školní rok 2010/2011
AKCE ŠKOLY
Informace o akcích školy zveřejňujeme pravidelně na webu školy. Zde také najdete odkazy
a fotografie z našich akcí. Podívejte se na www.zsjihomoravske.cz.
PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
První školní den na ZŠ Jihomoravské náměstí 2 proběhl netradičně. Všichni jsme se sešli v
tělocvičně školy, kde jsme si poslechli hymnu ČR. Poté nás uvítala paní ředitelka Mgr. Olga
Bauerová, která ostatním představila budoucí prvňáčky. Slovo dostal i pan starosta Ing. Jiří
Navrátil. Žáci z druhého stupně pak odešli se svými učiteli do tříd. Ti mladší si ještě vyslechli
koncert žesťového kvarteta, během kterého si zazpívali některé známé písničky a seznámili
se s jednotlivými hudebními nástroji. Po koncertu odešli prvňáčci s rodiči do svých tříd, kde
pro ně byl připravený balíček s pomůckami a některé učebnice. Dětem to v lavicích moc
slušelo, a tak si je rodiče pro vzpomínku na první školní den vyfotografovali. S paní učitelkou
si všichni prohlédli třídu a podívali se také do školní družiny. Dětem se ve škole líbilo a těšily
se na další dny. Přejeme všem prvňáčkům, aby se jim ve škole dařilo a měli radost z nově
nabytých dovedností.
VÝUKOVÝ PROGRAM ZÁCHRANNÉ STANICE SEIFEROS
Pondělní dopoledne 6. září strávili žáci ZŠ Jihomoravské náměstí 2 na slatinském fotbalovém
hřišti, kde pro ně měli chovatelé ze záchranné stanice Seiferos připravený poutavý výukový
program. Žáci zde mohli vidět na tři desítky dravých ptáků a dozvěděli se o nich mnoho
zajímavých informací. Některé dravce si žáci prohlédli z bezprostřední blízkosti, ti odvážnější
si pohladili naši největší sovu, výra velkého. Součástí programu byla také ukázka imitace lovu.
Výr lovící veverku a orel chytající lišku sklízeli za svůj postřeh, rychlost a přesnost zasloužený
potlesk. Ten patřil také třem žákům naší školy, kteří měli možnost vyzkoušet si roli chovatelů,

když jim dravec po krátkém letu usedl na napřaženou paži. Tento nevšední zážitek byl pro
žáky odměnou za pohotové odpovědi na otázky chovatelů.
BIENÁLE 2010
V pátek 3. září se žáci 8. A zúčastnili výukového programu se zaměřením na prestižní
mezinárodní výstavu Bienále 2010 v Moravské galerii na Husově ulici v Brně. V ateliéru MG
se dozvěděli něco víc o práci grafiků a o historii vzniku plakátu, který o výstavě informuje.
Sami si vyzkoušeli výtvarné techniky profesionálů a pomocí barevných lepicích fólíí a písmen
dotvořili oficiální plakát Bienále. Zpočátku byl trochu problém, než se mozkové závity po
prázdninách rozběhly. Zajímavé obrazy však na sebe nenechaly dlouho čekat a všichni
jednohlasně souhlasili s další návštěvou tohoto tvůrčího prostoru. Prohlídka rozsáhlé výstavy
plné nápaditých barevných plakátů, videoprojekcí a interaktivních exponátů byla příjemným
zakončením první lekce „výtvarky“ v tomto školním roce.
ADAPTAČNÍ PROGRAM 6.A
Stejně jako v loňském roce zahájili i letošní šesťáci nový školní rok adaptačním programem,
který jim umožnil seznámit se s novými spolužáky i třídní učitelkou.
Program „adapťáku“ byl vytvořen ve spolupráci s dětmi a jednotlivé aktivity jim byly ušity
téměř na míru. První den této akce se 6.A vypravila do Pedagogicko-psychologické poradny
Sládkova tvořit pravidla třídy. V pondělí jsme si pustili do žil malinko adrenalinu v Lanovém
centru Jungle Park, kde jsme překonávali nejen překážky, ale i sebe samé. Následující den
jsme pečovali o přírodu v bezprostřední blízkosti naší školy - na Stránské skále. Tam jsme
spolu s ekologickou organizací Rezekvítek sbírali odpadky. A ve středu jsme adaptační
program zakončili řáděním v Zábavním parku Bongo.
Všichni věříme, že ve stejně veselém duchu, v jakém proběhl náš adaptační program, bude
pokračovat celý školní rok i čtyřletá cesta letošních šesťáků na druhém stupni.
NÁVŠTĚVA NA KOCIÁNCE
Dne 13.9. jsme se s žáky devátých tříd vydali na návštěvu do Ústavu sociální péče pro tělesně
postiženou mládež Kociánka. U vrátnice nás přivítal ředitel tohoto obrovského komplexu pan
Podlucký a řekl nám základní informace o Ústavu. Od nás jako malé poděkování za možnost
navštívit prostory Kociánky dostal přívěšek s logem naší školy. Poté jsme se vydali na
obchůzku po areálu. Prošli jsme krásným parkem, podívali se na místní zvířenu, která má
především terapeutický význam, až jsme došli k základní škole, kde na nás čekali tamní žáci.
Společně jsme došli na hřiště, kde se k nám připojily také dívky z místní chráněné dílny a po
společném seznámení jsme si všichni dohromady zahráli oblíbenou Bocciu. Naši žáci také
absolvovali menší instruktáž, jak obsluhovat invalidní vozík a poté si vyzkoušeli, jak se na
něm jezdí. Dopoledne rychle uběhlo a tak nezbývalo než se s novými kamarády rozloučit a
těšit se na další setkání.
ORIENTAČNÍ BĚH 1. KOLO
Ve čtvrtek 16. září proběhlo první kolo ligy orientačního běhu základních škol.
Ve dvanáctičlenném družstvu jsme se tedy vydali do Lužáneckého parku, kde závod probíhal,
abychom opět oprášili svoje prostorově orientační a pohybové schopnosti. Nejlépe si vedli
naši sedmáci. Gábina Fajstlová a Kryštof Adámek, oba ze 7.A. doběhli v první patnácce a Aleš
Nezval ze 7.B vynikajícím výkonem svoji kategorii vyhrál. Za zmínku stojí ještě 6.místo Davida
Chorváta z 5.A. Všem, kteří reprezentovali školu gratulujeme a připomínáme, že další kolo
proběhne již za 14 dní v Modřicích u Giga sportu.
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ZPRÁVY Z 2.B
Chtěla bych se s vámi podělit o zážitky z prvouky a tělocviku. S 2.B si totiž zpestřujeme výuku
výlety na Stránskou skálu. Řekla bych, že není hezčí místo ve Slatině, než Stránská skála. A
protože i děti to už vědí, tak tam chodí rády. Cestou sbíráme kaštany a různé jiné přírodniny,
poznáváme rostliny, když jdeme okolo zahrádek i ovoce a zeleninu, procvičujeme si
orientaci, vytrvalost a kluci mají v oblibě závod do vrchu. Řekla bych, že Stránská skála je tak
trochu „detašovaným“ pracovištěm třídy 2.B. Vřele doporučuji – běžte se tam podívat. Hana
Tomšíková, třídní učitelka
ORIENTAČNÍ BĚH 2. KOLO
Včera (30. září) jsme se zúčastnili druhého kola ligy orientačního běhu. V Modřicích kolem
Giga sportu byla postavena pěkná a zároveň velmi rychlá trať. Nejlepší závodníci ji zvládli
proběhnout pod deset minut. My se můžeme pochlubit tím, že jméno naší školy opět
výborně reprezentoval Aleš Nezval ze 7.B, který opět vyhrál. Takže ze dvou závodů má dvě
vítězství. Gratulujeme. Ostatní výsledky se stále nepodařilo zpracovat.Takže jakmile budou
zveřejněny dáme vědět i o umístění ostatních soutěžících z naší školy.
JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ OPĚT POMÁHÁ
I v letošním školním roce požádalo Občanské sdružení Píšťalka naši školu o pomoc
v celorepublikové sbírce, jejímž cílem je pomoci dětem a mladým lidem se získaným
handicapem. Svojí troškou do mlýna přispívají tedy i žáci naší školy koupí záložky do knížky v
hodnotě 25 Kč. O prodej se postarali členové Školního parlamentu, za což jim náleží dík. Ještě
větší poděkování si samozřejmě zaslouží každý, kdo si záložku koupil.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V letošním školním roce se náš první stupeň těšil ze dvou divadelních vystoupení. Ve čtvrtek
30. září jsme v sále Radnice shlédli představení Příběhy včelích medvídků, které bylo plné
radosti
a
písniček.
S
herci
jsme
si
všichni
rádi
zazpívali.
Prvňáčkům se ve středu 13. října velice líbilo v divadle Radost, kde se hrála pohádka Tři
čuníci nezbedníci. Čuníci byli roztomilí a hraví, ale byl tam i vlk. Ten nás všechny pobavil,
některé i malinko postrašil. Mnozí prvňáčci byli v divadle Radost poprvé, ale určitě ne
naposledy.
