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Vážení rodiče, milí žáci, kolegové, 
vstoupili jsme již do 2. pololetí, ale školní práce máme před sebou stále dost. Na jaře vrcholí většina celoročních soutěží a 
dalších aktivit. Také se blíží  přijímací řízení na střední školy, které v letošním roce doznává několika podstatných změn. 
Větší zodpovědnost je přesunuta na rodiče, žáci si v prvním kole mohou podávat přihlášky až na tři školy či obory a zavádí 
se tzv. zápisové lístky. Žáci jsou s postupem při přijímacím řízení podrobně seznamováni v rámci výuky. Rodiče byli 
informováni na společné schůzce v prosinci, představili se zde i zástupci středních škol. S orientací na trhu práce nebo 
s přihláškou je připraven individuálně poradit žákům i jejich rodičům pan zástupce PaedDr. Březina.  

Závěr roku 2008 byl pro ZŠ Židlochovice z pohledu získávání rozvojových projektů a souvisejících dotací úspěšný. 
V rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, byly naší škole schváleny dva projekty. První projekt, „E-learning 
v matematice a fyzice“, je zaměřen na výuku a domácí přípravu žáků s využitím výpočetní techniky. Vytvořením studijních 
materiálů v elektronické podobě a programových aplikací zkvalitníme výuku. Doplníme neúplné nebo neexistující materiály 
tak, aby korespondovaly s učebními plány jednotlivých předmětů. Nové učební postupy umožní žákům okamžitou  
sebekontrolu a zpětné vazby k získaným vědomostem. Posílí způsobilost žáka k učení, řešení problémů, způsobilost 
komunikační a pracovní. Plánované aktivity bude realizovat tým pedagogů naší školy a po technické stránce bude projekt 
zajištěn odborným subjektem vzešlým z výběrového řízení. Výše dotace z Evropského sociálního fondu (85 %) a státního 
rozpočtu ČR (15 %) je 2.683.347,-Kč. 

Druhý schválený projekt, „Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ (dále SVP) je zaměřen na 
omezení nebo vyloučení důsledků speciálních vzdělávacích potřeb žáků. Napomáhá podpořené skupině žáků získat znalosti, 
dovednosti a návyky potřebné pro úspěšnější zahájení i ukončení základního vzdělávání a připraví jim rovné možnosti pro 
další vzdělávání. Prostřednictvím projektu bude posílena práce školního poradenského pracoviště, budou vytvářeny nové 
pomůcky a materiály pro žáky. Stávající tým školního poradenského pracoviště bude rozšířen o školního psychologa a 
asistenta pedagoga. Výše dotace u tohoto projektu je 2.544.243,-Kč.   

Oba tyto projekty budou realizovány v období tří let.  
 Aktuálně nám byl počátkem února 2009 schválen projekt „Rozvoj ICT v ZŠ Židlochovice“ (ICT – informační a 
komunikační technologie), který se zaměřuje na technické zhodnocení školy, na pořízení a modernizaci učebních pomůcek a 
technologií využívaných k modernímu způsobu výuky. Projekt vyřeší propojení všech tří školních budov a umožní vytvořit 
jednotnou síť. Zvýší se úroveň poskytovaného vzdělávání, zejména ve výuce cizích jazyků, budou instalovány nově čtyři 
interaktivní tabule, dojde k rozšíření služeb pro žáky, rodiče a pedagogy, zlepší se přístup k informacím široké veřejnosti. 
Celý projekt by měl být realizován do začátku nového školního roku. Náklady činí 5.404.059,-Kč, výše dotace je 70%, tj. 
3.782.841,- Kč z rozpočtu Regionální rady a z toho 3.475.890,- Kč z prostředků EU. Dofinancování leží na bedrech 
zřizovatele školy, tedy Města Židlochovice. 

Úspěšnost, které jsme dosáhli v získávání projektů, s sebou přináší obrovskou zodpovědnost, ale víra ve schopný 
kolektiv kolegů a v podporu zřizovatele, nám dodává sílu a energii, pustit se do náročné práce. Chci touto cestou poděkovat 
zastupitelům Židlochovic za přízeň, které se základní škole dostává. Současně děkuji představitelům okolních obcí za 
finanční příspěvky, jimiž přispívají na vzdělávání dojíždějících žáků. 

