
 



 

ZŠ Vacenovice byla zaloţena v roce 1879.  

Do roku 1951 byla před školou zahrádka, v které se pěstoval bez a vinná réva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve znaku ZŠ máme ţelvu, protoţe se v místě školy chovaly ţelvy- a jedna je ve škole 

zpět. Starají se o ni prvňáci s jejich paní učitelkou a jmenuje se Ţofka. 

        

 

                          Natálie Martinásková 

 

http://www.predskolaci.cz/?p=6788


 

ROZHOVOR SE STAROSTKOU OBCE 

VACENOVICE A POSLANKYNÍ 

PARLAMENTU ČR                                  

ING. JANOU BAČÍKOVOU 

 

 

 

1. Jaké jsou vaše záliby? 

Já jsem včelařka, včelařím i s partnerem. To mám moc ráda a hrozně mě ty 

včelky baví. 

2. Co jste ráda dělala, kdyţ jste ještě chodila do školy? 

                        Hrála jsem na trumpetu a chodila do dechového souboru. Včely jsme     

                        doma neměli, tato záliba přišla aţ později. 

3. Jak vzpomínáte na 1. Stupeň základní školy? 

                       Já docela dobře, byli jsme 2 třídy po 30 dětech. Vše jsme si                                  

                        uţívaly - hlavně cesty do školy a ze školy. 

4. V čem byla škola jiná neţ teď? 

                         Byla méně vybavená, ale to nese doba. Myslím, ţe škola v obci je  

                         taková komunitní, kde se všichni znají. Dnes mi trošičku vadí, ţe rodiče 

                        vozí děti do školy autem. Jak uţ jsem říkala, nejvíc jsme si uţívaly 

                         cesty do školy a zpět, vţdy to byla spousta legrace. 

5. Kdy jste se naposled viděla s vaší paní učitelkou z 1. třídy? 

                      Moje paní učitelka z 1. třídy zemřela uţ velice dávno, ale to dítě to moc 

                      nevnímá. Ale s paní učitelkou z druhého stupně jsme se potkávaly na  

                      srazech. Vţdy jsem byla ukecaná, a proto mě velmi překvapilo, ţe 

 na mě paní učitelka ráda vzpomínala, protoţe jsem si myslela, ţe jsem nebyla 

její oblíbený ţák. 



6. Máte nějakou kamarádku z 1. stupně? 

Samozřejmě, myslím, ţe na 1. stupni vznikají největší přátelství, která často     

přetrvají aţ do dospělosti. A rádi se vidíme. Jedna moje dobrá kamarádka  

bydlí tady ve Vacenovicích i s další se potkáváme, víme o sobě a je to moc 

 bezva. 

7. Byla jste spíše hodná holka nebo spíše zlobilka? 

                       Byla jsem spíše zlobilka, pořád jsem něco zapomínala např.  kdyţ se  

                        měli donést do výtvarné výchovy listy nebo něco takového, tak jsem 

                         je vţdy sbírala aţ na poslední chvíli, třeba po cestě do školy. Také 

                        jsem byla hodně ukecaná. 

8. Přemýšlela jste ve škole, čím chcete být, aţ budete dospělá? 

                       Vůbec ne. 

9. Jste ráda, ţe jste se stala poslankyní? 

To určitě, protoţe jsem kandidovala. Uţ z toho je patrné, ţe jsem o tu funkci 

stála. Je to pro mě velká výzva. Ráda bych pracovala ve výboru regionálního 

rozvoje. Tam se řeší problémy jednotlivých regionů. Bude se tam řešit i to, co 

trápí naše obce, obyvatele našich obcí a mohla bych být platná podle svých 

představ. 

 

                      

   Děkuji za příjemný rozhovor v této    

   předvánoční době a přeju Vám vše    

   nejlepší do dalších dnů!          

 

         

        Za rozhovor děkuje Adéla Cmajdálková. 

 

 



                                  

 
 

 

 

 

 

Vacenovice je malá vesnice, kde ţije přibliţně 3 000 obyvatel. 

Najdete ji v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji.  

Obec je v nadmořské výšce 208 m. n. m. 

K vybavenosti obce patří Základní škola s 1. stupněm, Mateřská škola, kulturní dům, několik 

obchodů, sluţeb a obecní úřad. Naproti školy se nyní staví multifunkční dům s byty pro 

seniory a ordinacemi.  

Máme tu fotbalové hřiště, multifunkční hřiště za školou. V obci je činných několik spolků. 

Velmi činorodí jsou vacenovští hasiči - hodně ţáků naší školy je členy dobrovolných hasičů. 

