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O B Č A S N Í K  

 

█ Kroužky 

Novinky ve 2. pololetí 

 
 

m ě s t y s e  Š v á b e n i c e  

█ Preventivní programy  

Naše škola využila dotační výzvy Jihomoravského kraje v oblasti 
prevence. Na základě zpracovaného projektu se nám tak podařilo 
zajistit na celý kalendářní rok 2022 preventivní programy pro děti 
ze základní školy, rodiče a pedagogy. V rámci tohoto programu 
spolupracujeme se společností Hope4Kids, Podané ruce či Anabell. 
Usilujeme o to, abychom se ve škole všichni cítili dobře 
a bezpečně. Část programů již byla zrealizována a druhá část 
proběhne na podzim.  

 

█ Rodilý mluvčí 

Rozšiřujeme nabídku kroužků, mimo jiné o výuku anglického jazyka 
pro předškoláky v mateřské škole.  

█ Úvodní slovo ředitelky 

                                         █ Barevná škola 

V lednu jsme ve spolupráci se 
zřizovatelem instalovali další (třetí) 
interaktivní tabuli. Toto vybavení 
nám mimo jiné umožnilo realizaci 
hybridní či distanční výuky v době 
pandemie. Společně s tímto došlo k 
modernizaci IT učebny pro výuku 

nejen informatiky. 
Škola je zapojena do Národního plánu obnovy 
financovaného EU, díky kterému se můžeme dále 
posouvat v oblasti digitalizace. Již nyní máme 
pro výuku k dispozici robotické hračky.   

4. ročník   4/2022 

█ IT okénko 

Ve spolupráci s jazykovou školou TLC Kids budeme od září 
pravidelně zařazovat výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím 
pro 3. až 5. ročník ZŠ. 

Novinky od školního roku 2022/2023 

Účast v projektech 

 

 

 

█ Elektronická žákovská knížka 

Od školního roku 2022/2023 plánujeme zavedení elektronické 
žákovské knížky od 3. ročníku.  

Národní plán obnovy (Dotační program EU a MŠMT) - doučování 
a digitální technologie pro školy. 
Projekt „Škola dětem“ (Dotační 
program EU a MŠMT, Šablony III) - 
zlepšení kvality vzdělávání 
a výsledků žáků v klíčových 
kompetencích, realizace klubů 
čtenářské gramotnosti a zábavné 
log iky ,  p rojektových dnů 
a tandemová výuka v ZŠ. 
Školní projekt  OVOCE, ZELENINA 
a MLÉKO DO ŠKOL (Projekt EU) 
Olympijský diplom (Program Sazky) 
- podpora dětí v oblasti sportu 
a zdravého životnímu stylu.  
Matematický klokan - celostátní  matematická soutěž. 

 

Vážení rodiče a přátelé školy, milé děti. Pomalu se nám blíží konec 
školního roku a s ním prázdniny, které zejména děti již netrpělivě 
vyhlíží. Letošní rok opět nebyl jednoduchý. Znovu do něj zasáhla 
pandemie Covidu 19 a následně pak i konflikt na Ukrajině. Přesto 
doufám, že mohu říct, že tento školní rok jsme zvládli a v této 
souvislosti bych ráda poděkovala všem zúčastněným, tedy 
rodičům, spolupracovníkům a zřizovateli za pomoc a spolupráci. 
Našim páťákům přeji mnoho úspěchů na 2. stupni a gratuluji těm, 
kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku na jimi vybranou 
výběrovou školu. Všem pak přeji krásné odpočinkové léto.          
    Mgr. et Mgr. Marie Hradečná, ředitelka 

V mateřské škole jsme vyzdobili 
schody na chodbě. I nadále 
usilujeme o to, aby prostředí 
naší základní a mateřské školy 
bylo barevné a inspirující. 

Pokračujeme ve spolupráci 
s Barevnou školou. Ve vestibulu 
školy jsme pro děti instalovali 
hru Twister. 
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Akce ve 2. pololetí 

█ Na jeden den programátorem  

                 

█ „CUKRÁŘ – povolání ze všech nejsladší“ 

Bruslení je sport, který má mnoho variant. Třeba krasobruslení, 
rychlobruslení a taky Short Track. A my jsme to také zkusili. A je to 
veliká legrace. Užijete si 
spoustu zábavy. Byli jsme 
na zimním stadionu ve 
Vyškově. Dnešní bruslení se 
mi moc líbilo. A ještě nás 
čeká jedno bruslení a já se 
moc těším. (S. Bubeníček,     
4. ročník, zkráceno) 

Algoritmus a program – tyto pojmy nás provázely celým 
projektovým dnem. Žáci se v hodině sestavené na míru věku dětí 
seznámili se základními principy programování.  Nabyté vědomosti 
využili při práci s robotem mTiny, který pomohl žákům lépe 
pochopit těžší prvky programování a sestavit vlastní prográmky.   

