Školní klub
Školní rok: 2017/2018
Počet přihlášených žáků: 357 (174 žáků - 1. stupeň, 164 žáků – 2. stupeň)
Uskutečněné akce
Říjen – listopad:
Soutěž „Stavby z lega“
Pro děti z 1. - 4. třídy. Zájem byl veliký, o čemž svědčil i počet odevzdaných příspěvků. Hodnotili jsme
hlavně využití vlastní fantazie, kreativitu. Do soutěže se zapojily také děti z družin, proto jsme
k vyhodnocení kategorie jednotlivců přidali také kategorii skupiny a výtvory ze stavebnice Seva. Děti
dokázaly, že mají spoustu zajímavých nápadů a jsou zdatní konstruktéři.
Fotografická soutěž „Voda ve všech jejích podobách“
Na listopad byla vyhlášena fotografická soutěž, byla určena pro 5. až 9. třídu. Výherci se stali Karolína
Krepčíková ze 7. B a Florian Horehleď z 5. A. Děkujeme za hezké fotografie a účast na soutěži.
Tradiční pečení perníčků pro sv. Mikuláše
V pátek 24. listopadu se holky i kluci z 9. ročníku sešli v kuchyňce, aby zkušeně a s dobrou náladou
nachystali a napekli perníčky, které bude zanedlouho rozdávat sv. Mikuláš.
Velké poděkování patří také paním kuchařkám za přípravu těsta a pomoc s pečením. Dopoledne
věnované perníčkům proběhlo v příjemné atmosféře provoněné perníkovým kořením a pocitem, že
Vánoce jsou již na dosah. Oceňuji žáky, že všichni s radostí pracovali. Upekli jsme hromady
perníkových andílků, kteří jistě potěší všechny obdarované.
Prosinec:
Dílny na výrobu glycerínových mýdel
Dvě odpoledne (1.12. a 4.12.2017) jsme ve školním klubu věnovali výrobě glycerínových mýdel, které
se budou prodávat na školním jarmarku. Dílen se zúčastnili členové klubu od 3. po 9. třídy. Při výrobě
panovala dobrá nálada, práce děti bavila a výsledná mýdla se jim velice líbila.
Mikulášská nadílka
Ve středu 6. 12. 2017 zavítal na naši školu sv. Mikuláš i se svou družinou, aby pozdravil a
obdaroval všechny hodné děti. Tradičně se organizace ujali členové žákovského parlamentu
společně se školním klubem, který připravil pro všechny děti perníčky.
Děti Mikulášovi zpívaly, recitovaly básničky a moc se snažily, aby si dáreček opravdu zasloužily.
Sv. Mikuláš se svou družinou navštívil i děti z mateřské školky, pana děkana a pana kaplana, také
zavítal na Městský úřad ve Veselí nad Moravou. Všechny děti byly s mikulášskou nadílkou
spokojeny a těší se na příští rok, až k nim sv. Mikuláš opět zavítá.
Jarmark
Školní klub měl stánek na vánočním jarmarku školy dne 7. 12. 2017, kde se prodávala glycerínová
mýdla a další vytvořené drobnosti.

Výroba vlaječek na Dny stolování
Školní klub připravil na slavnostní dny mezinárodní kuchyně (italské, řecké a staročeské) vlaječky,
kterými se zdobily moučníky, a také větší vlajky na stoly.
Dívky z 8. a 9. ročníků, ale také menší děti přímo v klubovně, se úkolu zhostily skvěle, přestože
práce byla náročná na pozornost a zdlouhavá.
Vlaječky snad potěšily všechny strávníky, kteří jídelnu v krásném adventním čase navštívili.