V době, kdy nás neomezují protiepidemiologická opatření, se v naší obci koná spousta akcí - 

kaţdý rok jsou to hody, konal se také fotbalový turnaj o pohár starostky Vacenovic, 

fašankový průvod i burčákové putování. Mnoho akcí probíhá ve spolupráci obecního úřadu, 

farní obce, školy a ostatních spolků. 

 

OTÁZKY: 

 

Jaká je nadmořská výška Vacenovic? 

Co se tady staví? 

 

Znak obce: 

 

     Agáta Veselá a David Horáček 

 

 



 

 

Zuzana Lukešová  



DDDeeennn   cccrrraaazzzyyy   úúúčččeeesssůůů   

Kaţdý v tomto dnu přijde do 

školy s bláznivým účesem.  

Některé z dětí mají vlasy 

barevné, jiné zase se spoustou 

copánků a také s různými 

doplňky. Pak se z kaţdé třídy 

vyberou dva ţáci 

s nejbláznivějším účesem. 

Většinou je to holka a kluk. 

Který z nich bude mít 

nejbláznivější účes, ten 

dostane odměnu. Naše paní 

učitelka byla prý ráno líná a 

tak jsme se na jejím účesu 

mohli vyřádit všichni ze třídy, 

dala nám volnou ruku a byla 

to sranda. 

V naší škole se kaţdý rok konají různé soutěţe a aktivity, které nám zpříjemňují školní ţivot 

a všem se nám to moc líbí. A nejen proto, ţe se občas ulejeme z výuky . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VViittaammíínnoovvýý  ddeenn  

Toto je den kdy si děti 

sebou do školy přinesou 

zdravé svačiny nebo si 

během dne připravují 

sami zdravé pokrmy. 

Paní učitelka nás 

informuje, ţe jíst zdravé 

věci je důleţité.  

 



 

 

 

Čarodějnický rej 

Na tento den se vţdy děti velmi těší. Přijdou převlečení za čarodějnice a čaroděje. Pak se 

spolu všichni učíme čarodějnickým dovednostem, čteme čarodějnické povídky a na školním 

dvoře se konají různé aktivity. 

 

       Nebály se toho ani paní učitelky   

 

 

 

 

 

 

 

 

VVáánnooččnníí  jjaarrmmaarrkk   

                                         Koná se v nejkrásnějším období v roce a to před vánocemi.  

Na tuto akci se všechny děti 

spolu s učitelkami připravují 

dlouho dobu předem, protoţe 

je potřeba vyrobit spoustu 

drobností k prodeji. Kaţdá 

třída má svůj stánek, kde 

výrobky prodává všem 

návštěvníkům jarmarku. Coţ 

jsou rodiče, babičky, dědové a 

všichni ti, co se těší na 

vánoce a dojdou nasát předvánoční atmosféru. Jarmark není jen o prodeji, děti zpívají 

koledy, všichni popíjejí čajík a je nám dobře u srdce. 



  

  

  

DDeenn  dděěttíí  

Na den dětí si kaţdý učitel připraví pro své ţáky různé 

aktivity. Hodně se maluje, hrají se různé hry, tancuje se. 

Nejlepší na tom je, ţe děti to vůbec nečekají, často jsou to 

aktivity s překvapením.  

 

 

 

DDDiiivvvaaadddlllooo      

 

Taky k nám do školy občas přijede divadlo. 

Toto divadlo bylo velmi zajímavé a pěkné. 

Všem se nám moc líbilo. Bylo to o princezně 

s dlouhým nosem.  

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

Gabriela Grufíková a Eva Křiţková 



 

Díky programu na podporu vzdělávání „Průša pro školy“ máme v počítačové učebně 3D 

tiskárnu této firmy a kdyţ máme informatiku tak se někdy zaměříme na práci s ní.  

Uţ jsme si vyrobily vykrajovátko a ţelvičku. Vykrajovátko jsme si našli na stránkách 

PRUSA.  Stejně tak hvězdičku, kterou jsme si vytiskli v rámci projektového dne Vánoční 

zvyky. 

V naší počítačové učebně je celkem 24 počítačů pro ţáky. V páté 

třídě máme týdně 2 hodiny informatiky. Paní učitelka říká, ţe 

jedna z mála dobrých věcí, které vzešly z distanční výuky je to, ţe 

umíme lépe pracovat s počítači. A v hodinách informatiky se tyto 

dovednosti snaţíme zlepšovat.   

V naší třídě máme také pro 

kaţdého ţáka tablet. S tablety 

pracujeme docela často v různých předmětech. Někdy 

procvičujeme učivo, jindy si vyhledáváme informace nebo (a 

to se nám zase tolik nelíbí) občas píšeme testy . 