ZDRAVÍ V KNIHOVNĚ
V pondělí 4. října 2010 navštívili žáci 9. ročníku místní pobočku knihovny Jiřího Mahena. V
rámci Týdne zdraví vyslechli přednášku Prevence kožních chorob, která byla velmi poučná a
zajímavá. Velký dík patří paní knihovnici J. Tomanové, která pro nás besedu zorganizovala, a
přednášející MUDr. Janíčkové za její odborné rady.
EMPÍK CYKLISTA PRO 4. TŘÍDY
Žáci třetích a čtvrtých tříd Základní školy Jihomoravské náměstí 2 jsou zařazeni do
vzdělávacího
projektu
Dopravní
výchova
Městské
policie
Brno.
V pondělí 20. září se proto žáci 4. A a 4. B vypravili na dětské dopravní hřiště v areálu ZŠ
Horácké náměstí v Brně, kde se konala praktická výuka zmiňovaného projektu. Znalost
dopravních značek děti trénují od prvního ročníku, cyklistickou přilbu nikdo nezapomněl a
nadšení bylo veliké. Pod vedením policistů si žáci nejprve dopravní hřiště prošli pěšky a podle
semaforů a dopravních značek jim bylo vysvětleno, jak a kudy budou na kolech jezdit. Děti
byly aktivní, na dotazy policistů odpovídaly hbitě. Bez problémů reagovaly na situace na
křižovatkách. Vše bylo jasné, začaly se předávat modely řidičských průkazů se jmény žáků a
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rozdělovat jízdní kola. Na semaforu blikla zelená a první odvážlivci vyrazili kupředu. Bylo
znát, že většina dětí ovládá jízdu na kole perfektně a je schopna znalost dopravních značek v
praxi používat. Policisté pozorně sledovali bezpečnou jízdu všech žáků, radili jim a
upozorňovali je na různá úskalí a možná nebezpečí při projíždění křižovatek.
I když byla část dopravního hřiště kvůli stavebním úpravám základní školy uzavřena, děti si
dopoledne náramně užily. Už se všichni těšíme na duben, kdy opět na dopravní hřiště
vyrazíme.

NOVÁ BÁSNICKÁ GENERACE?
Jedním z úkolů v rámci českého jazyka bylo pokusit se složit báseň o pouštění draka. Někteří
žáci 4. B se projevili jako schopní tvůrci, proto stojí jejich snažení za zveřejnění.
Drak letí do oblak,
Tak už je to tak!
pojďte se podívat.
Přiletěl k nám drak.
Sedm hlav odlétá
Prý chtěl letět do pohádky,
někam pryč do světa.
nezná ale cestu zpátky.
Hledá svou princeznu,
Tak se u nás zastavil,
oheň z něj hrčí,
aby děti pozdravil.
když na zem přistává,
Aby z něho nešel strach,
vše na ní ničí.
přišel si teď s námi hrát.
Leť, draku, pryč!
(Tereza Adamcová)
Princeznu nemáme.
A naši Andulku,
tu my ti nedáme.
(Anna Davidová)
Máme svého dráčka,
jmenuje se Kačka.
Lítá rychle jako blesk,
nechytí ho ani pes!
Máme ho moc rádi,
jsme s ním kamarádi.
Má svůj fráček zelený,
občas bývá nezbedný.
A to je náš dráček milý,
on je prostě roztomilý!
(Eva Sekaninová)

Dráček Mráček létá rád,
mrak je jeho kamarád.
Jméno si podle něj dal,
myslí si, že mu ho někdo vzal.
Letěl rychle za svým mrakem
a hned začal střílet prakem.
Jak ho chytil, šel už spát,
ještě mléko šel si dát.
Dráček Mráček říká si pro sebe:
"To byl ale hezký den,
ať se mi zdá krásný sen!"
(Christina Matoušková)
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DNY ZDRAVÍ
Jako každý rok, i letos se u nás konaly Dny zdraví. V první listopadový čtvrtek a pátek se ve
škole vystřídalo šestnáct lektorů, kteří si pro děti připravili zajímavé aktivity. Také naši učitelé
nezůstali pozadu a přispěli svojí troškou do mlýna. Tradičně největší zájem byl o posilovnu,
kosmetické a kadeřnické dílny, ale také o zahradnické studio, ukázku canisterapie, zábavnou
chemii, zdravé vaření nebo origami. Součástí Dnů zdraví byly také aktivity zaměřené na
prevenci rizikových forem chování. Mezi ně patřilo několik besed. Jedna, kterou vedla Policie
ČR, byla věnována nástrahám internetu. Tématem druhé besedy byla prevence užívání
návykových látek. Pracovníci pedagogicko-psychologické poradny Sládkova zaujali osmáky
povídáním o problémech se zamilovaností. Naši žáci se také seznamovali s životem
zdravotně postižených lidí. V dílně nazvané HELE LIDI si formou hry prověřili své hmatové a
sluchové schopnosti. Velmi přínosnou byla také návštěva z Kociánky, díky které si děti mohly
vyzkoušet, jaké to je být tělesně postižený a pohybovat se jen o berlích nebo na invalidním
vozíku. Ve čtvrtek jsme také pozvali na návštěvu žáky ze ZŠ Tvarožná. Přišlo jich 33. Všichni u
nás prožili příjemné dopoledne. Měli možnost se aktivně účastnit všech dílen toho dne.
I letos jsme vyhlásili soutěž Malý kuchař, tentokrát s tématem OŘECHY. Děti a jejich rodiče
připravili dvacet pokrmů, které porota ohodnotila a nejlepší kuchaři si odnesli krásné ceny.
Jednalo se o kuchařky, které se pro vítěze snad stanou další inspirací. První místo obsadil
Kristián Ondrůška z 1. A, o druhé místo se podělili Tomáš Marek 2.B a Alenka Zajíčková ze 4.
A, třetí stupínek obsadila Anna Čechová z 5. A. Účastníkům kuchařské soutěže děkujeme za
jejich skvělé recepty a těšíme se na další ročník. Poděkování patří také všem lektorům,
učitelům a členům školního parlamentu, kteří se podíleli na organizaci letošních Dnů zdraví.
Výsledky kuchařské soutěže Malý kuchař 2010 na téma ořechy
1. Ořechové košíčky - Kristián Ondruška (1.A)
2. Podzimní sen aneb oříškový dort s jablečným pyré - Alena Zajíčková (4.A)
Ananasovo-ořechové řezy - Tomáš Marek (3.A)
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3. Podzimní mls s ořechy a se švestkami - Anna Čechová (5.A)
Stáhněte si letošní kuchařku.
DRAKIÁDA
Školní družina uspořádala ve čtvrtek 21. října drakiádu. Počasí vyšlo výborně a všichni se
skvěle bavili. Z cca 90 dětí se pouštění draků dařilo nejléle Honzovi Bednaříkovi (2.A), Katce
Hudcové (2.A), Kubovi Polachovi (2.B), Míše Žákové (2.B), Veronice Seďové (3.B), Bilovi
Nguyen Thuc (3.B), Ondrovi Zábršovi (1.B), Filipu Žáčkovi (5.A) a Monice Tranové (2.A). Na
všechny čekala sladká odměna.
OD SEMÍNKA K LESU
Zapojili jsme se do projektu Od semínka k lesu, jehož realizátorem je občanské sdružení
Rezekvítek. Projektu se zúčastní žáci 2. - 4. ročníků. Hlavní cíle projektu jsou pochopení
lesního ekosystému jako celku a seznámení s jeho dílčími částmi, pochopení funkcí lesa a
jeho významu a budování pozitivního vztahu k lesu a přírodě obecně. Za 1,5 roku trvání
projektu děti mj. vypěstují sazenice stromů a vysadí nový les. Projekt je financován z
projektu OP VK.
PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2010
Které z těchto tvrzení je správné: „Angínu způsobují…“ (A) bakterie (B) viry (C) prvoci (D)
bičíkovci (E) plísně Pokud víte, možná byste byli úspěšní v celorepublikové soutěži
Přírodovědný klokan. Tuto soutěž organizuje Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v
Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Soutěž vznikla v roce 2006 a
klade si za cíl především zvýšení zájmu o přírodní vědy. Má dvě kategorie. Kategorie Kadet je
určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Kategorie Junior pak pro střední školy.
HÁDKY O HÁDY
Spolupráce naší školy s občanským sdružením Rezekvítek úspěšně pokračuje dál. Dne 20.
října se zúčastnila 6.A výukového programu Hádky o Hády. Jak už název napovídá, tato akce
se konala v bezprostředním okolí lomu Hády. Děti si zahrály na odborníky a vydaly se na
průzkum této lokality. Jedni chtěli pořádně využít dřevo z lesa a zpeněžit jej, druzí
pokračovat v těžbě kamene a třetí skupina, ochránci přírody, se snažila tuto oblast uchovat
v nezměněném stavu. Všechny týmy na daném území prováděly společný výzkum a hledaly
argumenty pro obhajobu svého záměru. Touto nenásilnou formou se děti seznámily
s geologií, faunou i flórou hádecké planinky a jejího okolí, ale také se základními principy
ochrany přírody a dopady lidské činnosti na krajinu.
OD SEMÍNKA K LESU
V pondělí 1. listopadu zahájili žáci 4. A školní projekt Od semínka k lesu - Vypěstujeme si buk.