Vystoupení školního sboru na DPS
Dne 15. 12. pěvecký sbor přispěl svým pásmem zimních písní do kulturního programu předvánočního
setkání členů Občanského sdružení zdravotně postižených a seniorů ve Veselí nad Moravou na DPS.
Vánoční turnaj
Dne 19. 12. 2017 žákovský parlament spolu se školním klubem uskutečnili Vánoční turnaj ve
vybíjené pro I. stupeň a přehazované pro II. stupeň. Pro nejmenší byla sestavena tzv. opičí dráha.
Mezinárodní vánoční kvíz
Ve středu před vánočními prázdninami proběhl v klubovně kvíz pro přítomné děti. Hráči tipovali
možnosti v otázkách, jak se slaví Vánoce na různých místech na světě. Děti se pobavily a některé věci
je i překvapily. Po skončení kvízu jsme si pouštěli koledy a povídali o Vánocích při popíjení čaje a
ochutnávání vánočního cukroví.

Leden:
Den elegance – letos byl den elegance spojen s plesovou sezónou a, jako novinkou, minibálem.
Cílem tohoto dne je uvědomění si základních zásad společenského chování a s tím úzce
spojeného společenského oděvu při slavnostních příležitostech. Krásné oblečení jsme využili
odpoledne na minibále, kde předtančilo několik párů deváťáků část své polonézy a poté učili
menší děti základní valčíkové kroky. Vyzdobená jídelna byla tichým svědkem působivých
tanečních kreací malých i velkých.
Únor:
Školní karneval
Ve čtvrtek 1. 2. 2018 uspořádal školní klub ve spolupráci se školní družinou již tradiční školní
karneval, na kterém se sešla spousta dětí s rodiči, učitelů a vychovatelů v kostýmech a maskách.
Všechny masky byly originální, propracované a opravdu velmi zajímavé. Z velkého výběru masek
můžeme jmenovat například roboty, bílou paní, E.T. mimozemšťana s Elliotem, hamburger,
biatlonistu, Jokera, vlkodlaka, myšího krále, kuchaře a množství dalších kouzelných masek.
Vyhodnotili jsme masky v různých kategoriích, například maska nejoriginálnější, nejmilejší,
nejpropracovanější, nejmenší, nejlegračnější, nejbarevnější a další. Děti si odnesly výhry z
oblíbené „ obálkované“ a doufáme, že se všichni dobře pobavili.
Fotosoutěž „Krásy zimy“
Probíhala v lednu a vyhodnocena v únoru, hodnotili jsme v ní šikovnost našich fotografů z 2.
stupně. V soutěži se sešlo celkem 14 fotografií, které hodnotili zástupci školního klubu, učitelé I.
a II. stupně a jako nezávislý poradce bývalá žákyně naší školy Barbora Břečková, která studuje
fotografický obor.
Jako první se umístil Martin Kröner z 9. A, na druhém místě Karolína Krepčíková ze 7.B
a na třetím Anne Thirkettle z 9. A.
Soutěž O nekrásnějšího sněhuláčka
Školní klub vyhlásil v únoru soutěž O nejkrásnějšího sněhuláčka. Sešlo se nám množství
zajímavých výtvorů a bylo těžké rozhodnout, kdo bude oceněn.
Nakonec získala 1. místo Markétka Tobolová ze 4. A, 2. místo Maruška Levová z 2.B
a třetí místo obsadila Sofinka Reimitzová z 2.A. Diplomy také obdrželi Jakub Vícha z 1.C a Katka
Víchová ze 4.B, Honza Doboš z 2.C, Laura (1.A) a Daniela (3.A) Hamšíkovy a Sofinka Valná z 2.A.

