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Turistické Slovácko na jednom místě.
Vzniká databáze cestovního ruchu
Jedinečnou šanci stát se součástí
jednotné databáze cestovního ruchu
na Slovácku mají nyní podnikatelé
v cestovním ruchu okresu Hodonín
a podlužácké části Břeclavska. Shromažďování dat začalo už na konci
minulého roku, pokračuje v roce
2018.
Podnikatelé k pasportizaci mohou využít velmi jednoduchý formulář, který je navede a vše potřebné se
zeptá. Odkaz na něj je možné si najít

strana 2

na webu MAS Dolní Morava.
Data shromažďuje na Hodonínsku, Kyjovsku, Veselsku a Podluží
působící Turistická asociace Slovácko. Informace se stanou součástí populárního webu Slovácko.cz, který
letos čeká velká rekonstrukce.
Turistická asociace Slovácko, z.s.
vznikla v loňském roce, aby vytvořila destinační management pro okres
Hodonín s cílem jednotné propagace
cestovního ruchu. Založily ji místní

akční skupiny, mikroregiony a také
podnikatelé. Hlavním posláním
asociace je podílet se na společné
organizaci cestovního ruchu vycházející z historického, kulturního a
přírodního dědictví kraje, a tak přispět k ekonomickému rozvoji místních komunit a kvality života místních obyvatel.
Zdeněk Šmýd
Koordinátor cestovního ruchu
Turistické asociace Slovácko, z.s.
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Řešíte volbu nebo změnu povolání?
V Centru vzdělávání všem zdarma poradí

Stejně tak, jako se v průběhu života mění naše potřeby v
jakékoli
j
oblasti, může se vyvíjet také náš zájem o konkrétní profesní či vzdělávací směr.
Pro někoho je daný obor celoživotním posláním, pro jiného
zastávkou po určitý čas.
Jak to máte aktuálně vy? Jste v práci/ve škole spokojení,
nebo přemýšlíte o změně? Kde a jak se ale realizovat? Dnešní
doba nám dává na výběr z mnoha možností. O to těžší může
být rozhodování. Co je pro nás v pracovním životě „to pravé“? Na nalezení odpovědi nemusíte být sami.
Centrum vzdělávání všem (CVV) se kariérovým poradenstvím zabývá dlouhodobě. Za dosavadních pět let fungování této jedinečné služby prošlo bezplatnými osobními
konzultacemi téměř tisíc klientů při více než dvou tisících
konzultacích.
Co dělá kariérový poradce?
Kariérový poradce je odborník, který umí pracovat s dětmi, dospívajícími i dospělými napříč profesemi či vzděláním
formou individuálních či skupinových aktivit. Kariérový poradce vám podá pomocnou ruku, pokud tápete, kam dál ve
svém profesním životě. Bude vaším průvodcem na cestě k
lepšímu uplatnění. Většina zájemců o kariérové poradenství
Pavla Frňková
Kariérová poradkyně – Boskovice
frnkova@vzdelavanivsem.cz
+420 727 965 847
www.vzdelavanivsem.cz

v CVV absolvuje tři až čtyři konzultace. Záleží ale pouze na
vás a vašem tématu, kolik konzultací budete chtít využít. Poradce je k dispozici zdarma všem zájemcům od 14 let. Tedy
i žákům a studentům, kteří zrovna řeší výběr vhodné školy.
Individuálních konzultací můžete využít přímo na pobočkách v regionu. „Po předchozí domluvě termínu jsme k
dispozici na čtyřech pobočkách v Jihomoravském kraji – v
Brně, Boskovicích, Hodoníně a ve Znojmě. Stále častěji odpovídáme zájemcům o profesní rozvoj také online. Na live
chatu při databázi dalšího vzdělávání pomáháme s výběrem
vhodného kurzu. E-mailová poradna řeší dotazy týkající se
profesního uplatnění,“ popsala další služby vedoucí centra
Hana Rozprýmová.
Udělejte první krok
Objednejte se na nejbližší pobočku CVV. Poradce se
vám ozve a v nejbližším možném termínu proběhne osobní
schůzka.

Miluše Těthalová
Kariérová poradkyně - Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343
www.vzdelavanivsem.cz

Martina Milotová
Kariérová poradkyně - Brno
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701
www.vzdelavanivsem.cz
Radka Kučerová
Kariérová poradkyně – Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz
+420 727 969 592
www.vzdelavanivsem.cz

Dotace pro zemědělce,
podnikatele, obce a spolky!
Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. v současné době vyhlašuje
výzvy k předkládání žádostí o podporu ve třech operačních programech
(Integrovaný regionální operační
program IROP, Operační program
Zaměstnanost OPZ, Program rozvoje venkov PRV). V rámci ukončené
výzvy PRV pro zemědělce a podnikatele MAS Dolní Morava doporučila
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k podpoře projekty týkající se nákupu
techniky a technologií do vinařství,
vinohradnictví, pivovarnictví, kavárenství či pohostinství. V nejbližším
období bude otevřena další výzva pro
zemědělce a podnikatele v rámci PRV.
Z programu IROP budou vyhlášeny výzvy na podporu infrastruktury
základních škol, techniky pro hasiče
nebo na komunitní centra. Pro or-

