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Jazyk český
Spolupráce s Městskou knihovnou:
– pasování 2. roč. na čtenáře / září/
- literární besedy pro 3. – 5. ročník / říjen /
- literární besedy pro 1. – 5. ročník /duben-květen/
Soutěž Bible a my pro 4. – 5. ročník /říjen/
Jonáš Uřičář z 5.A postoupil do okrskového kola ve Strážnici, kde získal 1. místo a
postoupil do ústředního kola.

Recitační soutěž – školní kolo / únor, březen/
Klub mladých čtenářů – nabídka knih
Návštěva divadelního představení ve Slováckém
divadle v Uherském Hradišti v listopadu. Pohádka
Jak čert vyletěl z kůže se všem líbila. Také
netradiční prostředí divadla možná podnítilo mnohé
malé návštěvníky k další návštěvě divadla nebo jiné
kulturní akce.
Pasování na čtenáře a besedy v knihovně
25.9. 2008 byli žáci druhého ročníku pasováni na čtenáře. Akce proběhla ve spolupráci
s městskou knihovnou ve Veselí nad Moravou.

Do městské knihovny naši žáci chodili
pravidelně na besedy o knihách, během roku
se zúčastňovali také dalších akcí knihovny.
Aktivně se zapojili do přípravy knihy
rozhovorů s osobnostmi města Veselí nad
Moravou, která vyvrcholila slavnostním
křtem knihy.

Matematika
Akce matematiky ve škol.roce 2007/ 08
Průběžná kontrolní činnost matematických vědomostí, znalostí a dovedností
(po ukončení učební části, čtvrtletně, pololetně )
Matematická soutěž „ Klokan“ kategorie Cvrček (2. a 3. ročník), kategorie Klokánek
(4. a 5. ročník)

Prvouka, vlastivěda, přírodověda
18.-19.9.2008, Skanzen ve Strážnici
Exkurze se zúčastnili žáci 1. – 4. ročníků

Ve spolupráci se Skanzenem ve Strážnici jsme se také zúčastnili vánočního
programu ve Skanzenu „Radujme se, veselme se“, kde jsme si připomenuli tradiční
vánoční zvyky na Slovácku.
Spolupráce s ekocentrem VIS Bílé Karpaty –
Všechny třídy 1. stupně využily nabídky
programů ekocentra. Program probíhal přímo
v prostorách střediska nebo ve třídách, kdy
pracovníci přijeli přímo k našim žákům do školy.

Exkurze žáků 5. ročníku do hvězdárny ve Veselí nad Moravou.
Projekt „Tradiční oděv a architektura“ pro žáky 5. roč. Během tohoto projektu se žáci
seznámili s historií slováckých krojů, jejich doplňky a také s typickými stavebními
prvky používanými na Slovácku. V průběhu projektu projeli na kolech nejzajímavější
místa Veselí a Zarazic.
Ve spolupráci s místním svazem zahrádkářů účast na podzimní výstavě ovoce a
zeleniny.
Výukový program skupiny historického šermu JAK VÁLČILI HUSITÉ:

Pracovní činnosti a výtvarná
výchova
Dýňová slavnost proběhla na konci října během podzimních aktivit v Zarazících. Děti
spolu s rodiči plnili spoustu úkolů jejichž společným jmenovatelem byly dýně a letos
také čarodějnice. Téměř všichni účastníci z řad žáků přišli na tuto slavnost vhodně
čarodějnicky oblečeni.
Účast na výstavě betlémů v městském muzeu - v průběhu podzimních aktivit byly
vyrobeny a vystaveny plánované výrobky.
Vyrobené betlémy byly v prosinci vystaveny na výstavě betlémů v galerii Ve dvoře.
Ocenění získaly betlémy vyrobené žákyněmi 4. a 5. tříd byly to: V. Ivanová, B.
Kotková, K. Nývltová, L. Dao Khanh, V. Holubíková
Slavnostní vernisáž a výstava prací žáků ze Zarazic v Café Piere ve Veselí nad
Moravou MODRÁ ZIMA. V místech, kde vystavují své práce renomovaní umělci měli
možnost vystavit svá díla žáci 2.B, 4.B a 5.B, které vytvořili pod vedením svých
učitelek F. Kolské a Š. Tomčalové. Vernisáž zahájili krátkým vystoupením s hudební
a recitační vložkou.
Učíme se od dětí tvořit z hlíny je projekt při němž děti učí své rodiče pracovat
s keramickou hlínou. Pod vedením vychovatelky J. Berkové se děti s rodiči sešli na
začátku Adventu v Zarazících a vyrobili si několik krásných výrobků, které mají
největší hodnotu právě v tom, že jsou to výrobky jejich vlastních rukou.
Výroba dárků k zápisu – Naši žáci pod vedením svých učitelek a hlavně pod vedením
J. Vojáčkové v keramické dílně vytvořili drobné dárečky pro děti z mateřských škol,
které přišly na předvánoční návštěvu naší školy. Po prohlídce školy si děti z MŠ
s pomocí našich deváťáků dotvořily keramické vánoční ozdoby, aby si je mohly
odnést na památku domů.
Také budoucí prvňáčci si na zápisu mohly vybrat z mnoha krásných dárků, které pro
ně jejich starší kamarádi v hodinách VV a PČ vytvořili.
Vánoční jarmark proběhl v Zarazících. Děti pozvaly své rodiče na prodejní výstavu
svých vánočních prací. Při té příležitosti si nachystaly také krátké ale pestré
vystoupení plné písniček, básniček, nechybělo dokonce ani stepování… Program
měl velký úspěch, takže vystupující měli možnost si jej zopakovat ještě jednou při
vystoupení v Domě s pečovatelskou službou ve Veselí nad Moravou, kde takto,
potěšili obyvatele DPS.
Předvánoční čas jsme si zpestřili filmovým představením nového českého filmu Kozí
příběh v kině Morava.
Účast v soutěžích: Voda živá, 9 žáků bylo vyhodnoceno mezi 30 nejlepšími
v Jihomoravském kraji, zúčastnili se slavnostního předávání cen v Hodoníně a jejich
práce byly vystaveny v městském muzeu v Hodoníně

