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Jaro 2018 

 

 V souvislosti s konáním zimních olympijských her se v prosinci naše škola zúčastnila soutěže o 

zájezd na Olympijský festival do Brna.  

V rámci tělesné výchovy jsme měřili výkony dětí ve třech disciplínách (postoj čápa, hluboký předklon, 

skok daleký) a výtvarně ztvárnili úspěchy našich sportovců. Byli jsme vybráni a 21. února 2018 jsme se 

vydali do Olympijského parku do Brna. Naše první kroky mířily do půjčovny bruslí a poté na kluziště. Dále 

si děti mohly zkusit jízdu na snowboardu, na longboardu, jiní upřednostnili jízdu sanitkou do nemocnice :-).  

Když se blížil konec programu, všichni jsme se přesunuli k pódiu, kde jsme měli jedinečnou příležitost 

setkat se s českými olympioniky. Eva Samková všem dětem předala medaile a diplomy. Nakonec jsme si 

udělali společnou fotografii i s naším maskotem a plní zážitků a dojmů jsme se vrátili zpět do školy.  

 Na jaře také proběhly zápisy do MŠ a ZŠ, návštěvy knihovny a výuku navštívili předškoláci. Dále  

jsme před Velikonocemi  i se školkou navštívili Minoritský klášter ve Znojmě, kde se konaly  dva výukové 

programy - Zima (jakým způsobem živočichové přečkávají zimu) a Velikonoční zvyky. V březnu začíná pro 

předškoláky kurz grafomotoriky (10 lekcí), školáky čeká v dubnu ozdravný pobyt v Březové a Eko-týden s 

barevnými dny a se sběrem papíru.  

 

 

Všechny informace ohledně školy i s fotogalerií najdete na našich nových webových stránkách.  
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                Jarní prázdniny 
 
O jarních prázdninách jsme byli doma a hrál jsem si s Fildem, v sobotu jsme jeli do AQUALANDU 
MORAVIA. Byli jme tam celý den, asi  hodinu jsme byli v bazénu - byl tam i venkovní bazén, 
teplota vody byla 37 stupňů. Mamce se do vody moc nechtělo. Šel jsem na tobogány a sjel jsem 
skoro všechny co tam byly, pak jsme si zašli na oběd. Po obědě jsme chvíli odpočívali. Po chvilce 
jsme šli do bazénu a potom zase na tobogány. Jednou, když jsem s taťkou sjížděl jeden tobogán, 
jeli jsme tak rychle, že nás to vyhodilo z kruhu a zbytek tobogánu jsme sjeli normálně po 
zadku.Taťka s mamkou šli na U rampu a když  sjížděli, tak mamka křičela. Mezitím jsem s Filipem 
sjel tobogán s malým kruhem, na kruh jsme čekali asi deset minut. Potom jsme si šli chvíli lehnout 
na lehátka a pak už jsme jeli domů. Cestou zpátky jsme ještě nakoupili. Moc se mi tam líbilo a 
chtěl bych tam znovu.  
 
                                                                             
                                                              Dominik Lukas    5.tř.  
 

 

 

 