 

Články za tým ZŠ a MŠ připravily: Mgr. et Mgr. Marie Hradečná, 
Mgr. Jitka Cupáková, Alena Kušková, Mgr. Ivana Florusová, 
Mgr. Daniela Plhalová, Ilona Kučerňáková.  

█ Bruslení (očima dětí) 

 

V únoru se třída žáků prvního ročníku zúčastnila projektového dne 
„Cukrář – povolání ze všech nejsladší“ ve spolupráci s paní Alenou 
Trnečkovou. Každý takový den je pro děti připraven tak, aby se co 
nejvíce zvýšila jejich schopnost učit se novým věcem. Je zde 
využíváno nejnovějších metod, a to projektové výuky spojené se 
zážitkovou pedagogikou.  

█ Canisterapie 

Psi jsou naši jedineční přátelé na čtyřech 
tlapkách, kteří obohacují náš život. O tom všem se 
mohli přesvědčit žáci 2. ročníku během 
projektového dne s názvem „Čteme pejskům“, 
jehož úkolem bylo nejen procvičit čtenářské 

dovednosti, ale především poznat, jak může být pes v životě 
člověka důležitým tvorem. To vše díky psí slečně Beky a její 
majitelce, paní Kalivodové, ve spolupráci s místní knihovnicí, paní 
Pištělkovou. Canisterapie následně proběhla i pro žáky 1. ročníku. 

█ Roztančíme školu (Dancing Crackers) 

█ Pyžamový den 

V březnu u nás v základní škole 
probíhal pyžamový den. Pyžamky se to 
tu jen hemžilo a děti si přinesly i deky, 
polštáře a plyšáky. Pyžamové modely 
vynesly i paní učitelky. Den jsme si 
náramně užili, netradiční učení se 
dětem moc líbilo. V pyžamku přišly 
oblečené i děti z mateřské školy, na 
které čekalo soutěžní dopoledne. 
Starší děti soutěžily v rychlosti při 
stlaní, mladší děti pak ukládaly na 
lehátka určené plyšové hračky. 

 

█ Oslava Dne Země 

K příležitosti Dne matek žáci základní i mateřské školy pod 
vedením svých paní učitelek připravily besídku, která obsahovala 
taneční, hudební i dramatické představení. Akce proběhla dne 
10.5.2022 v Kulturním domě ve Švábenicích ve spolupráci se 
spolkem rodičů a městysem Švábenice. 

V dubnu jsme se setkali s "duší, 
srdcem i tělem" taneční skupiny 
Dancing Crackers Jardou 
Havelkou při tanečním tělocviku. 
Nadšení a elán, který z něj 
vyzařuje, se přenáší i na žáky, 
kteří tančí jako na pódiu za 
světel reflektorů. Prožili jsme 

úžasné taneční dopoledne. Určitě zase někdy zopakujeme!  

Sférické kino (MŠ), Olympijský běh (ZŠ), baletní představení 
v Janáčkově divadle v Brně (ZŠ), rozloučení s předškoláky (MŠ), 
rozloučení s páťáky (ZŠ), den s hasiči, vysvědčení (ZŠ) 
a  PRÁÁÁÁÁZDNINY :-).  

Ve školním roce 2022/2023 přivítáme 16 prvňáčků. Už se na ně 
moc těšíme. 

Děti ze ZŠ vyrazily do Brna, kde si užily 
sportovní dopoledne v zábavním centru 
Bruno a následně se projely parníkem po 
brněnské přehradě. Děti z MŠ podnikly výlet 
za zvířátky do Rybníčka. 

█ Vynášení Morany 

S dětmi jsme se již nemohli dočkat příchodu 
jara, proto jsme vyrobili figuríny představující 
Moranu a poslední pátek před Smrtnou 
nedělí se s nimi vydali k nedalekému potoku, 
kde jsme Moranu hodili do vody, abychom 

přivolali jaro. K volání jara se připojily i děti z naší mateřské školy. 

 

█ Zápis do základní školy 

 

█ Co nás ještě čeká do konce školního roku? 

 

█ Den dětí 
Letošní rok jsme oslavu Dne dětí v základní škole pojali 
sportovně. Děti soutěžily v netradičních disciplínách, 
např. střelba florbalovou hokejkou na branku, skákání 
v pytli, házení bačkorou na kužely, házení ponožkou na 
cíl apod. Na závěr všichni dostali odměnu. V mateřské 
škole děti slavily celý týden. Paní učitelky si pro ně na 
každý den přichystaly překvapení a drobné dárečky.  

█ Masopust 
Děti ze ZŠ i z MŠ si připravily masky a za doprovodu harmoniky se 
prošly Švábenicemi v masopustním průvodu. 

Děti z mateřské školy si připomenuly důleži-
tost péče o životní prostředí a ochranu pří-
rody, učily se třídit odpadový materiál do 
kontejnerů a seznamovaly se s životem na 
celé planetě při vycházkách. 

█ Den matek 

█ Výlety 

 

 

 