Tělesná výchova
Zátopkova pětka
Hroznová Lhota 25.9.2008
Již tradičně se žáci naší školy účastní podzimního
štafetového běhu dlouhého 5 km –
„Zátopkovy pětky“ v Hroznové Lhotě.
Letos však poprvé naši žáci reprezentovali CÍRKEVNÍ
základní školu ve Veselí nad Moravou, a na výsledek ,
stejně jako v minulých ročnících, můžeme být pyšní.
Po loňském absolutním vítězstvím v konkurenci dalších
osmi škol našeho regionu jsme i letos nezanedbali
poctivou přípravu a trénovali na sokolovně.
Letošního ročníku štafetového běhu se zúčastnilo devět škol.
Ačkoli počasí příliš nepřálo a travnatý povrch na školním hřišti byl od ranního deště
mokrý, pustili jsme se s vervou do „boje“.
Dvacet čtyři závodníků, z nich deset děvčat, s číslem na prsou s patřičnou nervozitou
a především obrovským nasazením nastupovali na start a s kolíkem v ruce vytvářeli
osobní rekordy na trati dlouhé 200 m.
Poslední úsek podle pravidel patří učiteli, který se štafetovým kolíkem doběhne do
cíle a časomíra změří příslušný čas …
Letos tento nelehký úkol vzal na svá bedra, ale spíše na své rychlé nohy, zástupce
Tomáš Just. Cílovou pásku protnul jako druhý kantor, což je nejen pro něj, ale pro
celou skupinu našich závodníků, bezesporu opět velký úspěch.
V kategorii městských škol jsme obsadili PRVNÍ MÍSTO, vyhráli kopací míč a adidas
tašku a sladká odměna pro všechny závodníky čekala v podobě tatranky a fruka.
Nezvyklým pro všechny zúčastněné na štafetovém běhu bylo pozvání od pana
ředitele v pátek o velké přestávce do školní jídelny, kde všem závodníkům i
náhradníkům poděkoval za snahu i dosažené výsledky a pro všechny byl připraven
zmrzlinový pohár se šlehačkou a ovocem.
Mgr. Ivona Hálová

Přespolní běh v Hodoníně – 2.10.2008
Za první stupeň jsme obsadili účastí I. i II. Kategorii jak chlapecká tak dívčí družstva.
Soutěžilo tedy 20 dětí plus čtyři náhradníci.
Dozor – I. Hálová
Umístění – 3. místo v jednotlivcích Matyáš Sečkař v I. kategorii
3. místo družstvo hochů I. kategorie (2. – 3. třídy)
3. místo družstvo hochů II. Kategorie ( 4. – 5. třídy)
3. místo družstvo dívek II. Kategorie (4. – 5. třídy)

Testy zdatnosti
Testující . I. Hálová
Testů zdatnosti se zúčastnili všichni žáci 1. stupně.
Hodnotil se : běh 4x10 m, skok z místa, hod medicinbalem 1 kg, šplh/dřepy za 1 min.,
přespolní běh

Slovácký běh v Uherském Hradišti - 12.10.2008
Tato sportovní aktivita byla mimoškolní dobrovolnou aktivitou, konala se v neděli.
Dozor – I. Hálová, L. Tomeček
Umístění – 2. místo Miroslav Machala ze 4.A v kategorii mladších žáků
Plavecký výcvik
Plaveckého výcviku se v tomto školním roce zúčastnili žáci 2. a 3. ročníků v rámci
výuky TV. Plavecký výcvik probíhal pod vedením plavecké školy v plaveckém bazénu
v Bzenci.
Den dětí
Na den dětí připravily učitelky 1. stupně pro žáky sportovní aktivity na Sokolovně.
Děti změřily své sportovní síly ve skoku do dálky, v běhu, hodu kriketovým míčkem a
zahrály si mnoho sportovních her.
Žáci ze Zarazic v tomto dni vypluly na plavbu po Baťově kanálu, kterou zakončili
táborákem.