Zkušená lektorka Petra Švihelová ze Sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody
Rezekvítek v Brně měla pro žáky připravený bohatý program. Motivovala je poutavým
povídáním o životě v lese. Děti rozdělila na skupiny lesní zvěře a přidělila jim jejich stopy ve
sněhu. Po budově školy hledali žáci obrázek svého zvířete. Jakmile stopování skončilo, žáci se
vrátili do třídy, kde pokračovali s pracovními listy. Hovořili o ptácích, o hmyzu a hlavně o
stromech. Pracovní listy si vybarvili a byli připraveni převzít semínka buku a zaset je do
připravených vysokých květináčů. Každý žák si ten svůj podepsal a odnesl na okno. Všichni
byli důkladně poučeni, jak o květináče pečovat. S napětím budeme čekat, zdali semínka
vyklíčí.
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SLATINSKÉ VÁNOCE
s vánočními minitrhy na Přemyslově náměstí
v sobotu 11.12.2009 od 14:00 hod.
V programu vystoupí:
14:30 hod. MŠ Jihomoravské nám. 4
15:00 hod. MŠ Jihomoravské nám. 3/5
15:30 hod. ZŠ Přemyslovo nám.1
16:00 hod. ZŠ Jihomoravské nám. 2
16:30 Show v podobě skupiny historického šermu LUCIUS
Cirkus KOCIÁNO
Žáci 8.A strávili postupně dva listopadové dny v rámci předmětu etická výchova v Ústavu
sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka. Cílem jejich návštěvy bylo seznámení
se s dětmi žijícími v ústavu a navázání kamarádských vztahů. Po seznamovacích hrách si
všichni zúčastnění rozdělili funkce, které chtěli vykonávat, neboť zakončením celého dne
bylo vystoupení Cirkusu KOCIÁNO. V tu ránu se z obyčejných dětí stali žongléři,
krasojezdkyně, kouzelníci a kouzelnice, tygři, krotitelé a v neposlední řadě klauni. Všem se
společné vystoupení velice vydařilo a těší se na další setkání.
ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY
23. 11. se konalo školní kolo dějepisné olympiády s tematickým zaměřením V nemoci i ve
zdraví - od šamana po penicilin. Olympiády se zúčastnilo 17 žáků z 8. a 9. ročníku, kteří
odpovídali na otázky z dějin lékařství. První místo obsadil Ondřej Povolný, který postupuje do
okresního kola. Druhá se umístila Aneta Bednářová a třetí Sabina Sedláková (všichni 9.B).
Vítězům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast. Za organizaci děkujeme paní učitelce
Hanychové.
NAŠI ÚSPĚŠNÍ REPREZENTANTI
V úterý 2. listopadu proběhlo na ZŠ Krásného v Juliánově obvodní kolo ve šplhu žáků 3. až 5.
ročníků. Naši školu reprezentovalo dvanáct dětí. Neměli jsme příliš mnoho možností
trénovat, protože tělocvična byla z důvodu rekonstrukce školy uzavřená. Přesto jsme přivezli
i medaili. Největším hrdinou naší výpravy se stal Petr Šebesta z 5. A, který ve své kategorii
vybojoval zlato. Za zmínku stojí také pěkné 5. místo Dominika Šenka ze 4. B.
Medailista Petr se zúčastní městského kola ve šplhu na ZŠ Novolíšeňská. Popřejme mu
úspěch a snad to bude zase přední příčka. Pochvala patří i ostatním, kteří se opravdu snažili.
Nyní už můžeme trénovat, takže příští rok budeme určitě lepší.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
se uskuteční 14. prosince 2010 od 10 do 16 hodin
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POZVÁNÍ NA TRÉNINK HC KOMETA BRNO
Žáci našich devátých tříd dostali pozvání na trénink od HC Kometa Brno a tak se 19. 12. 2010
vydali do Haly Rondo, aby shlédli brněnské hokejisty v akci. HC Kometa Brno je zapojena v
projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC a naši žáci pomáhali připravovat balíčky, které
Kometa věnovala dětem z dětských domovů, dětem handicapovaným nebo dětem v
diagnostických ústavech. Jsme pyšni na naše žáky, že pomáhají tam, kde je to nejvíce třeba a
budiž jim návštěva tréninku nejen poděkováním, ale i předvánočním dárkem.
VÁNOČNÍ JARMARK
V úterý 14. prosince se třídy ZŠ Jihomoravské náměstí 2 proměnily ve Vánoční dílny, ve
kterých pracovali mladší spolu se staršími žáky a pod jejich rukama vznikaly cukrové
lucerničky, zlatí kapříci, ozdoby z korálků, skořápek či vlny, keramické ryby nebo vonné
pytlíčky. Vánoční projekt se tak stal skvělou příležitostí, aby se žáci mezi sebou spřátelili a
aby ti starší ukázali, že jsou schopni a ochotni pomáhat mladším. Výrobky z vánočních dílen
se pak prodávaly na jarmarku, který proběhl 16. 12. odpoledne v tělocvičně školy. Program
zahájily svojí besídkou děti ze školní družiny a k dětskému zpěvu se postupně přidávali i
návštěvníci.
Vánoční
náladu
probudily
snad
v
každém
divákovi.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci Vánočního projektu a jarmarku. Zejména pak
děkujeme rodičům, kteří se jarmarku zúčastnili a zakoupili si žákovské výrobky. Výtěžek z
akce činí 10 000 Kč a bude použit na charitativní účely pro Deepiku a Joela.
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VÁNOČNÍ LAŤKA 2010
Přesně v půli posledního měsíce roku 2010 se uskutečnila na ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské
nám. 2 Vánoční laťka 2010. Jedná se již o tradiční závod ve skoku vysokém. Letošního ročníku
se zúčastnili kromě našich žáků také žáci ZŠ Přemyslovo náměstí a sportovci ze zdejšího
atletického oddílu. V rekordní účasti 58 závodníků se podařilo dosáhnout ve všech vypsaných
kategoriích hodnotnějších výkonů než v loňském roce. Soutěž byla určena pro mladší žáky a
žákyně a pro starší žáky a žákyně. Vítězi se stali Adam Lindovský (7.A), Přemysl Klein (ZŠ
Přemyslovo náměstí), Denisa Stojanovičová (7.B) a Kristýna Herzánová (8.A) - všichni
v osobním rekordu. Medaile si ještě odnesli Helena Ryšavá (7.A), Eliška Chlupová (8.A),
Tomáš Rohánek a Gabriel Irša (oba 7.B), Tuan Bui Quang (9.A). Gratuluji všem, kteří uspěli a
odnesli si dobrý pocit z této sportovní události.
MĚSTSKÉ KOLO TURNAJE V DESKOVÝCH HRÁCH
V pátek 15. listopadu se na Radnici Brno-střed uskutečnilo městské kolo turnaje v deskových
hrách, kterého se účastnili žáci z brněnských Otevřených škol. Soutěžící změřili své síly při
skládání Ubonga, cestování po Americe ve hře Trans America, ti menší soutěžili se „svými“
želvičkami v Želvích závodech a starší žáci se vydali do vesmíru díky hře Galaxy Trucker. Po
urputném tříhodinovém herním souboji čekal na účastníky raut, který uspořádala
vegetariánská restaurace Rebio. Naši školu zastupovali Tomáš Halický, Michaela Dvořáková a
Petr Poláček z 8. A. Tomáš Halický obsadil 1. místo. Všem zúčastněným moc děkujeme a
Tomášovi gratulujeme za velmi úspěšnou reprezentaci školy.
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Srdečně zveme všechny rodiče, přátele školy a širokou veřejnost na 1. společenský ples
pořádaný k 25. výročí otevření ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, který se bude konat
v pátek 11. února 2011 v 19 hodin ve Slunečním dvoře. Vstupenky jsou v prodeji v kanceláři
školy.
RENESANČNÍ HUDBA VE ŠKOLE
V pondělí 10. ledna se žáci sedmého až devátého ročníku naší školy přenesli v čase o více než
pět set let, a to až k počátkům renesance a její hudby. S povídáním o době zámků, parků,
trubadúrů, kejklířů a potulných umělců přišla za dětmi muzikantka, paní učitelka a sběratelka
historických nástrojů Jana Vašinová. Na tabuli najednou visely renesanční dámské šaty, děti
si mohly vyzkoušet pravou benátskou karnevalovou masku a do rukou si vzít nebývale
tvarované hudební nástroje. Serpent, lizard, křivý roh, množství fléten, vše šlo vyzkoušet.
Některé nástroje kvůli svému stáří sice nehrály, ale všichni si je mohli alespoň potěžkat.
Kdo se chtěl v renesanci vyznat, mohl se z jednoduchých testů o základech novodobé hudby
a o renesanci vůbec dovědět potřebné údaje. V ukázkách znějící renesanční polyfonie mohli
žáci hledat nástroje, které právě drželi v ruce. Víte, jak hraje cwrth neboli chrota? Troubili
jste někdy na serpent? Sedmáci z naší školy to zkoušeli a trošku jim to šlo.
RECYKLOHRANÍ
Další projekt, tentokrát ekologický, do kterého je naše škola zapojena, nese název
Recyklohraní. Jedná se o školní recyklační program, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v
oblasti recyklace a třídění odpadů. Tento projekt dětem umožňuje praktickou zkušenost se
zpětným odběrem baterií a drobných elektrospotřebičů. Další součástí projektu je plnění
úkolů s různým tematickým zaměřením. Žáci již splnili literární úkol, když psali krátkou
slohovou práci o starých elektospotřebičích, které používaly třeba jejich babičky. Za všechny
aktivity v projektu Recyklohraní získává škola body, které poté vymění za lákavé odměny.