Ráda bych Vás ještě pozvala na Den otevřených dveří, který se bude konat 19. března od 8 do 17 hod. na všech 
třech školních budovách. Budete moci nahlédnout do výuky, podívat se na své děti „v akci“ a blíže se seznámit s aktivitami, 
kterými se škola zabývá, případně které připravuje. 

Dne 14. května v 17 hod. se představí v Sokolovně v Židlochovicích základní škola pásmem s názvem „Když nás 
rodiče nevidí“. Všichni jste srdečně zváni.                                                                        Ing. Jana Králová, ředitelka školy 
 
VÝSLEDKY ZÁPISU DĚTÍ DO 1. TŘÍDY pro školní rok 2009/2010 
Zápis dětí do 1. třídy na školní rok 2009/2010 byl rozdělen do dvou částí a proběhl ve dnech 27. ledna a 3. února 2009. 
Uskutečnil se na obou budovách 1. stupně a rodiče i děti měli možnost seznámit se se školním prostředím. Po dobu zápisu 
je doprovázeli jejich starší budoucí spolužáci.   
K zápisu rodiče přivedli 26 dětí a dalších 5 dětí má odloženou školní docházku z minulého roku. 7 rodičů zvažuje pro své 
dítě odklad školní docházky až na další školní rok. Zájem o školní družinu projevilo 20 rodičů. 
Každé dítě si ulouplo perníček z perníkové chaloupky, na pohádkové cestě posbíralo pár bonbónků a odneslo si kromě 
spousty zážitků i kornout popcornu. Jako památku dostalo také svoji fotografii ze zápisu. 
Občané si zápis mohli prohlédnout ve velmi zdařilé televizní reportáži paní Lenky Betášové v místní kabelové televizi. 
Dobrou práci odvedly paní učitelky Mgr. Petra Dobrovolná a Mgr. Radka Ondrůjová, mimořádné výkony pak všechny děti. 
Na přípravě a na zdárném průběhu zápisu se podílel celý kolektiv pedagogů 1. stupně a já jim všem děkuji za dobrou 
reprezentaci školy.        Ing. Jana Králová, ředitelka školy 
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                                   Souhrnná statistika  - prospěch v 1. pololetí  
                             školního roku 2008/2009  

                

třída žáků Čj M Prv Vlast Přírod Přír Z D Fy Ch Aj Nj 
Aj 

konverzace 
Nj - druhý 

jazyk 

1. 28 1,04 1,04 1                       
2. 22 1,27 1,18 1,09                       
3. 28 1,52 1,14 1,32               1,22       
4.A 16 1,81 1,69   1,69 1,63           1,56       
4.B 16 1,69 1,38   1,5 1,38           1,06       
5. 28 1,93 1,75   1,75 1,5           1,71       
6.A 27 1,7 2,15       1,78 2,26 1,37 2,26   1,48       
6.B 21 2,33 2,43       2,53 2,1 1,67 2,48   2,24       
6.C 20 2,45 1,95       2,2 2,25 1,7 2   1,65       
7.A 27 2,7 2,85       2,11 2,63 2,22 2,48   2 2,67 2,93 1,5 
7.B 24 2 2,83       1,92 2,46 2,25 2,46   2,04   2,26 1,33 
7.C 24 3,42 3,42       2,54 3,08 2,5 3,21   2,38   3 1,67 
7.D 28 2,86 2,93       2,18 2,64 2,5 2,82   2,29   1 2,64 
8.A 23 3,48 2,87       3,48 3,17 2,87 2,65 2,7 3,05 3     
8.B 26 2,96 2,92       3,12 3 2,46 2,84 2,76 3,04       
8.C 22 2,91 2,77       2,96 2,68 2,05 2,55 2,14 2,59       
8.D 24 2,75 2,83       2,71 2,79 1,83 2,46 2,21 2,54       
9.A 28 2,89 3,18       3,11 2,79 2,82 3 3,04 3,04       
9.B 26 2,89 2,85       2,65 2,27 2,62 2,12 2,92 2,64 2,73     
9.C 24 2,33 2,83       2,5 2,04 1,88 2,58 2,33 2,67       
9.D 26 2,04 2,85       2,35 2,12 1,73 2,69 2,42 2,54       

