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Zahájení školního roku
1. září začal pro žáky ZŠ Jihomoravské náměstí nový školní rok 2014/2015. Z důvodů deště
proběhlo slavnostní uvítání v tělocvičně školy. Prvňáčky a jejich spolužáky přišel uvítat i pan
starosta Jiří Ides s panem místostarostou Mgr. Petrem Semerádem. Krátce k dětem
promluvili i chlapec a dívka školy a paní ředitelka Mgr. Olga Bauerová. ZŠ čeká nabitý rok, ve
kterém bude své služby poskytovat skoro 380 žákům.
http://zsjihomoravske.rajce.idnes.cz/ZAHAJENI_SKOLNIHO_ROKU_2014_2015_1.9.2014/

Na ZŠ Jihomoravské náměstí začíná školní rok plný malých i větších překvapení
„Mami! A která je moje paní učitelka?“ ptá se plna očekávání malá Terezka, která dneska
nastupuje do první třídy a nemohla se již dočkat. Na její první cestu do školy jí pršelo štěstí, a
tak čeká, co se bude dít v prostorách školní tělocvičny.
Spolu se svými skoro 380 spolužáky z obou stupňů se dočká vřelého uvítání od dívky a
chlapce školy, paní ředitelky Olgy Bauerové, od pana starosty Jiřího Idese a od pana
místostarosty Petra Semeráda. A pak už honem za paní učitelkou a vzhůru do třídy. Je
potřeba toho tolik zvládnout – obhlídnout vhodné místo k sezení, seznámit se se spolužáky,
vybrat si některý z nabízených 29 kroužků a zjistit, co se tu bude vlastně všechno dělat.
Nejen na Terezku čeká nový školní rok, který přinese různá překvapení.
O jednom velkém, prvním, přichází zpráva hned první den školního roku 2014/2015.
ZŠ Jihomoravské náměstí se podařilo získat dotaci od Ministerstva životního prostředí pro
děti z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. V první polovině listopadu, kdy již určitě začne
topná sezóna, bude celý první stupeň na ozdravném pobytu v Krkonoších. První až páté třídy
vyrazí do Špindlerova Mlýna a celých deset dní budou poznávat krajinu našeho nejvyššího
pohoří. Škola se prostě přestěhuje do Krkonoš. Žáky čekají hodiny češtiny a matematiky, jak
jsou zvyklí ze svých lavic, ovšem navíc i ekobádání, besedy a sportovní aktivity na čistém
vzduchu v horách a plavání v bazénu. To vše pod dohledem jejich oblíbených učitelek a
učitelů, vychovatelek a asistentů. Aby péče o děti byla perfektní, vypravují se z Brna s naší
školou jako doprovod i dvě lékařky a zdravotní sestra.
Další překvapení ale čeká žáky již v období od 14. do 21. září. Přijede totiž velmi vítaná
navštěva - 7 zahraničních studentů a studentek. Zástupci Brazílie, Číny, Bulharska, Iránu,
Egypta, Rumunska a Indonésie se sjedou žákům přiblížit svou kulturu a budou chtít
nakouknout do té naší. Žáci mají tak jedinečnou příležitost zjistit, jak žijí lidé z jiné kultury,
mohou ukázat svou kulturu a procvičit své jazykové schopnosti.

1. září 2014 začalo nových deset měsíců školního roku, které hodláme plně využít pro dobro
Vašich-našich dětí. A o tom, co se u nás právě děje, Vás budeme dále na stránkách Aktualit o
Slatině rádi informovat.

ZŠ Jihomoravské náměstí přesune výuku do Krkonoš!
Žáky všech ročníků 1. stupně základní školy Jihomoravské náměstí čeká od 2. do 12.
listopadu jedinečný ozdravný pobyt "Škola v Krkonoších". Kromě běžné výuky českého jazyka
a matematiky je pro žáky připravena spousta zajímavých aktivit, v nichž budou zábavnou
formou zahrnuty i ostatní vyučované předměty.
A co že je vlastně čeká?
V rámci tzv. "ekobádání" budou žáci seznámeni s ekosystémem Krkonošského národního
parku, s pravidly pohybu v přírodě a turistickým značením. Během vycházek po okolí
Špindlerova Mlýna budou poznávat krásy horské přírody, poznávat stromy a rostliny dané
oblasti, pozorovat a určovat stopy zvířat a koloběh vody. Čekají je i besedy se zaměstnanci
KRNAPu, kde se žáci dozví mnoho zajímavostí o přírodě v národním parku.
Pro případ nepříznivého počasí budou mít k dispozici bazén i tělocvičnu, kde se budou moct
sportovně zabavit.
A kde budou bydlet?
Ubytování a stravu zajistí horské objekty v okolí Špindlerova Mlýna: Erlebachova bouda,
Josefova bouda, Moravská bouda, Penziony David a Martin, Vila Tereza a chata Vatra.
Věříme, že tento pobyt bude pro žáky nejen zdravotním přínosem, ale i příjemným
zpestřením výuky.

PRVŇÁČCI V KNIHOVNĚ
V úterý 7. října navštívili žáci 1. tříd knihovnu J. Mahena ve Slatině. V rámci projektu „Poprvé
do školy - poprvé do knihovny“ byli panem místostarostou Mgr. Petrem Semrádem
slavnostně pasováni na rytíře knih a čtenáře knihovny. Žáci si odnesli šerpu, malé drobnosti
a přihlášku do knihovny. Již teď se těší, až si sami přečtou první knížku.

SPOKOJENÍ UČITELÉ
Do rodiny projektů, ve kterých je ZŠ zapojena, přibyl jeden nový, nazvaný ODPOČATÝ
A SPOKOJENÝ UČITEL = LEPŠÍ A KVALITNĚJŠÍ UČITEL. V jeho rámci již došlo k obnově vybavení
sborovny, učitelé mají dále možnost zapojení do přidružených akcí či aktivit, např. návštěvy

arteterapie, psychologa či maséra. Škola jím naplňuje status Zdravé školy, kdy se stará o
zdraví nejen žáků, ale i učitelů. Projekt vznikl přímo na půdě školy a získal podporu
Jihomoravského kraje, který přispěl na jeho financování.

PROJEKT EDISON
V týdnu od 15. 9. do 19. 9. 2014 proběhne na naší škole projekt Edison pořádaný
studentskou organizací AISEC. V rámci tohoto projektu k nám zavítají stážisté z Indonésie,
Brazílie, Číny, Iránu, Egypta, Bulharska a Rumunska. Celý týden se budou věnovat našim
žákům i dětem v mateřské škole a anglicky jim přiblíží život ve vzdálených zemích. Celkem
120 hodin v angličtině bude přínosné pro rozvoj komunikačních kompetencí žáků.
Bližší informace o projektu se dozvíte na: http://www.aiesec.cz/skoly/edison

PROJEKT HOBIT NA FACEBOOKU
Naše škola se zapojila do projektu HOBIT - HOdina BIologie pro živoT: Implementace
problematiky cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních onemocnění do školního
vzdělávacího plánu. Na adrese www.facebook.com/projekthobit se můžete stát fanoušky
projektu a od 16.10. se tam můžete zúčastnit minisoutěže s možností vyhrát stylové ceny.

