
Školní klub  

Školní rok:  2016/2017 

Počet přihlášených žáků: 329 ( 165  žáků - 1. stupeň, 164 žáků – 2. stupeň) 

Uskutečněné akce: 

Říjen – listopad:  

„Soutěž o nejoriginálnější podzimního strašáčka“ - děti při výrobě strašáčků použily různé 

materiály a různé formy zpracování. Nashromáždila se opravdu spousta krásných výrobků, a 

proto bylo velmi těžké hodnocení. Z toho důvodu jsme se rozhodli ocenit všechny autory 

těchto výtvarných prací za jejich pracovitost, kreativitu, nápaditost a hlavně originalitu. 

Všichni jsme si díky těmto nápadům barevně zpestřili podzimní dny. 

Fotografická  soutěž „Barvy podzimu“ -  byla určena pro 2. stupeň. Soutěžící fotografie byly 

velmi hezké, nápadité a některé i velmi propracované. Vítězem se stala Lucie Korvasová z 8. 

A a Martin Hanáček ze 6. A., na 2. místě se umístily Karolína Krepčíková ze 6. B a Veronika 

Korvasová z 8. A a 3. místo získala Karolína Všetulová ze 6. B a Hana Vaculová z 8. B.  

Tradiční pečení perníčků pro sv. Mikuláše - v úterý 22. listopadu se holky i kluci z 8. ročníku 

s velkou chutí a dobrou náladou aktivně zapojili do této oblíbené činnosti.  Ve velmi příjemné 

atmosféře obohacené krásnou vůní perníků všichni s radostí pracovali.  Upekli jsme spoustu 

perníkových andílků a pak už jsme se jen těšili, až bude sv. Mikuláš perníčky rozdávat všem 

hodným dětem.  

Den elegance - již tradičně i v loňském školním roce vyhlásil školní klub k zahájení Adventu a 

k slavnostnímu obědu ve středu 30. listopadu den elegance. Cílem tohoto dne nebylo, 

abychom soutěžili v co nejpěknějším oblečení. Jde o uvědomění si základních zásad 

společenského chování a s tím úzce spojeného společenského oděvu při slavnostních 

příležitostech.  

Prosinec:  

Soutěž o nejhezčího vánočního anděla - andělé jako symbol dobra a zvěstování patří 

neodmyslitelně k vánočním svátkům, a proto školní klub vyhlásil na prosinec soutěž o 

nejhezčího anděla. Andělé mohli být vyrobeni z jakéhokoliv materiálu dle vlastní fantazie. 

Děti přinesly spoustu krásných andělů bohaté materiálové škály – z papíru, ze dřeva, ze 

sádry, z keramiky, z polystyrenu apod. 

Cenu za nejhezčího vánočního anděla získaly dívky ze 4. A: Klára Kolářová, Nicol Bělochová a 

Barbora Hanáčková   

 

Vystoupení školního sboru na DPS – ve čtvrtek 15. 12. školní sbor přispěl svým pěveckým 

pásmem do vánočního programu setkání členů organizace zdravotně postižených a seniorů 



sídlících na DPS ve Veselí nad Moravou. Ke zpěvákům se rovněž připojil s recitací Jirka Tillich 

a Ondra Gajda hrou na housle. 

Leden: 

Tříkrálové koledování školního sboru – v pátek 6. 10. školní sbor stejně jako děti z ostatních 

veselských škol přispěl svým vystoupením do kulturního doprovodného programu 

tříkrálového koledování na Panském dvoře. Doslova třeskutý mráz prověřil zdatnost našich 

zpěvaček, které se těchto náročných podmínek nezalekly a s úctou prezentovaly písně k této 

příležitosti připravené.  

Únor: 

Školní karneval - ve čtvrtek 23. 2. 2017 uspořádal školní klub ve spolupráci se školní družinou 

již tradiční školní karneval, na kterém se sešlo spoustu dětí s rodiči a učitelé v rozmanitých 

maskách a kostýmech. Všechny děti si společně se staršími žáky z 2. stupně zatančili v reji 

masek, zasoutěžili a také zahráli oblíbenou hru RYBIČKY. Všechny masky byly originální, 

propracované a opravdu velmi hezké.  Z velkého výběru masek můžeme jmenovat například 

lesní houby, pastelku, dědečka Mrazíka, kosmonauta, Jokera, pračlověka, hlemýždě, 

dvouhlavého draka, zmrzlinu Mrože, kuchaře a spousta dalších kouzelných masek.  

Fotosoutěž „Krásy a kouzla zimy“ - probíhala v únoru, hodnotili jsme v ní šikovnost našich 

fotografů z 2. stupně. Předmětem hodnocení byla originalita fotografie, její zpracování, 

barevnost, smysl pro detail apod.  

