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Listopad 

4.  listopadu si na festivalu Sport Life na brněnském výstavišti  žáci 
druhého stupně užili dopoledne plné sportu i tance. 
8. listopadu se žáci 7., 8. a 9. ročníku se svými vyučujícími vydali na poznávací 
zájezd do Vídně. Jejich cílem byl zámek Schönbrunn a zámecká zoologická zahrada. 
Fotografie z výletu si můžete prohlédnout  ve fotogalerii na webových  stránkách  naší 
školy.  
23. listopadu SOU Hustopeče  pozvalo naše deváťáky, aby jim představilo své učební 
obory. Zájem měli především kluci. Zajímali se nejen o praktické ukázky jednotlivých 

oborů, ale i o uplatnění po vyučení a o finanční ohodnocení po vyučení. 
27. listopadu první adventní neděli se i u nás v Šitbořicích rozsvěcoval vánoční strom. 
Nemohli u toho chybět ani žáci naší školy, kteří ke sváteční  atmosféře přispěli svým 
překrásným kulturním vystoupením.  
30.  listopadu  Křepická veverka –  je soutěž ve šplhu pro žáky prvního  stupně.  
Naše škola v soutěži uspěla na výbornou. Artiom Vornicean ze 3. třídy  soutěž ve  
své kategorii vyhrál a dalších 5 žáků obsadilo ve svých kategoriích 3. místo.  
Srdečně jim blahopřejeme.  
 

V listopadu jsme stihli: 

Zapojit se do výtvarné soutěže Svět kolem mě, svět kolem nás. Tomáš Urbánek ze 6. B 
získal čestné uznání poroty.  
Čtvrťáci si vyrobili vánoční kuchařku. 
Proběhla třídní kola recitační soutěže. 
Nadále probíhá středeční čtení deváťáků v prvních třídách. 



 

První třídy ukončily projekt Jsem laskavec. Navštívily hasičskou zbrojnici, aby mohly 

předat vlastnoručně vyrobené dárky, upečené perníčky a plakát s poděkováním. Odměnou 
jim bylo zajímavé povídání o práci hasičů. 
Sedmáci se v přírodopise učí o rybách. V rámci výuky (snad aby po pitvě ryby nepřišlo 
maso nazmar) se naučili připravit si z rybího masa i výborný pokrm. 

 

Vzděláváme se i mimo výuku 

V průběhu listopadu začal probíhat cyklus preventivních programů pro žáky prvního i 
druhého stupně. 
3. listopadu : pro 3. a 4. třídu program Moje cesta na svět 

24. listopadu : pro 5. třídu program Dobrodružství dospívání 
24. a 29. listopadu : pro 9. třídu program Nečekané těhotenství 
29. listopadu : pro 6. B třídu program Dobrodružství dospívání 
 

 

 

 

 

 

Prosinec  

Od prvního prosince máme svátečně vyzdobenou školu. Ve vestibulu svítí krásně 
nazdobený stromeček. Schodiště je ověšeno chvojím a hvězdičkami, cestu do jídelny nám 
lemují rampouchy. Každá třída chce mít tu nejhezčí vánoční výzdobu. I paní ředitelka se 
tradičně zapojila a dveře ředitelny nazdobila svítícím adventním věnečkem.  
U stromečku určitě nepřehlédneme jesličky s betlémem – pěkné místo k zamyšlení. 
Za pozornost stojí i „malinké betlémky“, které vyrobily děti v družině. 
 

 

V pondělí 5. prosince si pekelníci přijdou pro zlobivé děti, 
ALE   

Mikuláš bude určitě naslouchat i andílkům, kteří přece dobře vědí,  
že zlobí jen někdy a jen trošičku, takže určitě všechno dobře dopadne. 

Na stejný den, tedy 5. prosince,  má 1. oddělení školní družiny připraveno pro všechny ve 
škole čertí vystoupení. 
 

13. prosince ve všech  třídách proběhnou třídnické schůzky  
14. prosince si 4. a 5. třída  zabruslí ve sportovní hale v Moutnicích 



15. prosince 

 v 15.00 vystoupí pěvecký soubor v Brně  u vánočního 
stromu na „Zelňáku“. Autobus pro účinkující a předem 
přihlášené zájemce bude od obecního úřadu odjíždět  

ve 13.00 hod.         

19. prosince    

- zpívání koled u vánočního stromečku 

- v 16.30  hod. zahrají žáci p. učitelky Rýznarové pro své rodiče komorní klavírní koncert.   

22. prosince  

k Vánocům ve škole patří besídka, to je  čaj, cukroví, koledy, hry, povídání o všem možném 
i nemožném, pohádka .... Letos se rozejdeme po 4. vyučovací hodině. Školní družina bude 
v běžném provozu.   
Sejdeme se až v příštím roce, a sice v úterý 3. ledna 2023.  

 

 

 

V průběhu prosince očekáváme:  
- školní kolo recitační soutěže 

- bude pokračovat preventivní program o dospívání 
- naši žáci se v rámci výtvarné výchovy zapojí do programu studentské neziskové    

  organizace  Mise naděje.Jedná se o výrobu papírových růží s osobním  věnováním od   
  dětí pro nemocné pacienty. Růže pak budou věnovány pacientům  v nemocnicích. 

- žáci se zapojí také  do výtvarné soutěže  Mé oblíbené místo Šitbořicích, kterou vyhlásil 

  obecní úřad v  

 

A něco navíc: 
8. ledna 2023  můžete v 17.00 přijít do kostela na tradiční Tříkrálový koncert. 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělání na dlani 