VÝSLEDKY SBĚRU PAPÍRU
Všechny krabice a koše ve třídách a na chodbách určené na papírový odpad jsou prázdné,
v kabinetech učitelů, zvláště těch třídních, a v řadě domácností byste nenašli zbytečný
lísteček. Podzimní sběr papíru a drobného elektroodpadu je u konce. Téměř tři a půl tuny
sesbíraného papíru je výsledkem práce žáků a jejich blízkých. Školní parlament všem děkuje a
oznamuje, že nejlépe si tentokrát vedly třídy 2.A (329,3 kg), 4.B (392,5 kg) a 3.B (811,8 kg).
Na vítěze čeká odměna a výtěžek ze sběru putuje do Indie Deepice a Joelovi.

SETKÁNÍ S EDISONEM, ANGLIČTINOU A VELKÝM KUSEM SVĚTA
Co myslíte, dá se potkat v Brně Edison? Překvapivá odpověď je, že se dá potkat dokonce bez
problémů. Ovšem není myšlen ten Thomas Alva Edison - vynálezce žárovky. Ten se zasloužil
o osvětlení Mahenova divadla a Brno dokonce i osobně navštívil, ovšem v roce 1931 bohužel
zemřel. Kterého Edisona lze tedy v Brně, konkrétně na Základní škole a mateřské škole
Jihomoravské náměstí v Brně – Slatině, potkat? Našich Edisonů je vlastně sedm, ani jeden se
Edison nejmenuje, ale všichni se zúčastnili projektu, který nese tento název. Edison je
mezinárodní projekt organizace AIESEC, který si dává za úkol bojovat proti předsudkům
aktivní cestou. A jak takový boj probíhá? Takový Edison přijede na Vaši školu a bojuje

úsměvem a vyprávěním o své zemi, kultuře a zvycích. Žákům prostě ukáže, že je člověk jako
oni.
Naše škola má štěstí, že díky studentské organizaci AIESEC přijelo takových bojovníků hned
sedm –Thays z Brazílie, Dana z Rumunska, Rania z Egypta, Intan z Indonésie, Crystal z Číny,
Ivan z Bulharska a Pegah z Íránu.

Ráno 15. září začal prostě jiný a neobvyklý týden. Učebnice jsou zapomenuty, úkoly se
nedávají a jediné, co je potřeba, je angličtina, ve které probíhá komunikace se vzácnou
návštěvou. Ta se dočkala bouřlivého uvítání hned první den v tělocvičně školy.
Mezitím, co naši Edisoni navštívili mateřskou školu, si žáci základní školy v angličtině
připravovali svou prezentaci o naší zemi. Musí přece Edisonům představit místo, kam přijeli.
Na oplátku pak čeká už program jednotlivých praktikantů. Třídy už nejsou 6. B. či 9. A. –
dostali jméno po státech, odkud pochází návštěva. A tak na chodbě je slyšet hovor: „Kde
máme být příští hodinu?“ „Jdem do Indonésie …“
A co třeba žáky v Indonésii čeká? Usměvavá Intan, která vám povykládá vše, co ví o své zemi,
zazpívá vám, zatancujete si s ní, zahrajete si pár her a podiskutujete o životě v Indonésii. A až
vstřebáte zážitky z Indonésie, už na Vás čeká Ivan z Bulharska v národním kroji se svým
programem.
Již po prvním dnu jsou vidět první náznaky navázaného přátelství. Někteří žáci si dokonce
jako suvenýr domů odnášejí podpisy Edisonů. „Já si připadám jako popová hvězda!“
s úsměvem a fixou v ruce stojí uprostřed chodby jeden z Edisonů v chumlu dětí, které
nastavují ruce.
V úterý musí již někteří z návštěvníků měnit svůj odpolední program. „Jdeme s dětmi do
kina,“ říká u oběda Egypťanka Rania, která ráno byla pomoct v mateřské školce dítěti, které
umí jen arabsky a česky se zatím nedomluví.
Projekt Edison zakončíme na naší škole v pátek 19. září slavnostním shromážděním opět
v tělocvičně. Naši žáci si pro tuto příležitost připravují prezentace o všech zemích, které měly
možnost během tohoto týdne navštívit. V angličtině pak tyto prezentace přednesou.
Věříme, že na projekt Edison budou naši žáci ještě dlouho vzpomínat, že se podaří navázat
dlouhodobé mezinárodní přátelství. A kdo ví? Třeba jednou bude Českou republiku
v projektu Edison reprezentovat i absolvent naší školy.

ŠESŤÁCI NA VYSOČINĚ ZAŽILI VÝSTUP NA MOUNT EVEREST
Přechod z prvního na druhý stupeň není zrovna jednoduchá záležitost. Žáci si musí zvyknout
na střídání učitelů, kteří přicházejí do třídy. Každý z učitelů má jiný styl učení, každý má také
jiné nároky. Také vztahy ve třídě začínají mít jinou dynamiku. Aby tato velká změna nebyla
tak radikální a aby se žáci mohli s touto změnou lépe vyrovnat, pořádá naše škola každý rok
pro šesté ročníky tzv. adaptační pobyt. Tento školní rok se žáci od 23. do 26. září vypravili na
rekreační základnu Gaudeamus v obci Milovy v CHKO Žďárské vrchy. Celý pobyt byl volně
koncipován jako „zážitková hra“, jejímž cílem byl výstup na Mount Everest. Na cestě žáky
doprovázely úryvky z knihy Vzhůru od anglického dobrodruha Edwarda Gryllse.
Dále již vybíráme pasáže z deníku neznámého autora:
Úterý 23. září 2014:
Členové expedice se scházejí na smluveném místě v plném počtu a s plným vybavením.
Cestu vlakem krátíme prvními úkoly, které nás rozdělují do jednotlivých týmů a dovádějí
k prvnímu plánování výstupu na Mount Everest. Po přesednutí na autobus končíme
v poslední větší civilizaci. S krosnami na zádech se vypravujeme do našeho tábora. Po cestě
krmíme kozy, koně a překvapivě i lamy, které tu místní chovají. Po poledni přicházíme do
základního tábora. Domorodci nás vítají s úsměvem. Ubytováváme se a narážíme na první
problém spojený s naší výpravou. Je potřeba navštívit investory, kteří nám zafinancují naši
cestu na nejvyšší horu světa. Je potřeba v týmu vypracovat projekt a prezentaci. Je nutné
přesvědčit investory, aby investovali do naší výpravy co nejvíce peněz. Všechny týmy pak
pomocí místní měny a dalších úkolů musí zajistit dostatek vybavení pro svou výpravu. Večer
již na tábor padá silná mlha, a tak se jednotlivé týmy musí s menšími či většími komplikacemi
dostat do jídelny. Tam pokračuje družba s ostatními horolezci, kteří vykládají své zážitky
z jiných výprav.
Středa 24. září 2014:
Počasí ráno překvapuje – nad obzorem vychází slunce. Naplánovanému celodennímu
výstupu nestojí nic cestě. Po snídani se tedy vyráží a přicházejí první kopce, potkáváme první
skály. Zároveň se ale objevují první problémy – ledová pole. Ty lze překonat jen v týmech,
chůzí v závěsu. Aby členové týmu přežili, musí se spoléhat nejen na sebe, ale i na zbytek
družstva. Kopce jsou čím dál tím příkřejší a navíc se expedice dostává i do oblastí, kde padají
laviny. Pokud je pád laviny nahlášen vůdci expedice, je potřeba se co nejrychleji zachránit
výstupem na vyvýšené místo. Překonáváme Devět skal. Čas začíná trošku tlačit, a aby
expedice přišla do západu slunce do tábora, rozhoduje se změna naplánované trasy přes
výběžek místní civilizace, obec Křižánky. Expedice přichází do tábora v naplánovaném čase.
Čtvrtek 25. září 2014:
Je zataženo, v noci pršelo. Dopoledne se dostáváme k ledovcovému plesu (Milovský rybník).
Zde členové expedice i jednotlivých týmů řeší další problémy, které se po cestě na vrchol
Everestu vyskytly - např. je potřeba vybudovat lávku, po které se přejde na druhou stranu
průsmyku. Po obědě se vydáváme na další cestu k vrcholu. Počasí je tentokrát nemilosrdné –
expedici v půli cesty promočí průtrž mračen. Naštěstí jsou členové dostatečně vybaveni a ani

