Devadesáté narozeniny němčické základní školy

Ve dnech 20. - 22. října 2015 oslavila Základní škola v Němčicích nad
Hanou 90. výročí svého založení, které se váže k roku 1925.
Třídennímu cyklu akcí předcházela vernisáž a výstava fotografií, kterou na
7. 10. 2015 ve foyeru místního kina připravil pan Josef Matoušek. Návštěvníci si
mohli prohlédnout snímky dokumentující historii školy a její slavné absolventy.
Mezi nimi jsou mistryně světa Anna Matoušková a kvarteto krasojezdkyň,
reprezentanti Československa a České republiky Luděk Mikloško, Radoslav
Látal a další.
V úterý 20. 10. 2015 škola představila v kině Oko hudebně-literární pořad,
který v režii Mgr. Naděždy Tesaříkové nabídl písně, recitaci, scénky a nápaditou
choreografii. 80členný dětský sbor Skřivánek secvičila a dirigovala Mgr. Lenka
Literová. Vyvrcholením programu, jenž byl uveden jednou pro učitele školy a
pozvané hosty a podruhé pro rodiče a veřejnost, se stal křest Almanachu
mapujícího historii a především současnost školy. Autorsky se na něm podíleli
všichni vyučující. Slavnostní křtu se ujaly starostka obce Ivana Dvořáková a
ředitelka školy Mgr. Hana Matušková. Následovala prohlídka budovy základní
školy a slavnostní raut pro hosty ve školní jídelně.
Ve středu 21. 10. 2015 se konal den otevřených dveří spojený s tradičním
jarmarkem. Rodiče a další zájemci mohli nahlédnout do tříd a zúčastnit se
vyučovací hodiny. Velký zájem byl o výrobky žáků, které sami vystavovali a
prodávali na chodbách školy. K vidění byly upomínkové předměty z keramiky,
pečené perníčky, adventní věnce, ozdobné záložky a další výrobky z papíru,
textilu, kůže, přírodnin a z dalších materiálů. Na chodbách to bzučelo jako v úle
a do toho se ozývaly údery na africké bubny, které v družině prezentoval
jednotlivým třídám profesionální lektor.
Ve čtvrtek 22. 10. 2015 vedení školy ve spolupráci s ostatními učiteli
uspořádalo sportovní den, který se konal v prostorách moderní haly Suprovka,
v malé tělocvičně i v místní sokolovně. Děti si mohly podle svého zájmu vybrat

z široké nabídky sportovních aktivit, které byly rozděleny do dvou dopoledních
bloků, takže si mohly vyzkoušet i více sportovních disciplín. V nabídce figuroval
tradiční fotbal i módní florbal, vybíjená, přehazovaná, basketbal, stolní tenis,
squash, cvičení na míčích a v posilovně, relaxace a další atraktivní činnosti.
Všude se cvičilo, sportovalo, hrálo nadoraz a mohutně se fandilo.
Na závěr nezbývá než popřát škole do dalších let zvídavé a úspěšné žáky,
odborně připravené vyučující a vedení, které zvládá každodenní úkoly a plní
aktuální plány i smělé vize.
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