Novinky na škole
-

při zápisu do prvních tříd bylo
zapsáno 36 budoucích prvňáčků
- prezentovali jsme naši školu na
regionální výstavě škol v muzeu ve
Šlapanicích během prosince - ledna
- na prvním stupni přibyla třetí
interaktivní tabule, tentokrát ve III. B
- uskutečnil se velmi hezký seminář
pro zaměstnance školy i veřejnost
o zdravé výživě
- proběhla řada soutěží (olympiády Čj,
Bi, D), uskutečnily se projektové dny (Holocaust, Den jazyků), exkurze
(Dukovany, ČOV), zahájily
činnost edukativně-stimulační
skupinky pro předškoláky,
druhé a třetí ročníky jezdí na
výuku plavání, vrcholí přípravy
na přijímací řízení
- na MŠMT byl přijat náš projekt
„Duhová škola“ v OP VpK „EU peníze školám“, v jehož
rámci obdrží škola celkovou
dotaci cca 1 800 000,- Kč na
přípravu výukových materiálů, školení učitelů a zejména na zlepšení vnitřního
vybavení školy (kompletní inovaci zastarávající výpočetní techniky,
interaktivní tabule atp.)
V letošním březnovém zpravodaji bychom Vám rádi představili kroužky
a volnočasové aktivity, které pro děti na naší škole zajišťujeme:
Ekoklub
Členové školního ekotýmu se scházejí pravidelně každé první pondělí v měsíci
v ekoklubu. Ekotým plní úkoly vztahující se především k mezinárodnímu projektu
Ekoškola. Ale často řešíme i další úkoly týkající se různých environmentálních
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aktivit, do kterých je naše škola zapojena. Například v soutěži Recyklohraní
organizátoři vyhlašují během školního roku zadání rozličných úkolů.
V předvánočním období si děti vyzkoušely role textařů a interpretů, kdy skládaly
texty na téma recyklace na hudbu známých koled. Nové koledy jsme nahráli
a poslali do soutěže. V tomto školním roce jsou v ekoklubu děti od třetího do
devátého ročníku. Starší žáci pomáhají mladším s plněním úkolů. Na mladších
dětech je obdivuhodné, s jakou vervou se snaží plnit zadané úkoly. Každým rokem
jezdíme s dětmi z ekoklubu na výukový program na Rychtu v Krásensku, kde
získáme množství nových informací. Loni jsme navštívili na farmu Jalový dvůr.
Děti byly nadšené jízdou na koni i jeho ošetřováním. V letošním roce plánujeme
exkurze na farmy v Moravském Krasu. Ovšem největším úkolem, který nás nyní
čeká, je vypracování a odeslání žádosti o obnovení titulu Ekoškola koordinátorovi
projektu, sdružení Tereza se sídlem v Praze. Titul Ekoškola byl naší škole udělen
v roce 2009 s platností na dva roky.
Jitka Bublová
Zástupci ekotýmu v ZŠ Rosice
V úterý 22. února jsme navštívili seminář v
Základní škole Rosice, která už dvakrát
úspěšně obhájila mezinárodní titul Ekoškola.
Z naší školy se semináře zúčastnila paní
ředitelka PaedDr.
Jaroslava Olšanská,
koordinátorka programu Ekoškola Mgr. Jitka
Bublová a zástupci ekotýmu Vlasta
Popeláková a Honza Sedláček. Seminář byl
zaměřen na jednotlivá témata Ekoškoly, na
žádost o titul Ekoškola a další aktivity
projektu – analýza, plánování, informování, monitoring, ekotým a ekokodex. Jako
první jsme se seznámili s ostatními účastníky semináře z různých škol (Letovice,
Rosice, Kyjov, Velké Němčice, Strážnice). Potom jsme dostali papírky, na kterých
bylo bingo zaměřené na Ekoškolu. Měli jsme podle otázek hledat ty žáky nebo
učitele s kladnou odpovědí. Poté jsme se rozlosovali do skupinek po třech a
vybírali klady a zápory k daným tématům, to samé dělali učitelé. Na záporné body
jsme odpovídali ve skupinkách s učitelem z jiné školy. Řešení jsme psali na
papírky. Dalším úkolem byly odpovědi na otázky týkající se školy. Potom
následoval oběd a prohlídka školy. Škola je velká a podle mého mínění hezká.