déšť nemůže expedici od výstupu na vrchol odradit. Večer po nácviku některých běžných
činností za ztížených podmínek v podobě horolezeckých rukavic se na základně rozhoří
táborový oheň.
Pátek 26. září 2014:
V noci opět pršelo. Ovšem meteorologická stanice v ranních hodinách hlásí ideální počasí pro
výstup na vrchol. Horolezci tak nemohou výstup odkládat. Střecha světa již jiný termín
nenabídne. Za zvuků hymny na rtech tak expedice vystupuje na vrchol Mount Everestu, kde
najde i malý poklad. Sestupujeme do základního tábora, vyhodnocujeme akci, říkáme si
zážitky a necháváme zde i pozitivní vzkazy ostatním členům expedice.
Džomolungmo nezapomeneme!

Kapky přírody pršely ve Španělsku
Projekt Comenius, kterého se naše škola účastní, vstoupil do své další části s pojmenováním
Drops of nature (Kapky přírody). Hostící školou této části projektu byla IES San Andrés ve
španělském městě León. V týdnu od 20. do 26. října přivítala tato škola ostatních sedm škol
ze šesti evropských států. Za naši školu bylo vysláno pět zástupců – tři pedagogové a dvě
žákyně. Celá naše delegace měla jedinečnou možnost nakouknout do zákoutí španělské
kultury, která obyčejnému turistovi zůstanou skryta. Žákyně bydlely týden u španělských
rodin a obohacovaly své komunikační schopnosti, pedagogové zkoumali španělský školský
systém. Naši učitelé mohli vidět, jak španělská škola pracuje, jak se učitelé připravují a jak
řeší specifické problémy učitelského řemesla. Během nabitého programu žáci a učitelé všech
škol navštívili významné pamětihodnosti, přírodní památky a vypracovali několik společných
projektů. Naše žákyně tak např. představily ostatním účastníkům naše národní parky či
pomohly vypracovat velký společný herbář, do kterého jsme usušili několik typicky českých

kytek. Příští setkání projektu Comenius s názvem Drops of skills (kapky dovedností) bude
v prvním prosincovém týdnu v rakouské Vídni.

SRDEČNÉ POZDRAVY Z KRKONOŠ POSÍLÁ 1. STUPEŇ
Cesta byla dlouhá, ale bez probémů. Ubytovali jsme se a už jsme stihli i procházku. Přivítalo
nás krásné počasí a teď se chystáme na večeři. Fotky budete moci sledovat v naší
galerii http://zsjihomoravske.rajce.idnes.cz/.

V TÝDNU OD 24. 11. PROBÍHÁ KONZULTAČNÍ TÝDEN 1. STUPNĚ A 8.B
Termín schůzky si rodiče dohodnou s třídním učitelem.

Škola v Krkonoších– úryvek z deníku 1.ABC
Cesta do Krkonoš byla dlouhá, ale utekla nám. Z ohlasů dětí víme, že se jim v autobuse líbilo.
Všem se také líbí jejich pokoje. Každá třída má své patro. Odpoledne jsme šli na výpravu
kolem naší chaty a pak ještě na jednu - za Krakonošem.

V pondělí jsme se kromě matematiky a češtiny věnovali objevování okolí a naše putování
mělo téma VODA. Našli jsme potůčky, rybníček a mlýnské kolo. Celý den jsme hráli na
honěnou s mlhou, která klesala a stoupala, jak se jí chtělo. My jsme se ale nedali a za
sluníčkem vyrazili k chatě Špindlerovce. Překročili jsme hranici do Polska a hned za ní jsme
sluníčko našli. Uspořádali jsme mu i malý koncert. Písnička o pramínku se mu určitě líbila,
takže nám přeje a vůbec nám tu není zima.
V úterý vstáváme do sluníčka. Děti spaly krásně celou noc a posílali domů "snovou poštu",
určitě se vám o jejich dobrodružstvích zdálo. Nezapomeňte jim po návratu říct, že to funguje,
budou mít velkou radost. Dnešním tématem byl sport a hry - pohybové i na stmelení
kolektivu. I když nás ráno mlha opět trochu strašila, nakonec se stáhla do údolí a my si užili
nádherný den na sluníčku. Prozkoumali jsme další kus okolí naší krásné chaty a cestou
následovali statečného krejčíka, který se vydal za Krakonošem. Jako on jsme přelézali a
překonávali překážky a nakonec jsme vyšplhali skoro až na vrchol kopce. Tam jsme si dali
chleba s tvarohem a jak všem panečku chutnalo. Horský vzduch a sluníčko platí na malé
školáčky stejně jako na princeznu Zubejdu.
Ve středu je všechna mlha pryč, vítr ji odfoukl a tak si užíváme sluníčka. Dopoledne ale pouze
za oknem. Učíme se a připravujeme na odpolední výlet do Vrchlabí a Špindlerova Mlýna. Ve
Vrchlabí jsme navštívili pracoviště KRNAP a také záchrannou stanici pro zvířata. Ve Špindlu
jsme si zaplavali a protože to byl opravdu náročný den, v 8 hodin je ve všech pokojích ticho a
tma. Děti posílají moc pozdravů a mají velikou radost, ze všech dopisů a pohledů, které
dostávají. Paní učitelky děkují za pozdravy. Užili jsme si všichni další náročný, ale krásný den.
Zápisy z dalších dnů a bohatou obrazovou dokumentaci naleznete ve fotogalerii na školních
webových stránkách.

Píšeme všemi deseti
Od září máme na počítačích v našich odborných učebnách licencován program ZAV, který
slouží k výuce psaní na klávesnici všemi deseti prsty. Po prvních měsících užívání se zdá, že
jsme ve výběru tohoto programu měli šťastnou ruku, a úspěšně narůstá počet zvládnutých
cvičení, a to nejenom u žáků sedmého ročníku, kteří se ve výuce informatiky na práci s tímto
programem v hodinách zaměřují především. Naši žáci mají navíc možnost procvičovat také
doma, škola v případě zájmu zprostředkuje přístup k odpovídající placené verzi.
Čerstvou novinkou je pak kompletní obnova vybavení jedné ze dvou našich učeben
informatiky.

Vážení rodiče,
ve dnech 15. a 16. ledna 2015 (čt a pá) v době od 13 do 16 hodin se bude vyplácet příspěvek
VZP na Školu v Krkonoších ve výši 1200 Kč/žák. Výplata se bude provádět v pokladně školy
(budova 1. stupně 2. patro). Příspěvek bude vyplacen pouze zákonným zástupcům po
předložení občanského průkazu.

