
Základní  škola a mateřská  škola  Tasov

      Nedávno jsme vítali prvňáčky a nový školní rok 2021/2022 a  už tu máme prosinec a rok  2021  se
chýlí   ke  konci.  Prvňáčci  si   zvykli  na  nové prostředí  a   svoji   novou  paní   učitelku Mgr.  Marii
Nováčkovou,  která  jim   je  nejenom   dobrým  pedagogem,  ale  také  velkou  oporou  ve  výuce.
K adaptaci na  nové  prostředí přispěli velkou měrou i  patroni, žáci devátého ročníku.
    V září do mateřské  školy nastoupilo 40 dětí  (dvě oddělení)  a  do  základní  školy 111  žáků.
V mateřské  škole pracují 4 ped. pracovnice a  1 asistentka pedagoga. V základní škole  vyučuje 13
ped. pracovníků a 1 asistentka pedagoga. Nově  nám  nastoupily 3 paní  učitelky (dvě  na I. stupeň,
jedna  na II. stupeň).  Ve škole  máme dvě oddělení ŠD. 
Akce a exkurze, které  se od  září do této  doby  ve škole uskutečnily:

- T-MOBILE OLYMPIJSK  BĚH  se konal  8.9.2021.  Ve škole proběhl druhý ročník T-MOBILE
Olympijského běhu. Tento rok se ho poprvé zúčastnily i děti z mateřské školy.
Různí běžci, různá místa, olympijská myšlenka. To je heslo, s kterým je propojen T-Mobile 
Olympijský běh už několik let. Je jedno, jestli jsi závodník, nebo běháš jen občas, jestli jsi 
malý, nebo velký, jestli běháš radši ve městě, v přírodě, na louce nebo na dráze. Na T-Mobile 
Olympijském běhu jde především o radost z pohybu. 
Nejlepší běžci I. stupeň:
1. Žaneta Zezulová                           Matyáš Tichý
2. Natálie Mazáčová                        Adrian Kadlec
3. Romana Staňková                        Petr Karas
Nejlepší běžci II. stupeň:
1. Jitka Černá                                     Dominik Tichý
2. Natálie Šoukalová                         Marek Musil
3. Marcela Požárová                         Marek Žák

-  LOGOPEDICKÁ  DEPISTÁŽ  se uskutečnila v MŠ  8.9.2021.
-  DEN JAZYKŮ  -  ve dnech 23. a 24. 9. 2021  jsme si v hodinách anglického a německého

jazyka připomněli Den jazyků. Ve třídách jsme zvolili různá témata, zapojili jsme do hodin hry
a soutěže, zajímavé prezentace a videa, poslech a zpěv písní a také tvorbu projektů, které
mají za cíl ostatní spolužáky motivovat ke studiu jazyků. Cílem dne jazyků bylo ukázat žákům,
že anglicky se domluví v rozlehlých částech světa a že znalost jazyka je skvělou pomůckou pro
jejich budoucí cestování a hledání si  nových kamarádů.  V hodinách německého jazyka se
seznámili s reáliemi německy mluvicích zemí. Žáci si odlišně pojaté hodiny užili a my věříme,
že společná motivace prohloubí jejich zájem o studium jazyků.

-  BRANNÝ  DEN 28.9.2021 - na branném dni jsme se tentokrát zaměřili na dopravní výchovu.
První dvě hodiny probíhala ve všech třídách skupinová práce s tématem dopravní a zdravotní
výchovy. Po vyhlášení požárního poplachu se sešli všichni žáci se svými pedagogy na hřišti za
školou.  Zde  proběhlo  rozdělení  žáků  1.  stupně  do  skupin.  Žáci  2.  stupně  vypomáhali
pedagogům na stanovištích a ti nejzodpovědnější se starali o jednotlivé skupiny. Všichni žáci
si mohli vyzkoušet chůzi na chůdách, praktické úkoly ze zdravovědy, střelbu ze vzduchovky,
šifrování a plížení. V jízdě zručnosti předvedli, jak umějí ovládat jízdní kolo. 

- DEN  PROTI RAKOVINĚ 29.9.2021  zajistili  žáci 9. ročníku. Sbírka  probíhala 3 dny a  naším
žákům se podařilo vybrat   5.430,-Kč. 

- BESEDA SE SPISOVATELKOU JANOU MIFKOVOU byla určená  pro žáky I.  stupně a žáci si
poslechli úryvky  z jejich knih a  zahráli si divadlo.

- EXKURZE  DO PRAHY  pro 8. – 9. ročník se uskutečnila ve dnech 14. a 15. 10. 2021. Dlouho
odkládanou akci se podařilo zajistit letos na podzim. Počasí nebylo nejlepší, ale i tak žáci stihli
zhlédnout  spoustu  pražských  památek.  Ve  čtvrtek  navštívili  Karlův  most,  Staroměstské
náměstí  s orlojem,  Lenonovu  zeď  a  ostrov  Kampa.  Večer  jsme  navštívili  muzikál  Láska
nebeská v divadle Broadway. Druhý den byla  zajištěna  návštěva Pražského hradu a katedrály



sv. Víta. Po přejezdu  metrem na Václavské náměstí  následoval rozchod na oběd a následně
cesta vlakem domů. Výlet se vydařil a žáci budou mít pěkné vzpomínky. 