 

 

 

Takto vypadá naše 3D tiskárna. 

 

 

 

 Helena Kotásková 

      



  
 

JJJEEEDDDNNNOOOUUU   BBBUUUDDDUUU   PPPRRREEEZZZIIIDDDEEENNNTTTKKKAAA  

 

 

 

Jak to vlastně začalo? 

Jednou jedna malá holka, kdyţ měla v první třídě říct, 

čím bude, si usmyslela, ţe bude prezidentka. 

Postupem času to začala brát váţně.  

Všichni ji podporovali a ona věřila, ţe to jednou dokáţe.  

 

Jsem to já  - Eliška Martinásková. Uţ teď mám zajištěných několik hlasů. Jednou moţná 

budu první ţena, která se stane prezidentkou ČR.  

Splním si svůj sen a změním naši zemi k lepšímu. 

Všude nebude odpad jako teď. Vysází se více lesů a tím se zlepší ovzduší. 

Budou přísnější vězení a lidi se tam nebudou mít jako v hotelu. 

 

Prostě - JEDNOU BUDU PREZIDENTKA!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předem vám děkuji za vaše hlasy  

 

 



 

Karate je bojové umění, které vzniklo v Japonsku. Přivedl mě k němu táta v 7 letech. 

Dělám ho tedy čtvrtým rokem a prozatím jsem dosáhl 6. kyu, který se označuje zeleným 

páskem. Jsem členem Karate Klub Kyjov. Trénink máme v Kyjově vţdy v úterý a ve čtvrtek. 

Mám tam hodně kamarádů: Honzu, Tobiáše, Adama, Ondru a Olivera. 

Hned po půl roce jsem začal 

jezdit na soutěţe v jihomoravském 

kraji, jako začátečník - beginner, 

kde jsem soutěţil v 5 disciplínách. 

Měl jsem hodně úspěchů a většinou 

skončil do třetího místa. V roce 

2019 na Mistrovství ČR Beginner 

v karate, které se konalo 

v Dubňanech, jsem získal 2x třetí 

místo, za disciplíny Kihon Ido a 

Kata. 

 

Od tohoto roku jezdím na závody uţ ve vyšším technickém stupni – 6. kyu. Závodí se jen ve 

2 disciplínách: kata a kumite. V kata předvádím přesně dané techniky a postoje. V kumite se 

zápasí na body. Tento rok jsem byl na 16 závodech a 4 

soustředěních, které se konaly po celé České republice. 

Na Mistrovství České republiky v karate všech stylů 

jsem získal 2. místo v kumite a na Mistrovství České 

republiky v karate Goju Ryu jsem získal taky 2. místo 

v kumite. 

Svůj sport mám moc rád. 

 

 

 

                                   Lukáš Macháček   



Farnost   Vacenovice 

 

Vacenovice jsou obcí s dlouhou křesťanskou tradicí a tyto tradice 

jsou pro obec a její obyvatele důleţitou součástí ţivota dodnes. 

Farní obec je velmi aktivní a podílí se na kulturním ţivotě obce. 

 

Rozhovor s panem farářem Radkem Sedlákem 

Jak jste se stal farářem? 

V jedné vesnici, kde bydlela má babička, byl hodný a starý kněz, 

který mě pozval ministrovat, a to se mně zalíbilo a napadlo mě, 

ţe bych byl také rád knězem, bylo mi šest let. Tento nápad mě 

neopustil a drţel aţ do dospělosti. 

Kolik je přibližně křesťanů v naší farnosti? 

Do kostela chodí kaţdou neděli zhruba čtyři sta lidí, ale pokřtěný 

je ve Vacenovicích asi skoro kaţdý. 

Jak dlouho jste farářem? 

Farářem jsem čtrnáctý rok, ale knězem jsem od roku 2004. Je v tom trochu rozdíl. Po studiu 

teologie jsou studenti vysvěceni na jáhny a většinou po roce jsou vysvěceni na kněze. Slovo 

farář je titul pro kněze, a farářem se kněz stává, aţ je trochu zkušený a sloţí farářské 

zkoušky. 

V kolikáté farnosti už sloužíte? 

Moje první místo byly Otrokovice, kde jsem byl rok jáhnem, tedy pomocníkem tamního 

faráře. Poté jsem byl vysvěcen na kněze a stal jsem se kaplanem v Bílovicích u Uherského 

Hradiště. Tam jsem byl dva roky a poté jsem dostal první samostatné místo v Troubkách u 

Přerova. Po dvou letech jsem sloţil farářské zkoušky a byl jsem jmenován farářem. No a teď 

jsem zde ve Vacenovicích. 

Líbí se vám v naší farnosti? 