Mgr. Olga Bauerová

Vážení rodiče,
Oznamujeme vám, že příspěvky VZP ve výši 1200,- Kč na jednoho pojištěnce, žáka naší školy,
budou vypláceny po administrativním zpracování v lednu 2015. Podle uzavřené Smlouvy o
poskytnutí finančních prostředků z Fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České
republiky čl. 4 je příspěvek vázán pouze na děti a žáky – pojištěnce VZP ČR ve věku od
dovršení 4. roku života až do 16 let včetně, kteří:
a) se vzdělávají ve školách na území ČR,
b) jsou po celou dobu účasti na tuzemském ozdravném pobytu pojištěnci VZP ČR,
c) v době účasti na tuzemském ozdravném pobytu nejsou přeregistrování k jiné zdravotní
pojišťovně,
d) jsou registrováni v Klubu pevného zdraví VZP ČR.
Celkové vyúčtování Školy v Krkonoších proběhne až v druhé polovině ledna 2015 po obdržení
dotace SFŽP na účet školy. O vyúčtování budete informování prostřednictví žákovských
knížek.
Mgr. Olga Bauerová

O KRÁSNOU VÝZDOBU U VCHODU DO ŠKOLY SE I LETOS STARÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA

Zápis do 1. tříd ZŠ
Ve dnech 10. a 11. února 2015 úspěšně proběhl zápis dětí do 1. ročníku ZŠ. Zapsáno bylo
celkem 80 dětí.

Práce školního psychologa pokračuje
Od února posílil náš školní tým o nově příchozí psycholožku, která naváže na práci předešlé
psycholožky, která na naší škole projektem MINIMAX, prevence rizikového chování,
mapovala klima v jednotlivých třídách. Dále vybavovala žáky důležitými znalostmi
a dovednostmi pro velice aktuální společenské problémy jako je např. kyberšikana či
stalking.
Škola získává, díky financování z rozvojového programu na podporu školních psychologů
a školních speciálních pedagogů, školní psycholožku, která bude moci s našimi žáky průběžně
pracovat a operativně reagovat na aktuální situace. Z celého Jihomoravského kraje získalo
podporu 19 škol a my jsme mezi nimi. Za získáním této dotace stojí práce nejen paní
ředitelky, ale i její zástupkyně pro projektový management.

LVK Ramzová 2. - 6. 2. 2015
Také letos čekal sedmé třídy tradiční lyžařský výcvikový kurz. S šestadvaceti dětmi odjeli tři
instruktoři a zdravotník. Podmínky pro lyžování měli ideální, počasí bylo zejména v první
půlce týdne nádherné, před kurzem přituhlo a začalo sněžit, takže sněhu jsme také měli
dostatek. Žáci byli zdatní, ti, co na začátku jezdit uměli, pilovali styl, a ze všech původních
nelyžařů se po absolvovaném výcviku stali velice šikovní lyžaři, které do jednoho lyžování
moc bavilo.

Do LVK jsme jako obvykle zařadili i závod ve slalomu, tentokrát ve čtvrtek odpoledne, aby si
v pátek dopoledne ještě děti užily závěrečné volné jízdy. V našem závodu byli první tři chlapci
rychlejší než první tři děvčata, a proto jsme vyhlásili každou kategorii zvlášť. Pořadí chlapců:
1. Tomáš Bábuněk, 2. Ondřej Dohnal, 3. Tomáš Marek. Pořadí děvčat: 1. Aneta Dvořáková, 2.
Nikol Sonsbeeková, 3. Lucie Dvořáková. V pátek po obědě se nám ještě naskytla příležitost
přihlásit naše nejrychlejší závodníky do veřejného závodu pořádaného na „naší“ sjezdovce.
Umístili se nám dva závodníci – shodně druzí byli Ondra Dohnal a Tomáš Marek. Gratulace
putuje nejen k úspěšným závodníkům, ale ke všem, kteří se celý týden velmi snažili. Pod
vedením svých instruktorů udělali ve svých lyžařských dovednostech veliký pokrok. LVK 2015
třikrát zdar a SKOL!

Školní kolo recitační soutěže
Postupující z třídních kol recitační soutěže se jednoho středečního odpoledne sešli, aby
z nich odborná porota mohla vybrat nejlepší recitátory tohoto školního roku. Před
návštěvníky z řad rodičů a spolužáků předvedli soutěžící výkony, za které si všichni zaslouží
pochvalu. A ti nejlepší si domů odnesli čestné diplomy a věcnou odměnu. Prvního místa ve
svých kategoriích dosáhli: Elena Fujciková (za 1. roč.), Daniela Pisková (za 2. a 3. roč.),
Barbora Neužilová (za 4. a 5. roč.), Petra Kunovská (za 6. a 7. roč.) a Veronika Hocková (za 8.
a 9. roč.). Nezbývá než poděkovat všem zúčastněným a pogratulovat vítězům!

Florbalový úspěch
Nedávno jsme se mohli ve škole radovat také z oslnivého sportovního výsledku, to když
žáci 9. ročníku Lukáš Gábor, Michal Vonášek, Jaroslav Šlagor, Zdeněk Kaisler, Petr Šebesta, a
Marco Assenov získali 1. místo na turnaji starších žáků ve florbale, přičemž Jarda Šlagor byl
navíc vyhlášen nejlepším brankářem. Výše jmenovaným patří gratulace a poděkování za
reprezentaci školy.

První pololetí z pohledu školního parlamentu
Do žákovského parlamentu se vloni v září zapojilo 24 žáků 4. až 9. ročníku ZŠ. V průběhu
školního roku má parlament téměř každý druhý týden schůzky, kde žáci plánují akce, které
ozvláštňují život na naší škole, a také je čeká zábava formou různých kolektivních her
a mimoškolních aktivit, které si zaslouží za svoji dobrovolnou činnost ve prospěch svých
spolužáků.
V říjnu jsme jako stmelovací akci parlamentu pojali výlet do Lanového centra Jungle park
v Pisárkách, kde se spousta z nás musela překonat a zvládnout vší silou 33 překážek ve
výškách. Byl to silný adrenalinový zážitek pro všechny zúčastněné.

Jednou z prvních akcí parlamentu byl sběr papíru a drobného elektroodpadu, do kterého se
žáci velmi aktivně s pomocí rodičů zapojili. Motivací bylo získání odměny pro celou třídu, a to
vyjet si třeba do žáky vysněného Bonga. Výtěžek ze sběru putoval do Indie na adoptivní děti
Deepicu a Joela.
V prosinci parlament připravil Mikulášskou pochůzku od těch nejmenších v MŠ, přes
1.stupeň až po celý 2. stupeň ZŠ, se sladkým dárečkem pro každého. Koncem ledna
parlament zajistil dvoudenní akci Palačinky, na kterou se žáci každý rok moc těší. Palačinky
smažili žáci 9. ročníku a výtěžek půjde jednak na dobročinnost, ale trochu i na slavnostní
ukončení školního roku.
Začátkem února proběhl svátek svatého Valentýna, kdy všichni žáci dostali papírová srdce
a mohli do něj napsat přání a poslat ho tomu, koho chtěli potěšit.
Další akce v 2. pololetí se již připravují, namátkou Barevný den, Bláznivý den a Den dětí.

