
 

Školní novinky do Vaší rodinky 

 

 

                                                                               září – říjen 2022 

                            

V září: 

- 5. září  
Začali jsme  s plaveckým výcvikem žáků 2. a 3. ročníku. 
 
- V průběhu měsíce září proběhly ve všech třídách úvodní  třídnické hodiny. 
- Žáci přípravné třídy a 2. ročníku se pilně připravovali na vystoupení ke Dni seniorů. 
- Ve dnech 12. – 16. září se celá naše škola zapojila do projektu  „Pěšky do školy“. 
  Každý žák si po příchodu do třídy poctivě do archu značil, zda přišel do školy pěšky,  
  nebo  jej autem ke škole přivezl  některý z rodičů. Opravdu se nám podařilo v tomto  
  týdnu  zvýšit počet dětí, které přišly do školy „po vlastních“. Vždyť Šitbořice nejsou  
  přece tak veliké a ranní procházka osvěží tělo i mysl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Ezopovým krédem, že ani ten nejmenší projev laskavosti není zbytečný, se řídí žáci v  
  1.A třídě. Až do 13. listopadu, kdy je Světový den laskavosti,  každý den vymyslí jednu  
  laskavost, kterou potěší někoho ve svém okolí. 
- 19. září : 
Protože naše školní zahrada je jedno velké staveniště, nejhezčí  nebo   nejstrašidelnější 
dýně se vyráběly na zahradě mateřské   školky a u sokolovny.   Zatímco rodiče dlabali 
dýně, jejich děti z mateřské školky, přípravné třídy nebo družiny    si proběhly „dýňovou 
stezkou“ pro odměnu. K občerstvení nám naše šikovné maminky upekly devatenáct různých 
štrúdlů, po kterých se jen zaprášilo. 
 
- Čtvrtá a pátá třída absolvovala  vlastivědnou  procházku   po okolí obce. 
- Žáci druhého stupně se zapojili do výtvarné soutěže   „Svět kolem mě, svět kolem nás“.   

- 23. září     
Přijelo za námi se dvěma představeními divadlo z Hradce Králové. 
AFRICKÁ POHÁDKA – pohádka pro malé žáčky prvního stupně 
LEGENDA VOSKOVEC A WERICH – osudy herců Osvobozeného divadla 
Obě hry sklidily velký potlesk. 
- 30. září 
- Hned první hodinu se šli naši prvňáčci podívat, jak se hraje „závodní“ florbal. Přišli jim to 
   ukázat hráči z FBC ALIGATORS. Nadšení bylo veliké. 
- Naši žáci Samuel Němeček, Daniel Mottl, Dominik Bajcsi, Šimon Daniel a Jáchym Franěk,  
  kteří hrají za tým SK Sever Brno,  se ve dnech 30. 9. – 2. 10. účastnili Mistrovství České  
  republiky  v softballu –  superligy kadetů. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



V říjnu nás čeká: 

- 4. října  
  : Žáci šestých tříd pojedou na exkurzi do Památníku písemnictví na Moravě a do 
    Státního okresního archivu v Rajhradě.   
  : Do deváté třídy zavítá zástupce Střední školy stavebních řemesel Bosonohy, aby  
    představil učební  obory (s maturitou i bez) i možnost uplatnění na trhu práce. 
- 6. října naše přípravná třída, druháci a pěvecký sbor vystoupí se svým 
    programem   ke Dni seniorů. 
- 10. října předvedou zástupci tříd program žáčkům v družinách  
- 12. října  
  : Soutěž modelů aut na dálkové ovládání. 
  : Devátá třída zavítá do Moravského zemského muzea v Brně  na výstavu  
    Český komiks a jeho svět. 
- 17. – 21. října   
  Projekt  Barevný svět -   na tento týden si nachystejte trička v barvách: 
  pondělí  – zelená   
  úterý    – žlutá  
  středa  – červená  
  čtvrtek  – modrá   
  pátek    – černá 
 
 
 
 
 
 
dále očekáváme, že ... 
- deváťáci budou číst prvňáčkům  ( v 1. A už začali) 
- deváťáci zahrají prvňáčkům  na kytaru 
- si připomeneme 104  let od vzniku  Československa a konce I. světové války 
- žáci devátých tříd se svými rodiči zúčastní některého z „Veletrhů středních škol“,  
  které   se konají ve dnech 5. - 6. října v Hodoníně a  19. - 20. října v Břeclavi 
 
s jistotou víme, že ... 
- 26. října začínají podzimní prázdniny 

 

Vzdělání na dlani 