 
PRVŇÁČCI UŽ MAJÍ ZA SEBOU SPOUSTU ŠKOLNÍ PRÁCE . . . 
Perníková chaloupka – projektový den v 1. třídě 
Pěkný den prožili žáci 3. září. Ocitli se v pohádce O perníkové chaloupce. Maminky i babičky nám upekly velmi chutné 
perníčky. Mnohé děti s paní učitelkou i s paní školnicí  se vžily do rolí zlých ježibabek, které se svým „prstoměrem“ vybíraly 
dostatečně vykrmené Jeníčky a Mařenky do rozpálené pece. Ale jak to v pohádkách bývá, místo dětí, skončily v peci zlé 
ježibaby. To jsme se nasmáli! 
Návštěva mateřské školky  
Úterý 21. 10. jsme si ve školce zavzpomínali na předškolní léta. Navštívili jsme své kamarády a bývalé paní učitelky. Na 
zahradě jsme se vydováděli na houpačkách, prolízačkách  i na dopravním hřišti. Moc se nám na návštěvě líbilo, ale 
nezapomněli jsme: HOLA, HOLA, ŠKOLA OPĚT  VOLÁ! 
Smutná lokomotiva – projektový den v 1. třídě 
Ve středu 5. 11. k nám přijela velmi smutná lokomotiva Emilka. Plakala, protože se jí ztratily neposlušné vagónky i 
s nákladem. Kdoví, proč požádala o pomoc právě žáky 1. třídy. Během celého dopoledne jsme Emilce pomohli s naším 
kamarádem Pepanem  nejen najít ztracené vagónky, ale naložili jsme jí i pořádný matematický náklad. Rázem se ze smutné 
lokomotivy stal veselý vláček. Celé dopoledne jsme se velmi snažili, vždyť jsme měli hosty – paní zástupkyni, naše rodiče, 
babičky i dědečky. 
Návštěva městské knihovny  
V listopadu jsme byli pozváni k besedě s paní knihovnicí.  Beseda proběhla  hravou formou. Prohlédli jsme si velmi pěkné 
knížky, připomněli si známé postavy z dětských knížek, povídali si, jak s knihami šetrně zacházet. Pracovali jsme ve 
skupinách a soutěžili v hádankách. Absolutní vítězkou se stala naše spolužačka Gábina Sedláčková – blahopřejeme.  
Návštěva se nám velmi líbila, paní knihovnici touto cestou  moc děkujeme. 
Planetárium 
Víte o tom, že existuje létající ryba, že na obloze můžeme spatřit Mléčnou řeku? Tak takové zajímavosti a spoustu jiných 
poznatků z oblasti podmořského života a Vesmíru  se dovídali žáci 1. a 2. třídy v Planetáriu s programem: Příběhy od 
Mléčné řeky. Tam vám bylo zajímavostí a krásných věcí! Pořadatelé si pro nás připravili i krásné pohádky. Až budeme starší, 
určitě si tuto návštěvu rádi zopakujeme. 
Čert a Káča – projektový den v 1. třídě 
5. 12. šli prvňáčci do školy s velkým  napětím. Jak to s nimi asi dopadne, neodnesou si je čerti? Kdepak, už patří mezi 
opravdové, a musím podotknout, velmi šikovné školáky. O tom přesvědčili i samotného Mikuláše, který je odměnil sladkostí 
i ovocem. S pohádkou Čert a Káča jsme se dostali až do samotného pekla a s hubatou Káčou si splnili nemálo úkolů. 
Dopoledne uteklo jako voda a všechny děti se s radostí vrátily ke svým rodičům. 
                 Mgr. Dobrovolná Petra, učitelka 1. třídy 
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. . . A ANI V DALŠÍCH TŘÍDÁCH 1. STUPNĚ SE NEZAHÁLELO 
Všechny děti se po jednotlivých třídách zúčastnily besed v městské knihovně. Podle věku žáků byly besedy zaměřeny na 
tvorbu známých autorů dětských knih a pohádek: např. na Jiřího Žáčka, Astrid Lindgrenovou, Hanse Christiana Andrersena.  
V listopadu navštívili žáci 1. – 4. tříd divadelního představení Včelí medvídci, žáci 5. ročníku představení Zpátky do 
Evropy. V prosinci jsme vyrazili za divadlem do Žatčan, kde jsme v předvánočním čase už třetí rok za sebou shlédli 
divadelní představení, které připravily děti z místní základní školy.  
Žáci 4.B a 5. třídy byli na exkurzi v informačním centru jaderné elektrárny v Dukovanech. Součástí prohlídky bylo 
promítnutí dvou filmů o energii a o Dukovanech, potom následovala prohlídka s výkladem průvodce. Shlédli jsme zmenšené 
modely různých zařízení v Dukovanech - reaktor, sklady vyhořelého paliva, filtrační věže, vysvětlení principu výroby 
elektrické energie atd. 
Žáci 4.B + 5.tř byli v Planetáriu v Brně na pořadu Vesmírné divadlo. 
Halloween – projektový den ve 3. třídě 
Třeťáci prožili svůj projektový den na konci listopadu, kdy se seznámili se svátkem z anglicky mluvících zemí Halloween. 
Vánoční čas 
5. prosince zavítal do všech tříd Mikuláš v doprovodu krásných andělů a ošklivých čertů (žáků 8. a 9. tříd). Celý týden před 
vánočními prázdninami probíhal v duchu zdobení vánočního kapra. Čím více zadaných úkolů žáci správně vyřešili, tím více 
šupinek se jim podařilo nasbírat pro svého kapříka. Před Vánoci jsme si zpříjemnili čekání na Štědrý den poslechem 
koncertu pěveckého sboru Skřivánek. 
Tříkrálová sbírka 
Na začátku ledna vyrazilo přes 30 koledníků ze 3. – 5. ročníku v doprovodu dospělých průvodců na tříkrálovou koledu. 
V mrazivém počasí jejich koledy potěšily spoustu židlochovických občanů a na charitativní účely se podařilo vybrat přes 
54 000,- Kč.  
Na druhé pololetí plánujeme recitační soutěže, sportovní utkání a atletické závody, ve kterých si žáci „změří síly“ také 
s dětmi z okolních škol. Od března do května budou jezdit žáci 2. a 3. ročníku na výuku plavání do Hustopečí a na jaře se 
rozjedou třídní kolektivy 1. – 5. ročníku za novými poznatky a spoustou zážitků  na školy v přírodě. 
               Mgr. Chmelková Helena, předsedkyně metodického sdružení 
 