Dopravní výchova s Empíkem cyklistou
V průběhu školního roku 2014/2015 se třídy 4.A a 4.B účastní preventivního programu
dopravní výchovy Městské policie s názvem Empík cyklista. Máme za sebou praktickou část
jízdy na cyklistickém kole na dopravním hřišti a všechny tři bloky teorie, která probíhala ve
třídě, vedených strážníkem Městské policie. Spolu s ním se žáci seznámili s dopravními
značkami, výbavou jízdního kola a modelovými situacemi na křižovatkách. Nyní nás v květnu
čeká druhá návštěva dopravního hřiště, kde své nabyté vědomosti žáci jistě zúročí a nakonec
získají svůj první řidičský průkaz.

Šplh na tyči
V úterý 18. března proběhlo v tělocvičně ZŠ obvodní kolo ve šplhu na tyči pro 2. stupeň. Naši
žáci soutěžili v kategoriích mladší chlapci, mladší dívky (6. a 7. roč.) a starší chlapci
(8. a 9. roč.). Po napínavých soubojích pak vzešli z našich řad tito postupující do městského
kola: v kategorii mladších dívek se na 3. příčce umístila Barbora Uhrová ze 7.A. Na stejné
příčce skončilo i celé naše dívčí družstvo ve složení Barbora Uhrová, Anna Slezáková a Lucie
Dvořáková (všechny ze 7. roč.). V kategorii starších chlapců skončil na děleném 3. místě Petr
Šebesta z 9.A. Všichni závodníci si zaslouží poděkování a ti nejlepší velkou gratulaci.
V městském kole, které se uskutečnilo 25. března na ZŠ Vedlejší, bojovalo naše družstvo
starších chlapců ve složení Petr Šebesta, Jakub Andrysík a Jaroslav Svoboda (všichni z
9.A) a dosáhlo zde skvělých výsledků. Mezi jednotlivcivybojoval 3. místo časem 2,5s Jakub
Andrysík, týmově kluci dosáhli dokonce na stříbrnou pozici. Chlapcům děkujeme za skvělou
reprezentaci školy a gratulujeme!

Návštěva knihovny
Žáci 1. ročníku byli letos již podruhé na návštěvě místní knihovny. Tentokrát se zaposlouchali
do četby o chlapci, který se ve škole učí písmenka, číst i počítat. Kniha plná příběhů je od
Petry Braunové s názvem - Kuba nechce číst. Pan místostarosta Mgr. Petr Semrád žákům
poutavě přečetl hned několik kapitol. Všichni poslouchali s nadšením a nejvíce je zaujala
kapitola První vyučovací hodina. Návštěvu jsme zakončili prohlídkou pohádkových knížek
a knihovny. Březen – měsíc knihy jsme tak úspěšně oslavili. Za pěkné čtení děkujeme
a těšíme se na další příběhy.

Dětská scéna 2015
Pro letošní vítěze školního kola recitační soutěže se ve čtvrtek 26. 3. 2015 konalo ve Studiu
dramatické výchovy Labyrint městské kolo recitační soutěže. Za nultou kategorii přednášela
Elena Fujciková báseň od Jana Skácela Uspávanka s Popelčiným oříškem. V první kategorii
získala díky svému přednesu ocenění za lyrické vyprávění Daniela Pisková. Přednášela
Zlatovlásku od Josefa Kajnara. Za druhou kategorii recitovala Barbora Neužilová Polednici od
Karla Jaromíra Erbena. O den později v pátek proběhla recitační soutěž pro žáky 2. stupně.
Školu reprezentovala Veronika Hocková, Marie Ryšavá (obě z 9. A) a Petra Kunovská ze 7. B.
Konkurence byla velká, dívkám se nepodařilo uspět, přestože jejich přednes byl procítěný a
dramatický. Velkým přínosem pro poezii je vlastní tvorba, o kterou se pokoušejí někteří žáci
naší školy. Do budoucna jim přejeme mnoho úspěchů v jejich tvůrčí činnosti. Příští rok se
opět bude na naší škole recitovat, těšíme se na další setkání s poezií a hlavně na děti, kteří se
jí věnují.

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych vás pozvala na již 5. Společenský ples naší školy. Ples se koná v sobotu 7.
března 2015 od 19 hodin v tělocvičnách školy, které se pro tuto příležitost promění v plesový
sál s tanečním parketem, barem a prostorem pro posezení.
K tanci a poslechu vám zahraje skupina BENNY-Q. Program večera dále oživí vystoupení
našich žáků a taneční vystoupení skupiny Abanico.
Občerstvení zajišťuje La Fufu a Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2.
Součástí večera bude i slosování vstupenek. Aby byla nabídka cen co nejbohatší, oslovili jsme
partnery školy, kteří přislíbili, podle svých možností, přispět. Protože i rodiče našich žáků
považujeme za partnery, obracím se na Vás s otázkou, zda máte také zájem se do slosování
zapojit a přispět tak k vydařenému večeru či prezentovat vaši firmu. V případě zájmu
kontaktujte prosím vedení školy.
Vstupenky si můžete zakoupit během února v kanceláři školy (tel. 545 321 600) a jejich cena
je 150 Kč.

Na ples srdečně zvu vás, vaše přátele i širokou veřejnost. Ohlasy na ty minulé jsou skvělé a ti,
kdo tu byli, se rádi vracejí. Doufám, že vás moje pozvání oslovilo a budeme mít možnost se
na plese potkat.
Mgr. Olga Bauerová, ředitelka

5. společenský ples
První březnovou sobotu se obě tělocvičny ZŠ proměnily v kouzelně vyzdobené kulisy
společenského plesu, jehož byla naše škola pořadatelem již po páté. O slavnostní úvod se
postarali žáci školy – nejprve roztomilou kreací Waka Waka v podání žákyň školní družiny
a poté slavnostní polonézou žáků devátého ročníku. Ti se na taneční parket v průběhu večera
vrátili ještě předvést walz. Exotickou vložkou bylo vystoupení břišních tanečnic ze skupiny
Abanico. O to, aby taneční parket toho večera ani trochu nezahálel, se svědomitě starala
kapela Benny-Q. Nezbytný přísun občerstvení včetně koktejlových specialit obstarala
restaurace La FUFU. Celý večer lze jednoduše ohodnotit jako povedený. Všem jmenovaným
i dalším organizátorům, návštěvníkům a mecenášům za to patří srdečné poděkování.

Karneval
V pondělí 9.3.2015 jsme uspořádali tradiční dětský karneval. Celá akce proběhla ve
slavnostně vyzdobené tělocvičně ZŠ. Děti se na něj moc těšily a pečlivě se připravovaly. Ve
školce si vyráběly masky, vybarvovaly si postavičky pohádkových hrdinů, zpívaly písničky

z pohádek a řešily, za co půjdou. Konečně nadešel den D a tělocvična se zaplnila princeznami,
vodníky, čaroději, beruškami, rytíři, piráty a dalšími úžasnými maskami. Paní učitelky
připravily zábavný program, hrála skvělá muzika, a kdo chtěl, mohl si dopřát malé
občerstvení. Do tance se zapojili i rodiče a nechyběly ani zábavné herní aktivity. Všem se
karneval líbil a jen neradi se smiřovali se skutečností, že hraje poslední písnička „Není nutno,
není nutno“, která nás vyprovázela na cestu domů. Ale nám už teď je jasné, že se tady za rok
sejdeme a zase to pořádně rozjedeme.

