jsme se vydali do Planetky péct vánoční perníčky. Pro mnohé
z dětí to byla první zkušenost s pečením a výrobou perníčků a všechny to moc bavilo. Dobu,
kdy se perníčky pekly, jsme si zkrátily hrami a soutěžemi v tělocvičně. Zdobení cukrovou
polevou nebo čokoládou se také moc podařilo a tak si každý odnesl domů plnou krabičku
perníčků. Akce opět děti seznámila s další vánoční tradicí.
Zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková

Vystoupení Actiwity DC
Již tradičně se účastníme vánočního vystoupení taneční skupiny Actiwity DC. Letos se
konalo ve středu 18. 12. v Domě kultury v Břeclavi na téma pohádky „Na vlásku“ a na
představení se vydaly třídy 1. A, 3. A, 4. B a 5. třída. Jako vždy bylo taneční vystoupení
velmi pěkné a zdařilé.
Zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková
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Tradice a zvyky Vánoc, 3. B třída
Dne 19. 12. 2019 se děti o krok přiblížily k Vánocům. Společně s paní učitelkou si ve
třídě připomněly tradice a zvyky Vánoc, zazpívaly si vánoční koledy, ochutnaly pečené
cukroví od babiček, nazdobily si perníčky, které nám maminky upekly, popovídaly si o tom,
jak ony s rodiči prožívají Vánoce u nich doma. V neposlední řadě se podívaly na pěkný
vánoční příběh.
Zpracovala: Mgr. Antonie Procházková

Vánoční besídka ve 3. B třídě
Dne 20. 12. 2019, den před Vánocemi si děti samy připravily malou třídní besídku.
V kulturním programu si připravily scénku o narození Ježíška, mnoho známých koled a
vánočních básniček.
V průběhu dopoledne si opět připomněly tradice a zvyky našich Vánoc a paní učitelka jim
povyprávěla o odlišnosti tradic v různých koutech světa.
Děti si vzájemně vyměnily dárky a pohrály si se stavebnicemi, které si mohly ten den
přinést.
Zpracovala: Mgr. Antonie Procházková

Vánoce v místní knihovně, 1. A třída
Poslední den před vánočními prázdninami tj. 20. 12. 2020 se žáci 1. A třídy seznamovali
s vánočními příběhy a pohádkami v místní knihovně ve Staré Břeclavi. Paní knihovnice
připravila pro děti i vánoční doplňovačky a soutěže a každý si vyrobil vánoční ozdůbku na
stromeček. Na závěr si zahráli hry a zazpívali vánoční koledy. Poslední předvánoční
dopoledne tak uplynulo velmi rychle a všechny naladilo na nastávající Vánoce.
Zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková

Leden
Vánoční příběh
Žáci 4. tříd se rozhodli s paní učitelkou Budíkovou a Nakvasilovou svým spolužákům
z celé školy připomenout v prvním kalendářním dnu školy 6. ledna 2020 „Vánoční příběh“.
Příběh starý víc než 2000 let, který vyprávěl o narození Ježíška a o Třech králích, kteří ho šli
přivítat. Také se objevil král Herkules. Žáci 4. tříd se zapojili všichni jako herci, vyrobili
kulisy i kostýmy. Myslím si, že to bylo velké překvapení pro všechny žáky i pro učitele a do
nového roku 2020 vykročili s úsměvem na rtech.
Zpracovala: Mgr. Lenka Budíková
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Únor
Bruslení na zimním stadionu
V rámci hodin TV se dvakrát během února 4. 2. a 25. 2. vydali žáci celé školy na zimní
stadion. Začátečníci si vyzkoušeli své první krůčky na bruslích, ti pokročilejší si nejen
zdokonalili své bruslařské umění, ale zahráli si hry a soutěže.
Zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková

Návštěva knihovny
7. února navštívili žáci 5. třídy pobočku
knihovny ve Staré Břeclavi, kde pro ně paní
knihovnice V. Kurialová měla připravenou
knihovnickou lekci, ve které si nejprve
zopakovali, jak jsou v knihovně zařazeny
dětské knížky a nově se seznámili s řazením
knih odborných. Prakticky si v předem
připravených
knihách
dětské
naučné
literatury
vyzkoušeli
vyhledávat
různé
informace,
které
zaznamenávali
do
pracovního listu.
Úkoly nebyly vůbec jednoduché, ale
společnými silami to nakonec všichni zvládli.
Zpracovala: Mgr. M. Hromková

Knihovnická lekce: Detektivní příběh, 4. B třída
Dne 13. 2. 2020 jsme se 4. B třídou absolvovali další knihovnickou lekci v pobočce
městské knihovny Břeclav v knihovně ve Staré Břeclavi. Ve svých školních čítankách se děti
nejdříve seznámily s detektivními příběhy např. Astrid Lindgrenové, Joachima Fridricha
nebo Vojtěcha Steklače. Prostřednictvím literárních ukázek se seznámily s postavami
nejpopulárnějších detektivních příběhů Sherlockem Holmesem a Herkulem Poirotem.
V knihovně byly dětem představeny další ukázky knížek s detektivním příběhem a
zopakovaly si prostřednictvím encyklopedií nejznámější kriminalistické techniky. Mohly si
také vyzkoušet svoje schopnosti a postřeh při odhalování pachatele v příbězích s hádankou.
Nakonec děti řešily na pracovním listě záhadu z prostředí starověkého Egypta. Knihovnická
lekce byla plná napětí a děti si ověřily, že vyluštit záhadu si žádá mnoho dovedností a
schopností.
Zpracovala: Mgr. Martina Nakvasilová
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Březen
Večerníčky v místní knihovně, 1. A třída
Na další besedu v místní knihovně se žáci z 1. A moc těšili, protože si povídali o
pohádkách z večerníčků. V úterý 3. 3. 2020 si během lekce několik pohádek poslechli,
přečetli nebo zahráli s Albi tužkou. Paní knihovnice připravila i hádanky, soutěže a na závěr
si každý vyrobil „večerníčkovskou čepici“, která se všem hodně povedla.
Zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková

Stloukání másla 1. A třída
V úterý 3. 3. si žáci v rámci hodiny prvouky vyrobili vlastní máslo. Nejdříve si
nastudovali, z čeho se máslo dělá a jak se dříve máslo dělalo v domácích podmínkách. Pak
si každá skupinka vyzkoušela „stlouct“ vlastní máslo třepáním smetany ve skleničce.
Chvilku to trvalo, ale pak se oddělila syrovátka od „hotového“ másla, děti máslo dochutily
solí a pak už jen namazaly na chleba nebo rohlík a pochoutka byla na světě. Sami žáci byli
překvapeni, jak jednoduché to bylo, ale hlavně ocenili chuť vlastního ručně vyrobeného
másla.
Zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková

Domácí mazlíčci v 1. A třídě
Téma domácí mazlíčci je u dětí vždy velmi oblíbené a proto se děti na den, kdy si mohly
svá zvířátka přinést do školy, velmi těšily. V úterý 10. 3. 2020 si některé děti přinesly svého
domácího mazlíčka, některé přinesli rodiče. Ve třídě se tak sešli pejsci, králíček, hlemýžď či
křeček. Majitelé zvířátek popovídali o tom, jak se o svá zvířátka starají, co potřebují a co
naopak nesnášejí. Hrát si se zvířátky bylo velmi příjemné, ale děti zároveň pochopily, že
starat se o ně, je dost náročné a že zvířátko není hračka, kterou mohou odložit.
Zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková
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Červen
Hledání pokladu 1. A třída
U příležitosti Dne dětí jsme v 1. A třídě hledali poklad. Byl ukrytý v zamčené truhlici a žáci
museli najít číselné kódy, aby odemkli 6 velkých zámků a dostali se tak k pokladu v truhlici
zamčenému. Každá skupina pomocí matematických výpočtů hledala potřebné indicie, které
pomohly vybrat správný text s příslovím. A pokud skupinka vybrala i správný název přísloví,
získala tak číselný kód k zámku. To se nakonec podařilo všem skupinám, proto už pak
nebylo těžké zámky odemknout a získat tak sladkou odměnu, která se v truhlici nacházela.
Zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková

Předání vysvědčení s rodiči v 1. A třídě
Vysvědčení na konci školního roku měli žáci 1. A třídy uzamčené do truhlice, a aby jej
získali, museli zjistit číselný kód k 6 různým zámkům. Prokázali tak své znalosti, které
získali během 1. třídy a pomocí správných odpovědí na otázky z oblasti prvouky získaly
jednotlivé skupinky číselný kód k zámku. Pak už nic nebránilo, aby děti před zraky svých
rodičů a prarodičů truhlici otevřely. K jejich úžasu nebylo v truhlici jen vysvědčení pro děti,
ale také vysvědčení pro jejich rodiče, vstupenka do 2. třídy, knižní dárek pro každého žáka a
drobná sladká odměna. Zakončení roku tak proběhlo trochu netradičně, ale všem se moc
líbilo, i když počasí moc nepřálo.
Zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková
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Zájmové útvary

org. Parkur
Mgr. Budíková
Mgr. Reichmann

Školní rok 2019 - 2020

Příloha č. 2

Třída

Název kroužku

Četnost

1.-5.

Parkur

2* týdně

4*1,5 hod.

vybraní 1.-5.tř

Šachy

1* týdně

1 hod.

1. - 5. tř.

Ochránce přírody

1* týdně

1 hod. + dle potřeby

Mgr. Čumalová

Den

Organizátor

PO/PÁ

Brno
zš

ČT

zš/Duhovka

Sportovní

ST

Duhovka

Taneční

ST

Duhovka

Výtvarný

ST

zš/Duhovka

ST/ČT

zš

Nepovinný předmět
Mgr. Nakvasilová

1. - 5.

Náboženství

2 hod./týdně

13,00 - 13,45

Příloha č. 3

Matematické soutěže
Matematická soutěž Pangea – základní (školní) kolo
V letošním roce jsme se zúčastnili matematické soutěže Pangea potřetí, ale letos poprvé
online formou.
Za naši školu soutěžili pouze žáci 4. ročníku.
Za 4. ročník byli nejúspěšnější tito žáci:
1. Jaromír Pružínský
34 bodů
2. Lea Bartolšicová
32 bodů
3. Viktorie Šebestíková 31 bodů

na 147. místě v kraji a 912. místě v ČR
na 190. místě v kraji a 1173. místě v ČR
na 209. místě v kraji a 1323. místě v ČR

Šachový turnaj
Turnaj v šachu započal 6. 11. 2019 v rámci kroužku šachů. Přihlásilo se 12 hráčů z naší
školy a hráli systémem každý s každým. Velmi dobře si vedli i malí začátečníci.
Vždy však někdo zvítězí a jiný je poražen.
Opět zvítězil Jan Osička ze IV. A, na 2. místě skončil Matyáš Reichmann a se stejným
počtem bodů se na 3. místě umístili Martin a Michal Kubinovi.
Všichni čtyři chlapci nás obhajovali na okresním kole přeboru v šachu dne 19. 11. 2019,
kde získali 5. místo z devíti dalších družstev.
Zpracovala: Mgr. Lenka Budíková

Soutěž v pexese
Soutěž v pexese
Den před rozdáváním pololetního vysvědčení proběhla soutěž v pexesu. Ti s nejlepší pamětí
v jednotlivých třídách se utkali ve školním kole a to ve dvou kategoriích. V první kategorii
soutěžili žáci 1. a 2. ročníku, ve druhé kategorii žáci 3. - 5. ročníku.
Vítězové jednotlivých kategorií:
1.
1.
2.
2.

kategorie:
Adéla Martincová
– 3. Eliška Osičková
– 3. Doležal Jan

1. A
1. A
2. třída

2.
1.
2.
3.

kategorie
Alžběta Vanžurová
Frýbert Vojtěch
Jan Osička

4. A
4. B
4. A

Všichni vítězové získali věcné ceny, ostatní pak malou sladkost.
Zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková

1

Recitační soutěž
Recitační soutěž
Školní kolo v recitační soutěži se letos konalo ve středu 13. 2. 2010 a soutěžilo celkem 21
soutěžících, vždy ti nejlepší, kteří postoupili z třídního kola. Soutěžilo se ve třech
kategoriích. Porotu tvořili členové pedagogického sboru. Letos byly výkony velmi vyrovnané
ve všech kategoriích.
0. kategorie: 1. A a 1. B třída
1. místo
2. místo
3. místo

Nikola Burský
Amálie Janků
David Miškeřík

1. A třída
1. A třída
1. B třída

1. kategorie:
1. místo
2. místo
3. místo

2. – 3. třída
Antonín Špičák
Kristin David
Adam Kolaja

3. A třída
3. A třída
2. třída

2. kategorie: 4. – 5. třída
1. místo
Jan Michael Bošák 4. A třída
2. místo
Dorota Myslíková
4. B třída
3. místo
Eliška Dufková
5. třída
První dva z každé kategorie postoupili do okresního kola. Vítězové získali věcné dárky a
diplom.

Okresní kolo
Ve středu 10. března 2020 se konalo v budově hudební školy okresní kolo v recitační
soutěži a uměleckém přednesu. Postoupili sem první dva vítězové z každé kategorie. I
v letošním roce jsme své zástupce vyslali, bohužel bez výraznějšího úspěchu.
Zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková
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Příl oha č. 4

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Činnost ŠD vycházela ze ŠVP pro školní družinu a vypracovaného projektu.

Soutěže pořádané v průběhu 1. pololetí školního roku
PODZIM:
*Improvizovaný rybolov – s vyrobenými udičkami a papírovými rybkami
*Letecké závody na školním hřišti – vyrobené vlaštovky, papírová letadélka
*Co dokáží ruce
*Co nám jde nejlépe
*Vtipálkovo okénko
*Krabička – vědomostní soutěž družstev

ZIMA:
*Všude bílo – soutěžení s vatou
*Hádej, hádej, hadači
*Malovaná písnička
*Zábavné luštění
*Kdo nehraje – nevyhraje

DH nejvíce využívané k PNV
*Velký – malý
*Smyslové hry: Poznej kamaráda po hlase, hmatu..., Kamenná tvář, orientace se
zavázanýma očima
*Záhada v krabici
*10 vteřin a dost...
*Slunce za mraky
*Země, voda, vzduch
*Na ukrytá písmenka, slovíčka
*Dramatizace pohádky

Z DRUŽINOVÝCH AKCÍ

„Zvířátka se představují“
V měsíci září proběhla námětová hra, při které jsme zjišťovali, jak se vzájemně známe,
seznamovali jsme se s novými kamarády.

Odpoledne plné zdraví
se v naší ŠD uskutečnilo v měsíci říjnu. Byla uspořádána ochutnávka ovoce spojená se
soutěží v hádání se zavázanýma očima pod názvem „Vitamínku, vitamíne“. V průběhu
týdne jsme mluvili o hygienických návycích, přečetli jsme si příběh „Ušmudlánek“,

ke kterému děti nakreslily obrázky. Rovněž jsme si řekli o důležitosti pohybu, uskutečnily se
soutěže v pohybových aktivitách. Při závěrečné soutěži „ Vše o jablíčku“ jsme vzpomínali,
ve kterých pohádkách či písničkách se objevuje jablko. Papírová jablíčka nazdobená různou
technikou pak bylo možno vidět na nástěnkách před školní družinou.

1.11. Balonkové odpoledne
Obě oddělení ŠD se sešla v tělocvičně školy, aby se zde pobavila při hrách a soutěžích
s nafukovacími balonky.

5.12. Filmové představení
Jako dárek u příležitosti „Mikuláše“ jsme přijali nabídku a zúčastnili se promítání pro ŠD.
Pohádka FROZEN 2 se nám všem moc líbila.

17.12. Vycházka k BETLÉMU
Tak jako v minulém roce ani tentokráte jsme si nemohli nechat ujít prohlídku nedalekého
Betlému, zvláště když stojí před domem kamaráda, který navštěvuje naši družinu a může
nám o něm něco povyprávět.