Děkujeme všem, kteří se do tohoto projektu zapojí a podpoří nás.
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NA NÁVŠTĚVĚ V I. B
Dlouhé chodby, všechno strašně velké, moc dětí, podivné tvary a nové vůně, neznámá slova
a občas kamarád z domu, kde bydlím. Možná toto a možná něco úplně jiného běží žáčkům
mateřské
školy
hlavou
při
návštěvě
v první
třídě.
Velké židličky, ze kterých dnes mrňatům visí nohy, budou za rok malé, ale to už budou děti
umět sečítat a odečítat do deseti, skoro celou abecedu a rozliší vránu a kosa.
„Vyhrál jsem, vyhrál“, volá dnešní matematický král I. B na celé kolo a malí předškoláci kroutí
hlavami, proč se ten kluk tak raduje. Svět školky a školy je jiný, každý se svým půvabem,
každý se svými dětskými starostmi a radostmi. Není to jen o čísle bot a délce rukávů. Je to o
prostředí, skupině, třídě, partě kamarádů, kteří jsou stejní jako „Váš malý poklad“, který
roste a potřebuje další a nové podněty. Je to o odborné péči, které se jen shodou okolností
říká učení. Děti z mateřských škol, které navštívily Základní školu Jihomoravské náměstí 2 již
trochu vědí, kam na podzim přijdou. Teď už je nepřekvapí velikost budovy, nové věci a
množství lidí, už „tam“ byly. Dvacet dva předškoláčků k nám může na podzim vyrazit beze
strachu.

11

PLAVÁNÍ ŽÁKŮ DRUHÝCH TŘÍD
Od nového pololetí začali naši druháčci jezdit do výuky plavání na ZŠ Holzova. Tam nás
přivítal krásný bazén, spousta zajímavých pomůcek, které děti při výuce používají a se
kterými si hrají, a příjemný a usměvavý pan lektor. První dojmy? Řekla bych, že děti jsou
nadšené. Většina z nich se vody nebojí, a tak nemají strach si zde pořádně "zařádit a
zablbnout", což všechny baví nejvíc. A co už se děti stihly naučit? Téměř všichni umí splývat a
to už je jen krůček k seznámení se s různými plaveckými styly. Určitě si je brzy osvojí, aby
mohly v létě vyrazit s rodiči na koupaliště.
ÚSPĚCH V OKRESNÍM KOLE DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY
V úterý 1. února se ve Středisku volného času Lužánky konalo okresní kolo Dějepisné
olympiády. ZŠ Jihomoravské náměstí 2 zde zastupoval Ondřej Povolný z IX. B, který
v konkurenci 63 žáků z brněnských základních škol a víceletých gymnázií obsadil krásné 4.
místo a postoupil do krajského kola. Gratulujeme k vynikajícímu výsledku a přejeme mnoho
úspěchů v dalších soutěžích.
NÁVŠTĚVY VE FANTÁZII
Žáci naší základní školy pravidelně navštěvují své „velké“ kamarády ve Fantázii. Proč?
V příjemném domácím prostředí se vždy něco nového naučí, sami si něco vlastnoručně
vyrobí a výrobkem potěší své blízké. Učí se zde mezi sebou komunikovat, pomáhat si a
zároveň uplatní své dovednosti. Fantázie nabízí pro děti nejen výrobu různých předmětů, ale
i kvalitní výukové programy. Práce zde je tak pro děti přínosná a příjemná. Vždy se sem
všichni těšíme.

12

PLES, KTERÝ BYL PRVNÍ
Bílé šaty, předtančení polonézou, patnáctileté slečny ve velkých večerních a mladí „mužové“
v oblecích, kravatách a bílých košilích. Usmívající se rodiče a babičky, učitelé večerně
nastrojení. Ples základní školy. Několik měsíců nacvičování slavnostní polonézy, několik
měsíců shánění sponzorů a darů do tomboly, desítky a desítky schůzek, výběr sálu, menu,
hudby, tisk vstupenek, propagace, pozvání oficiálních hostů a mnoho dalšího.
To vše Vás čeká, pokud budete chtít uspořádat školní ples. Musíte doufat, že mladí tanečníci
zvládnou kroky, že se budou umět chovat, že se uzdraví z chřipek, srostou jim zlomené kosti
a zvládnou i přípravu na pololetní písemky. Do toho všeho je musíte uklidňovat a
přesvědčovat, aby nacvičovali znovu a znovu, rodiče musíte požádat, aby mladým dámám
zařídili velké večerní, a až doladíte hudbu k předtančení, zjistíte, že potřebujete jinou.
Uprostřed toho všeho musíte zvát a zvát, protože ples bez lidí je k ničemu.
S blížícím se datem potom najednou držíte v rukou vytisknuté vstupenky a cesta zpět není,
všichni s plesem počítají a těší se. Náš ples se stal skutečností a zároveň historií v pátek 11.
února 2011. V záhlaví měl uvedeno, že to byl 1. společenský ples ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské
nám. 2, konaný u příležitosti 25. výročí otevření základní školy. Konal se v prostorách
Slunečního dvora ve Slatině a výtěžek z prodeje lístků i tomboly bude věnován na zakoupení
interaktivní tabule. Polonézu tančilo patnáct párů žáků osmých a devátých tříd. Cvičili pod
vedením paní Evici Šedové, lektorky taneční školy Dynamic. Ples navštívili zastupitelé MČ
Slatina, pan starosta Jiří Ides, místostarosta MČ Slatina, pan Jiří Navrátil a paní Naďa
Křemečková, zastupitelka města Brna. Mezi hosty byl například i prezident extraligového
florbalového klubu Buldogs Brno pan Ing. Radek Šilhan a další milí lidé.
Potlesk po polonéze byl pro tančící nevídaný a naprosto zasloužený. Žádná chyba, jen
elegance
a
důstojnost,
překvapivé
zjištění,
myslím,
i
pro
rodiče.
Pokud Vás tedy neodradí množství práce, které ples znamená, můžete zkusit zařídit ples svůj.
Nebo si přijít zatančit na ples náš, v pořadí druhý, bohužel ale až za rok. Věříme, že se budete
dobře bavit.
LITERÁRNÍ DÍLA ŽÁKŮ 3.A NA VYJMENOVANÁ SLOVA PO B, L, M
Vzpomínáte si ještě, jak jste se učili odříkávat zpaměti to, co žádného školáka nemine a co je
někdy i trochu strašákem – vyjmenovaná slova? Lépe a rychleji si je zapamatují žáci, kteří si
s nimi pohrají. V hodinách českého jazyka se z žáků III. A stali malí spisovatelé a básníci.
Posuďte sami, jak se jim to povedlo.
U nás doma (Klárka Nezvalová)
Máme doma hlemýždě,
smýká sebou po bytě.
Zamykejte, děti, zkrátka,
myslete na zadní vrátka.
Měli jsme i malou myšku,
ta nám foukla do pelíšku.
Hmyzí báseň (Markétka Černá)
Smýká se hmyz před pavouky,
Chmýří létá přes palouky.
V Litomyšli v domečku
našla si myš norečku.
Výlet (Natálka Himmerová)
Táta umyl auto a my celá rodina jsme jeli do Litomyšle koupit bílou myšku. Rodiče mysleli,
že je to sameček, ale mýlili se. Na zpáteční cestě jsme zastavili u lesa. Když táta zamykal
auto, uviděl na cestě hlemýždě a ptáčka, který měl na sobě ještě chmýří. V lese nás
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obtěžoval hmyz. Nachomýtla se tam i užovka, která se smýkala v trávě na mýtině. Byl to
krásný výlet.
Pohádka o hlemýždi (Anička a Maruška Slezákovy)
V malém domečku bydlil hlemýžď. Ve svém útulném bytě měl nábytek z mechu. Čas tiše
plynul a v dáli se zablýsklo, ale nepršelo. Tak se hlemýžď vydal za potravou. Když našel
pelyněk, s chutí se do něj pustil. Ale začal vzlykat, myslil si, že pelyněk je sladký. Najednou
uslyšel v dáli mlýnské kolo a vydal se k němu. U mlýna zahlédl šedé myšky, kterých se nebál,
a pohrál si s nimi.
Přátelé (Tomáš Marek) Byl jednou jeden hlemýžď Pepa, který šel po mýtině a potkal myšku
Hryzalku. Začali spolu kamarádit. Často potkávali myslivce Přemysla, který bydlel v nedaleké
myslivně. V neděli k němu chodili na návštěvu.
PŘESKOK PŘES ŠVIHADLO, ANEB JAK SPORTUJEME VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
V naší školní družině mají děti možnost nejenom kreslit, zpívat nebo si hrát, ale také si velice
dobře zasportovat, a to pod vedením paní vychovatelky Mariky Šuhajové, která ve čtvrtek 9.
února 2011 pro všechny děti zorganizovala turnaj v přeskoku přes švihadlo. Soutěžilo se ve
dvou disciplínách. V první se ukázalo, kolik přeskoků holky a kluci zvládnou za jednu minutu.