ŠKOLNÍ DRUŽINA 
Činnost ŠD je nově v letošním roce organizována formou zájmových útvarů. Že toto uspořádání sklízí úspěchy, dokládá 
také to, že se počet dětí navštěvujících družinu, zvýšil o jednu třetinu.  
Pod vedením vychovatelek děti pracují v těchto kroužcích:  

� v dramatickém – děti zkouší různé scénky ze života a ukazují si, jak se správně chovat (v přeplněném autobuse, 
když nás osloví cizí člověk, apod.). V současné době připravují pohádku „O Popelce“. 

� v klubu bystroušek – děti rozvíjí představivost, logické myšlení, řeší hádanky, luští křížovky, kvízy i sudoku 
� ve sportovně-turistickém – při vycházkách do okolí Židlochovic se seznamují i s historií města, formou her se učí 

základy táboření, vázat uzly, poznávat dopravní značky, apod. 
� v rukodělném – děti zde rozvíjí svoji zručnost, pracují s papírem, sádrou, těstem, přírodními materiály, apod. 
� v míčových hrách – v tělocvičně i na hřišti hrají rozmanité hry 
� ve výtvarném – malují různými technikami 
� v pohybově-tanečním – děti tančí s hudbou a určitě si i zazpívají 
� v keramickém – v tomto velmi oblíbeném kroužku si osvojují základy práce s hlínou 
� zábavné odpoledne – zde se děti připravují na akci měsíce – na drakiádu, na maškarní ples, na „superstar“, apod. 

Bližší informace o školní družině můžete nalézt na webových stránkách školní družiny www.sdzidlochovice.estranky.cz.            
            Alexandra Ševčíková, vedoucí vychovatelka 

 

I NA 2. STUPNI SE STÁLE NĚCO DĚJE 
Adaptační program – 6. ročník 
Adaptační programy pro nově vzniklé třídní kolektivy 6. ročníku se konaly od 15. do 18. září 2008 v RS Kutiny u Tišnova. 
Naším cílem je usnadnit žákům přechod do nového prostředí, najít si v novém kolektivu svoje místo, vytvořit a upevnit 
dobré vztahy mezi spolužáky a mezi žáky a učiteli, rozvíjet komunikační dovednosti a rozvíjet schopnosti týmově pracovat. 
Zde jsou ohlasy několika žáků: 