Nakonec jsme hledali podklady, potřebné k žádosti o audit. Dokumenty byly
v jedné ze tříd a my jsme je nosili k učitelům, kteří dokumenty převzali jako
součást žádosti o audit nebo jsme je vrátili zpět jako nepotřebné. Nakonec jsme
dostali dotazník, a v něm jsme měli zhodnotit akci a napsat, co jsme se dozvěděli
nového.
Vlasta Popeláková, VII. A
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Výstava: Vyrobeno za každou cenu
Společnost pro Fair Trade, která mimo jiné
organizuje výukové programy i pro žáky naší
školy, nám zapůjčila zdarma výstavu Vyrobeno za
každou cenu. Výstava je zaměřena na téma
pracovní
podmínky
a
lidská
práva.
Do multimediální učebny a učebny fyziky výstavu
instalovali žáci 9. ročníku navštěvující globální
výchovu. Tito žáci si připravili prezentaci pro svoje
spolužáky, Během ní jim představili nejen
jednotlivá témata výstavy, ale i Fair Trade, jeho historii a současnost. Prezentace
pro mladší spolužáky proběhla v pátek 11. února. Děti si poté vyplnily pracovní
listy, ve kterých si zopakovaly svoje poznatky z výstavy.
Kateřina Kalvodová, IX. B
Víte, co je FAIR TRADE?
Anglický termín fair trade lze do češtiny přeložit jako férový nebo spravedlivý
obchod. Jedná se o způsob obchodování, jehož cílem je podpořit malé výrobce
a zemědělce z rozvojových zemí tak, aby se dokázali uživit vlastní prací, která je
v souladu s ekologicky šetrným a sociálně ohleduplným
přístupem. Pro mnoho pěstitelů fair trade představuje příležitost
jak se vymanit ze spirály chudoby a neudržitelného ničení
přírodního prostředí a vytvořit spolu s dalšími pěstiteli
konkurenceschopná sdružení, fungující na mezinárodním trhu.
Fair trade podporuje také zaměstnance (i větších) podniků
v jejich úsilí o lepší pracovní a životní podmínky. Fair trade je rozmanité
celosvětové hnutí, které spojuje úsilí o vytvoření férovějších obchodních podmínek
pro rozvojové země a jejich obyvatele v rámci konceptu trvale udržitelného
rozvoje.Výrobek fair trade se pozná podle ochranné známky přímo na obalech.
Jedná se o nezávislé označení, které spotřebitelům zaručuje, že výrobky splňují
stanovené sociální, ekologické a ekonomické požadavky spravedlivého obchodu.
V současnosti nesou označení FAIRTRADE tisíce produktů, které jsou dostupné
ve více než padesáti zemích světa.
Biopotraviny ve školní jídelně
Díky finančním prostředkům z projektu Biopotraviny – cesta ke zdraví z grantu
BIO do škol Nadace Partnerství jsme od měsíce února zařadili biopotraviny na
jídelní lístek ve školní jídelně. Žáci i občané odebírající obědy ve školní jídelně
mohli během měsíce února ochutnat například BIO špagety, hrachovou polévku,
BIO ovocný šlehaný tvarohový krém Matylda nebo rajskou omáčku z BIO rajčat.
V měsíci březnu se strávníci mohou těšit na BIO mléko, hovězí maso, ovocné
tyčinky a těstoviny. BIO výrobky odebíráme od firmy Extrudo Bečice, OPP
Centrum Prostějov nebo společnosti Alimpex Food Praha.
Marie Holubová, vedoucí školní kuchyně
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Biopotraviny do každé rodiny
Ve čtvrtek 24. února se uskutečnil
v prostorách školy první seminář pro
veřejnost v rámci projektu Biopotraviny
– cesta ke zdraví podpořeného Nadací
Partnerství.
Majitel
společnosti
EUROBI pan Pavel Labský i asistentka
paní Bohdana Koláčková měli pro
všechny
zúčastněné
připravenou
krásnou tabuli plnou výrobků z Robi, na
kterých si všichni účastníci semináře
pochutnali.
