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Ohlédnutí za školním rokem v mateřské škole. 
 

     Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo MŠ 45 dětí, z toho 28 dětí na celodenní docházku, více 

jsme z kapacitních důvodů nemohli na odpoledne umístit. Od září se bude otevírat 2. polovina třídy 

Ţabiček; to umoţnilo přijmout všechny nově přihlášené děti a uspokojí poţadavky rodičů na celodenní 

docházku v příštím školním roce. Z mateřské školy nám odchází 11 dětí do základní školy, jedno dítě 

přechází do MŠ v místě svého bydliště. Nově bylo přijato 15 dětí. 

       Vybavení školy – ze sponzorských darů od rodičů jsme přímo od výrobce zakoupili nové velké 

dřevěné stavebnice – Polykarpovu stavebnici a Garetu; dále domeček s příslušenstvím z Playmobilu, 

lego duplo zoo, nové masky na dramatizace, koloběţku a další drobnější stavebnice a pomůcky. 

2. polovina třídy Ţabiček byla vymalována, poloţeny nové podlahové krytiny, zhotoveny ţaluzie, bylo 

zakoupeno nové povlečení, polštářky, záclony; zhotoveny regály na lůţkoviny,připojeno elektronické 

zabezpečení. S prázdninovým uzavřením MŠ  kromě budování nového spojovacího krčku mezi 

hospodářskou budovou a třídami, budou pokračovat práce na úplném zprovoznění třídy - vybourání 

příčky, dokončení podlahových krytin, nataţení koberců, stěhování nábytku atd., budou také nově 

potaţena lehátka na spaní dětí. 

 K zlepšení venkovního vybavení přispělo zhotovení nových průlezek a houpaček firmou Grana. 

      Vzdělávání vzhledem k počtu dětí a věkovému sloţení ve třídách bylo náročné, ale přesto jsme 

zvládli splnit náš tematický plán i roční plán akcí. Z nových aktivit v letošním školním roce přibyly 

edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti s rodiči, které pomohly dětem v přípravě na učení 

v 1. třídě a k bezproblémovém přechodu do ZŠ. 

Z dalších nových akcí bylo ve spolupráci s rodiči jarní probouzení broučků; přesto, ţe počasí bylo 

téměř zimní, vypravila se  většina dětí s rodiči na večerní průvod s lampionky. 

S rodiči jsme byli i na dvou autobusových výletech – na farmě v Lechovicích a v zoo Hodonín. 

Předškolní děti byly na programu Dětského muzea Co se děje nad a pod hladinou, zkusily si grafické 

techniky ve výtvarné dílně na Špilberku , prohlédly si výstavu ilustrací. Na dalším výletu v Brně zase 

děti vylezly na radniční věţ, navštívily akvarijní výstavu, prohlédly si některé pamětihodnosti. 

Tradičně jsme jezdili do divadla Radost, s předškoláky jsme byli i v Divadle Bolka Polívky na 

představení Sněhová královna. V MŠ nás navštěvovali s divadelními představeními herci převáţně 

z divadla Radost. Konaly se barevné dny, maškarní ples, besídky, akce ke Dni dětí, společné oslavy 

narozenin. Děti vystupovaly na vítání občánků, při rozsvícení vánočního stromu.  V ZŠ děti byly na 

vystoupení kouzelníka, předškolní děti při výuce v 1. třídě  atd. 

       Spolupracovali jsme s klinikou Logo na nápravě řeči dětí, 10 dětí docházelo pravidelně 

s rodiči  na logopedii. S pedagog. psychologickou poradnou jsme spolupracovali  při posuzování 

školní zralosti.Tři děti byly v poradně vyšetřeny a byl doporučen jeden odklad školní docházky.   

         

       Uţijte si pěkné prázdniny. 

                                                                                                    Věra Kopčáková 
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Základní škola 

 

 

Váţení, 

dovolte mi krátké ohlédnutí za právě uplynulým školním rokem 2008/2009 

 

V tomto školním roce navštěvovalo naši školu 45 ţáků, z toho osm prvňáčků.  

 

Počty ţáků v jednotlivých ročnících: 

1. ročník       8 ţáků 

2. ročník       7 ţáků 

3. ročník     11 ţáků 

4. ročník       8 ţáků 

5. ročník     11 ţáků  

 

Sloţení pedagogického sboru: 

třídní učitelka 1. a 2. roč. Mgr. Jana Jelínková   

třídní učitelka 3. a 4. roč. Marta Staňková 

třídní učitelka 5. roč.  Mgr. Libuše Matyášová 

učitelka   Jitka Švihlová 

Vychovatelka školní druţiny Alena Sokolová 

 

 

Kroužky při ZŠ 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků         Vedoucí učitel 

Keramika 2 36  L. Matyášová 

P. Kovarčík Zábavná matematika 1 10 M. Staňková 

Základy psaní na PC 

 

1 7 A. Sokolová 

Dyslektický krouţek 3 13 J. Jelínková 

 

 

Vzdělávací výsledky 

    V letošním školním roce prospělo všech 45 ţáků, z toho 42 ţáků s vyznamenáním   

a 21 se samými jedničkami.  