ganizace pracující s mládeží bude
vypsána výzva OPZ na podporu příměstských táborů. Pro více informací
kontaktujte kancelář MAS Dolní Morava v Hodoníně, sledujte naše webové stránky www.mas-dolnimorava.
cz či facebookový profil Místní akční
skupina Dolní Morava.
Ing. Blanka Přidalová,
MAS Dolní Morava
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Pirátský Silvestr 2017
Venku už sice pomalu začíná jaro, ale my bychom se ještě
rádi vrátili na přelom letošního
roku, kdy se v místním kulturním domě konala v pořadí
již devátá silvestrovská zábava, kterou měla pod palcem již
všem známá parta kamarádů,
kteří vzali do party i posilu z
Moravské Nové Vsi.
Tentokrát jsme se vžili do
role pirátů, dychtivě hledajících jak jinak než poklad. Při
předtančení se však ukázalo,
že ne vždy pokladem musí být
zlaté cihly, mince či jiné kovy,
ale může jím být i zlato tekuté,
a myslím, že kvalitním rumem
nepohrdne žádný pirát.
Bylo potěšující, že velká část
návštěvníků přišla tematicky
oblečena, což velmi podpořilo atmosféru akce. O hudební
doprovod se stejně jako loni
postaral Band Michala Šrámka.
Za organizátory bychom
chtěli poděkovat všem, kteří
se podíleli na přípravě, výzdobě a organizaci Silvestru a také
všem, kteří nás podpořili dary
do tomboly či jinak přispěli k
perfektnímu zakončení roku
2017.
Piráti ze Silvestra
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Fašaňk
Letos vyrazil fašaňkový průvod po
dědině poslední den
jarních prázdnin 11.
února 2018. Po několikáté již za doprovodu
naší cimbálové muziky včele s Kristýnou
Osičkovou. Opět nezklamali a byli stejně
sladěni, tentokrát za
Kleopatry a faraony.
Zúčastnily se masky
tradiční i novodobé,
dle fantazie tvůrců.
Přidala se také chasa
ve vojenském. Nejdříve jsme požádali o právo obchůzky starostu Josefa Osičku, který nás přivítal i s manželkou v tradičním kroji. Po
přečtení práv a povinností účastníků průvodu a předání
zapečetěného glejtu, jsme vyrazili dál i se starostovými.
Navštívili jsme stárkovské rodiny Osičkovi na Bílovské, Vicanovi v Benátkách, Osičkovi na Prušánské ulici, ale i místostarostku Danu Poláchovou a jak se stalo
zvykem také restauraci Maděřič. Moc všem děkujeme
za milé přijetí a výborné pohoštění. Nejčastěji se podá-
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valy koblížky a milosti, typické pro toto období, po němž
vždy začíná doba půstu před velikonočními svátky. Na
každé zastávce krojovaní chlapci ze Žižkovjánku zatančili Pod šable a zazpívali jsme fašaňkové písně. Měli jsme
opravdu velkou radost, že se z nás postupně vytvořil
dlouhý velký průvod.
Na závěr si spousta lidí v maskách, ale i bez nich, zatančila fašaňkové tance a skoro už za tmy byla pochována na sóle basa za slovního doprovodu souborového kostelníka, faráře a samozřejmě cimbálky. Ještě jednou moc
děkuji rodinám, ke kterým jsme mohli s průvodem přijít
a všem zúčastněným, že si udělali čas a podpořili nás.
Mirka Kvitová
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Místní výstava vín 2018
Místní výstava vín, kterou pořádá
vinařský spolek Žižkovští vinaři, se
letos uskutečnila v sobotu 17. března. Vzorků se letos sešlo o něco
méně než loni, celkem jich bylo 594
(loni to bylo 609), z toho 378 bílých,
175 červených, 39 růžových a 2 klarety. Z tohoto počtu dodali místní
vinaři 194 vzorků, vinaři z Velkých
Bílovic 137 vzorků a z Prušánek 32
vzorků.
Nejvíce vzorků u bílých odrůd se
sešlo u Ryzlinku vlašského s 56 vzorky, nejčastěji zastoupeným červeným
vínem byla odrůda Zweigeltrebe s
26 vzorky. Vína byla hodnocena v

17 komisích pod dohledem subkomise v čele s Martinem Valihrachem
jako garanta výstavy.
Šampionem výstavy se stal v kategorii bílých vín Veltlínské zelené
2017 z vinařství SingWine s.r.o.,
Velké Bílovice, nejlépe hodnoceným červeným vínem byl Alibernet
2017 z místního Vinařství Veverka
a nejlépe hodnoceným růžovým
vínem se stal Cabernet Sauvignon
Rosé 2016 Vinařství Kachyňa s.r.o.,
Velké Bílovice. Nejlepší kolekcí vín
za čtyři a více vzorků se letos prezentovalo Vinařství Veverka z Moravského Žižkova. Cenu starosty

Moravského Žižkova pro nejlépe
hodnocené víno místního vinaře
získalo Veltlínské zelené 2017 Cyrila Konečného. Už druhým rokem se udělovala i Cena Stanislava
Krejčího za nejlépe hodnocené červené víno místního vinaře, kterou
za Dornfelder 2017 obdržel Milan
Svoboda.
Celkem bylo rozdáno 207 diplomů za vzorky vín, které při hodnocení
obdržely 83 bodů a více. Ochutnávku
účastníkům koštu zpříjemňovala Cimbálová muzika sourozenců Osičkových s primáškou Aničkou Osičkovou.
JČ

Nejlépe hodnocené vzorky jednotlivých odrůd
Odrůda

Výrobce

Adresa

přívl.

rok

bod)

Ryzlink Vlašský

Osička Petr

Velké Bílovice

PS

2017

91

Veltlínské Zelené

Konečný Cyril

Moravský Zižkov

2017

91

Veltlínské Zelené

Sing Wine s.r.o.

Velké Bílovice

2017

CH

Múller Thurgau

Sing Wine s.r.o.

Velké Bílovice

2017

89

Neuburské

Zapletal Václav

Velké Bílovice

2017

88

Ryzlink Rýnský

Hubáček František

Dolní Bojanovice

2017

90

Ryzlink Rýnský

Vinařství Buriánkovi

Hlohovec

2017

88

Rulandské Bílé

Benešovský V+R

Šardice

2017

88

Chardonnay

Meči František

Moravský Zižkov

PS

2017

90

Rulandské Šedé

Vinný sklep Florian

Velké Bílovice

PS

2017

90

Sauvignon

Rusnok Jiří

Velké Bílovice

PS

2017

90
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Pálava

Vinné sklepy Zapletal

Velké Bílovice

VzH

2017

89

Tramín Červený

Sing Wine s.r.o.

