
Základní  škola a  mateřská  škola Tasov 

Školní rok ubíhá stále rychleji   a rychleji   a za pár týdnů tady budeme mít letní prázdniny. V 

druhé polovině školní roku došlo k výraznému uvolnění hygienických opatření a tím se otevřely 

dveře pro organizaci různých soutěží. Pojďme si zopakovat, které od 1. ledna 2022 ve škole 

proběhly.                                                                                                                      

 V novém roce  odešla   p. uč. Kaštanová   na mateřskou dovolanou.  Na  její  místo nastoupila 

p. uč. Ubrová, která převzala 5. ročník. Ve škole zastupovala ve 2. ročníku p. uč. Zavřelová  za 

p. uč. Malcovou, která vykovávala v tomto měsíci  státní  zkoušku.  

Fotbalového  turnaje ČEPS cup  v Třebíči, který  se konal   19.1.2022, se zúčastnili  žáci 4. -5. 

ročníku. Osm  týmů  bojovalo o postup  do krajského kola. Naši žáci se umístili  na 2. místě, 

postup   jim unikl  jen kvůli horšímu  skóre.  Radost  z 2. místa byla veliká, jelikož  zvítězili nad  

školami se sportovním zaměřením.  Nejlepším hráčem týmu byl Petr Karas, který tým 

několikrát podržel a soupeřům nedal šanci se prosadit.    

26.1.2022  proběhlo školní  kolo  zeměpisné olympiády, kterého  se zúčastnili žáci 7.-9. ročníku. 

Do  okresního  kola postoupili  Zbyněk Pospíšil, Silvie  Fučíková a Nicolas Libra.  

Olympiáda v českém jazyce se konala 27.1.2022. Zúčastnilo se jí  osm žáků  z 8.-9.ročníku. Do 

okresního kola postoupila  Nikola  Zezulová z 9. ročníku, která se v konkurenci 35 soutěžících 

umístila  na 5. místě.  Gratulujeme! 

V loňském prosinci 2021 začala škola spolupracovat v Mensou ČR. Na škole se uskutečnilo 

testování IQ s cílem vyhledat nadané děti. Do testování se zapojilo 9 předškoláků a 59 žáků 

základní školy. Do školy přijela p. Dana Havlová, která testování provedla. Rodičům byly  

písemně zaslány  výsledky testů.  Žákům, kterým bylo naměřeno IQ větší než 130, byla  zároveň 

předána  přihláška  do Mensy ČR. Od druhého pololetí se ve škole otevřel Klub nadaných. Do 

klubu  se přihlásili žáci, kterým Mensa IQ testem změřila hodnotu  velmi vysoké inteligence, 

tedy od 110. V klubu se řeší logické úlohy, rébusy, šifry, hlavolamy a hrají se zde deskové hry 

na rozvoj  intelektu.  

Od 2.2. do 9.2.2022 se uskutečnily ve škole preventivní program Bezpečnost dětí a Cyklisté a 

chodci v silničním provozu zaměřené na posílení znalostí dopravních předpisů a pro starší žáky 

Nebezpečí virtuální komunikace a Právní vědomí. Programy se uskutečnily ve všech ročnících.  

Lyžařský  kurz  na Fajtově  kopci  ve Velkém Meziříčí  se konal od 21. do 25.2.2022. Zúčastnilo  

se ho 90  žáků ze Základní školy v Tasově  a  v  Dolních Heřmanicích. Žáci byli rozděleni do osmi 

družstev od začátečníků po zdatné lyžaře. Jedno družstvo byli snowboardisté. Celý týden nás 

provázelo střídavé počasí od jasných slunečných dnů po dny, kdy jsme promokli na kůži, ale 

žákům to náladu nezkazilo. Kurz se vydařil, všichni si pobyt na čerstvém vzduchu užili a naučili 

se lyžovat nebo si lyžařské dovednosti zdokonalili.  