    Tři ţáci byli přijati na osmileté gymnáziu v Ţidlochovicích. 

 

 

Vybavenost školy 

     Nejvýznamnějším počinem v této oblasti bylo zhotovení altánu na školním dvoře, který 

bude do budoucna vyuţíván našimi učiteli a ţáky jako součást přírodní učebny. Svoje 

uplatnění zde najde i školní druţina. 

     Tuto stavbu získala naše škola jako sponzorský dar od firem Kamena Brno, Létal 

transport, SOU Bosonohy a SDS - stavební společnost.  
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Aktivity školy 

      S ohledem na naplňování cílů ŠVP zařazujeme do výuky různé projekty  

      a tématicky zaměřené bloky 

 Letos to byl Týden zdravého ţivotního stylu, zaměřený na stravovací návyky, pitný 

reţim, fyzickou kondici a pohybové aktivity dětí. Součástí této akce byla téţ beseda se 

zdravotnicí o předcházení úrazům. Ţáci 4. a 5. ročníku absolvovali navíc besedu O 

ne/kouření s pracovnicí ze SVČ Luţánky. 

 

 Zúčastnili jsme se matematické soutěţe Cvrček a Klokánek, letos také probíhala 

školní matematická soutěţ S moudrou sovou.  

 

 Ţáci 5. ročníku si ověřovali míru svých znalostí prostřednictvím testů Kalibro. Jejich 

výsledky byly poměrně příznivé. 

 

 Všichni ţáci se dlouhodobě zúčastňují programu „Zdravé zuby“. 

 

 

 

Kromě toho 

 Spolupracujeme se školskou a kulturní komisí a s Obecním úřadem Vojkovice.  

Připravujeme program k vítání občánků, vystupujeme s programem při rozsvěcení 

vánočního stromu. 

 Zúčastňujeme se jarního úklidu obce „Den pro Vojkovice“. 

 Zapojili jsme se do celorepublikové soutěţe ve sběru baterií a drobného 

elektrozařízení – Recyklohraní. Zde jsme se v rámci Jihomoravského kraje umístili na 

6. místě. 

 Naši ţáci nasbírali cca 2 tuny papíru. Nejvíce přispěli Klára Kašpárková – 450 kg, 

Adam Matěja – 273 kg, Kateřina Nosálová – 217 kg. 

 

 

Spolupráce s rodiči  

Jiţ tradičně jsme v tomto školním roce pořádali několik odpoledních tématických 

dílen pro rodiče s dětmi, které se setkaly s příznivým ohlasem. Velmi si váţíme ochoty 

rodičů, kteří nám  pomohli tyto akce uspořádat.   

 Při této příleţitosti děkujeme všem, kteří přispěli škole formou finančního či věcného 

daru.  

 

 

Přehled všech akcí naší školy:  

Výukové programy: 

- ekologické centrum Jezírko:  program Na kameni kámen, Ţivot v rybníce 

- dopravní výchova  

 

Exkurze: 

- Preparátorská dílna Šakvice 

- Muzeum Dolní Věstonice 

- Beseda v knihovně ve Vojkovicích 

- Předvánoční výstava v Rajhradě 
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- Návštěva jaderné elektrárny Dukovany a vodní elektrárny Dalešice 

 

Další akce: 

- Pasování prvňáčků 

- vysazování cibulovin v okolí školy 

- ukázky z práce o.s. Tazík 

- Návštěva jednotky HZS Ţidlochovice v ZŠ Vojkovice 

- divadelní představení Příběhy včelích medvídků – Ţidlochovice 

- divadelní představení Sněhová královna – Divadlo Bolka Polívky  

- Rozsvěcení vánočního stromu  

- Předvánoční jarmark 

- Školní divadelní představení 

- Den otevřených dveří 

- Vystoupení kouzelníka 

- Masopustní dopoledne v ZŠ 

- Návštěva předškoláků v ZŠ 

- Stimulačně edukativní skupinky 

- Zápis do 1. roč. 

- Beseda se spisovatelkou Markétou Zinnerovou 

- Noční čtení 

- Dopolední program o třídění odpadů – ing. M. Drobílková 

- Den pro Vojkovice soutěţ „O nejhezčí čarodějnici“  

- Čarodějná škola 

- škola v přírodě – Pec pod Sněţkou 

- Slavnostní rozloučení se školním rokem 2008/2009 

 

Odpolední tématické dílny pro rodiče s dětmi: 

- Jablíčkové odpoledne 

- Velikonoční dílny - pomlázky, kraslice, pečení 

- Barvení hedvábných šátků 

- Výroba smaltovaných a tepaných šperků 

 

 

 

 

Ukázky z prací našich žáků 

Během školního roku jsme opět „nasbírali“ mnohá „moudra“, která se zrodila v hlavičkách 

našich ţáků: 

  

Co si pamatujete o Marii Terezii? 