Velké Bílovice

PS

2017

90

Hibernal

Meči František

Moravský Žižkov

PS

2017

89

Irsay Oliver

Veverka Stanislav

Moravský Žižkov

Kab

2017

87

AN rosé

Šlechtitelská stanice vinařská

Velké Pavlovice

PS

2017

87

CM rosé

Moudrý Milan

Moravský Žižkov

2017

89

CS rosé

Vinařství Kachyňa s.r.o.

Velké Bílovice

2017

CH

Modrý Portugal

Vinařství Veverka

Moravský Žižkov

2017

90

Svatovavřinecké

Polách Petr

Velké Bílovice

2016

91

Frankovka

Tetur Vladimír

Velké Bílovice

PS

2015

89

Zweigeltrebe

Vinařství Veverka

Moravský Žižkov

PS

2017

89

Cabernet Morávia

Vinařství Maláník-Osička s.r.o.

Mikulčice

2016

90

Cabernet Sauvignon

Sing Wine s.r.o.

Velké Bílovice

PS

2016

89

Rulandské Modré

Habánské sklepy

Velké Bílovice

PS

2016

85

Dornfelder

Vinařství na Špičáku

Velké Bílovice

2016

91

Alibernet

Vinařství Veverka

Moravský Žižkov

2017

CH

PS

Žižkovjánek - A jedeme dál ….
„Ale to jsme předtím nikdy nedělali!“ zopakovala podruhé malá
Terezka při upevňování slámy na
dřevěnou kostru Mařeny. Tak by se
dalo shrnout naše dosavadní působení v roli vedoucích Žižkovjánku.
„Ani my ne, Teri.“ Všichni si na
sebe zvykáme, poznáváme se a učíme navzájem.
Po odchodu bývalého vedoucího je nutno začít tvořit a nacvičovat zcela nový repertoár, bohužel
ale úbytek dětí (hlavně chlapců) a
nepravidelná docházka dětí jsou
věci, které činnost souboru oslabují. I když má soubor nabídky na
vystoupení, nelze je nyní přijmout,
protože stavíme od základů. Věříme, že je to jen dočasné.
Jsme rádi, že se děti v této „hluché době“ mohly zúčastnit alespoň
některých místních akcí: vánočního koledování, starší děti dětských
krojových plesů (velké díky Petru
Jilkovi za pomoc s nacvičováním
besedy), tradičního fašaňku, spo-
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lečného vynesení Mařeny na Smrtnou neděli. Budeme se snažit uskutečnit jarní víkendové soustředění a
sehrávku s muzikou, poslat kluky na
verbířskou soutěž do Šakvic a zajistit dětem v červnu svatojánskou vatru s opékáním párků. Koncem léta
přijdou hody a rok bude za námi.

