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Léto 2018 

 Letošní školní rok opět pomalu končí, stále však probíhají další školní akce.  

 Velkou akcí ve škole byla soutěž Zlatá včela pořádaná včelařským kroužkem ve spolupráci 

s obcí a školou. Podrobnější informace si můžete přečíst i v Suchohrdelském zpravodaji. 

 V polovině dubna jsme společně absolvovali již tradiční ozdravný pobyt v Březové. Jelo 22 

dětí, ostatní se učili ve škole, fungovala i školní družina. 

 V posledním dubnovém týdnu se děti účastnily projektu zaměřeného na ochranu přírody - 

Ekotýdne s barevnými dny (23. 4. - 27. 4.). V tomto týdnu se rovněž konal 25. 4. sběr papíru - 

všem velmi děkujeme za přispění! 

 26. dubna také žáci navštívili výukový program – literární dílnu v Moravském Krumlově. 

 30. dubna jsme měli školu plnou čarodějnic – děti i učitelé přišli do školy v kouzelnických 

kostýmech a na školní zahradě pro ně byl připraven zábavný program na celé dopoledne.  

  V květnu také proběhl zápis do mateřské školy, návštěva místní knihovny se školní 

družinou a také kurz grafomotoriky pro předškoláky. 

 Plavecké závody třetích tříd se letos uskutečnily v Hustopečích 15. května – naši školu 

zastupoval Filip Jaroš, Václav Musil, Isabella Arndt a Karolína Rubáčková. Soutěžili v kategoriích: 

chlapci, dívky a štafeta. Výsledky všech soutěží jsou vyvěšeny na nástěnce ve škole. 
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 17. května školáci navštívili dopravní hřiště v Miroslavi, kde předvedli svou zručnost při 

jízdě na kolech a samozřejmě vypracovávali i testy z dopravní výchovy. 

 Společnou akcí pro ZŠ a MŠ byla 29. května zahradní slavnost, která se konala ke Dni 

matek, dále k pasování předškoláků a také jako rozloučení s našimi páťáky. Děti ZŠ i MŠ si 

zaslouží pochvalu za pěkné vystoupení. 

 V červnu se ke Dni dětí konal také výlet do Lednice spojený s výukovým programem o 

koních. 

 5. června proběhlo vyhodnocení čtenářské soutěže 2. tříd Škola naruby a pasování prvňáků 

na čtenáře. 

 Ještě posledními školními akcemi byly třídní schůzky, pro školáky samozřejmě závěrečné 

písemné práce a hodnocení celého školního roku, výlet do Národního parku Podyjí (19. června), 

olympijský běh (20. června) a sportovní olympiáda malotřídních škol ve Vlasaticích (27. června). 

Dětem i rodičům přejeme krásné prázdniny! 

Veškerou fotodokumentaci z akcí si můžete prohlédnout na webových stránkách. 
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