Měla hodně děcek, nechtěla se o ně starat, tak zavedla povinnou školní docházku! 

Jaký je rozdíl mezi pivovarem a restaurací? 

- Restaurace je, ţe se tam nekouří, a ţe tam nehrají šipky. A pivovar je ţe se tam kouří furt  

  se pije pivo, a hrají tam šipky. 

- Pivovar je ţe se tam chodijou oţrat s piva. Restaurace je ţe se tam vařijou jídla. 

- Restaurace je slušný podnik a dá se tam objednat jídlo. Pivovar není slušný podnik  

  a kouří se tam. 
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- Pivovar - tam je pivo a hulí se tam a taky tam sou oţralí lidé. Restaurace -  podává se  

 tam  jídlo a voní to tam a nekouří se tam. 

 

Odpovědi na otázku: „Co je a co není fér?“ 

- Co není fér – je to kdyţ někdo něco nemá rád. Co znamená fér – znamená to ţe je 

to prostě pravda a ţe někdo umí něco dělat!!!!!!!!!! 

- Není fér, ţe musím sedět s holkou a ţe musíme ve výtvarce malovat co nechceme. 

Co je fér – byt spokojený a byt hodný a poslouchat. 

- Fér, ţe kaţdý má stejný nárok. Nefér, ţe jeden má větší nárok neţ ostatní. 

- Nefér, kdyţ něco někdo má a já ne! Fér, kdyţ to máme oba dva nebo mnoţné číslo! 

- Fér, ţe se někdo rozdělí. Ţe slíbí a dodrţí. Nefér , ţe se nerozdělí. Nedodrţí slovo. 

 

Týden zdravého životního stylu: 

Co je to duševní zdraví? 

-    To je kdyţ někdo kouří tak se mu ničí plíce 

Které znáš nemoci? 

-    Rýma, teplota, průjem, mozková sráţka, ... 

Co děláš pro své zdraví? 

-    Jím zdravě, hraji si zdravě, piji zdravě 

-     piju aktymel, šlapu 115 km denně 

 

Sloh na téma Tajuplná místa v našem domě: 

- Mé tajuplné místo v domě  je půda. Od pěti let jsem se bál jít na půdu, protoţe jsou tam 

pavouci. Jednou jsem slyšel škrabání na zeď. protoţe nám tam utekla kuna. Šel jsem tam a 

pavouk mi vlezl na rameno. Já jsem se lekl, utekl do pokoje a uţ tam nikdy nešel. 

 

- Kdyţ jsem byl malý, asi kdyţ mi bylo pět let, jsem šle s taťkem do malého vinného sklípku. 

Slezli jsme dolů po ţebříku a roţli jsme světla. Taťka slezl první a já něco uslyšel. Znělo to asi 

takhle: „Ťap. Ťap. Pííp.“ A náhle jsem uviděl ţelezný poklop. Myslím si, ţe se dá slézt ještě 

níţ. A najednou: Buch! „Vyhodili jsme asi pojistky,“ řekl taťka. Úplně mě zamrazilo v zádech. 

Co tam asi je? Tak jsme vylezli, ale mě tam podruhé uţ taťka nedostal. A aţ dodneska si kladu 

otázku, co tam je?  

 

- Moje tajuplné místo je kotelna v noci. Vycházejí z ní zvuky, jako by tam někdo chodil. 

Přemýšlím, co se tam můţe dít. (Můţe tam být zloděj nebo ...) 

 

- Nejtajuplnější místo v našem domě je bouda našeho psa. protoţe to tam zapáchá a jsou tam 

pavučiny s pavouky. Ani pes tam nechce chodit. (Moc se bojí!) 
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Na závěr 

 

 

Děkuji všem, kteří s naší školou spolupracovali a podíleli se na jejích aktivitách. 

Představitelům obce děkuji za vstřícný přístup. Všem zaměstnancům školy děkuji za 

celoroční obětavou a namáhavou práci. 
 

Přeji vám prázdniny plné slunce a mnoho nezapomenutelných záţitků.  

 

 

Mgr. Libuše Matyášová 

Ředitelka školy 

 

Ve Vojkovicích 29. 6. 2009  

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________________________ 

Školní rok 2009/2010 bude zahájen ve středu 1. září 2009 v 8.00 hod. 

 

 

Organizace školního roku 2009/2010 
Podzimní prázdniny 29. a 30. 10. 2009 

Vánoční prázdniny 23. 12. 2009- 1. 1. 2010 

Pololetní prázdniny 29. 1. 2010 

Jarní prázdniny 1. 3. – 7. 3. 2010 

Velikonoční prázdniny 1. 4. - 2. 4. 2010 

Hlavní prázdniny 1.7. – 31.8. 2010 

 