Moc bychom si přáli, aby se
počet dětí ustálil, ideálně rozšířil,
děti měly jako doposud v zádech
podporu rodičů, kteří nás na všech
akcích doprovázejí a Žižkovjánek
mohl opět reprezentovat naši obec
i za humny.
Manželé Ivančicovi
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Vyprávění ze starých časů I.
V knize 222 let obce Moravský Žižkov jsem uvedl několik pověstí a historek ze vzpomínek žižkovských pamětníků. Zdrojem mi byla vyprávění, která ve spolupráci s tehdejším kronikářem Janem Moravčíkem zachytil
pražský národopisec Karel Dvořák (1913-1989). Protože do knihy nebylo možné tato vyprávění přepsat v nezkrácené podobě, vracím se po čase k těmto zápiskům
a uvedu je postupně na pokračování na stránkách Žižkovského zpravodaje v podobě, v jaké byly v roce 1964
zachyceny. Za zapůjčení těchto materiálů ještě jednou
mnohokrát děkuji paní Marii Švendové.
Mgr. Jaroslav Čech
Začínáme vyprávěním paní Boženy Osičkové – Nejezchlebové:
Tak stařenka naši narodili se někdy kolem roku tisícosumsetčtyřicedva a pamatujú zrušení roboty. No, navykládali nám takový příběhy, ačkoliv nebyli pověrčivá,
oni se temu smáli, ale vykládali nám, abysme věděli, jak
jindá lidi všeckýmu věřili.
No taky nám vykládali, jak jednej mladéj ženě zemřel muž. A potom, jak se ešče doma pékával chleba
v peci, tak ona ten chleba nemohla upéct a dycky ho
mněla syrový. Nad tú pecú, jak šel ten kúř, tak dycky tam byla vyznačená ruka s pěti prstama. Tak dyš
po první ho neupékla – to se pékával ten chleba jednú
za týdeň – tak dyš ho po první neupékla, skusila to na
druhý týdeň. Zas ho takový měla, potom to skusila u
súsedky, no tam ho mněla úplně syrový. No a jak lidi,
nevěděli si s tým rady, tak chodili dycky za tým panem
falářem se poradit, co by s tým mněla dělat. No tož jak
to bylo, dejte zaňho na mšu a pomodlite se, a třikrát dyš
dáte zaňho na tú mšu svatú, tak neboščík bude mnět
pokoj. A no tak to tak udělala,
třikrát jak dala na tú mšu svatú,
tak potom uš mněla chleba
doma jak se patří.
No a taky jak to bylo, jak lidi
věřili v ty klekánice. Třeba dyš
byla šestinedělka, jak se říkalo,
tak to mosela se modlit růženec dyš ráno zvonili klekání,
mosela si být u ditěte, držet si
ho, růženec mět na peřince a
modlit se, v poledni zas a večír
zas, ináč by jí ho byla klekanica zebrala a zaměnila za nejakú
bosórku, jak indá říkali. No potom taky věřili v polednice, dyš
zvónilo poledně, žádný by nigde osamotě v poli nebýl, to se
báli. No tak jak byli v poli ještě
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hájky, tak v tym jednym hájku, v bažantnici se říkalo,
tak snáď v poledně chodíl takový malý chlapeček, a veliký klobúk mňél, a keho potkál, tak každýho utancovál,
tak obzvlášť ženský se strašně báli tam chodit přes to poledně, aby jich ten chlapeček neutancovál.
Tak dyš se chodilo na pútě, to se chodilo do Vambeřic,
do Němec, to se lidi vypravovali na týdeň až na štrnáct
dní. To si vzala každá pecen chleba, teho domácího‚ zásmašku, nejaký ty nudle s drobky a to si negde v lesi vařili
tú polífku a ten chleba skrátka k temu enom přikusovali.
A nigde víc si nic nekúpili, to sa nesmělo utrácat, dyš si
vzala na ten týdeň šestku – to bylo dvacet halířů – tak to
uš byla veliká útrata. Noclech, to už si vyptali negde ve
stodoli, anebo dyš bylo chladno, tak to si ustlali slámy na
zem negde ve světnici a takto přespali.
Poutní kostel ve Vambeřicích (Albendorf) ve Slezsku
No a taky jedna slíbila, že do tých Vambeřic půjde. A
říkali, že se to vůbec nemá slibovat, dyš nechce na tu púť
it, tak že aby to neslibovala. No a nešla a potom v noci se
jí zdálo, že včíl kdosi zatlúkl na okno a – bylo jí Marjáno – povídá: „Marjáno, a ty s nama nepůjdeš?“ No, že:
„Kám?“ „No do Vambeřic idem.“ No že: „Co ste zač?“
No že: „Sme fšecí tý neboščíci, co sme slibovali, že na tú
púť pújdem a dyš sme na ňu nešli zaživa, tak včíl mosíme
na ňu jít po smrti.“
Tak milá Marjána ráno – byla celá dostrašená a nic
nemněla nachystaný, ani tú zásmažku – vzala pecen
chleba, to se vždycky péklo každý týdeň – jak byla pec
veliká nebo jak byla veliká rodina, tak pět tých pecnů,
nebo negdo mněl na sedum pecnů tú pec doma – tak
vzala jenom holý chleba a tú šestku si vzala sebú a šla na
tú púť, aby nemosela potom putovat po smrti.
(pokračování příště)
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Mateřská škola
Sluníčko
Po Novém roce nám v mateřské škole onemocněl větší počet
dětí a také některým zaměstnancům se nemoc nevyhnula. Virózy
a chřipky, které přetrvávaly až do
března, postupně odezněly, s oteplením nemocných ubylo a my jsme
se mohli s jarní tvořivou inspirací
vrhnout do práce. Na jaře se děti
v tematických celcích seznamovaly s prací dospělých lidí, s významem práce pro ostatní lidi, učily
se znát dopravní prostředky, dělit
je podle způsobu pohybu i užitku,
seznámily se se zvířátky, které žijí
volně v přírodě, o domácích zvířátkách se dověděly mnoho nového,
připomněli si velikonoční zvyky a
tradice. Intenzivně jsme se ve výchovně vzdělávací práci zaměřili
na rozvoj grafomotoriky, pravolevé orientace, na hrubou i jemnou
motoriku, držení tužky atd. Do
každodenních činností více zařazujeme také cvičení s dětmi. V posledních letech se nám u dětí jeví
snížená obratnost a zdatnost. Děti
hůře drží rovnováhu, některým
dělá potíže chůze po schodech,
špatně zvládají základní lokomoční pohyby, neumí kotoul a jiné.
Snad je to způsobené vysedáváním
u televize, PC, absence pěší chůze
a cyklistiky. Děti potřebují dostatek volného, spontánního pohybu,
aby se jejich motorické dovednosti
vyvíjely správným směrem. Rodiče by proto měli dbát na to, aby

děti měly dostatek volného pohybu spojeného např. se zdoláváním
překážek. Kromě přípravy dětí na
vstup do základní školy jsme doplnili každodenní program o kulturní produkce a jiné akce. Pohádka O
líném Kubovi poučila děti o úklidu a pomoci druhým. O slušném
chování nám přišli zahrát pohádku Mach a Šebestová a Velikonoce
jsme přivítali na velikonoční cestě
s divadlem Netratrdlo. V rámci
čerpání dotací z prostředků Evropské unie – Šablony pro MŠ Moravský Žižkov jsme pro rodiče připravili již druhou přednášku paní
psycholožky Mgr. Válkové tentokrát na téma Školní zralost. Rodiče
se obeznámili s touto problematikou, na co se mají před nástupem
dítěte do ZŠ zaměřit a jak odstranit
případné nedostatky. Představila
rodičům k danému tématu literaturu i pracovní listy k procvičování.
Abychom předešly problémům dětí
v 1. třídě, p. psycholožka přijela do
školky udělat vyšetření školní zralosti u dětí, kterých rodiče projevili
zájem. A aby děti dobře na tabuli
viděly, děláme v MŠ již několik let
vyšetření zraku. Většinou mají děti
v tak útlém věku zrak v pořádku,
ale již se nám několikrát potvrdilo,
že toto vyšetření má své opodstatnění. Z nakladatelství Svojtka si rodiče měli možnost objednat knihy
se slevou a v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti jsme uspořádali
akci „Domácí čtení“. Děti si doma
s rodiči přečetli nějakou zajímavou
knihu, společně nakreslili obrázek
a přinesli do školky. Hezké obrázky
nám zpestřily výzdobu šatny a za

