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Vykročení do nového roku…
První školní mše nového roku 

se konala online 7. ledna, rodiče 
a žáci byli pozváni také ke sledo-
vání Tříkrálového streamu, kte-
rý připravili kaplan CZŠ Mgr. 
Ondřej Poštulka a jáhen Mgr. 
Václav Škvařil. Společně připra-
vují zajímavou výuku nábožen-
ství prostřednictvím videí CZŠ 
Veselí nad Moravou – YouTube. 
Ředitelství školy děkuje za úsi-
lí podpořit v této nelehké době 
všechny žáky, zaměstnance školy 
a širokou veřejnost.

Erasmus+ projekt s názvem 
ZERO WASTE – OUR TASTE, 
který jsme zahájili v září toho-
to školního roku, funguje koro-
navirovým opatřením navzdo-
ry. Většinu projektových aktivit 
souvisejících s tematikou nulo-
vého odpadu jsme nuceni reali-
zovat pouze online, nicméně jsou 
i výjimky. Jednou z nich je ZERO 
WASTE CHALLENGE – výzva, 
která se skládá z 12 aktivit a která 
bude probíhat celý rok 2021. 

Lednovou výzvou je nasbírat 
doma či u příbuzných starší ovoce 
a zeleninu, vyjít do přírody a na-
krmit divoká zvířata. Stejnou vý-
zvu plní také žáci z partnerských 
škol v Portugalsku, Španělsku, 
Slovinsku, Litvě a na Kypru. Dů-
kazem o splnění výzvy jsou foto-
grafie, ze kterých na konci roku 
poskládáme projektový kalendář.

 Mgr. Olga Fialová

Výtvarná soutěž 
ke Světovému dni vody

Skupinka dívek ze 3. B ve slo-
žení Veronika Holičová, Lucie Ar-
mštarková, Kristýna Komoňová 
a Sára Pinkavová se v loňském 
školním roce zapojila se svou 
koláží „Pramen života“ do výtvar-
né soutěže, která byla vyhlášena 
u příležitosti Světového dne vody 
2020. Koláž byla vybrána mezi 
10 nejlepších prací v republice, 
žákyně v závěru obsadily pěkné 
9. místo.

Soutěž pod názvem „Voda 
a klimatická změna“ vyhlási-
lo Ministerstvo zemědělství. Je-
jím smyslem je, aby děti pochopi-
ly význam vody, zamyslely se nad 
tím, proč je voda tak důležitá a ja-
kým způsobem je třeba s ní hos-
podařit. Děti se dále seznámily 
s nutností ochrany zdroje vody na 
Moravském Slovácku. Práce na 
koláži dívky moc bavila. 

K jejich úspěchu jim 
gratulujeme.

 Mgr. Šárka Vávrová

Obchodní akademie
I v době zpřísněných protie-

pidemických opatření se naše 
škola vedle důsledné distanční 
online výuky věnuje dalším ak-
tivitám. V rámci projektu iKAP 
JMK II se uskutečnil online kurz 
Programování aplikací pro An-
droid za pomoci App Invento-
ru. V únoru projekt pokračuje 
kurzem 3D tisku. Nezanedbali 
jsme ani náborové aktivity, kte-
ré se soustředily na elektronická 
a síťová média. Zúčastnili jsme 
se online veletrhů vzdělávání 
a naše Dny otevřených dveří pro-
běhly rovněž online formou. Pro-
tože ani v lednu jsme se nemoh-
li otevřít veřejnosti, natočili jsme 

MŠ Hutník
Sněží, sněží...
Dětem svítila radostná očka,
snad to jaro ještě počká.
Chceme si ještě se sněhem hrát,
bavit se a jen se smát.

Dopisy z Nizozemí
Naši školu vloni navštívil ni-

zozemský student učitelství Jan 
Maarten Donkers, který nabídl 
žákům spolupráci prostřednic-
tvím výměny dopisů mezi dětmi. 
Je to další způsob, jak nenásil-
nou cestou i v době distanční vý-
uky zlepšovat komunikační do-
vednosti dětí v angličtině. První 
dopisy nizozemským dětem ode-
slalo 27 šesťáků. Doufáme, že 
spolupráce bude úspěšná a děti 
získají díky angličtině nové ka-
marády a dozvědí se spoustu in-
formací o životě svých vrstevní-
ků z Nizozemí.

MŠ Kollárova
My tři králové jdeme k vám...
I letos jsme s dětmi přivíta-

li začátek nového roku tradičně. 
Ve školce se z každé třídy ozýva-
la tato tradiční vánoční koleda, 
kterou uzavíráme čas Vánoc. Děti 
si nejenom zazpívaly, ale i tvořily 
krásné obrázky tří králů, kteří se 
přišli poklonit Ježíškovi a přines-
li mu vzácné dary. 

MŠ Milokošť
Děti v mateřské škole tvoří 

z různých materiálů, jako je např. 
papír, keramická hlína, dřevo, 
nebo zvládnou recyklovat odpa-
dový materiál. Rozvíjejí fantazii, 
představivost, zručnost, přesnost 
atd. Proto zařazujeme prvky po-
lytechnické výchovy. Děti zkou-
šely řezat pokosovou pilkou dře-
věné lamely, ze kterých si slepily 
stromeček.

 Hana Šticová

propagační video, které přibli-
žuje zdejší prostředí i atmosféru 
a informuje o oborech a jejich bo-
nusech – možnosti získat zdar-
ma svářečský a řidičský průkaz 
na SOU či prestižní CISCO cer-
tifikát oboru IT, naučit se vést 
vlastní podnik v předmětu Fik-
tivní firma oboru OA a mnohé 
další. S nabídkou atraktivních 
kroužků a zahraničních výjezdů 
seznamují sami studenti. Video 
je přístupné na našich webových 
stránkách. Těšíme se na všech-
ny žáky, kteří si po jeho zhléd-
nutí začnou plánovat budouc-
nost podáním přihlášky na naši 
školu, a věříme, že toho nebudou 
litovat. 