- PROGRAM ,,POZNÁVÁME ZVÍŘATA“ byl  určen   pro děti z  mateřské i základní školy. Během
programu se  děti  seznámily  se zvířaty z různých  koutů  světa. Pan Hořák   jim pověděl
zajímavosti ze  zvířecího  světy a  bravurně  zvládl hodinu  a půl udržet pozornost  takřka 140
dětí. Milovníci  zvířat si mohli některé druhy zvířat i pohladit. 

- PROJEKTOVÉ   DNY   V MŠ:  ,,Uspávání   přírody“  4.11.2021  bylo  spojeno   s kouzelnickým
představením. ,,Létající  barvy“ 8.11.2021. Děti  si  vyzkoušely novou výtvarnou techniku –
práci s centrifugou. ,,Pečení svatomartinských rohlíčků“, nejoblíbenější  činnost  dětí, kdy po
práci následuje sladká odměna. 

- STRAŠITELNÁ  CESTA  ,,NOC  S ELVÍROU“  5.11.2021- žáci 7. ročníku připravili pro své mladší
kamarády stezku odvahy propojenou s příběhem dívky, která se před sto lety ztratila a jen
tento den je  možné ji  z prokletí osvobodit.  Děti musely  projít  terénem i  přízemím školní
budovy,  prokázat  odvahu  a  splnit  několik  úkolů.  Odměnou  jim  byla  radost  z překonání
strachu i sladký perníček, který dostaly od Elvíry na konci cesty. Děkujeme paní Fučíkové,
která  pro Elvíru perníčky  napekla. 

- BRUSLENÍ  NA HHK  STADIONU  VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 16.11.2021. I. a  II. stupeň  vyjel  tento
den  zdokonalovat  svoje  bruslařské  dovednosti. Část  žáků, kteří  nebruslili,   si  udělala
vycházku  do zámeckého  parku až  na  vrstevnice u Tří  křížů. 

- HVĚZDÁRNA  BRNO - dne 25.11.2021 se žáci II. stupně ZŠ Tasov zúčastnili programu Planety.
Cesta  Sluneční  soustavou 2D    a  komentované  výstavy Říše  mlhovin v Hvězdárně  a
planetáriu  Brno. Cesta  Sluneční  soustavou  nás  provedla  od  Měsíce  a  Marsu
přes čtyři plynné obry –  Jupiter, Saturn,  Uran  a  Neptun až  k trpasličí  planetě  Pluto.   V
sále exploratoria jsme se  ocitli v  Říši  mlhovin. Dozvěděli  jsme se,  kde  se  rodí  i  jak  umírají
hvězdy, dotkli jsme se materiálu, který zde zbyl po utváření Sluneční soustavy. Žáci zde byli
rozděleni  do  skupin  a  pomocí  pracovního  listu  plnili několik  jednoduchých  úkolů,  jejichž
prostřednictvím si udělali představu o složení, struktuře, stáří i velikosti vesmírných objektů
za hranicemi Sluneční soustavy. 

- ADVENTNÍ POZDRAV natočila  mateřská a základní  škola pro rodiče  a  veřejnost. Program
byl  původně  připravován  na   rozsvěcování   vánočního  stromu.  Vzhledem   ke  zhoršené
covidové  situaci byla ale  akce  zrušena.  Pro  veřejnost  byla pořízena zvuková nahrávka,
která v místním rozhlase  zazněla 26.11.2021. Video  může veřejnost zhlédnout na  našich
webových  stránkách.

- SOUTĚŽ  ŠKOLNÍCH  ČASOPISŮ ROKU 2021 – CELOSTÁTNÍ KOLO -  Asociace středoškolských 
klubů České republiky vyhodnotila    soutěž  školních   časopisů, do které  jsme přihlásili  i  náš
školní  časopis Tasováček. Z celkového  počtu 159  škol jsme obsadili   osmé  místo. Velká   
gratulace  za  vynikající  úspěch! 