� Na adaptačním programu jsme hráli skvělý hry, zahráli jsme si asi 50 her.  (Markéta Kalwodová, 6.B)  
� Adaptační program mi přinesl spoustu zábavy, přátelství a nových poznatků.  (Radek Majkut, 6.B) 
� Moc jsem si to užila. (Nicole Kleinová, 6.A) 
� Bylo to tam hezké a chtěl bych to zopakovat.   (Radek Vodička, 6.C) 
� Adaptační program mi přinesl spoustu nových kamarádů.  (Tereza Líbalová, 6.C) 

Adaptační program hodnotíme u všech tříd velmi pozitivně. Splnil svůj cíl a očekáváme jeho přínos i v další práci se 
zúčastněnými třídními kolektivy. Skamarádili se nejen žáci mezi sebou, ale i jejich třídní učitelé je mohli blíže poznat mimo 
školní lavice.             Mgr. Radka Ondrůjová, školní speciální pedagog 
 
Beseda s Radkem Johnem – 9. ročník 
Do brněnského kulturního střediska Rubín zamířily v pátek 21.11.2OO8 čtyři deváté třídy spolu se svými třídními učiteli. 
Cílem byla beseda se známým spisovatelem, publicistou a scenáristou Radkem Johnem. Ten se během hodiny a půl stihl 
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přítomným představit po profesní stránce a ještě stihl pojednat o problematice  ohrožující zejména dnešní dospívající mládež 
(kouření, užívání drog). Diváky zaujal svým neformálním způsobem vyjadřování a tím, že podávané informace i odpovědi 
na dotazy diváků směřovaly přímo k jádru problému. Beseda byla hodnocena dospělými  i žáky velmi kladně, o čemž svědčí 
vybrané ohlasy žáků: 

� Beseda s Radkem Johnem? Bylo to dost zábavné a poučné. Dozvěděla jsem se, a pozor i zapamatovala, dost 
zajímavých věcí.  

� Líbilo se mi to, protože o tom mluvil někdo, kdo už to vyzkoušel. Strávil hodně času s narkomany a proto ví, o 
čem mluví. Rozhodně bych doporučovala pro příští deváťáky, protože Radek ukázal prstem na hrozící hromadné 
umírání kuřáků a konzumentů drog, jejichž počet stále stoupá. 

� Bylo to zajímavé a vše bylo řečeno na rovinu. Po této besedě bych si drogu nikdy nevzal 
� Beseda mě velice zaujala tím, že Radek John dokázal za krátkou dobu pojednat o všech.problémech s drogami a byl 

velmi ochotný upřímně odpovídat na naše dotazy. 
� Beseda trvala hodinu a půl ale mě to připadalo jako deset minut. 
� Beseda byla dobrá zaujala mě a byla vtipná. Slyšela jsem plno nových věcí. 
� Myslím, že Radek John je profesionál s velkým  P. Výborný, vtipný člověk. Ví, o čem mluví. I když bylo tolik besed 

o drogách atd., tak tahle byla ve skvělém podání, určitě je dobré objednat pro další deváté ročníky.  
� Chtěl mladé lidi odehnat od drog. Já si myslím, že nám je pěkně znechutil. 