Na 1. místě se umístil Martin Kröner (8. A), na 2. místě Lucie Korvasová (8. A) a Martin 

Hanáček (6. A), na 3 místě se umístili Veronika Korvasová (8. A), Marek Galuška (8. A) a 

Radek Břečka (6. B).  

  

Soustředění školního pěveckého sboru - školní pěvecký sbor si v pátek 24. 2. prodloužil pobyt 

ve škole. V 15 hodin se všichni zpěváčci sešli v hudebně a zahájili první společnou pracovní 

aktivitu, kterou jsme navázali na naši celoroční činnost v kroužku sborového zpívání. 

Intenzivní prací na novém pěveckém repertoáru jsme se během soustředění snažili směřovat 

k nadcházejícím vystoupením, jež nás čekají.  

 

Březen: 

Děkanátní florbalový turnaj – proběhl v sobotu 11. března v hale ZŠ Školní ve Strážnici ,  

zúčastnilo se 6 mužstev. Naše škola byla zastoupena dvěma mužstvy. Mužstvo A obsadilo 

pěkné 2. místo a mužstvo B se umístilo na 5. místě.  Sobotní sportovní dopoledne se všem 

velmi líbilo a kluci tím hezky zahájili jarní prázdniny.  

Duben:  



Soutěž o nejhezčí a nejoriginálnější velikonoční výrobky – byla vyhlášena už v průběhu 

března a pokračovala i v dubnu. Žáci měli možnost odevzdávat výrobky zpracované 

libovolnou technikou a z jakéhokoliv materiálu. 

I tentokrát se těsně před uzávěrkou soutěže sešlo spoustu krásných a zajímavých výrobků. 

Každý výrobek byl velice hezký, originální a pečlivě vyrobený.  Autorkami nejoriginálnějších 

výrobků byli Adéla Kalmanová - 4. C, Aneta Břečková – 5. A, Sára Žádníková – 2. A a Kateřina 

Víchová – 3. B 

Květen:  

Vystoupení na DPS ve Veselí nad Moravou  - ve středu 11.5. osmičlenná skupina děvčat ze 

školního sboru obohatila svým písňovým pásmem jarní setkání členů organizace Zdravotně 

postižených a seniorů veselské oblasti na tamějším DPS. Společně se zpěvačkami vystoupila 

naše úspěšná recitátorka Markétka Tobolová ze 3. B. 

6. ročník školní přehlídky „CZŠ MÁ TALENT“ – se uskutečnil v pátek 26. května v kině Morava. 

Zúčastnilo se spoustu dětí i celých třídních kolektivů zejména z 1. stupně. Všichni účinkující 

nám předvedli svůj talent, zpívali, tancovali, hráli na hudební nástroje, recitovali, zavedli nás 

do pohádky či do televizního světa reklamy. Moderování celého programu mělo nádech 

„retro doby“ a návrat do minulých let. Celým programem nás provázeli a svůj herecký talent 

předvedli Maruška Havlíková ze 7. B a Patrik Břečka z 9. B. Každé vystoupení mělo svoji 

originalitu a kouzlo.  

Na konci programu jsme přivítali bývalou žákyni naší školy Hanku Botkovou, která prochází 
náročnou léčbou a zotavuje se po těžkém úrazu. Maruška s Patrikem jí oficiálně předali 
darovací certifikát v hodnotě 34.724,- Kč, který je příspěvkem právě na tuto rekonvalescenci.  
Tato částka byla výtěžkem z různých školních akcí, jako je vánoční jarmark, školní sběr apod.  
Všem účinkujícím děkujeme za krásný zážitek a reprezentaci školy. 
 
Červen: 

Den rodiny –  v sobotu 11. 6. přispěli žáci naší školy zpěvem a tancem do programu ke Dni 

rodiny, který se konal na Panském dvoře. Po zhlédnutí kulturního vystoupení rodiče s dětmi 

obcházeli stanoviště, kde společně tvořili výrobky, které si odnesli domů na památku.  

Kroužky florbalu a futsalu: pracují pro děti ve školním klubu. V průběhu roku se žáci účastní 

velkého množství soutěží a turnajů okrskových, okresních i krajských kol, ve kterých mohou 

ukázat své sportovní dovednosti a tím reprezentují naši školu. 

Červenec:  

Letní tábor – naše škola pořádala ve dnech 8. – 15. 7. pro děti ve věku 7 – 15 let v Bílých 

Karpatech v horské chatě Arnika, Mikulčin Vrch. Programové zaměření tábora bylo 

„Objevování divokého západu“. 

 