Druhá disciplína byla vytrvalostní. Vítězem se stal ten, kdo přeskočil přes švihadlo nejvíc krát.
Nejlepší výkony podaly Adéla Pokorná, Šarlota Sedláčková, Kristýna Malá, Andrea Žáčková a
Lada Sobolová. Gratulujeme.
BAREVNÝ TÝDEN 28.2. - 4.3.
ŽLUTÉ PONDĚLÍ
ZELENÉ ÚTERÝ
MODRÁ STŘEDA
ČERVENÝ ČTVRTEK
FIALOVÝ PÁTEK
BAREVNÝ TÝDEN
V týdnu od 28. února do 4. března se na naší škole konal BAREVNÝ TÝDEN, na jehož
organizaci se podíleli členové Žákovského parlamentu. Cílem akce bylo sjednocení celé školy
prostřednictvím barev. Pro každý den byla stanovena jedna barva a žáci se snažili mít na
sobě co možná nejvíce kusů oblečení v daném odstínu. Pětidenní barevný maraton začal
žlutým pondělím. Po něm následovalo zelené úterý, které vystřídala modrá středa. Červený
čtvrtek byl předchůdcem fialového pátku, který barevně laděný týden uzavřel. Žáci i učitelé
se velmi snažili mít na sobě v daný den oblečení v požadované barvě, za což si zaslouží
velikou pochvalu a uznání. Členové Žákovského parlamentu během týdne bedlivě sledovali,
ve které ze tříd se žáci dokázali nejlépe dohodnout a třeba si i propůjčovat oblečení
v požadované barvě. Po dvou sčítáních kusů oděvu byl znám vítěz. Na prvním stupni se jím
stala třída II. B a na druhém stupni třída IX. B. Všem moc gratulujeme a těšíme se na další
týden plný barev.
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výsledky:
I. stupeň
1. místo: 2.B
2. místo: 5.A
3. místo: 4.A
II. stupeň
1. místo: 9.B
2. místo: 8.A
3. místo: 9.A
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ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN
V úterý 1. března proběhlo na naší škole komentované aranžování květin - jarní vazba kytic.
Paní Monika Műllerová a dámy z květinářství Moni ve Slunečním dvoře předvedly zvědavým
zrakům návštěvníků nádherné vazby kytic s jarním motivem. Akce byla navštívena jen
komorně, zájemců o toto prastaré umění přišlo kolem padesáti, ale o to více se jim floristky
mohly věnovat. Někteří z účastníků měli štěstí a navázané kytice v ceně několika set korun
vyhráli.

DVA TÝDNY NA HORÁCH
Letos jsme se opět vydali na lyžařský výcvikový kurz do Hynčič pod Sušinou. Ve dvou
únorových termínech se na něm prostřídali žáci sedmých až devátých tříd. Pod vedením
zkušených instruktorů žáci strávili lyžařský kurz v nově zrekonstruovaném skiareálu pod
Králickým Sněžníkem. I když nám počasí moc nepřálo a sněhu bylo pomálu, dobře jsme si
zalyžovali a zajezdili na snowboardu. Oba kurzy byly zakončeny slalomovým závodem.
REJ MASEK
Poslední únorové pondělí se konal v nádherně vyzdobené tělocvičně naší školy dětský
karneval. Na všechny pohádkové bytosti i jejich doprovod čekal bohatý program. Děti přišly
v krásných, nápaditých maskách, zatancovaly si a předvedly se všem přítomným. Velký
úspěch měly hry a soutěže, a to nejen u dětí. Také rodiče a prarodiče se do nich s chutí
zapojili a snažili se strefit poslepu do branky nebo navléknout kelímek na židli. Princové a
princezny, rytíři, zbojníci i víly si užili příjemné odpoledne plné zábavy. O tu se také postarala
moderátorská dvojice klaunů, za které se převlékli paní ředitelka Olga Bauerová a pan učitel
Lukáš Plachý. Karneval byl zakončen sladkou tečkou pro všechny děti. Věříme, že se všem
zúčastněným program líbil, a již nyní se těšíme na další společné akce.
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KORPORÁTNÍ BUBNOVÁNÍ
Po škole se šeptalo, že přijede dodávka s bubny, bude jich kolem tří set a bude potřeba každá
ruka, aby je přinesla. V úterý 1. března se žáci prvního i druhého stupně postupně po jedné
vyučovací hodině shromáždili do tělocvičny školy, kde již měli připraveny do kruhu lavice a
židličky. Celou akci řídil facilitátor Vladimír Třebický a začalo DRUMCIRCLE. Během
dopoledne bubnovala celá škola. Každý žáček byl po celou dobu aktivně zapojen, protože
dostal zapůjčený buben. Z dětí se stal do 5 minut rytmický orchestr, který zahrál dokonce i
Beethovenovu Ódu na radost. Tím jsme se posunuli opět o stupínek výš, protože jsem touto
formou zabojovali o zlepšení sociálního klimatu školy, vzájemné soudržnosti, komunikace a
oboustranného pozitivního přístupu.

BESEDA S POLICIÍ ČR
Ve čtvrtek 23. března navštívily naši školu dvě policistky z Preventivně informačního
oddělení, aby se setkaly s žáky 3. až 5. tříd. Beseda, kterou si pro ně připravily, byla věnována
bezpečnosti dětí, chování v krizových situacích nebo při setkání s cizí osobou. Kluci a holky si
připomněli telefonní čísla integrovaného záchranného systému, ale také to, že se tyto linky
nesmějí zneužívat a zbytečně blokovat. Žáci dostali mnoho důležitých rad, jež mohou snížit
rizika, která by na ně mohla číhat cestou do a ze školy. Vyslechli jsme také několik případů
z praxe. Ty potvrdily, že je nezbytné dětem stále zdůrazňovat, jak se mají v té či oné situaci
zachovat. Cílem besedy samozřejmě nebylo někoho vystrašit, nicméně i v otázkách
bezpečnosti stále platí, že opakování je matka moudrosti a nic není radno podceňovat.
EKOPOLIS – přemýšlíme o městě
Tato atraktivní stolní didaktická hra je široce využitelná v environmentální výchově. Žáci naší
školy se s ní seznamují v hodinách ekologického praktika. Každý žák se ocitá v roli starosty,
který postupně vytváří své městečko a přemýšlí u toho nad ekonomickými, sociálními i
ekologickými aspekty svých rozhodnutí. Tato hra velmi blízce připomíná prostředí, ve kterém
děti žijí. Součástí tohoto projektu jsou i pracovní listy a další vhodné aktivity, které lze velmi
efektivně využít ve výuce. Velmi populární bude pro děti jistě možnost komunikace se svým
učitelem a spolužáky prostřednictvím diskuze na webových stránkách www.ekopolis.cz.

17

VÝRAZNÝ ÚSPĚCH V ANGLICKÉM JAZYCE
Žákyně ZŠ Jihomoravské náměstí 2 Sabina Sedláková zaznamenala sérii úspěchů v soutěžích
v anglickém jazyce. Po krásném 2. místě ve finálovém kole soutěže BASICLINGUA obsadila 1.
místo v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategorii II. A ( žáci 8. a 9.
tříd), které se uskutečnilo 24. února 2011 na ZŠ Bakalovo nábřeží. Zajistila si tak postup do
kola krajského. Naše škola měla v okresním kole zastoupení i v kategorii I. A (žáci 6. a 7. tříd)
a Viktor Šťastný zde obsadil pěkné 6. místo. Sabina Sedláková pokračovala ve svém vítězném
tažení i v krajském kole, které proběhlo 10. března 2011, a všechny ostatní soutěžící
zanechala za sebou. V květnu bude reprezentovat náš kraj v celostátním kole konverzační
soutěže v anglickém jazyce v Praze. Blahopřejeme k velkému úspěchu a přejeme hodně štěstí
v dalším kole!
OBVODNÍ KOLO VE ŠPLHU
Včera 30.3.2011 jsme uspořádali v malé tělocvičně obvodní kolo ve šplhu.
Celkem se zúčastnilo 6 brněnských škol. Vítězové kategorií družstev a první tři jednotlivci
každé kategorie postoupili do městského finále, které se uskuteční 7. 4. 2011 na ZŠ Vedlejší.
Jako vítězné družstvo postoupili mladší žáci ve složení Martin Novák (7.B), Jan Bušina a Adam
Lindovský (7.A). Vítězkou mladších žákyň se stala Petra Křenková (6.A). Dále z druhého místa
postoupil ještě Roman Janča(9.A) a Kristýna Herzánová (8.A). Proto jim patří velká gratulace.
MATEMATICKÝ KLOKAN
Bylo pondělí po jarních prázdninách. Žáci se ještě nestačili ve škole ani rozkoukat a hned
první hodinu na ně vyskočil Matematický klokan. Tato mezinárodní matematická soutěž je
určena pro všechny žáky od čtvrté až do deváté třídy. A aby to druháčkům a třeťáčkům
nebylo líto, je pro ně připravena kratší verze s názvem Cvrček.
PYTHAGORIÁDA
V únoru a březnu proběhla na školní kola Pythagoriády v jednotlivých třídách. Soutěže se
zúčastnili všichni žáci VI.A, VII.A, VII.B a VIII.A. Úspěšným řešitelem je ten, kdo dosáhl alespoň
9 bodů. Ten kdo dosáhl zisku 11 bodů postupuje do Městského kola. Oproti loňskému roku
došlo ke zlepšení u většiny žáků. Jen tak dál.