snahu děti dostaly drobné výtvarné
pomůcky. Na památku i pro potěšení nás čekalo ještě tradiční fotografování, tentokrát na téma jarní
skleník a po Velikonocích jsme se
začali připravovat na vystoupení
v místním kulturním domě – na
besedě pro dědečky a babičky.
Několik rodičů se dotazovalo na
zápis do MŠ. Tyto informace budou včas zveřejněny na webových
stránkách MŠ. Zápis bude v první
polovině května a rodiče si předem
vyzvednou evidenční list a přihlášku do MŠ. Prosíme rodiče, aby
dobře zvážili nástup dítěte do předškolního zařízení, pokud dítě není
zcela zralé. Co by dítě mělo zvládat
před nástupem do MŠ, máme na
našich webových stránkách v sekci
„Pro rodiče“.
Pěkné, slunečné jaro a pohodové
dny Vám za mateřskou školu Sluníčko přeje Veselá Zdeňka

Asistent v mateřské škole
Již téměř rok pracuji v Mateřské
škole Sluníčko v Moravském Žižkově jako asistent pedagoga. Asistent pedagoga i pedagog jsou oba
pracovníci, kteří mají spolupracovat ku prospěchu dítěte. Oba chtějí,
aby dítě bylo v maximální možné

Číslo 1/2018

míře samostatné a schopné podávat výkony přiměřené svému věku.
Pedagog má vzhledem ke svému
studiu širší záběr všeobecných vědomostí o dané vývojové etapě
dítěte. Asistent dokáže tyto širší
kompetence (dovednosti a znalos-

ti, schopnosti) dle pokynů pedagoga,
zúžit dle individuálních potřeb dítěte.
Učitel vypracovává a určuje
náplň dne, program a zaměření
daného týdne, pracuje a vypracovává pracovní listy se všemi dětmi
a zejména s předškoláky. Asistent
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listy přizpůsobuje dítěti. Je-li to
třeba, úkol rozdělí do etap, mezi
dílčími etapami zařazuje krátké
pauzy, které dítěti pomáhají k lepšímu soustřední (krátce, intenzivně, opakovaně). Asistent pomáhá
konkrétnímu dítěti, aby se soustředilo na daný úkol, nenechalo se
rozptýlit svými spolužáky, pomáhá
dítěti zažít pocit úspěchu, kterého
s malinkou radou dosáhlo samo.
Úspěch je nejsilnější motivací. Aby
dítě chtělo spolupracovat, tvořit,
kreslit, trénovat, psát. Aby to, co
dříve nedělalo, odmítalo, teď chtělo dělat…zpočátku bez ohledu na
dokonalé provedení, průběžným
tréninkem a vyzráváním centrální
nervové soustavy dochází ke zdokonalování provedení. Vyzrávání
CNS a dostatečný čas k naučení se a
zafixování si naučeného je v tomto
dobrým pomocníkem. Často trvá
disponovaným dětem mnohem
déle naučit se konkrétní dovednost
než je obvyklé, je třeba více péče,
aby se dítě dostalo na úroveň dovedností svých vrstevníků. V jiných dovednostech své vrstevníky
v mnohém předbíhá (může být
manuálně zručnější, rádo pracuje
s tátou v dílně, s dědou v zahradě,
mámě pomáhá doma vařit, uklízet…. Pochopitelně záleží na tom,
je-li k těmto činnostem od malička vedeno). Dítě s poruchou pozornosti či jinou indispozicí není
méně inteligentní, častokrát bývá
i nadprůměrně inteligentní…jen
zpracovává současně příliš mnoho
informací. Je pro něj stejně důležitý let ptáka za oknem, povídání kamaráda u vedlejšího stolu, písnička, kterou slyšelo ráno a která mu
teď stále zní v uších, do toho všeho
ještě úkol, který má vypracovat a
který má položený před sebou…
Nedokáže si vybrat, která z informací má v daný okamžik prioritu.
Některé jsou pomalejší, sní s otevřenýma očima, potřebují mnohem více času a prostoru na zdárné
dokončení, jiné zase působí divoce, roztěkaně, zrychleně… Vnitřní
neklid a rozhodování se pak často
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projevuje nevědomým pohybem, ať
už je to kopání nohama do židličky
pod stolem, nebo okusování si nehtů
a prstů, popř. pobrukování si, bloumáním s otevřenýma očima…je to
určitý ventil pro toto vnitřní přepětí,
být neustále v pohybu, vykřikovat,
když není tázáno. Dva protipóly.
Asistent pomáhá dítěti zklidnit se, nebo naopak více jej zapojit
do kolektivních činností. Koriguje
jeho činnost a chování, aby neomezovalo kolektiv, ale aby se kolektiv i
dítě vzájemně pozitivně ovlivňovali. Sleduje jej, jak reaguje na okolní
podněty, na spolužáky, zda respektuje nastavená pravidla, zda není
kolektivem vytěsněno, či jeho někdy nepřiměřené chování nevyvolává u kamarádů agresivní projevy,
či jeho chování není vyvoláno chováním kamarádů. Pomáhá dítěti
najít v plné třídě prostor pro zklidnění se, pokud má některé ze svých
divočejších dnů a cítí potřebu relaxace. Zároveň mu kontrolovaně
umožňuje dostatečně a bezpečně
„ se vyřádit“, vyhrát si, pocvičit,
zabavit se tak, aby neublížilo sobě
ani nikomu okolo svou „zbrklostí“
nebo chcete-li nadšením a nedostatečným vnímáním svých hranic.
Na konkrétním příkladu se pokusím blíže vysvětlit potíže, které
dítěti může způsobovat např. nevyhraněná či zkřížená dominance
mozkových hemisfér, tzv. latelární
dominance.
V pěti letech je již dítě laterárně
vyhraněné (jedna ruka, oko, noha
je dominantnější, více používaná
jedna než druhá). Pokud dítě používá pravou ruku, levé oko (levou
nohu…) je tzv. laterálně zkřížené
popř. obouručné. Často takové dítě
má potíže s kresebným projevem.
Jeho projev je nepřiměřený, čáry
jsou často přerušované, neúplné, zrcadlově či horizontálně překroucené.
Pedagog toto často rozpozná,
nebo při podezření na zkříženou
lateralitu, obouručnost dítěte, doporučí rodiči navštívit pedagogicko – psychologickou poradnu.
Asistent pak individuálně s dítě-

