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Na Velikonoční výstavě jsou každoročně prezentová-
ny nové úžasné výrobky našich žáků. Mimo jiné také 
díky tomu, že kabinet výtvarné výchovy byl vybaven 
báječnými přístroji na výrobu nejrůznějších dekora-
tivních předmětů.

Nově vzniklou školní tradicí se stalo „Pečení veliko-
nočních beránků“. Odvahu pustit se do této  aktivity 
v sobě našli žáci 9. B, jejich příkladu následovali i žá-
ci některých dalších tříd.

„Spory bohů“. Originálním námětem z prostředí sta-
rořeckých bohů, úžasnými kostýmy a zejména skvě-
lými hereckými výkony nadchlo Václavské divadélko 
paní vychovatelky Nahodilové každého diváka!

Naši žáci se pod vedením paní Hercové poprvé zú-
častnili soutěže Bronzový Superpohár v baseballu. 
Podařilo se jim porazit všechny ostatní třebíčské ško-
ly a za 1. místo získat zlatou medaili!

Okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář dopadlo pro 
naši školu velmi úspěšně. V kategorii žáků 5. a 6. 
ročníků jsme obsadili všechny tři první příčky, v ka-
tegorii starších žáků pak třetí, čtvrté a sedmé místo. 
Žáky do soutěže skvěle připravila paní učitelka Do-
kulilová.

Organizátorům akce pod vedením pana učitele 
Veleby i 320 spokojeným účastníkům pohodové-
ho druhého ročníku Václavského sportování počasí 
opravdu přálo.

„Barevný den“ organizují každoročně v červnu vyu-
čující prvního stupně školy. Soutěžení se pravidelně 
zúčastňují i klienti Denního stacionáře pro tělesně 
a mentálně postižené děti a mládež a Speciální MŠ 
Třebíč.

Jako připomínka hrůz druhé světové války, zrůdné 
nacistické ideologie a holocaustu se každoročně usku-
tečňuje exkurze pro žáky 9. ročníku do koncentrační-
ho tábora Mauthausen nebo Osvětim.

Velmi  dobrá  je spolupráce  se  Základní  školou 
J. Hollého ze slovenské Šaĺy. Během návštěvy této 
školy absolvovali žáci škol fl orbalový zápas, Václav-
ské divadélko předvedlo žákům II. stupně školy svou 
hru „Spory bohů“ a své zkušenosti z výuky si tento-
krát vyměnili vyučující prvních stupňů obou škol.

Soutěž „Václavský talent“ se v loňském roce konala 
poprvé. Vítězové soutěže vystoupili v nové tělocvič-
ně, kde si jejich úžasné pěvecké výkony vychutnali 
všichni žáci školy.

Pod záštitou Velvyslanectví Th ajského království se 
v  hale  naší tělocvičny  uskutečnilo  Mistrovství ČR 
v muaythai. Akci pořádal klub Th aibox Devils Tře-
bíč ve spolupráci s naší školou.

Žáci naší školy ve školním roce 2015/2016 nasbí-
rali nejvíce PET lahví (4 443 kg!) a použitých mo-
nočlánků (965 kg!) v konkurenci všech třebíčských 
základních škol. Ve sběru papíru byli druzí (51 699 
kg!). Za tato vítězství škola obdržela fi nanční část-
ku v celkové hodnotě 22 tisíc korun. 

Žáci ze zájmového kroužku školní družiny Flétnička 
pod vedením paní Brychtové každoročně rádi před-
vedou své umění dětem z MŠ Demlova.