Další akce a aktivity
Podzimní táborák a spaní ve škole
Dne 19.9.2008 se na naší škole
uskutečnil táborák k zahájení školního
roku se společným noclehem ve velké
tělocvičně. Tato akce se shledala s velkým
zájmem.
Děti se měly začít scházet v 18:30 hodin.
Už 18:00 hodin bylo před školou asi
dvacet nedočkavců. V prvé řadě se musel
přichystat nocleh v tělocvičně (tímto
děkujeme všem rodičům za pomoc). Než
se zapálil a rozhořel oheň, hráli jsme
s dětmi v tělocvičně hry (např. SEŘAĎ SE
PODLE VELIKOSTI, ABECEDY – to dalo
dětem skutečně zabrat).
Po dokončení her jsme se s dětmi přesunuli na hřiště za tělocvičnou, kde měly
možnost zahrát si míčové hry. Tam jsme si také domluvili určitá pravidla chování a
průběh celé akce. Děti postupně přicházely k ohni.Tam jim náš pan pomocník
nařezával špekáčky a pomáhal při opékání. Už u táboráku jsme našli několik
ufňukánků. Buď se jim stýskalo po mamince nebo si někam položili špekáčky a
nevěděli kam. Všechno jsme ale nakonec zvládli. Děti si pochutnaly na táborákových
specialitách a byli jsme všichni spokojeni.
Bylo přichystáno také malé překvapení a to ve formě „STRAŠIDELNÉ STEZKY PO
NOČNÍ ŠKOLE“.
Rozdělili jsme děti do skupin tak, aby se nikdo ničeho nebál. Dostaly za úkol jít za
světlem a plnit úkoly. Celkem bylo šest stanovišť. Na každém stanovišti byla otázka a
dvě části z puzzle, které měla každá skupina označené svým písmenem. Dokonce se
nám na stezce objevila i „strašidla“ v podobě fotografů. Po sesbírání všech
častí puzzle a zodpovězení všech
otázek se děti vrátily. Každá skupina
dostala velký papír, kam seskládala a
nalepila obrázek. Protože se právě
blížila desátá hodina, začali jsme děti
pomalu nahánět do pelíšků. Aby se
dobře usínalo i bez maminky, podívali
jsme se na pohádku …….. Konečně
jsme měli možnost i my, paní učitelky,
opéct si něco dobrého k jídlu.
Některé děti vedly debatní kroužek
celou noc. Budíček byl dětem nahlášen
na 08:00 hodin. Moc se jim nelíbilo, že
musí vstávat tak brzy, ale. . . . Nebylo
ještě 06:00 hodin a v tělocvičně bylo
veselo a živo. Šikovné to děti. Po půl

deváté jsme ve velké jídelně přichystali
snídani. Po snídani děti postupně
odcházely zpět do tělocvičny, kde hrály
ještě nějaké hry a mezi devátou a
desátou se začaly rozcházet domů.
Doufám, že se dětem tato akce líbila, a
že jim nic nechybělo.
Petrová Klára

Pálení čarodějnic – táborák a spaní ve škole
Další podobná akce proběhla na jaře. Byla spojena se starobylým zvykem – pálení
čarodějnic. Zahájili jsme čarodějnou diskotékou po které nám patřičně vyhládlo.
Opečený špekáček na ohni tedy přišel vhod. K ohni patří také zpívání s kytarou a
táborák byl zakončen vskutku čarodějnicky – spálením černokněžnického klobouku.
Dále nás čekala oblíbená noční stezka s baterkami po škole, několik her, hodně
povídání a spánek. Ranní ptáče dál doskáče, proto ráno (po krátkém spánku) rychle
vyskočit ze spacáku, nasnídat se a pomalu se rozejít domů vyprávět rodičům o všech
nevšedních zážitcích.

Dopravní výchova
Dopravní výchova probíhá ve spolupráci s Autoklubem a BESIP dvakrát ročně na
podzim a na jaře. Je zaměřena na žáky třetích a čtvrtých tříd. Na konci kurzu
dostávají žáci čtvrtých ročníků po splnění teoretických a praktických testů průkaz
cyklisty.