              Ing. Milena Rotorová, školní metodik prevence 
 
LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 2009 – Dolní Morava (17. - 24.1.2009) 
Třetí lednový týden vyjeli žáci 7. ročníku do pohoří Kralického Sněžníku na lyžařský výcvikový kurz. Vedoucího kurzu, Mgr. 
Lukáše Přichystala, doprovázely instruktorky lyžování Mgr. Radka Ondrůjová a Mgr. Petra Dobrovolná. Zdravotní péči 
profesionálně zajišťovala paní Lenka Brázdová. 
“Na Dolní Moravě nás uvítalo krásně slunečné, ale zimní počasí. Během chvilky jsme se ubytovali a všichni se těšili na sníh. 
Hlavním programem bylo seznámit se s lyžemi, obouváním, obraty a nakonec malým klouzáním po rovině. Pro zpestření 
vše nakonec probíhalo formou soutěží a her. Od dalšího dne už vše jelo dle plánovaného scénáře... 2x denně lyžování, 
přednáška, večerní zábavný program. Nechyběla ani přednáška člena horské služby, který nás upozornil na nebezpečí hor, 
jak na sjezdovkách, tak mimo ně. Jako na každém kurzu se všichni těšili na slibovaný karneval. Masky byly krásné, ale nejvíce 
zaujaly dvě, a to „Taťka Šmoula a Šmoulinka alias Lukáš Přichystal a Radka Ondrůjová“ a „Baba a Bambi alias Olin Hložek 
a Honza Jelínek“. Na konec kurzu se všichni vžili do role závodníků ve sjezdovém lyžování. Nikdo přípravu v průběhu 
celého týdne nepodcenil, a tak do pátečního závodu nastupovali všichni již jako „lyžaři“. Vítězové jednotlivých kategorií 
závodu ve slalomu: Lyžaři kluci – Ondřej Mikula, lyžařky dívky – Bára Trojanová, začínající lyžaři – Martin Böhm, začínající 
lyžařky – Karolína Schimmerlová. 
Z kurzu se nikomu nechtělo. Dolní Morava nám ukázala všechno zimní i nezimní počasí (oblevu, padající sníh, mráz, teplo, 
lepivý sníh, zmrzlý sníh, mlhu i sluníčko). Všem děkuji za krásně prožitý týden v klidném prostřední Kralického Sněžníku.”
                                    Mgr. Lukáš Přichystal, vedoucí kurzu 
 
Exkurze a výchovně-vzdělávací akce pro žáky – připomenutí alespoň některých z nich 
Denní výuka je průběžně prokládána tematickými exkurzemi, které seznamují žáky s konkrétními reáliemi a pomáhají žákům 
utvářet plastickou představu o probíraném učivu.  
Státní archiv v Rajhradě - Cílem exkurze bylo žákům šestého ročníku ukázat, v jakém prostředí jsou archiválie uchovávány, 
práci s nimi, opravu poškozených archivních materiálů. Tyto exkurze mívají u dětí vesměs úspěch, protože je seznámí 
s něčím, co doposud nikde neviděly, navíc zaměstnanci archivu jim nachystají kroniky obcí odkud žáci pocházejí.  
Moravské zemské muzeum, expozice Velká Morava a Středověká vesnice - Pro výuku velmi přínosná exkurze. Přímo 
navazuje na probrané učivo o Velké Moravě. 
Výstava k 90. výročí vzniku Československa v MKK v Židlochovicích - Nejen žáci 9. ročníku ocenili doplnění učiva 
dějin minulého století a přiblížení atmosféry, ve které náš stát vznikal.     Mgr. Renata Rubešová, komise dějepisu 

 
Co se dělo na poli sportovním... 
Školní rok 2008/2009 sotva začal a hned jsme skládali družstvo pro soutěž ZŠ ve fotbale. Naši žáci okrskové kolo vyhráli a v 
okresním finále ve Vranovicích jim jen těsně uniklo celkové vátězství. Během podzimu a zimy přibyly další soutěže. 
Pravidelný šplh na tyči se konal začátkem listopadu, okrskové kolo naše smíšené družstvo s přehledem vyhrálo  a postoupilo 
do Šlapanic, kde se konalo okresní finále. Zde na nás zbylo 5.místo. Po loňském postupu do okresního finále v košíkové 
chlapců 8.-9.tříd jsme tento rok  neměli takové ambice, neboť žáci těchto ročníků nedosahují kvalit ročníku loňského, který 
již odešel. Přesto statečný a bojovný výkon přinesl 2:místo, když před námi skončily Vranovice. Každoročně silní jsme v 
silovém víceboji a nebylo tomu jinak ani tento rok, když naše družstvo skončilo na krásném 2.místě. Tato akce se konala na 
SOU Jílová v Brně.Letos poprvé jsme se zúčastnili turnaje ve stolním tenise v Ivančicích. Družstvo chlapců získalo 5.místo. 
1.místo dosáhlo florbalové družstvo žákyň na turnaji ve Slavkově u Brna. Prvním rokem se účastníme školní florbalové ligy 
dívek a chlapců, která se koná vždy 1x měsíčně v Těšanech.   
V lednu přišlo pozvání na republikové finále v nohejbalu chlapců, které se konalo v Praze.„B“ družstvo v konkurenci         
33 družstev obsadilo 25.-28.místo. Lépe na tom bylo „A“ družstvo, které nakonec po výborných výkonech skončilo na 5.- 8. 
místě a jen těsně jim unikla finálová čtveřice. 
             Mgr. Lukáš  Přichystal, komise tělesné výchovy                                                                                    