Divadlo Radost navštívili žáci II. stupně 2.3.2022. Zhlédli představení Hamlet  of the Road, které 

bylo adaptací klasického divadelního představení. Hra nás zavedla do stejnojmenné divadelní 

společnosti, která měla v repertoáru pouze jedno představení, a to právě Hamleta. Kočovní 

herci se se svými rolemi tak sžili, že používali stejná jména a v důsledku toho prožívali i stejné 

osudy jako postavy slavné Shakespearovy hry.  

Dětský karneval zorganizoval ČČK v Tasově ve spolupráci  s  žáky 9. ročníku v neděli 13.3.2022 

v místní sokolovně.  Žáci  zpestřili program různými  soutěžemi, pomohli s přípravou sálu a 

nakonec  vše uklidili. Karneval   se vydařil a děti se mohly po dvou létech opět na chvíli 

proměnit na princezny, víly, kovboje, rytíře nebo kouzelníky. Velmi povedené byly také 

kostýmy devátého ročníku, které vytvořila paní Kubíčková.   

15.3.2022  jeli  žáci 1.-3. ročníku do Hvězdárny a  planetária v Brně. Akci jsme uspořádali 

společně se Základní školou v Dolních Heřmanicích.  Program  Se zvířátky o vesmíru  byl 

pohádkový  příběh o zvířátkách ve vesmíru, který kombinoval záběry klasických loutek  s 

virtuální animací. Loutky byly vytvořeny v Divadle Radost. Součástí představení byla prohlídka 

hvězdné oblohy (ukázka  jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí). Žáci se seznámili se 

Sluneční soustavou, planetami  a Měsícem. Návštěvu  si  žáci  na závěr zpestřili  vědeckou 

stezkou, která byla zaměřená  na fyziku a  astronomii.  

17.3.2022  navštívila mateřská  škola Obecní  knihovnu  v Tasově.   Děti  si prohlédly  knihy a  

vyrobily paní  knihovnici dárek  Knihu oblíbených pohádek  dětí.  

Matematické  soutěže Klokan se na  naší škole  zúčastnili  všichni  žáci od 4. -9. ročníku. Byli 

rozděleni  do několika kategorií  (Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet). 24  úloh  řeší  žáci  ve 

třech  obtížnostech v čase 60 minut.  

V   MŠ se 23.3.2022   odehrálo maňáskové   divadlo Šikulka. Divadla se zúčastnili také  žáci 1. 

ročníku. Všem se představení moc  líbilo.  Všichni ocenili, že za divadelním představením 

nemuseli nikam  vyjíždět.  

Od  28.  do 30.3.2022  se ve škole konal  program Minecraft. Program byl  určen žákům I. a II. 

stupně  od  3. -9. ročníku. Žáci  I. stupně stavěli naši  školu, každá třída jako tým. V průběhu 

stavění se museli domlouvat na barvě budovy, výšce a detailech.  Náplní práce žáků II.stupně 

bylo objevování   cizích  světů   v Minecraftu. Žáci  si mohli projít  lidské oko, svět vyhynulých  

zvířat, plnili  úkoly při studiu anglického jazyka a nakonec získali  Certifikát za splnění úkolů 

v Timecraftu.  

29. 3. 2022  jeli žáci 2. ročníku bruslit  na HHK stadion do Velkého  Meziříčí. Zde jim trenéři  

hokejového kluby připravili dráhu na zdokonalení  bruslařských dovedností. Použitím 

netradičních  pomůcek zpestřili bruslení a  posílili zájem  dětí  o tento  sport.  



V  pátek 1.4.2022  byly  vyhlášeny výsledky Zimního  čtyřboje, který se ve škole uskutečnil mezi 

žáky 3. - 9. ročníku v průběhu zimního období. Jedná se o čtyři silové disciplíny (šplh, skok z 

místa, hod medicinbalem a člunkový běh), jejichž bodový součet stanoví pořadí účastníků. 