-            VÁNOČNÍ  TVOŘENÍ  - 1. 12. 2021 od 13.00 do 15.00 hod se ve škole konaly      
              vánoční dílničky pro žáky 1. stupně. Děti si mohly zvolit, co budou vyrábět v několika dílnách:  

1. - výroba andělíčka – Romana Pavlíčková, Veronika Kaštanová,
2. - výroba hvězdy - Marie Nováčková,
3. - výroba svíček - Jitka Hodáňová, Anna Chodáková,
4. - výroba ozdob - Markéta Malcová,
5. - zdobení perníčků - Adéla Šoukalová

               Akce se  povedla a  děti  si  odnesly  domů  spoustu  výrobků. 
- MATEMATICKÁ  OLYMPIÁDA -  škola se aktivně zapojuje do matematických soutěží,  letos

bohužel bez větších úspěchů. V roce 2021 to byla Matematická olympiáda - již 70. ročník,
Pythagoriáda  a  Matematický  klokan  –  toho  jsme  si  vyzkoušeli  psát  online.  V hodinách
matematiky probíhají různé malé jednohodinové projekty, za  zmínku stojí, již druhým rokem
pořádaný  dopolední projekt „Sluneční hodiny“ - v rámci mezipředmětových vztahů (M, F, Př
a Pč) se naši deváťáci dozvěděli,  jak sluneční hodiny fungují  a také si  svoje vlastní v  dílně
vyrobili.



- MIKULÁŠ  v  naší škole proběhl v pátek 3. 12. 2021. I přes malý počet žáků 9. ročníku byli čerti
hrůzostrašní  a  mladší  děti se  jich  bály.   Mikuláš  se  svými  pomocníky  nejdříve  zavítal  do
mateřské školy, kde použil svoji Knihu hříchů a dobrých skutků a děti mu zazpívaly písničku a
zarecitovaly  básničky.  Za  své  vystoupení  dostaly  odměnu.  Během  dopoledne  navštívil
postupně všechny třídy ve škole. Žáci v jednotlivých třídách dostali malé sladkosti nebo uhlí
podle svých zásluh. Také si  mohli nechat namalovat srdíčko od čertů. Budeme se těšit  na
setkání zase za rok. 

- IQ  TESTOVÁNÍ -  ve čtvrtek 9. 12. 2021 začala naše škola spolupracovat s Mensou České
Republiky.  Na naší škole se uskutečnilo testování IQ za účelem vyhledání nadaných dětí. Do
testování  se  zapojilo  7  předškoláků a  49 žáků  základní  školy.  Do  školy  přijela  paní  Dana
Havlová, která se již dlouhá léta testování v Mensa ČR věnuje. Nejprve si brala po dvojicích
naše předškoláky, poté po malých skupinách děti do osmi let a nakonec už početnější skupiny
žáků  od   devíti  let.  Výsledky  testování  žáků  obdrží  rodiče  buď  emailem,  nebo  poštou
nejpozději  do  jednoho  kalendářního  měsíce.  Žáci,  kterým  již  bylo  14  let  a  IQ  jim  bude
změřeno větší než 130 dostanou zároveň s výsledkem přihlášku do Mensy. Děti mezi 5 a 14
lety se mohou stát členy Dětské Mensy. Naše spolupráce s Mensou tímto ale nekončí. Od
nového roku začneme na naší škole vést Klub nadaných dětí, popř. Klub deskových her pro
nadané děti, budeme se také zúčastňovat Logické olympiády (již  i  pro žáky MŠ). Škola se
stane školou SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU ČESKÉ REPUBLIKY.

V tomto školním roce  jsme v listopadu 2021 ukončili   Šablony  II   a  navázali   jsme  na čerpání
prostředků ze Šablon III. Tento  projekt  z EU podporuje finančně  již několik  let práci  škol. Ze Šablon
II jsme podpořili v   naší  škole zavedení  asistenta  pedagoga v mateřské  škole, vzdělávání  ped.
pracovníků, vedení  badatelských a čtenářských klubů, nákup  20 notebooků  pro žáky, doučování a
nákup  materiálů pro  projektové  dny ve škole a  mimo školu. Projekt  trval dva a půl roku a  dotace
činila  1.192 822,-Kč.  Nyní čerpáme finanční prostředky ze  Šablon III., které  podpoří opět  pozici
asistenta  pedagoga  v mateřské   škole,  komunikativní  setkávání  v mateřské   škole,  badatelský  a
čtenářský kluby v základní škole, doučování a materiálovou podporu  projektových dnů. Dotace  činí
623 984,-Kč. 
    Mimo  tyto projekty  pokračujeme  v projektu  Obědy pro  děti, kdy dvěma žákům  naší  školy   je
hrazeno po celý  školní  rok hlavní  jídlo. Dalšími projekty  je Ovoce  do  škol  a Mléko  do školo. Žáci I.
stupně  dostávají  jednou  za čtrnáct dní   ovoce, ovocné šťávy, sýry a další  mléčné výrobky. Projek
hradí    MŠMT.   
Závěrem  vám všem  přeji  hodně zdraví, spokojenosti   a sil do nového roku 2022.
,, Ozdobený stromeček, pod ním krásný dáreček, v něm kousek štěstíčka, v dětských očích jiskřička,  
noc splněných přání, na Ježíška čekání. Kdo by se kdy vzpouzel, období plného kouzel?“
                Šťastné a veselé Vánoce!     Přeje  Mgr. Irena  Martincová a kolektiv  ZŠ a  MŠ  Tasov   