Výborné
chuťovky
s různými pomazánkami, topinky s tatarákem, vynikající těstovinový salát či
plněné šátečky z listového těsta. Během semináře jsme se seznámili
s výrobky Robi, jejich složením, nutričními vlastnostmi a dalšími přednostmi.
Zjistili jsme, že Robi je určeno všem, kteří chtějí nebo musí snížit spotřebu masa,
omezit přísun tuků a cholesterolu, drží dietu, chtějí zhubnout nebo pouze chtějí
zpestřit svůj jídelníček - zkrátka jíst zdravěji a přitom neměnit své stravovací
návyky. Na závěr semináře proběhla diskuse, plná otázek a odpovědí. Během
celého semináře vládla velmi příjemná a přátelská atmosféra. Na seminář byli
pozváni všichni rodiče i další rodinní příslušníci našich žáků. Žáci i občané
stravující se ve školní jídelně mohli během února několikrát ochutnat biopotraviny.
Například BIO špagety, BIO hrachovou polévku nebo BIO ovocný šlehaný
tvarohový krém.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
Zveme Vás na seminář zaměřený na zdravý životní styl spojený
s prezentací a nabídkou české firmy Ceria, s. r. o., která má mnoholeté
zkušenosti v oboru zdravé výživy.
Obalovací a chutící směsi Hraška jsou chutné + zdravé + rychlé +
ekologické + etické
Seminář se uskuteční v pondělí 18. dubna ve školní jídelně.
Všichni zájemci o zdravý životní styl jsou srdečně zváni.
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Biodiverzita ve světě i za humny 7.A
V únoru byla ukončena II. etapa projektu
Biodiverzita ve světě i za humny, na kterém
pracují žáci VII. A. Tato část projektu
spočívala ve vytvoření plakátů, které budou
součástí putovní výstavy ve školách. Žáci se
rozdělili na dvě skupiny. První skupina tvořila
plakát na téma Záchranný program vydry říční
a druhá skupina zpracovávala záchranný
program pro hořec jarní. Většina žáků si
připravila doma materiály, které využili při
přípravě plakátů. Další informace děti získaly ve škole z odborné literatury nebo
z internetových stránek. Při skupinové práci děti rozvíjely klíčové kompetence,
učily se prosazovat svoje nápady, respektovat názory spolužáků a podílet se na
společném díle.
Putovní výstava se všemi záchrannými programy, které žáci ze zapojených škol
zpracovali, se uskuteční v naší škole od 25. dubna do 6. května. Budeme tak
moci porovnat přístup dětí z různých škol k danému problému a jejich zpracování
plakátů.
Na III. etapě projektu budeme pracovat během jarních měsíců, tato etapa se zaměří
především na terénní průzkum. Doufáme, že nám bude přát počasí. Projekt bude
završen závěrečnou konferencí na Rychtě v Krásensku v pátek 27. května.
Žáci VII. A
Čtyři hračky stačí, drahoušku!
Výukový program, který organizovala Společnost pro Fair Trade pro žáky šestého
ročníku, se uskutečnil ve čtvrtek 3. února před pololetními prázdninami v učebně
s interaktivní tabulí.
Po zvonění nás ve třídě přivítaly dvě přívětivé dámy. Sesedli jsme se do šišatého
„véčka“ a na trička jsme si nalepili jmenovky s křestními jmény. Hned se začalo
malou hrou. Třída se rozdělila na dvě poloviny a každá část dostala arch papíru.
Měli jsme napsat co nejvíce slov, která nás napadnou, když se řekne hra. Přestože
se na archu objevilo několik slov dvakrát,
naše skupina zvítězila. Archy jsme ale
brzy opustili a věnovali se další hře.
Znovu jsme se rozdělili na skupinky
(tentokrát podstatně menší) a každá
skupinka dostala nějakou věc a měla pro
ni vymyslet co nejvíce využití. Naše
skupinka dostala kokos. Nejbláznivější
byla kokosová podprsenka, nebo třeba
záchod pro morče.