18.12. Andělské odpoledne
Pod tímto názvem se ukrývalo zábavné odpoledne plné andělských her a soutěží. Názvu
odpovídala i výzdoba tělocvičny. Děti si mohly vyzkoušet přebíhání po obláčcích, stavění
andělské cestičky, andělskou poštu se závěrečnou hádankou, soutěž „sněží“, andělské
cinkání rolničkami. Hry a soutěže byly prokládány hudbou a tanečky. V závěru následovalo
občerstvení v podobě „andělského mlsu“, které bylo možno sníst pouze bez pomoci rukou.
Příjemné odpoledne nám velmi rychle uběhlo.

20. 12. Posezení u vánočního stromečku
Před vánočními prázdninami jsme si nezapomněli připomenout některé ze zvyků, děti
přednesly básničky a koledy. Nemohlo chybět ani připravené občerstvení. Nejvíce se ale
všichni těšili na společné rozbalování družinových dárků, které na nás čekaly pod
nazdobeným stromečkem a se kterými se pak za zvuku vánočních písní s radostí pohráli.

16. 1. Námětová vycházka ke známému místu spojená s plněním úkolů.

STAVOHRÁDKY
Jsou již tradiční akcí ve ŠD, při které se snažíme použít různé stavebnice k vytvoření
zajímavých staveb dle fantazie dětí. Nejinak tomu bylo i letos. Výsledné výtvory byly
vystaveny v prostorách ŠD.

BONBONÁŘ ŠD
Tato vědomostní, ale současně zábavná hra inspirovaná televizní soutěží proběhla dne
3. 2. 2020. Jak již název napovídá, soutěžilo se o bonbony, ale ani to nic neubralo na zápalu
při hře.

Vypracovala:
Miroslava Předínská, vychovatelka ŠD

Příl oha č. 5

Minimální preventivní program pro školní rok 2019/2020 – hodnocení

Na základě rozhodnutí vlády ČR byly uzavřeny z důvodů šíření nemoci COVID - 19 uzavřeny
školy a výuka probíhala distančně a on line. Z tohoto důvodu nemohl být splněn plán MPP,
který jsme si v září stanovili na celý školní rok. Mnohé z akcí budou přesunuty na školní rok
2020 / 2021.

Našim cílem je formovat takovou osobnost žáka, která si bude vážit svého zdraví, bude umět
nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti mladého člověka,
které vedou k odmítání projevů agresivity a porušování zákona, dále je výchova ke zdravému
životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování, výchova k zodpovědnosti za své
chování, k dovednostem řešit problémy bez pomoci návykových látek.

Co se nám v průběhu měsíců září 2019 – únor 2020 podařilo:
Na základě zkušeností z minulého školního roku jsme se zaměřili na:
-

zlepšení chování žáků vůči sobě navzájem i vůči učitelům

-

zlepšení sociálních vztahů v třídních kolektivech

-

vulgární vyjadřování a slovní agresivitu

-

užívání a experimentování s návykovými látkami (hlavně kouření a drogy)

-

záškoláctví

-

netolismus

-

zdravý životní styl

-

bezpečné chování v dopravě a předcházení úrazů

-

na škole se nám daří nastolit pozitivní klima

-

v prvním ročníku proběhl adaptační program

-

žáci umí říct svůj názor a nebojí se prosadit, zaměřujeme se na jejich bezpečí a
vnímání hranic

-

od 3. ročníku jsme se zaměřili na kyberšikanu, proběhlo zde několik hodin na toto
téma a děti si stanovily svá pravidla, která se tak budou snažit dodržovat.