tem opakovaně procvičuje zrakové
(pravolevé otočení různých obrázků, stínů, šipek; pomáhá dítěti zafixovat si, která ruka je pravá, která
levá) a prostorové vnímání (co je
nahoře, co dole, fixace na vlastním
těle dítěte, na těle proti stojícím,
poznávat co je vpředu, co vzadu,
před, za, v, pod, nad…).
Tato znalost je nutná ve škole pro vnímání tvaru jednotlivých
písmen, aby nezaměňovalo některá písmena, jakými jsou třeba
n,u, b, d, k, l, t, a, e… Rovněž by
mělo být schopno zapamatovat si
5 pokynů ve správném pořadí, což
se dá natrénovat např. na postupném oblékání, ranním rituálu, či
různých slovíčkách opakovaných
ve správném pořadí, básničkách a
říkankách. Tato schopnost dítěti
pomáhá potom v matematice, zapamatovat si pokyny učitele.
Pokud je navíc v některých
svých projevech vývojově mírně
,,opožděno“, nedokáže se poprat
např. s prostorem. Při kreslení je
obvyklá odpověď „To neumím, jak
mám začít? Já nevím kde.“ Pro orientaci na papíře je nutno předznačit, v kterých místech by mělo začít,
např. i vytečkovat či určit základní
body, které by mělo spojit…pomáhají dítěti v orientaci, aby vidělo,
kde se v daném místě na papíře nachází. Předznačení motivu se používá většinou u dětí cca 3-4 letých, u
dětí disponovaných k nerovnoměrnému vývoji, poruchám pozornosti
je někdy nutné naznačit i ve věku
pozdějším než 5let. Určení prostoru dítěti pomáhá k soustředění a
lepšímu výkonu. Kromě nutnosti
vnímat dobře prostor musí mít dítě
i uvolněné klouby na ruce, nejen
zápěstí a správný úchop tužky, ale
i ramenní a loketní kloub. I toto ve
školce s žáky pravidelně procvičujeme a spolupracují na tom učitelé
s asistentem, v nejlepším případě
jsou zapojeni i rodiče, aby i doma
mohla náprava a trénink pokračovat. Jsou prostě dobrý tým.
Martina Polachová,
asistent pedagoga
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Zprávy ze školy
Vážení rodiče a přátelé školy,
Rád bych vás nyní seznámil s tím, jak probíhaly
první tři měsíce roku 2018 na naší škole. V lednu jsme
uzavřeli první pololetí. Děti dostávaly svá vysvědčení,
která jsou odrazem jejich půlroční práce. Celkově byl
leden klasicky „písemkový“. To již k tomuto měsíci
neodmyslitelně patří. Někteří žáci se snaží dohnat, co
se dá, zejména deváťáci, kterým se jedná o přijímací
zkoušky, ale mnohdy se již nedá spravit to, co se za celý
rok promarnilo. Kromě opakování a zkoušení jsme ale
zažili i spoustu jiných zážitků. Tím největším byl lyžařský výcvik. Chtěli jsme zkusit, zda se nám podaří zajistit a zrealizovat alespoň třídenní kurz pro děti prvního
stupně. Díky obětavosti vyučujících a velkému zájmu
dětí vše vyšlo na jedničku s hvězdičkou. Pravda, když
jsem sledoval v době vánočních prázdnin počasí a viděl, jak prší a teploty vysoko přesahují bod mrazu, dost
jsem pochyboval. Ale nakonec se vše vydařilo a fotky ze
zasněženého kopce v Němčičkách a spokojené děti nás
ubezpečily v tom, že bychom rádi příští rok opět vše zopakovali. Je ovšem problém, že veškeré termíny jsou již
dlouho dopředu zamluveny školami, které jezdí pravidelně. Snad se nám podaří alespoň pár dnů zajistit i pro
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naše děti. V lednu také tradičně organizujeme s žáky 2. stupně výběr financí v rámci
akce Tříkrálová sbírka. Nebylo tomu jinak
i letos a rekordní vybraná částka je velkou pochvalou
pro nás i vás všechny, kteří jste přispěli na dobrou věc.
Ještě jednou děkujeme. Poděkování patří i všem těm,
kteří se zúčastnili dalšího sběrového dne. Znovu máme
našlápnuto na dobré umístění v soutěži Třídíme s Hantaláčkem. Díky financím, které obdržíme, můžeme například financovat vzdělávací akce pro žáky, věnovat
dárky na Vánoce a jiné. Na naše pozvání nás navštívila
pracovnice Pedagogicko psychologické porady Břeclav,
která s šestým ročníkem dva dny realizovala program
Klima třídy, který by měl zjistit a zlepšit celkovou atmosféru ve třídě. Podle prvních ohlasů se tak i stalo a my
jsme rádi, že tomu tak je. Spolu s vizí naší školy chceme, aby k nám děti chodily rády a cítily se zde dobře,
bezpečně. Také jsme soutěžili. Uspořádali jsme vlastní
soutěže (školní kolo olympiády ČJ, AJ, výtvarná soutěž
Hasiči), ale zástupci reprezentovali školu i na okresní
úrovni, kde jsme zabojovali. Jsme zapojeni do celoročního projektu Hrdá škola, v rámci kterého žákovský senát pořádá různé akce, jež se uskutečňují v určitý den po