Potom se po podlaze rozložil papír s čísly
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od jedničky do jedenáctky s plusem. Každý žák dostal dva papírky, na které měl
napsat své dvě nejoblíbenější hračky a ty potom nalepit k číslu, které představovalo
věk, kdy si daný žák s hračkou hrál. Jak jsme zjistili, už u deseti let se objevoval
počítač, ale období jedenácti let bylo přímo přemnožené počítači, videohrami
a PSP. Samozřejmě tady byly i málo známé hračky, například slepice, nebo sbírka
rytířů, či vzácných kamenů.
Po velké přestávce na svačinu jsme dostali text o nejrozmanitějších hračkách. Žáci
se stejným textem utvořili skupinky a hračku podle popisu nakreslili a odpověděli
na otázky. Naše skupina kreslila fotbalový míč sestavený z igelitek a provázků.
Poslední hra byla ze všech her nejpodivnější. Lektorky položily na podlahu názvy
světadílů a my jsme si na ně měli stoupnout. Rozdělili jsme se podle počtu dětí
v různých světadílech a každý jsme dostali „jojo“, které jsme si na závěr odnesli
jako dárek. Nakonec jsme zhlédli krátké video a rozloučili jsme se. Tento program
se nelíbil jenom mně, ale i ostatním žákům.
Hana Kaspříková, VI.A
Tvorba webových stránek
Webový kroužek pracuje na škole již dvanáctým rokem. Náplní jeho práce je
tvorba a aktualizace školních webových stránek. Po celou dobu je vytváření
školního webu v rukou samotných žáků. Členové kroužku navštěvují 6. – 9. třídu.
Za uplynulých dvanáct let se ve funkci webmastera vystřídala řada žáků,
v současné době web spravuje Miloš Vlk z IX. A. Pravidelná obměna členů
kroužku na jedné straně umožňuje udržet celá ta léta kontinuitu v práci kroužku,
současně to ale znamená, že v naší práci začínáme každé dva až tři roky od
začátku, protože s vycházejícím deváťákem hledáme nového administátora webu.
Výsledky naší práce najdete již tradičně na adrese http://zs.ujezdubrna.info, ale
podle vzrůstajícího počtu přístupů soudím, že pro Vás tato adresa nebude úplně
neznámá.
Mgr. Pavel Polách
Dramatický kroužek
V naší škole již řadu let pracuje dramatický kroužek. Je určen dětem od první až po
devátou třídu. To podle zájmu a chutí dětí tento kroužek navštěvovat. Do činnosti
kroužku řadíme celou škálu her, soutěží a dramatizace příběhů, pohádek. Probíhají
i cvičení na správnou výslovnost hlásek. Děti se naučí organizovat průběh hry,
soutěže. Zkouší i některé hry uvádět, takže taková mini práce konferenciéra. To
vše se neobejde bez pohybových her, tanečků a sólového vystoupení hry na nástroj,
tance, pohybové kreace.
Také si děti chystají pro své kamarády hry, které si samy uvádějí, hodnotí a předají
vítězům ceny, jež si připraví. Je velmi hezké, že i malí prvňáčci dokážou těm
starším připravit zábavné odpoledne. Však cílem je, aby se děti pěkně pobavily,
zahrály a měly mnoho zážitků ze své práce. Když se všichni vystřídají v organizaci
her a soutěží, nastává ten správný okamžik pro výběr pohádky, která se pak
nacvičuje.
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Děj si zpravidla upravíme tak, aby se všechny děti mohly ve svých rolích vystřídat.
Pokud je dramatizace nacvičena, sehrajeme představení pro žáky z MŠ, ZŠ i pro
rodiče. Velkou odměnou pro nás bývá, když mezi nás přijdou i vzácní hosté, jako
je vedení naší školy i pan starosta.
Turistický kroužek
Jednou za měsíc, vždy, když nám to počasí dovolí, vyrazíme do okolních vesnic.
Máme připravené batůžky se svačinou, kartu pojištění a lékárničku .Vycházky nám
trvají celé odpoledne a zažijeme při nich spoustu zábavy a radosti. Také všichni
pozorujeme okolí Újezdu u Brna. Někdo si možná řekne, že chodíme stále na
stejná místa. Je to tak. Ale to místo navštívíme vždy v jinou roční dobu a vždy
s jiným kolektivem kamarádů.
Mohu konstatovat, že příroda v našem okolí je pozoruhodná a krásná. Také si
pokaždé zahrajeme nějakou hru, poznáme třeba léčivé rostliny, dopravní značky,
učíme se ošetřovat v přírodě raněného apod.