-

tématem několika hodin byla i šikana

-

ve třídách probíhá v rámci dopravní výchovy vzdělávací program: „Bezpečně na
silnicích“

-

velmi dobrá je spolupráce s výchovnou poradkyní a vedením školy

-

jsou využívány vrstevnické programy, při kterých dochází k alternativnímu
sociálnímu učení, jsou využívány zážitkové aktivity a dramatické techniky

-

vtažení pedagogů do tvorby MPP

Co se nepodařilo:

-

Vulgární a někdy drzé chování některých žáků, zvláště vyšších ročníků a některých
žáků s určitým stupněm PO

Zpracovala:
Mgr. Antonie Procházková

Sumář žáků ve školním roce 2019/2020

Příloha č. 6

Výuka cizího jazyka
Třída

Dívky

Chlapci

Celkem

AsP

Třída

1.A

10

8

18

AsP3, UP4

1. A

1.B

11

7

18

AsP3

1. B

5

15

20

AsP3

2.

2.

AJ

Výuka náboženství
NJ

8

9

17

3.B

4

11

15

4.A

8

12

4.B

8

5.

8

20

20

2

1. - 3. tř.

2.

3

8

17

17

3.A

1

4. - 5. tř.

3. B

15

15

3.B

2

8

20

4. A

20

20

4. A

3

8

16

4. B

16

16

4. B

3

9

17

5.

17

17

5.

2

79

141

Průměr tř.

10,33

13,17

20,14

v%

44,0

56,0

1 opakující

0
Celkem

Sumář žáků ve ŠD
1. odděl.

1. B

3. A

62

ŠD

Celkem

0

0
Celkem

Třída
1. A

0
3.A

Celkem

105

0

105

Nově příchozí žáci
2.odděl.

Celkem

Jméno

Celkem

16

v%

11,1

Žáci, kteří odešli

třída

datum

Jméno

třída

datum

1.

13

16

29

Povolný

2.

2.9.2019

Daniel M.

2.

2.10.2019

stěhování

2.

8

5

13

Daniel

2.

2.9.2019

Kysela T.

3.A

17.11.2019

stěhování

3.

4

4

8

Dufková

5.

2.9.2019

Kysela J.

5.

17.11.2019

stěhování

Ištván

1.A

3.9.2019

Janků

1. A

2.9.2019

4.

0

5.

0

Chlapci celkem

24

Dívky celkem

26

Počet žáků dojíždějících

50

2

3.B, 5.

Podklady k ped. radě školní rok 2019/2020

Příloha č. 7a
počet
omluvených
hodin

počet
neomluv.
hodin

0

356

0

0

0

214

0

0

0

0

570

0

0

0

0

0

161

0

0

0

0

0

0

161

0

0

0

0

0

0

0

415

0

0

0

0

0

0

0

0

242

0

0

0

0

0

0

0

0

0

657

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

217

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

243

0

32

4

0

1

0

0

0

0

0

0

0

460

0

8

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

241

0

9

8

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

241

0

81

60

124

16

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2089

0

z toho se 2
z toho s 1
dostatečným
dostatečnou
i

Chlapci

Dívky

Prospěli s
vyznam.

Prospěli

1. A

10

8

17

0

0

1. B

7

11

18

0

17

19

35

2.

15

5

Suma

15

3. A

Třída

Dne: 22. 6. 2020
2. stupeň 3. stupeň
z chování z chování

Neprospěli

Nehodnocen

Napomenutí

DTU

DŘŠ

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

18

2

0

0

0

0

0

5

18

2

0

0

0

0

9

8

17

0

0

0

0

3. B

11

4

14

1

0

0

suma

20

12

31

1

0

4. A

12

8

17

3

4. B

8

8

15

20

16

5.

9

Suma

Suma
***

***

***

Suma
***

Podklady k ped. radě školní rok 2019/2020
Chlapci

Dívky

Pochvala TU

Pochvala ŘŠ

Knižní
odměna

10

8

0

2

0

7

11

0

0

0

Suma

17

19

0

2

0

2.

15

5

0

0

0

suma

15

5

0

0

0

3. A

9

8

0

2

0

3. B

11

4

0

0

0

suma

20

12

0

2

0

4. A.

12

8

0

0

0

4. B

8

8

1

1

0

20

16

1

1

0

5.

9

8

0

0

0

Suma

9

8

0

0

0

81

60

1

5

0

Třída

1. A.
1.B

Suma

0

Dne: 22. 6. 2020

0

0

0

0

0

Příloha č. 7b

0

0

0

0