Březen:
Vystoupení sboru na Župním sjezdu
Školní pěvecký sbor vystoupil v sobotu 17. 3. na Župním sjezdu Župy velehradské organizace
Orel. Sjezd se uskutečnil v jídelně naší školy. Kromě zpěváčků se zúčastněným představili
také recitátoři Milánek Všetula ze 2. A třídy a Radek Břečka ze 7.B třídy.
Soutěž O nejoriginálnější velikonoční výrobek
Byla vyhlášena pro I. stupeň. Žáci měli možnost odevzdávat výrobky zpracované libovolnou
technikou a z jakéhokoliv materiálu Děti byly aktivní, sešla se nám spousta půvabných a
nápaditých výrobků. Z tohoto důvodu bylo těžké rozhodnout, tak jsme udělili dvě první, druhé a
třetí místa. Za propracované výrobky obsadili 1. místo Oliver Olšaník z 2.B a Laura Hamšíková z
1.A, 2. místo Simona Kopečná z 1.B a Jan Horňák ze 3. B. Na 3. místě byly Veronika Hrušková z
2.B a Karolína Zavřelová ze 4. B. Všichni účastníci obdrželi diplom a malou odměnu.
Fotografická soutěž Poselství kříže
Byla vyhlášena pro II. stupeň. Fotografie měly nápad, např. výřez dřevěného plotu ve tvaru kříže.
Odměnu pro vítěze si odnesla Anne Thirkettle z 9. A za první místo a její bratr Antony za druhé.
Duben:
Dopravní soutěž mladých cyklistů – základní kolo
Školní klub ve spolupráci s DDM Veselí nad Moravou uskutečnil ve středu 4. 4. 2018 jízdu
zručnosti na kole pro vybrané děti. Jízdě předcházelo testování žáků II. stupně a pátých tříd,
které proběhlo v týdnu od 19. do 23. 3. 2018.
Děti s nejlepšími výsledky z testu pravidel provozu byly osloveny o účast v praktické části.
Jízda zručnosti proběhla u školy. Úspěšné děti, které po odečtu trestných bodů z jízd mají nejvíce
bodů, postoupí do oblastního kola.
Květen:
Dopravní soutěž mladých cyklistů – oblastní kolo
Ve čtvrtek 10. 5. se na DDM ve Veselí nad Moravou uskutečnilo oblastní kolo DSMC.
Žáci z naší školy se zúčastnili jako družstvo v II. kategorii soutěže ve složení Jan Kolář, Martin
Ivan, Andrea Ivánková a Karolína Všetulová. Jako náhradníci a pomocný tým se zúčastnili Natálie
Ondrušová, Pavel Tobola a Martin Hanáček.
Soutěžilo se v těchto disciplínách: test z pravidel provozu, jízda po DDH, jízda zručnosti a základy
poskytování první pomoci. Naše družstvo se umístilo na 2. místě a postupuje do okresního kola.
Vystoupení sboru k Mezinárodnímu dni rodiny
Dne 20. 5. 2018 přispěl školní pěvecký sbor svým vystoupením do doprovodného kulturního
programu k oslavám Mezinárodního dne rodiny. Pěvecké pásmo doplnila recitací Terezka
Finferová ze 2. A. Akce se uskutečnila na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou pod záštitou
města.
Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo
Dne 25. 5. 2018 se konalo okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů v prostorách ZŠ
Strážnice. Děti soutěžily v testech z pravidel silničního provozu, testech z první pomoci, jízdě
zručnosti a jízdě po DDH. Naši zástupci v II. kategorii ve složení Jan Kolář, Martin Ivan, Andrea
Ivánková a Karolína Všetulová se umístili na čtvrtém místě, získali zkušenosti z dalšího druhu
soutěže a jsou motivováni účastnit se i příští rok.

Červen:
7. ročník školní přehlídky „CZŠ MÁ TALENT“
V pátek 8. 6. 2018 se v kině Morava uskutečnil už 7. ročník talentové přehlídky. Na programu
bylo celkem 21 čísel nadaných zpěváků, tanečníků, hudebníků a dalo by se říct, i herců.
Letos jsme mohli vidět dokonce hru na kbelíky a ukázku karate. Celým programem nás provázeli
Maruška Havlíková z 8. B a Filip Nezval z 9. A. Každé vystoupení mělo svoji originalitu a kouzlo a
dočkalo se zaslouženého potlesku.
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 7. – 14. 7. pro děti ve věku 7 – 15 let v Bílých Karpatech v horské
chatě Arnika, Mikulčin Vrch. Programové zaměření tábora bylo „Cesta kolem světa za 7 dní“.