Den  učitelů jsme oslavili 1.4.2022. Pedagogové předali  svá žezla  žákům 9. ročníku, kteří  ve 

třech nejnižších ročnících  učili celé  dopoledne  žáky  matematiku, český jazyk, prvouku a 

anglický  jazyk. Vyzkoušeli si tak, jaké  je to na opačné  straně  katedry  a zjistili, že pedagogické 

povolání není vůbec jednoduché.  

Projekt ,,Létající  barvy" se konal  4.4.2022. Žáci 4. a 5. ročníku se seznámili s technikou  barvení  

triček  pomocí cenrifugy.  Žáci se ještě  seznámili  s novými  didaktickými hrami z firmy  Zábavné  

učení. Tento projekt se uskutečnil také pro žáky 1.-3. ročníku v pondělí 11.4.2022. Projekty 

byly hrazeny ze Šablon  III.  

Žáci 3. a 4. ročníku se zapojili do  celostátní  výtvarné  soutěže . V kategorii Polytechnické  práce 

obsadili žáci  2. místo. Výrobky, které  reprezentovaly  školu lze zhlédnou ve  vývěsce  na 

městečku.  Gratulujeme ke krásnému umístění! 

5.4.2022  II. stupeň  navštívil  výstavu na zámku ve Velkém Meziříčí Strašidelný  zámek.  Výstava  

se koná od 22.3.  do 15.5.2022 v prostorách muzea.  Žáci  nahlédli do pochmurných  dějin  naší 

minulosti. Dvě místnosti na zámku  jsou zaplněny  věrohodnými  figurínami  jednotlivých 

postav. Nechybí zmínka o  Čachtické  paní, Alžbětě Báthoryové, katu  Mydlářovi  nebo Aloisi 

Ulrichovi z nedalekého Žďáru nad Sázavou. Historické postavy jsou  zde prezentovány v 

naaranžovaných scénách. Na panelech  se žáci   seznámili  s životním osudem postav a 

dozvěděli se, čím se nechvalně proslavili a jak byli potrestáni.  Poté se žáci odebrali na 

Velikonoční výstavu  do  Jupiter clubu. Zde nasbírali inspiraci na velikonoční tvoření a 

obdivovali rukodělné práce místních řemeslníků. 

Mateřská  škola připravila  Velikonoční  stezku   pro  rodiče a děti z MŠ, ale i pro  ostatní  

veřejnost.  Začátek k stezky je před MŠ. Tímto  všechny srdečně zveme na netradiční, příjemné  

strávení  velikonočních  svátků.  

V sobotu 9.4.2022  se v prostorách brněnské katedrály sv. Petra a Pavla a jeho okolí 

uskutečnilo tradiční Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem. Z Tasova se na 

něj vypravila skupina žáků druhého stupně, kteří navštěvují náboženství. Počasí nám sice moc 

nepřálo, ale na náladě neubralo. Cestou jsme se připojili ke skupině žáků z Velkého Meziříčí 

pod vedením pana jáhna Dyčky a společně jsme dorazili do katedrály, kde nás nejprve čekalo 

přivítání a následně bohatý program. Mládež si mohla užít přednášky, workshopy a další 

aktivity na míru jejich věku. Vrcholem dne byla mše svatá, kterou sloužil pan biskup a 

doprovodila skupina mladých hudebníků a zpěváků. To nejdůležitější, co jsme zažili, bylo 

společenství věřících vrstevníků.   Mimoškolní akci zajistila  p. uč. Adéla Šoukalová.  



Ve stručnosti  jsem vás  seznámila  s   výčtem  akcí, které se uskutečnily od nového  roku 2022, 

jsme rádi, že se naše děti můžou opět zapojovat do různých soutěží a učit se formou 

projektových dní, které je velice baví.                                  

                                                                                                                    Mgr. Irena Martincová 

 

 

 

 

 

 