ZÁVODY VE ŠPLHU
Se začátkem jara jsme se pomalu začali loučit s tělocvičnou a hodiny zaměřené na pohyb a
rozvoj motorických schopností se přesunuly ven na školní hřiště. Ale než tak nastalo, konala
se tříkolová soutěž ve šplhu. Ve školním kole jsme našli nové talenty, kteří nás reprezentovali
předposlední březnový den v obvodním kole, které organizovala naše škola. Tohoto kola se
účastnili žáci základních škol okolních městských částí. Soutěže ve šplhu jsou určeny jak pro
jednotlivce, tak pro tříčlenná družstva. Každý závodník má dva pokusy na 4,5 metrové tyči.
Velmi se nám dařilo, a tak ti, kteří se umístili na stupních vítězů, mohli jet reprezentovat svoji
školu na krajské finále. Byli to Petra Křenková (6.A), Martin Novák (7.B), Adam Lindovský a
Jan Bušina (7.A), Kristýna Herzánová (8.A) a Roman Janča (9.A). V konkurenci už jen těch
nejlepších jsme jeli získat umístění na stupních vítězů. Finále proběhlo na ZŠ Vedlejší. Díky
přípravě a velkému odhodlání jsme přivezli dvě třetí místa. Postaraly se o ně jednotlivkyně
Kristýna Herzánová a družstvo mladších žáků ve složení Martin Novák, Jan Bušina a Adam
Lindovský.
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KOCIÁNKA TENTOKRÁT U NÁS
V návaznosti na naši listopadovou návštěvu v Ústavu pro tělesně postiženou mládež přijely
děti z Kociánky k nám do školy, aby zde s žáky osmého ročníku strávili dopoledne. Vše začalo
společnou vzpomínkou na představení Cirkus KOCIÁNO. Úkolem našich „herců“ bylo vytvořit
skupinové sousoší v závislosti na roli, kterou hráli v cirkuse. Společné „sochání“ všechny
příjemně naladilo a motivovalo k dalším aktivitám. Následně proběhla krátká instruktáž o
tom, jak pomoci lidem na vozíku, jak jejich vozík složit a rozložit a jak s ním manipulovat.
Každý si to mohl také na vlastní kůži vyzkoušet. Poté se konalo přátelské utkání v boccii. Bylo
velice napínavé a vyrovnané, ale štěstí nám přálo o malinko více, a tak se vítězem utkání stali
žáci ze ZŠ Jihomoravské náměstí. Po vyčerpávajícím souboji a rozdávání medailí se všichni
přesunuli do prostor studovny a učebny výtvarné výchovy, kde dohromady vytvářeli obrázky
plné společných vzpomínek a nezapomenutelných zážitků. Žáci osmé třídy a děti z Kociánky
opět ukázali, že stačí velmi málo k propojení dvou zcela odlišných světů. Během jejich setkání
vzniklo mezi všemi pouto nejcennější, pouto přátelství a úcty.
RECEPT NA PŘÁTELSTVÍ
„Pravé přátelství je rostlinka, která roste pomalu, musí podstoupit mnohé rány a nepřízně
osudu, než si zaslouží své jméno.“
Tímto citátem, který popisuje křehké, ale také pevné pouto přátelství, započala další z hodin
etické výchovy v 8. A. V době, kdy přátelství se velice úzce spojuje se sociálními sítěmi,
jakými jsou Facebook nebo Twitter, se žáci osmé třídy pokusili vytvořit recept na přátelství.
Na přátelství mezi dvěma lidmi, nikoliv mezi pseudokamarády na síti. Jak se jim to povedlo a
jak oni vnímají přátelství, můžete posoudit sami z jejich příspěvků. Podle mne velmi dobře
vystihli význam tohoto vztahu, neboť přátelství není jen o tom pozitivním, o radosti a o
štěstí, ale i o kapce hádek a špetce kritiky, což si ne vždy v jejich věku všichni uvědomují.
Recept na přátelství
Ingredience: Láska, soucit, kritika, dobrá vůle, upřímnost, pomoc, naděje, doživotní záruka,
nutela, energie Postup: Vezmeme velký kotel, do kterého přidáme mísu energie, hrnek
naděje a ušleháme základní těsto, které poté nalijeme na plech a upečeme. Mezitím
smícháme soucit, kritiku a dobrou vůli, dále přidáme upřímnost, pomoc a nesmíme
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zapomenout na doživotní záruku. Upečené těsto namažeme nutelou a poté potřeme
krémem, který jsme si umíchali. Jako třešničku na dortu posypeme náručí lásky. Vzniklé
přátelství
si
vychutnáme.
Recept na přátelství podruhé
Postup: V rozmíchaných slzách z pláče rozpustíme alespoň 10 sudů smíchu. Poté dáme vařit
a za stálého mluvení mícháme. Přidáme špetku kritiky a tři špetky hádek. Hmotu vylijeme do
mísy, kde ji smícháme s důvěrou, a přidáme 2 kg upřímnosti. Všechno smícháme a
vyhněteme do pěkně kulaté hádky a poté posypeme celým pytlíkem usmíření. Tohle vše
děláme se stoprocentní láskou. Dáme uležet do lednice a za krátkou dobu máme
dlouhotrvající a úžasné přátelství.
ŠESŤÁCI NA RADNICI
V úterý 12. dubna se žáci 6.A vydali v rámci hodiny občanské výchovy na Radnici ve Slatině.
Cílem jejich návštěvy bylo lepší poznání a porozumění fungování obecního úřadu. U vchodu
na nás již čekala paní tajemnice Danuše Stoklásková, která žáky jménem radnice přivítala a
provedla je celým úřadem. Nejdéle jsme se zdrželi v kanceláři pana starosty Jiřího Idese, se
kterým jsme se neplánovaně setkali. Žáci toho pohotově využili a zasypali ho mnoha dotazy.
Témata se samozřejmě týkala městské části Brno Slatina. Revitalizace parků a chystané
otevření „terének“, to byly informace, které je zajímaly nejvíce. Poté naše cesta vedla do
kanceláře pana místostarosty Jiřího Navrátila. Postupně jsme si prošli všechny odbory sídlící
na námi navštíveném úřadu. Paní tajemnice i pan starosta se nám hodně věnovali, za což jim
děkujeme, a budeme se těšit na další setkání.
OLYMPIJSKÉ ÚSPĚCHY
Žáci naší školy se často účastní mnoha soutěží a olympiád. Skvělé výkony podávají nejen ve
sportovních disciplínách, ale také v soutěžích, které prověřují jejich vědomosti, cit pro jazyk
nebo logické myšlení. V poslední době dosáhla největšího úspěchu Sabina Sedláková
z IX. B, která si vítězstvím v krajském kole konverzační soutěže v anglickém jazyce zajistila
postup do celorepublikového finále. Dalším želízkem v ohni se stala Hana Pololáníková z IX.
B, která postoupila do krajského kola olympiády v českém jazyce poté, co v kole okresním
skončila na 10. místě. V dějepisné olympiádě hájil barvy naší školy Ondřej Povolný z IX. B,
který se probojoval mezi třicet nejlepších žáků z Jihomoravského kraje. Ondřej se účastnil
také městského kola zeměpisné olympiády. Zde skončil v kategorii B na 9. místě. Viktor
Šťastný ze VII. A obsadil ve stejné soutěži, ale v kategorii A místo 6. Viktor se stal také
úspěšným
řešitelem
v
městském
kole
matematické
olympiády.
Děkujeme všem žákům za výbornou reprezentaci školy a také za píli, se kterou se na soutěže
připravovali. Těm, kteří postoupili do dalších kol, přejeme mnoho štěstí.
Finále v deskové hře „KOŠÍK PLNÝ ROZUMU“
V rámci mezinárodního programu Enjoy your health – Užívej si zdraví se naše škola zúčastnila
turnaje v deskové hře „Košík plný rozumu“. V uplynulých březnových dnech se všechny děti
od 2. až 5. třídy utkaly v této deskové hře. Hra je určená pro pět hráčů. Vítězové
z jednotlivých kol se potom setkali ve velkém finále o hlavní ceny. Prví místa obsadili : Adam
Švehla (2. B), Jakub Vizina (3.B), Jiří Urbánek (4.B). Všichni tito žáci jsou nominováni do
krajského kola, které se odehraje v průběhu měsíce května. 20 deskových her zůstává ve
třídách jako dárek organizátorů této celostátní hry.
Adam Švehla (2.B) zvítězil ve své kategorii v krajském kole, které se konalo 26. dubna 2011 v
naší škole a postupuje do národního kola!
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ORIENTAČNÍ BĚH
Ve 3. kole orientačního běhu, který se konal na Lesné u ZŠ Milénova se našim orienťákům
velmi dařilo. Gabriela Fajstlová ze 7.A doběhla druhá, Jaroslav Svoboda a Tomáš Zdražil z 5.A
skončili třetí. V první desítce se umístily ještě na 6. místě Anna Dalecká a Kateřina Kopijevská
ze sedmého ročníku. Osmí skončili David Chorvát a Tomáš Holánek oba z 5.A. Tímto závodem
skončila kvalifikace do posledního finálového kola, které se uskuteční na začátku května.