Comenius v Brně
Druhý březnový týden vyplnila návštěva učitelů a žáků partnerských škol v rámci projektu
Comenius. Zástupci škol z Turecka, Maďarska, Polska, Rakouska, Španělska a Portugalska se
přijeli seznámit s prostředím naší školy a krásami Brna a Jihomoravského kraje. Týdenní
program zastřešilo heslo DROPS of Communication – Kapky komunikace. V jeho duchu se
neslo již úvodní úterní setkání všech zúčastněných v tělocvičně ZŠ, při kterém žáci
jednotlivých škol předvedli nacvičené skeče, které se právě způsobům dorozumívání
v dnešním světě věnovaly. Učitelé poté absolvovali přednášku o českém školství, jejich žáci si
v doprovodu svých českých protějšků mezitím prohlédli celou školu a odpoledne prošli čtyři
různé dílny (korálkování, enkaustika, fyzikální pokusy a hudební kroužek). Na konci dne
zúčastněné čekala společná večeře v restauraci Výtopna, kde přítomné zaujala místní
výzdoba v podobě funkční vlakové minidráhy. Středu vyplnil výlet do Vranova nad Dyjí,
společný oběd a zastávka na Mohyle míru spojená s naučným pořadem o pohnuté minulosti
okolního území. Ve čtvrtek se hosté vrátili do prostor školy, aby mj. před zraky našich žáků
z 2. stupně předvedli něco z kultury své země. Výsledkem bylo jednolité divadelní
představení zakončené sborovým zpěvem lidové písně Kdyby byla Morava, již se žáci ze

všech zemí naučili v úterní hudební dílně. Odpoledne si návštěvníci prošli Brno a večer se
všichni rozloučili gastronomickým zážitkem v restauraci La FUFU. Ohlasy účastníků, které
průběžně do naší školy přicházejí, hovoří o bezproblémovém průběhu a zajímavě
sestaveném programu. Ani jednoho by nebylo bez usilovné práce vedení školy a pověřených
zaměstnanců, za což si zaslouží velké poděkování. Stejně tak srdečně děkujeme rodinám,
které na pár dní přijaly do svého středu a staraly se o děti z partnerských zemí. Žáci naší ZŠ se
díky tomuto projektu mj. opět přišli do kontaktu se zástupci různě odlišných kultur, zlepšili
své komunikační dovednosti a získali další zkušenosti v oblasti tolerance v mezilidských
vztazích.

VELKÉ DÍKY!!!
Děkujeme všem rodinám našich žáků, kteří nabídli ubytování našim zahraničním hostům v
rámci projektu Comenius. Máme samé nadšené ohlasy, takže to vypadá, že se nám vše
podařilo uskutečnit tak, jak jsme si to naplánovali. Jak nás viděli naši hosté? Podívejte se
na http://talkdrops.webnode.hu/photogallery/

Druhá část projektu Brno a jižní Morava bez hranic
Začátkem dubna třídy 6.A., 6.B., 7.A. a 7.B. pokračovaly v setkávání se světem tělesně
oslabených. Tentokrát už však nikoli ve školních lavicích. Žáci navštívili Centrum Kociánka.
Zde se třeba dozvěděli, jak prase či koza může pomoct zkvalitnit klientům Ústavu sociální
péče pro tělesně postiženou mládež život. Měli možnost si dále poslechnout tlukot srdce
koně a během poslouchání získali základní informace o hipoterapii. Celodenní program
vyvrcholil setkáním s klienty. Velké díky patří řediteli projektu Michaelu Svobodovi, který byl
naším průvodcem po celou dobu trvání projektu.

Poslední zastávka projektu Comenius
Dubnovou cestou do severoportugalského města Bragança se uzavřel pomyslný kruh
vzájemných návštěv zástupců partnerských škol ze sedmi evropských zemí, které byly
zastřešeny projektem Comenius. Dvouletý cyklus nabídl žákům naší školy spoustu
neobyčejných zážitků, nových poznání a užitečných kontaktů. Celkově hodnotíme toto
období velmi příznivě, a proto se naše škola zapojí také do dalšího cyklu tohoto projektu,
jenž má v Evropě skvělé jméno, a není nezvyklé, že školy se jej účastní po řadu let.

Oslava Dne Země
Ve středu 22. dubna si žákovský parlament připravil pro žáky 1. stupně ZŠ a děti z MŠ aktivity
ke Dni Země s názvem Jak pomoci Zemi, aby byla čistější? Vše se odehrávalo před školou,
zapojit se mohl kdokoli, kdo šel kolem. Nachystána byly například hry Najdi a roztřiď (hledání

předmětů vyrobených z různých materiálů v trávě a pak jejich třídění do správných boxů)
a Krmení zvěře (trefování vršků z PET lahví na cíl), dále slalom mezi plastovými kužely,
poznávání předmětů a určování použitého materiálu na jejich výrobu nebo přiřazování stop
k obrázkům zvířat. Zájemci z 1. stupně ZŠ se zapojili do výstavy zvířat, která měla u dětí velký
úspěch. K vidění byla morčata, křečci, králíci, pejsci a také želva, řeč se točila okolo péče o
jednotlivá zvířátka. Za splněné úkoly získaly děti razítka do památeční kartičky, která jim
bude připomínat tento den.

PRÁCE NA NOVÉ ZAHRADĚ ZAČALY
20. dubna 2015 byly zahájeny práce na realizaci projektu Zahrada v přírodním stylu MŠ
Jihomoravské nám. 2, na který jsme obdrželi dotaci ve výši přesahující 3 miliony korun
z Operačního programu Životní prostředí. V souvislosti s realizací projektu jsme museli
přistoupit k úpravě zajištění provozu ve třídě Motýlků i v ZŠ. Po dobu budování zahrady bude
vchod od hřiště uzavřen a třída Motýlků bude přístupná pouze přes hlavní vchod základní
školy.
Věříme, že nová zahrada za to opravdu stojí a jako ochutnávku přikládáme celkový pohled na
zahradu z připravené studie. Těšit se můžeme na klouzačky, houpačky, ale také amfiteátr,
smyslovou zahrádku nebo vodní prvek.

Pohár rozhlasu
Ve dnech 5.5. a 7.5. jsme u nás ve škole pořádali obvodní kolo atletických závodů Pohár
rozhlasu v kategorii mladšího a staršího žactva za celkové účasti 35 družstev z 9 škol.
V kategorii mladších žáků zaznamenal individuální úspěch Tomáš Marek ze 7.A, a to
6. místem v běhu na 60 m a 4. místem ve skoku vysokém. Celkově naše družstva mladších
žáků i žákyň skončila shodně na 8. místě. Starší žáci i žákyně se taky v konečném umístění
ocitly na stejné, tentokrát 4. pozici. Zindividuálních výkonů ční nádherné 1. místo Marie
Ryšavé z 9.A v běhu na 800 m. K dalším pěkným umístěním patří 2. a 4. místo dívčích štafet
(A: Zdražilová, Adamcová, Jasinská, Weinlichová; B: Ryšavá, Celfrová, Chybová, Šubrtová), 5.
místo Veroniky Weinlichové z 8.A v běhu na 60 m, 5. místo Veroniky Jasinské z 8.A ve skoku
dalekém a 6. místo Veroniky Zdražilové z 9.A ve skoku vysokém. Mezi hochy obsadil Petr
Šebesta z 9.A 4. místo v běhu na 60 m a Jan Nos z 9.A 5. místo ve skoku vysokém.
Jmenovaným gratulujeme a všem závodníkům děkujeme za nasazení, které předvedli při
reprezentaci naší školy.