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celé republice. Již jsme se slavnostně oblékali v rámci Suit up
dne a nyní jsme se naopak oblékali pohodlně, protože byl
tzv. Teplákový den. Nutno říci, že bylo mnohem více teplákových účastníků než v minulém slavnostním Suti up dni.
Akce se líbila, což jsme poznali i z hodnocení, které si každý
napsal do svého portfolia na konci prvního pololetí. Školní
družinu navštívilo se svým programem Divadélko Květinka
a určitě zpestřilo pobyt dětí ve škole. Poslední den pololetí
byl věnován hodnocení, rozdávání vysvědčení. Děti si vyslechly školní hymnu a proslov ředitele školy.
Únor byl měsícem silných mrazů, chřipek a nemocí.
Je ale pravdou, že se chřipková epidemie tentokrát vyhnula z větší části pedagogickému sboru, takže jsme nemuseli
spojovat třídy z důvodu nedostatku učitelů, jak tomu bylo
na mnohých jiných školách. Únor začal jarními prázdninami, které si určitě všechny děti užily, jelikož navazovaly
na pololetní prázdniny, takže byly delší. Hned po jarních
prázdninách čekala na žáky akce s názvem Barevný týden.
Je to již tradiční aktivita, která ale byla letos konána v rámci
projektu Hrdá škola. Myslím, že se setkala se zájmem, a tak
jsme mohli jednotlivé dny vidět děti v červených barvách,
černých, duhových a jiných. Určitě krásné zpestření dnů ve
školních lavicích. Také jsme se zúčastnili vzdělávacího programu Vikingové, který byl pro žáky připraven v sále KD
v Moravském Žižkově. Vstupné bylo hrazeno ze sponzor-
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ských příspěvků. V soutěži anglické konverzace dosahujeme na okresní úrovni vždy pěkných výsledků. Nebylo tomu
jinak ani letos, kdy Petr Franc z 9. ročníku obsadil krásné
4. místo. Jak píšu vždy, nezáleží na velikosti školy. I v konkurenci velkých škol se prostě neztratíme a to je skvělé.
Proběhla akce žáků vyššího stupně s názvem Valentýnské
odpoledne. Děti ukázaly, že se umějí bavit i bez mobilů a
počítačů. Občerstvení bylo opět hrazeno ze sponzorských
darů a výtěžku ze školního sběru. Žáci vyššího stupně, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky, navštívili v sobotu 17. 2.
2018 kino Koruna v Břeclavi, kde za odměnu zhlédli filmové představení. Žáci prvního stupně si zajeli do Brna,
kde na ně v divadle Radost čekala určitě krásná pohádka Pipi Dlouhá punčocha. Podle ohlasů se dětem líbila.
V únoru vyučující 1. stupně začali s organizací Školy
v přírodě 2018. Jen bych rád připomněl, že škola má
zřízený sociální fond, ze kterého můžeme v určité míře
přispět finanční částkou těm rodinám, které se ocitly
ve finanční nouzi a účast dítěte by byla nad jejich možnosti. Stačí se obrátit na třídního učitele a domluvit se.
Neustále se snažíme zkvalitňovat prostředí naší krásné
školy. V měsíci únoru byla zakoupena kvalitní klimatizace do školní družiny a počítačové učebny. Díky půdní
vestavbě je vždy problém s vytápěním v zimním období
a naopak v létě s velkými horky. Tento problém již od-
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padá a patří se poděkovat zejména obecnímu úřadu, který
nám nákup umožnil.
Březen začal zájezdem na divadelní představení Čochtan vypravuje, který škola zorganizovala nejen pro žáky,
ale i pro širokou veřejnost. Podle ohlasů se akce vydařila a
my se pokusíme opět nějakou podobnou v dohledné době
zorganizovat. Žáci 4. ročníku navštívili Ekocentrum Velké
Pavlovice, kde se zúčastnili programu Cesta kolem světa.
Velkou vícedenní akcí byla ta, kterou si připravil žákovský
senát. Začala 15. 3. 2018 a trvala přesně 10 dní, jmenovala
se 10 dní hudby. Každá třída si připravila na velkou přestávku 4 písničky, které rádi poslouchají a pustila je v rozhlase
svým spolužákům. Vše vyvrcholilo 28. 3., kdy se hrálo hlavně učitelům, a někteří žáci se stali na jednu hodinu vyučujícími. Krásná akce s výborným výsledkem. Školní inspekce,
která nás navštívila a provedla pravidelnou inspekční návštěvu (po šesti letech), ocenila celou akci, jaké děti na škole
máme a jakých výsledků jsme dosáhli. Škola se od minulé
inspekce posunula vpřed a to jsem moc rád. O to nám jde,
abychom se stále zdokonalovali, případné chyby napravovali a naplnili tak vizi naší školy. Zde děkuji zejména všem
pracovníkům školy za jejich obětavost, obecnímu úřadu za