Jsou zde moc fajn lidé, kteří jsou velmi přátelští, a proto se mi zde líbí. Také krajina je tu 

pěkná, zvláště vinohrady se vší tou kulturou kolem. 

 

 



Jaké máte záliby? 

 V zimě rád jezdím na lyţích, v létě rád plavu, a kdyţ to čas dovolí, také 

rád někdy zajdu do posilovny. Také mám s sebou kolo, ovšem je nyní 

píchlé, tak aţ ho zprovozním, tak se i rád projedu. 

 

Vaše nejoblíbenější jídlo? 

Kdyţ jsem byl kluk, tak mi nejvíce chutnaly špagety se strouhaným 

sýrem a osmaţeným salámem a k tomu pořádná porce kečupu. Také 

obalovaný květák s bramborami a tatarkou je jídlo, které si rád dám. Jinak 

mám rád hovězí maso na houbách s rýţí. 

 

Něco o naší farnosti 

Naše farnost je velmi aktivní. Jsou zde ochotní lidé, kteří se 

starají o kostel a farní zahradu. Náš kostel byl vybudovaný 

v roce 1906 a je zasvěcený Boţskému Srdci Páně. Kostelní 

věţ je vysoká 27,45 m. Ve věţi je šest zvonů. Největší je z nich 

Leonard, který váţí 270kg. A nejmenším je 

Umíráček, který váţí 30kg a zvoní, kdyţ někdo umře.  

Na farní zahradě máme farní centrum sv. Cyrila a Metoděje, kde se 

schází děti, mládeţ, rodiče i prarodiče k nejrůznějším aktivitám. 

V naší farnosti ministruje 21 kluků, o kostel se stará 13 kostelníků a 

mši doprovází 6 varhaníků.  

Kaţdoročně pastorační rada pořádá spoustu farních akcí včetně farní 

veselice, při které se všichni sejdou a veselí se. Na farní zahradě 

pěstují farníci vinohrad a trnky. 

V pátek po mši svaté mají ministranti schůzi s panem farářem. Většinou hrají hry. Na 

podzim hrají turnaje ve florbalu, který trénují občas na místním hřišti. Také tady máme 

schóličku, která nám krásně zpívá. 

 

                                      Štěpán Blaha a Pavel Leskovan 



 

                                 

                                                                                Eco okénko  
 

 

 

 

Slovo ekologie. Co znamená? 

Je to věda, která se zabývá ochranou planety Země. 

Ekologické předměty jsou šetrné k přírodě například: 

papírové kelímky, brčka, tašky a misky. Ekologické 

věci jsou i sklo a látka. Nepatří sem plast.  

Člověk, který se tím zabývá, je ekolog a ten co třídí 

odpad, dělá dobrou věc pro planetu Zemi. Papír se 

rozdrtí a pouţije na výrobu eco papíru. Sklo se drtí a 

pak se taví a vyrábí se z něj další. Plast se spálí a v 

továrnách na plast se vyrábí další. Ale ne z toho 

spáleného.   

 

ZAJÍMAVOSTI 

Kdyţ  se recykluje 1 notebook, ušetří se 392 litrů vody. 

Kdyţ se recykluje 100 mobilů, ušetří se 25 litrů ropy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



 

Projekt SDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Sběrný dvůr odpadů“ 

byl realizovaný  v roce 2011, 

realizace tohoto projektu činila 

celkem 12 435 688 Kč. Příspěvek z fondu Evropské unie 10 570 335(85%), od Státního 

Fondu Ţivotního Prostředí České Republiky 621 785(5%). Příspěvek Jihomoravského kraje 

činil 621 785(5%) a obec Vacenovice dodala 621 785(5%)Kč.  

Celý projekt byl 

spolufinancován Evropskou 

unií  - Fondem  soudrţnosti 

a Státním fondem ţivotního 

prostředí ČR v rámci 

Operačního programu 

Ţivotního prostředí. 

 

 

  

O ochraně ţivotního prostředí mluvíme často i ve škole v různých hodinách, kdykoliv se 

paní učitelce zdá, ţe téma, na které jsme narazili je dobré s ochranou ţivotního prostředí 

spojit. Proto si uvědomujeme důleţitost toho, abychom naše prostředí chránili. 

 

 

                  

          Šimon Bábík 



Členové redakce: žáci páté třídy ZŠ Vacenovice a jejich třídní paní učitelka 

 

 

 

 

V časopisu jsou pouţity obrázky: 

 z akcí ZŠ Vacenovice a spolků z Vacenovic 

 servery: cz.depositphotos.com, maminkamidetem.cz, dosekace.cz, loutky.heureka.cz 