Přání maminkám
Besídka pořádaná školní družinou ke Dni matek byla letos koncipována v duchu
večerníčkovských pohádek. Vždyť Večerníček letos oslavuje kulaté narozeniny. Ve středu
13. května tak školní tělocvičnou zněla jedna známá pohádková melodie za druhou. Na
pomyslném pódiu se během tanečních vystoupení vystřídal mj. Mach se Šebestovou, králíci
z klobouku, skřítkové tesaři a nakonec i ne jeden, ale hned celá hromada Večerníčků. Žáci
svými tanečky, hraním na flétnu a zpěvem poslali přítomným maminkám zasloužené
poděkování.

Třetí třídy v Permoniu
Naši třeťáci si vyrazili dne 3.6.2015 na výlet do Permonia do Oslavan. Žáci se rozdělili do
týmů, zvolili si svého kapitána a hráli několikahodinovou zábavnou hru, ve které hledali ve
velikánském prostoru a strašidelných místech kódy, které je dovedly k výhře. Výlet byl velmi
dobrodružný a všem se moc líbil.

Za sedmero horami
Žáci 4. A se svými obrázky příšerek vyhráli v soutěži s názvem „Za sedmero horami“. Jedná
se o soutěž organizovanou studenty Vysoké školy ekonomické v Praze. Odměnou našim
čtvrťákům bude hra pro rozvoj kreativity, fantazie a paměti vhodná do hodin českého jazyka.
Bližší informace o soutěži jsou na http://www.zasedmerohorami.cz/.

9. A. na návštěvě v Praze
Svůj poslední Den dětí na naší škole si užili žáci 9.A speciálním způsobem. Třída se vypravila
na neobyčejný výlet do Prahy. Neobyčejný byl v tom, že se žáci měli možnost seznámit se
základy naší státnosti. Návštěva je totiž vedla do Parlamentu ČR. Ráno jsme měli možnost
podívat se do Poslanecké sněmovny, odpoledne jsme navštívili Valdštejnský palác. V sídle
Senátu jsme se pak dozvěděli hodně o historii této budovy a o jejím zakladateli Albrechtu

z Valdštejna. Žáci v tento den navštívili místa, která znají jen přes televizní obrazovku a která
normálně nejsou veřejnosti přístupná.

Šesťáci dobyli Šerák
Žáci 6.A se vydali na třídenní výlet do Jeseníků. Jejich program byl nabitý. První den
vyzkoušeli priesnitzové lázně, pochutnali si na lázeňském oplatku a do Horní Lipové, místa
jejich ubytování, došli pěšky. V plánu druhého dne byl celodenní pěší výlet na Šerák.
Navzdory všem sténáním všichni dorazili na vrchol. Někteří měli i tolik síly, že část cesty nesli
velké poleno. Na zpáteční cestě se odehrálo několik šiškových a pampeliškových bitev. Večer
patřil oddechu a vypuštění balonu splněných přání. Poslední den se žáci vypravili do Fauna
parku, kde si mohli zblízka prohlédnout velké papoušky ara, pumu, lamy, surikaty aj. Žáci se
domů vrátili nadšeni a plni silných zážitků.

Výlet 2.A a 2.B
Na školní výlet na hrad Buchlov se vydali v úterý 2. června žáci druhých tříd. Po příjemné
cestě autobusem se děti nasvačily, aby měly dostatek sil a energie na zdolání cesty, která
stoupala k hradu strmým kopcem. Děti byly přivítány hradní paní, jež je provedla prostory
krásného starého hradu. Prohlídku doplňovala zajímavými příběhy, které se na hradě během
staletí odehrály. Překvapením byla pro děti „černá paní“, která se na hradě zjevovala,
hluboká tajemná studna i hladomorna. Překrásný pohled do okolí nabídla dětem hradní věž,
na kterou vystoupaly po vysokých točivých schodech. Po absolvování cesty hradem,
občerstvení a nákupu suvenýrů se děti ještě vydaly na pochod k blízké kapličce. Cesta vedla
krásným lesem za příjemného slunečného počasí. Výlet se vydařil, děti byly spokojené, po
návratu unavené, však plné zážitků…

Školní výlet - hrad Veveří
Dne 2.6. se naše třída 5.A. zúčastnila výletu na hrad Veveří. Byl to úžasný zážitek. Z přehrady
jsme šli pěšky na hrad, cca 10 km, zpátky na přehradu jsme jeli parníkem. Největším zážitkem
byla jednoznačně právě projížďka parníkem z Veveří zpět na přehradu. Po dlouhé túře jsme
uvítali dobré občerstvení. Na hradě Veveří byla možnost zakoupit si suvenýr a této možnosti
třída využila. Třídu také zaujala krásná místa na hradě Veveří, konala se tam ukázka
středověkého šatstva a zbraní. I přes všechny bolavé nohy budeme na tento výlet už vždycky
rádi vzpomínat.

Jihočeskou krajinou
Dvoudenní školní výlet 7.A charakterizovalo především nádherné počasí a komorní počet
dvanácti žáků a dvou učitelek, však jsme koneckonců byli u rybníku Komorník ve Strmilově.
První den jsme nachodili cca 15 km, viděli v Jindřichově Hradci úzkokolejku, muzejní expozici
i Krýzovy jesličky (které jsou mimochodem v Guinessově knize rekordů) a z ptačí perspektivy
J.Hradec a okolí, což nám umožnila Městská věž. Poté jsme se nechali unést vodní show s
hudebně-světelným doprovodem v centru Florián a nakonec u řeky Nežárky vyzkoušeli
discgolf, což je vlastně golfová hra, ale na koše a s létajícími talíři. Po návratu do chatové
osady U Sedláka, kde jsme byli ubytováni, jsme si ještě užili krásného a teplého podvečerního
počasí, ideálního k ležení u rybníka, jízdám na vodním šlapadle a opékání špekáčků. Druhý
den jsme si dopoledne zasportovali a poté se přesunuli do Strmilova ke společnému obědu v
restauraci a návratu autobusem domů. Všem se nám výlet moc líbil a shodli jsme se, že
bychom se v rámci školního výletu rádi podívali společně znova na stejné místo.

Čtvrťáci v Permoniu
Žáci 4. A a 4. B společně vyrazili na celodenní výlet do zábavního parku Permonium, které se
nachází v areálu Strojíren Oslavany okolo důlní věže Kukla. Za bránou areálu na ně, kromě
všudypřítomných permoníků, čekalo největší nadzemní bludiště v České republice a s ním
spoustu adrenalinových překážek v podobě důlních chodeb a logických úkolů. Žáci museli
spolupracovat ve skupinkách. Při řešení úkolů hledali číselné kódy, které potom zadávali do
interaktivních panelů. Ty jim na oplátku přidělovaly nové a nové úkoly. Zadáním chybného
kódu ovšem ztráceli jeden ze tří životů. Všichni si hru náramně užili. Několika skupinkám se ji
dokonce podařilo dohrát až do konce a v cíli získali zaslouženou odměnu. Celý den hřálo
sluníčko, takže na závěr většina dětí využila možnosti ochladit se v důlním jezírku ve stínu
sopky.