Účast si vybojovalo celkem 7žáků a 3 žákyně z naší školy.
Postup do finále orientačního běhu 10. 5. 2011 Rosnička:
5.A - Tomáš Zdražil, Tomáš Holánek, David Chorvát, Jaroslav Svoboda
7.A - Gabriela Fajstlová, Kateřina Kopijevská, Kryštof Adámek, Šťastný Viktor
7.B - Anna Dalecká, Aleš Nezval
V úterý proběhlo finálové kolo v orientačním běhu. Naši výpravu tvořilo deset nejlepší
orienťáků. V první dvacítce se umístilo šest našich žáků či žákyní. Mezi nejlepší patřili Kryštof
Adámek (7.A) skončil sedmý, Tomáš Holánek (5.A) skončil šestý a Aleš Nezval (7.B) skončil
druhý pouze o 4 vteřiny. Tito tři i celé družstvo si zaslouží pochvalu za celoroční reprezentaci
školy.
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Přijďte si prohlédnout, zakoupit nebo vyrobit např.
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MISTROVSTVÍ BRNA V ATLETICE
Včera proběhlo také Mistrovství Brna v atletice. Denisa Stojanovičová ze 7.B si odvezla dvě
zlata ze skoku dalekého a běhu na 60m, kde si vytvořila osobní maximum 8,25 s.
Gratulejeme.
OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE
28. dubna 2011 proběhlo kvalifikační kolo na Olympiádu dětí a mládeže. Z výpravy
brněnských atletů se ho zúčastnila i Denisa Stojanovičová ze 7.B. Ve skoku dalekém si včera
4x zlepšila osobní maximum až na výkon 498cm, kterým potvrdila svoji účast na Olympiádě.
Skočila tak nejlepší letošní výkon v její kategorii v celé České republice.
NAŠI MALÍ HOROLEZCI
Je již tradicí, že pořádáme na naší škole pro žáky 1. stupně soutěž v lezení na horolezecké
stěně. Toto poměřování rychlosti přelezení daného úseku je vlastně završením aktivního
trávení přestávek. Děti trénují během školního roku, a ti, kterým se daří stěnu přelézt
nejrychleji, mají možnost přihlásit se k závodu.
Některé děti jsou doslova jako opičky, jejich zručnost je obdivuhodná.
V kategorii žákyň 1.-2. roč. se nejlépe umístily: 1. Monika Tranová (2. A), 2. Natálie Čechová
(2. A), 3. Anna Vlachová (2. A)
3.-5. roč.: 1. Anna Čechová (5 .A), 2 .Kristýna Malá (3 .A), 3. Petra Kunovská, 3. B
V kategorii žáků 1.-2 roč. se nejlépe umístili: 1. Jakub Polák (2. B), 2. David Kovář (2. A), 3.
Roman Grufík (2 .B)
3.-5. roč. : 1. Tomáš Marek (3. A), 2. Tomáš Zdražil (5. A), 3. Lukáš Vizina (3. B)
Všem vítězům blahopřejeme a ti, kteří se neumístili na předních místech, mají šanci po
intenzivní přípravě zase příští rok!
OLYMPIJSKÉ NADĚJE
V pátek 15. 4. 2011 jsme se jeli zúčastnit závodu Hledání olympijských nadějí.
Jednadvacetičlenná výprava nasbírala velké množství úspěchů a ukázala ostatním, že na naší
škole jsou žáci s atletickým nadáním. Medaile si odvezli Adam Lindovský 7.A (1. místo
v šedesátce a 2.místo v dálce), Denisa Stojanovičová 7.B (1.místo v kriketu i v dálce), Roman
Janča 9.A (2.místa v dálce a v šedesátce), Marek Malimánek 8.A (1.místo v osmistovce), Gabo
Irša 7.B (2.místo v osmistovce) a Veronika Žitná (3.místo v osmistovce). Díky těmto a dalším
skvělým výsledkům na čtvrtých a pátých místech jsme v celkovém pořadí zvítězili a získali tak
pohár a speciální cenu pro vítěze - novou laťku na skok vysoký.
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SABINA JE ČTVRTÁ V REPUBLICE
V úterý 10. května se Sabina Sedláková (9.B) zúčastnila ústředního kola konverzační soutěže
v anglickém jazyce a obsadila vynikající 4. místo. Letošního ročníku této soutěže se zúčastnilo
celkem 40 000 žáků. Gratulujeme Sabině a děkujeme jí za skvělou reprezentaci.
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KOŠÍK PLNÝ ROZUMU
Adam Švehla (2.B) se po vítězství v krajském kole zúčastnil v pátek 27. května kola
celostátního a ve velké konkurenci obsadil nádherné 5. místo. Adamovi blahopřejeme a
děkujeme za skvělou reprezentaci.
TŘETÍ MÍSTO V AEROBICU
26. května 2011 se uskutečnil VI. ročník soutěže v aerobiku pro děti brněnských
škol AEROBIC MASTER CLASS „Aerobik pro zdraví“. Gratulujeme Christině Matouškové (4.B) k
báječnému třetímu místu.
ČTYŘBOJ
V pátek 27. května se žáci sedmých tříd zúčastnili atletického 4boje na ZŠ Laštůvkova. V
konkurenzi 16ti škol skončila obě družstva sedmá. Denisa Stojanovičová suveréně vyhrála
jako jednotlivkyně ze zhruba 70 účastnic
KLUCI JEDOU NA KRAJ
V pátek 20.5.2011 se konaly závody v atletickém čtyřboji. Družstvo starších chlapců ve
složení Roman Janča, Tomi Bui Quang, Michal Rotrekl a Marek Malimánek získali bronzové
medaile a nominovali se do krajského finále, které se uskuteční 30.5.2011 v Břeclavi. Dobrý
bodový základ podali chlapci především ve sprintech, kde získali druhé a třetí místo (Janča,
Bui Quang)a také vítězství v dálce (Janča). Držte nám palce!
KRESLENÍ NA CHODNÍKU
11. května proběhla soutěž dětí 1. stupně v kreslení na chodníku. Před školou vzniklo v
krátkém čase mnoho nádherných strašidel a porota měla těžkou práci s hodnocením.
Nakonec se umístili v katetgorii 1. a 2. tříd tito žáci: 1. Anna Mitášová (2.B), 2. Adéla Pokorná
(1.B) a Marek Javora (2.B), 3. Karolína Kolářová (1.A). V kategorii 3. - 5. tříd se umístili 1. Jan
Vašák (3.A) a Bill (3.B), 2. Perta Kunovská (3.B) a Veronika Seďová (3.B), 3. Martin Soják (3.A)
a Matěj Musil (4.B).
POHÁR ROZHLASU
Ve středu 11. května proběhlo na školním hřišti obvodní kolo Poháru rozhlasu. Naši chlapci
se nominovali do okresního finále, když celkově skončili druzí. Mezi nejlepší patřili Tomi
(9.A), který vyhrál výšku, Roman Janča (9.A) skončil třetí v dálce. Do šestého místa se dále
umístil Jakub Blažek (9.B), Marek Malimánek (8.A) a David Pexa (9.B).
12. května proběhlo obvodní kolo Poháru rozhlasu pro žáky šestých a sedmých tříd. Družstvo
chlapců skončilo druhé, a tím si zajistilo postup do městského finále. Nejlepší výkony podali
Gabo Irša (7.B) – třetí na 1000m, Honza Bušina (7.A) – čtvrtý v dálce a pátý v běhu na 60m,
Adam Lindovský (7.A) – pátý ve výšce a sedmý v běhu na 60m, Tomáš Rohánek (7.B) šestý ve
výšce, Michal Řičánek (7.A) šestý v hodu kriketovým míčkem. Jako štafeta hoši doběhli na
druhém místě. V dívkách získala dvě vítězství Denisa Stojanovičová (7.B) v běhu na 60m a v
dálce, kde zlepšila nejlepší český výkon letošního roku a překonala poprvé pětimetrovou
hranici, přesněji 507cm!!!Helena Ryšavá (7.A) skončila třetí ve výšce. Družstvo dívek skončilo
jak ve štafetě, tak v celkovém pořadí čtvrté. V úterý 17.5.2011 se družstvo mladších i starších
chlapců zúčastní městského finále v Bystrci.
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PODĚKOVÁNÍ OS ŽIVOT DĚTEM
Vážená paní ředitelko,
srdečně Vám, vašim zaměstnancům a samozřejmě žákům za naše občanské sdružení Život
dětem děkujeme za krásně pořádající sbírku. Jsme moc rádi, že v současném světe a
mezilidských vztazích je stále dostatek upřímné lásky, pokory, úcty a zájmu o druhé .... Vy
jste toho důkazem. Velmi jste nás potěšili a proto přijměte od nás děkovný certifikát :-)
Ještě
jednou
s
poděkováním
za
občanské
sdružení
Život
dětem
Zdenka Hollerová
NAŠI ŽÁCI OPĚT POMÁHAJÍ
Na základě již dvouleté spolupráce neodmítli naši deváťáci ani tentokrát účast na projektu
Jižní Morava bez hranic. 13. května strávili den na Palackého vrchu společně s dětmi z Ústavu
sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka a z Dětského domova v Tišnově.