velkou vstřícnost, našim přátelům z mateřské školy, sponzorům, vám rodičům, prostě všem, kteří to s naší školou
myslíte dobře a záleží vám na ní.
Naše škola = vzdělání, rodina, tradice a individualita.
Naše škola je místem, kam děti, rodiče i učitelé rádi chodí. Žáci získají základy dobrého vzdělání pro svůj další rozvoj. Důraz je vždy kladen na vzdělání, bezpečí, historii
a tradice, rodinné prostředí a individualitu.
Mgr. Miloslav Sova

CASTING „Co na to Češi“
Robin, Hana, Radek, Kristýna a Lea – partička kamarádů, která se přihlásila do televizní soutěže „Co
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na to Češi“. Soutěž můžeme pravidelně sledovat na
televizi Nova v každý všední podvečer. V zábavné
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show často nevědomky dochází k vtipným situacím
při rychlých a spontánních tipech soutěžících. Pořadem provází herec a bavič Tomáš Matonoha.
Kde vůbec vznikl tento bizarní nápad? Ve Velkých
Bílovicích na úterní hodové maškary. Naše bláznivá
kamarádka Leona, která ráda organizuje různé výlety, přišla s nápadem přihlásit se do této soutěže. Ve
chvíli, kdy nám to oznámila, jsme si zprvu mysleli, že
si z nás dělá jenom srandu. Když nám došlo, že je to
Lea a myslí to opravdu vážně, malinko nám zatrnulo.
Po krátkém rozmýšlení jsme si řekli: „Proč ne? Vždyť
jsme stejně blázniví, jako ona“. Naše rozhodnutí jsme
utvrdili jednou rundou panáků (možná dvěma) a
celý večer a ráno jsme si společně užili.
Neváhali jsme a hned na druhý den jsme poslali přihlášku a čekali na odpověď… Čekali a čekali…
asi do listopadu, kdy nám přišla zpětná vazba, že bychom měli natočit minutové video, které nás bude
charakterizovat a podle kterého se rozhodnou, jestli
nás vyberou či nikoli. Všichni z našeho týmu folkloristi, nápad byl jednoznačný, složit a zazpívat písničku ve „vinném sklípku“ u pohárku dobrého vína. U
natáčení videoklipu jsme si užili opravdu spoustu nefalšované legrace… Záběr, na kterém jsme se všichni
shodli, byl natočen asi na potřicáté.
„Co na to Češi“ (nápěv Na kopečku stála, plakala)
My sme tady všecí z Moravy, z Moravy,
Dojedem za vama do Prahy, do Prahy.
Snad se na nás všecí těšíte, těšíte,
Do televize nás pustíte, pustíte.
Nejsme sice z jedné dědiny, dědiny,
ale sme z folklorní rodiny, rodiny.
Robin, Hana, Radek, Kristýna, Kristýna,
Lea nám to všecko začíná, začíná.

dou“ Radkou Kovaříkovou, se kterou jsme společně
poobědvali. Poté jsme se vydali na Barrandov, kde
sídlí ateliéry TV Nova. Je to obrovský areál, takže
není divu, že jsme v něm malinko zabloudili (ještě
k tomu, když jsme byli se Zabloudilem). Zhruba po
půl hodině motání po ateliérech jsme našli tu správnou budovu. Vešli jsme dovnitř, paní na recepci nás
hned upozornila, abychom byli potichu, protože se
na „place“ natáčelo. V „čekárně“ jsme vyplnili dotazníky, dohodli se na případných termínech natáčení
pořadu. Když bylo vše domluveno, paní nás zavedla
nahoru po schodech na chodbu, kde nás posadila na
gauč. Vzkázala nám, že za chvíli nás někdo zavolá
z bílých dveří a odešla. V tu chvíli nastalo hrobové
ticho… nikdo ani nedutal… myslím, že ani nemusím popisovat pocity, které se odehrávaly v každém
z nás… Naráz se otevřely bílé dveře, zaznělo „Tým
Pilúsi“. Ta chvíle, na kterou jsme všichni čekali, byla
tady! Pilúsi, to jsme my. V momentě, kdy nám pan
producent oznámil, že náš videoklip byl naprosto
úžasný, že ho viděla téměř celá Nova, z nás opadla veškerá tréma. Ve zkušebním studiu pan producent prošel s každým z nás dotazník, zeptal se, proč
se jmenujeme Pilúsi (jestli nás vyberou a budete se
na nás dívat, tak se to dozvíte), zkusili jsme si jedno
kolo ze soutěže. Po celou dobu jsme mluvili v nářečí,
ze kterého byli všichni nadšení. Na Nově na nás byli
milí, příjemní a usměvaví. Celý konkurz trval zhruba
15 minut. Za odměnu jsme si zašli na dobrou večeři
a plní zážitků jeli domů. Myslím, že na tento den budeme dlouho vzpomínat.
Teď nám nezbývá nic jiného, než čekat, jestli nás
vyberou do „ostré“ soutěže. Natáčet by se mělo v
dubnu a květnu, tak nám, prosím, držte palce a my se
s vámi podělíme o naše zážitky. Děkujeme.
Tým PILÚSI – Leona Helešicová, Kristýna Osičková, Radek Zabloudil, Hana Osičková a Robin Jančálek

U vínečka nás to napadlo, napadlo,
Co udělat někde divadlo, divadlo.
Přemýšláme, kde to zase rozjedem…
Co na to Češi? My dojedem!
Video jsme poslali a opět čekali na zpětnou vazbu.
V lednu přišel e-mail, s možným výběrem termínů na
casting. Datum jsme vybrali a ve čtvrtek 15. 2. 2018
se vydali na dvoudenní výlet do Prahy. První den
jsme se aklimatizovali v pražském prostředí, prošli si
noční Prahu a šli se vyspat na ten VELKÝ DEN.
Ráno jsme se vzbudili, proběhla ranní hygiena,
snídaně… Nikdo moc nemluvil, protože nikdo z nás
nevěděl, co nás na castingu čeká. Všichni jsme byli
plní očekávání, ale zároveň mírně (hodně) nervózní.
Ještě před konkurzem jsme měli sraz s naší „pražan-
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Fotogalerie

Fašank 2018

Lyžařský výcvik základní školy, Němčičky 2018

Mateřská škola Sluníčko

Pirátský Silvestr 2017

Výstava vín 2018

Žižkovjánek -vynesení Mařeny na Smrtnou neděli
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