Školní parlament pořádal Den dětí v mateřské škole
Již tradičně si žáci školního parlamentu připravili několik soutěží pro děti z mateřské školy.
Nebylo lehké vymyslet disciplíny tak, aby pro děti nebyly moc těžké ani lehké. Celé akce se
zúčastnilo 17 žáků školy. Zkusili si, jak je náročné vysvětlovat stejnou věc dokola, mít
trpělivost a při tom všem být milý. Dětem mateřské školy se program líbil a parlamenťáci si
odnesli nové zkušenosti a zážitky z činnosti pro druhé.

Výlet prvňáků
Ve čtvrtek 4. 6. se třídy 1.A, 1.B a 1.C vypravily na školní výlet parníkem po Brněnské
přehradě. Před projížďkou se děti vydováděly v dětském hřišti Mraveniště, které bylo plné
veselých skákacích hradů a různých jiných atrakcí. Všem se nám na výletě líbilo, žáci si užili
nejen prolézačky a jízdu lodí, ale i nakupování.

Sedmáci na přehradě
Třída 7.B vyrazila 3. června 2015 v 8.00 na výlet, konkrétně na Brněnskou přehradu. Všichni
jsme se na něj těšili. Počasí nám přálo. Po svačinové přestávce nám v 10 hodin vyplouval
parník až pod hrad Veveří. Po náročném výstupu a hodinové prohlídce hradu, která začínala
v hladomorně a končila vyhlídkou na Brno-Bystrc, jsme pluli zpět do přístaviště. V zátoce
jsme se občerstvili, osvěžili a plni dojmů se vrátili zpět do našeho výchozího bodu. Výlet se
vydařil, rádi na něj budeme vzpomínat.

Zájezd do Paříže a Anglie
V měsíci květnu se třicet žáků naší školy z 8. a 9. ročníků zúčastnilo studijního vzdělávacího
zájezdu do Paříže a Anglie pod názvem Klenoty Anglie a Paříže. První den zájezdu žáci prožili
v Paříži, kde navštívili nejznámější místa jako chrám Notre Dame, Louvre, Vítězný oblouk a
Invalidovnu. Po projížďce na řece Seině je čekal úžasný pohled na celé velkoměsto z Eiffelovy
věže. Tu si prohlédli z Trocadera. V Latinské čtvrti se prošli po bulváru St. Michel a svoji cestu
ukončili u budovy University Sorbona. Ubytováni byli v hotelu F1 nedaleko Calais. Další čtyři
dny žáci strávili v Anglii. Po příjezdu trajektem do města Dover odjeli do Canterbury,
malebného městečka s kamennými hrázděnými domy, kde mohli obdivovat nádhernou
katedrálu z 11. století. Ještě tentýž den na ně čekala prohlídka pevnosti The Tower v
Londýně, kde zhlédli také výstavu korunovačních klenotů a prošli se po St. Catherine Docks.
Následující den jsme navštívili město Winchester s nejstarší katedrálou a prehistorickou
památku Stonehenge – monumentální soustavu kamenů, která vznikla před 5 000 lety.
Následoval odjezd do přímořského letoviska Weston Super Mare na západním pobřeží, kde
žáci strávili dvě noci v hostitelských rodinách. V městě Bath na ně čekaly římské lázně s
minerální vodou, opatství, které je památkou UNESCO, a prohlédli si unikátní budovu Royal
Crescent. V odpoledních hodinách odjeli do městečka Cheddar proslulého výrobou sýru a
zde navštívili Cheddar Gorge and Caves – vápencovou roklinu s jeskyněmi a působivou
přírodní scenérií. Poslední den byl určený na prohlídku Londýna. Po zhlédnutí filmu o London
Eye ve 4D následovala pěší prohlídka města s průvodcem. Žáci viděli nejvýznamnější místa v
Londýně – Houses of Parliament se známým Big Benem, Westminsterské opatství, Downing
Street, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Leicester Square a Piccadilly Circus. K největším
zážitkům patřila návštěva muzea voskových figurín Madame Tussaud´s. Vedle krásných
zážitků a nových zkušeností si žáci vyzkoušeli svoje konverzační schopnosti v anglickém
jazyce. Potěšující byla zpětná vazba z rodin, které naše žáky velmi chválily pro jejich slušné
chování i komunikaci.

Klíčování prvňáčků
V úterý 2. 6. navštívili všichni prvňáčci knihovnu J. Mahena ve Slatině, kde jim místostarosta
Mgr. Petr Semrád slavnostně předal klíč k otevírání knížek. Nebylo to jen tak ho získat, žáci
museli nejdříve uhodnout hádanku a říct, na které písmenko slovo začíná. Pak žáci ukázali,
jak se naučili číst. Na závěr si zahráli hru s kostkou, kde místo teček byli obrázky s povoláním,
jménem, pohádkovou postavou, věcí, zvířetem a jídlem. Pro některé to nebyl úkol

jednoduchý, ale nakonec to s nápovědou všichni zvládli. Domů si odnesli drobné dárečky a
knížku od Jiřího Žáčka Odemyky - zamyky.

Nasbíraná víčka přispějí na rehabilitaci
Za poslední školní rok se v naší škole podařilo nasbírat čtyři velké pytle plné plastových víček.
Všechna tato víčka si 28. května rodiče od Káji, postiženého dětskou mozkovou obrnou,
odvezli. Výtěžek z víček využijí na uhrazení části rehabilitační péče – hipoterapie. Všem, kteří
se do sběru zapojili, moc děkujeme.

STÁLE POMÁHÁME
I když Deepika v Indii v ukončila svoje vzdělávání, které jsme dlouhodobě podporovali,
pomáháme dál. Rozhodli jsme se tentokrát podpořit zvířátka v naší ZOO a hlasováním mezi
žáky i učiteli jsme vybrali SURIKATY. Až do ZOO půjdete, nezapomeňte se s nimi pozdravit,
jsou přece tak trochu i naše.

CENA ŘEDITELKY ŠKOLY 2015 byla udělena
Michaelu Svobodovi za řízení mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA
BEZ HRANIC
Marii Ryšavé za vynikající absolventskou práci
Zdeňku Kaislerovi za vynikající absolventskou práci
Jakubovi Šrenkovi za sportovní úspěchy a reprezentaci školy v minitenisu
Lukáši Vizinovi za úspěch ve výtvarné soutěži
Nele Sedlákové za sportovní úspěchy a reprezentaci školy v moderní gymnastice
Vendule Štěpánkové za sportovní úspěchy a reprezentaci školy v synchronizovaném plavání
Šimonu Chmelovi za sportovní úspěchy a reprezentaci školy ve florbale a fotbale
Valentýně Demkové za sportovní úspěchy a reprezentaci školy ve street dance
Simonu Sedlákovi za sportovní úspěchy a reprezentaci školy v kung fu, atletice a orientačním
běhu
Tondovi Žabčíkovi za vynikající pokrok v psaní na klávesnici všemi deseti
Vojtěchu Doudovi za sportovní úspěchy a reprezentaci školy v házené
Michaele Falátové za sportovní úspěchy a reprezentaci školy v cheerleadingu
Aleně Makové za úspěch v literární soutěži
Štěpánu Dohnalovi za bezchybné absolvování Empíka cyklisty