Podzimní aktivity
Během podzimních aktivit v průběhu podzimních prázdnin a ředitelského volna kolem
svátku vzniku ČSR 28.10. měli možnost naši žáci prožít nevšední chvíle ve
výtvarných dílnách, kde vyráběli dýňové obličeje, keramické betlémy apod., při
sportovních akcích u školy na Sokolovně a v tělocvičně. Také byly zařazeny výlety
vlakem a pěšky do Filipova údolí a poznávací přírodovědná Bobří stezka s hledáním
stop okusů bobrů v okolí Baťova kanálu. Všechny akce byly hojně využity a děti si
užili volna tímto nevšedním způsobem také díky tomu, že nám přálo počasí.

Dýňová slavnost
Dýňová slavnost pod názvem Strašidelná zahrada
se uskutečnila v pátek 31. října ve večerních
hodinách na školní zahradě zarazické školy.
Všude tma, jen blikající světýlka odolávala silnému
větru. Marně. Neustále zhasínala a děti se snažily
jejich plamínky udržovat po celou dobu slavnosti.
Halloweenské kostýmy dodávaly naší zahradě
opravdový punc strašidelnosti. Po splnění
soutěžních úkolů dostaly děti sladkou odměnu.
Nezapomněli jsme ani na diplomy za nejoriginálnější
dýně a také jsme odměnily ty účastníky, kteří přišli
v kostýmech. Každý si odnesl kouzelnou
halloweenskou fazolku. Naučili jsme se zaklínadlo,
kterým se kouzelná fazole promění a také jsme si
zazpívali.
Už nám bylo docela chladno, ale ještě jsme nešli
domů, protože nás čekala společná písnička a
závěrečné zaříkávadlo. A pak? Rychle domů, protože
fazole je kouzelná jenom dnes večer! Všichni přece
někdy rádi čarujeme.
Mgr. Františka Kolská

Pomáháme si
Během celého roku jsme se snažili podporovat spolupráci žáků prvních a devátých
tříd. Vše začalo při zahájení školního roku, kdy deváťáci přijímali do školy nové
prvňáčky. Prvňáčci během prvního školního měsíce navštívili deváťáky v jejich
třídách. Žáci devátých tříd prvňáčkům návštěvu oplatili na svátek svatého Mikuláše
v patřičných převlecích s mikulášskými dárečky a ještě před Vánocemi pro ně
připravili vánoční program plný her, písniček a pohádek. Prvňáčci se na konci
školního roku s deváťáky rozloučili, předali jim své obrázky na památku a popřáli jim
tak hodně úspěchů na dalších cestách jejich životem.

Karneval
Karneval patří k oblíbeným dětským tradicím. Před začátkem postní doby se tedy děti
i někteří dospělí navlékli do masek aby si čekání na jaro zpestřili veselým
skotačením, průvodem po škole a samozřejmě také karnevalovými hrami a
soutěžemi.

Velikonoce
Během Velikonočního týdne si žáci prakticky
připomněli zajímavé názvy dnů modré pondělí a
škaredá středa. Vždy se oblékli do patřičného
oblečení (modrého resp. „škaredého“), prezentovali
se na společné promenádě a v těchto nevšedních
doplňcích se celý den učili.

Projekt Komenský
Během dne 26.3. jsme si připomněli postavu
nejznámějšího českého pedagoga a významné osobnosti
českých dějin J.A.Komenského. Každá třída měla na
programu nějakou část života nebo díla J.A.K., takže žáci
vyráběli netradiční učební pomůcky, hráli divadlo podle
Komenského díla, navštívili muzeum J.A.K. v Uherském
Brodě nebo dokonce vytvořili učebnici ve formě leporela
pro výuku vyjmenovaných slov. Netřeba dodat, že při
těchto činnostech a hrách se toho mnoho naučili nejen
z historie, ale také z učiva současných školních osnov…

Den Země
Na svátek dne země se vypravili všichni žáci 1. stupně na návštěvu ZOO
v Hodoníně, kde si při prohlídce zahrady vyplňovali pracovní listy s tématy života
zvířat ve volné přírodě a ochrany přírody.

Škola v přírodě
Žáci 2. až 5. ročníků letos vyrazili do Vřesovic na chatu radost a k nárži Mlýnky do
penzionu Jana. Pět dní se v netradiční prostředí uprostřed přírody učili, ale také
poznávali okolní zajímavosti krajiny, hráli spoustu her a vůbec zažívali mnoho
dobrodružství. Plavili se například na ostrov Kynmly, hledali poklady, putovali
pohádkami apod.

Zápis dětí do 1. ročníku
Zápis dětí do 1. ročníku naší školy proběhl 15.1.2009. Zapsáno bylo 34 dětí, o odklad
požádalo 11 dětí.