Velkou akci přišli podpořit nejen pracovníci Odboru prevence Policie ČR, ale také někteří
hokejisté HC Kometa Brno. Celé dopoledne se neslo jak v soutěžním, tak v zábavném duchu.
Všichni si to moc užili a doufejme, že s odchodem našich deváťáků tato úžasná spolupráce a
pomoc neskončí.
KLUCI SE VRÁTILI Z KRAJE STŘÍBRNÍ
Včera (30. května 2011) za krásného počasí jsme se zúčastnili krajského finále
atletického čtyřboje v Břeclavi. Družstvo složené z Jakuba Blažka (9.B), Romana Janči a
Michala Rotrekla (9.A), Marka Malimánka a Dana Dvořáčka (8.A) získalo druhé místo a
přivezlo nádherný pohár. V individuální soutěži jsme měli taky úspěchy, když Jakub Blažek je
celkově třetí v kraji a Roman Janča čtvrtý. Základ k úspěchu jsme položili v našich silných
disciplínách 60m - druhé a třetí místo a skok daleký první a druhé místo. Jakub Blažek
vyhrál výkonem 572cm. Družstvu velmi gratulujeme k obrovskému úspěchu. Nyní je zároveň
prvním náhradníkem na Mistrovství České republiky. Jestli se ho zúčastníme se dozvíme
příští týden.
EXKURZE DO KONCENTRAČNÍHO TÁBORA V OSVĚTIMI
V úterý 17. května se vydali žáci 8. a 9. ročníku 2 na exkurzi do Osvětimi. Během zhruba
tříhodinové prohlídky navštívili nechvalně proslulé koncentrační tábory Auschwitz (Osvětim)
a Birkenau (Březinka). Od průvodců se dozvěděli velké množství údajů o obou táborech a
osudech lidí v nich. Nebylo snad jediného žáka, kterého by tyto skutečnosti nechávaly
chladným. V jejich tvářích a pohledech bylo možné vyčíst zármutek, soucit i zděšení.
Informace, které žáci znali z hodin dějepisu, získávaly na tomto děsivém místě zcela nový
rozměr. Mnozí si zde uvědomili, že bychom si měli více vážit toho, co máme, a snažit se, aby
se něco tak hrozného již nikdy neopakovalo.
ŠESŤÁCI MEZI ZVÍŘÁTKY
Ve středu 11. 5. se třída VI. A vydala na výukový program o plazech do ZOO Brno. Program se
konal pod záštitou Katedry biologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Děti
pracovaly ve skupinách a získávaly různé informace o hadech, želvách, ještěrech a
krokodýlech. Jako velký přínos hodnotím možnost zhlédnout mnoho zástupců výše
jmenovaných řádů plazů na vlastní oči. Po absolvování této akce odcházeli z brněnské ZOO
spokojeni jak studenti Masarykovy univerzity, tak žáci naší školy.
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ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT NEZAHÁLÍ
Členy žákovského parlamentu čekaly v rozmezí dvou měsíců hned 4 velké akce. První na řadě
bylo vítání našich budoucích prvňáčků. Parlamenťáci si i v letošním školním roce pro své
budoucí spolužáky připravili hravé aktivity, během kterých se s nimi nejen seznámili, ale
ukázali jim i prostory tříd 1. stupně a družiny. Malí předškoláci si zkusili projít opičí dráhou,
zahrát basketbal nebo postavit pohádkový hrad.
Po uvítání našich budoucích žáčků museli parlamenťáci myslet i na své adoptované svěřence
v Indii – Deepiku a Joela. Aby se mohlo zaplatit jejich školné, zorganizoval parlament sběr
papíru a smažení palačinek, které bylo i v letošním školním roce velice úspěšné. Společnými
silami jsme dali dohromady potřebný obnos a obě naše děti mohou dál studovat. Díky.
Poslední akce se týkala opět dětí, a sice dětí z mateřské školky. V prostorách tělocvičny jim
členové parlamentu připravili zábavné dopoledne ke Dni dětí. Čekalo na ně lovení rybiček s
paní vodnicí, stavění hradu s klaunem nebo prolézání pavučiny se zaječicí. Kdo chtěl, mohl si
také vymalovat obrázek nebo zkusit svoji přesnost ve střelbě na bránu, popřípadě ve skoku
do kruhů. Jak je tedy zřejmé, Žákovský parlament na naší škole nezahálí, dopřejme členům
tedy dlouhé a příjemné prázdniny a díky za jejich celoroční aktivitu a obětavost.
PLNÝ VESELÝ AUTOBUS
30. května jsme v rámci kampaně Brněnské dny bez úrazu uspořádali akci s názvem Veselý
autobus, Mobidik a hraní s hendikepem. Počasí nám vyšlo skvěle a před školou se sešlo
mnoho lidí. Náš autobus vezl 115 připoutaných cestujících, kteří dostali jízdenky s informací
o používání bezpečnostních pásů podle Směrnice Evropského parlamentu a kolem stálo
mnoho přihlížejících, kteří dohlíželi na závěrečné sčítání. Děti si dále na několika stanovištích
vyzkoušely, jak obtížné je vykonat běžné každodenní činnosti po úraze (jednou rukou,
poslepu apod.). Pohádky hrané s hendikepem (berlemi, ortézami, obvazy apod.) připomněly,
že život po úrazu může být složitý, na druhou stranu i s hendikepem se dá hrát pěkné
divadlo. Po celou dobu akce byl přistaven Mobidik Městské policie, který zaujal dětské
návštěvníky stejně tak jako jejich rodiče a veřejnost.
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JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ ZDRAVÍ: „DOBRÝ DEN, KOCIÁNKO“
Ve čtvrtek 2. června se žáci naší školy vypravili do Ústavu sociální péče pro tělesně
postiženou mládež na festival, který nesl název Dobrý den, Kociánko aneb festival z jiného
světa. Vše vypuklo v devět hodin nejen společným zvoláním: „Dobrý den Kociánko!“, ale i
předáním dárku, který s sebou přinesli naši šesťáci. Osmáci a deváťáci nabídli svoji pomoc
během dopoledního a odpoledního programu. Podstatou dopoledního programu byla
výměna rolí mezi zaměstnanci a „pacienty“ ústavu. Děti si mohly na vlastní kůži vyzkoušet,
jak náročnou práci musí vykonávat ti, kteří se o někoho každodenně starají. Zatímco žáci
šesté třídy si aktivity zkoušeli na vlastní kůži, z osmáků a deváťáků se stali šikovní údržbáři,
čistotné uklízečky, učitelé či přesní ekonomové, popřípadě zdravotní sestřičky. Kdo chtěl,
mohl také zhlédnout vystoupení břišních tanečnic, práci se záchranářskými psy nebo činnost
hasičů. Na Kociánce byli i výtvarní umělci, kteří měli za úkol pomoci všem přítomným
odstranit bariéry mezi dvěma světy, což bylo hlavní myšlenkou celého festivalu. Odpolední
program obohatily nejen hudební kapely, ale i divadelní vystoupení. Všichni jsme společně
prožili báječný den, na který jen tak zapomeneme. Velké díky všem.
TLESKALI JSME MOZARTOVÝM DĚTEM
Již druhým rokem umožňuje projekt Mozartovy děti malým i mladým talentovaným
hudebníkům ze všech brněnských ZUŠ vyslechnout si potlesk publika s velkým orchestrem
brněnské filharmonie za zády. 25. května odpoledne zaplnili hudbymilovní nadšenci i
zvědavci z řad žáků, rodičů a učitelů naší školy téměř celou patnáctou řadu v Besedním domě
a nešetřili své dlaně ani projevy nadšení. Suverénní klavíristé, houslisté i trumpetisté si to
totiž opravdu zasloužili a kontrast kvalitní hudby a mládí nikoho nenechal lhostejným. Jedna
paní učitelka zřejmě o prázdninách vytvoří obraz s názvem: Slečna hornistka v rudé toaletě.
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DOPIS O ANGLII
Ahoj Sam,
je sobota 4. června. Právě jsem přijela z týdenního pobytu v Anglii, který pořádala naše škola.
Po cestě jsme byli ještě v Paříži na Eiffelovce a u Louvru. Na Paříž jsem se hodně těšila, ale
nakonec jsem byla trochu zklamaná. Myslela jsem, že uvidím v ulicích spousty umělců,
kejklířů a herců. Ale narazili jsme pouze na dva. Anglie byla ale nádherná. První den jsme byli
ve městě Bath. Jsou tam římské lázně. Dnes se v nich bohužel koupat nemůže, ale i tak to
bylo hodně zajímavé. Z přírody se mi nejvíce líbilo v Rhossili bay. Je to přírodní rezervace s
velkými útesy. Blízko byl i kemp, takže doufám, že se tam někdy ještě podívám. V hlavním
městě Walesu - v Cardiffu, jsme byli také. Je zde krásný hrad (s dobrými průvodci :)) a skvělé
obchody! Tento poznávací výlet jsme zakončili v Londýně. Z Anglie se mi nechtělo vůbec
odjíždět, takže bych se chtěla ještě do Walesu vrátit - nejlépe na delší čas.
A jak se máš Ty? Byla jsi už někdy v Anglii? Užij si prázdniny!
Čau Anet Aneta Bednářová, IX. B)
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