Do okolí chodíme pěšky a ujdeme i 5 km. Turistický kroužek se koná v pátek,
takže máme dostatek času na odpočinek, relaxaci i na napsání domácích úkolů.
Turistický kroužek navštěvují děti od 1. – 9. třídy. Stalo se, že se s námi na delší
procházku vydaly i děti z MŠ. A představte si, vůbec cestou neplakaly, že je bolí
nožičky.
Mgr. Eva Kolková
Ekologický kroužek
Ekologický kroužek se v letošním školním roce schází jednou za 14 dní ve středu.
Každá schůzka trvá dvě vyučovací hodiny. Navštěvuje ho 12 dětí z 1. – 3. třídy.
Scházíme se ve třídě, kde je nově zbudována interaktivní tabule, nebo venku.
V letošním roce se děti seznámily s NP České Švýcarsko, s ohroženými druhy
zvířat, s rostlinami, které zde rostou. Dále zkoumají výukové krabice – „O lese“,
„O vodě“, „O ptácích“ apod. Připravují si různé zajímavosti o živočiších, které si
zjišťují na internetu nebo v encyklopediích. Na výletech po okolí Újezdu sledují,
kteří živočichové zde žijí, které stromy a rostliny tady rostou. Teď budeme
využívat interaktivní tabuli k různým hrám a aktivitám, jež se týkají přírody
a ekologie.
Hlavním cílem tohoto kroužku je vést děti k lásce k přírodě a k ekologickému
chování a myšlení.
Mgr. Iva Nedomová
Kroužek informatiky
Na základě zkušeností, kdy žáci šestých tříd špatně zvládají hodinu informatiky,
jsme zařadili mezi kroužky informatiku pro pátý ročník. Zde se žáci nenásilnou
formou seznamují s počítačem a programy, které budou blíže studovat na druhém
stupni. Zjistí, že když se s nimi naučí pracovat, usnadní si studium nejen na ZŠ.
Mnozí objeví fakt, že počítač není jen nástroj na hraní her a brouzdání po internetu.
Během hodin, které už proběhly, jsme pracovali v Malování a s programy
v kancelářském balíčku OpenOffice.org 3. Čeká nás ještě program na úpravu
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fotografií Corel Paint Shop Pro Photo X2. A v neposlední řadě stále dokola
probírané téma bezpečnosti práce v síti.
Ing. Petra Slavíčková
Atletický kroužek
Kroužek atletiky a gymnastiky probíhá na naší škole od září. Probíhá každé
pondělí od 14:30 do 15:30. Je určen především dívkám 2. stupně, v současné době
jej navštěvuje 10 žákyň 6. ročníku.
Výuka se zaměřuje na zdokonalování dovedností v oblasti atletiky (běhy, skoky,
hody). V letním období a za příznivého počasí probíhají tréninky na školní
zahradě. V zimě se naše aktivita z atletiky zaměřuje především na skok vysoký.
Ten je pro dívky úplně novou disciplínou, přesto dosáhly zástupkyně naší školy
dobrých výsledků na soutěži v Tišnově. Tréninky v tělocvičně jsou obohacovány
o zdokonalování koordinace pohybu a cvičení gymnastiky. Děvčata zkoušejí
všechny disciplíny gymnastického čtyřboje – tedy prostná (cvičení na žíněnkách),
přeskok přes kozu a bednu, cvičení na hrazdě i kladině.
Rádi přivítáme další zájemce o atletiku a gymnastiku z řad žákyň naší školy.
Mgr. Helena Šimůnková
Každé pondělí v době od půl třetí do půl čtvrté navštěvujeme atletický kroužek pod
vedením paní učitelky Šimůnkové. Věnujeme se gymnastice nebo
atletice.Obtížnější je pro nás gymnastika: chodíme po kladině, cvičíme na hrazdě,
děláme kotouly, stojky, hvězdy a podobně. V atletice trénujeme běh, skok do
výšky i do dálky.
Práce v atletickém kroužku nás baví a doufáme, že budeme školu úspěšně
reprezentovat na atletických závodech.
Kristýna Sekaninová, VI. A
Florbalové kroužky
V tomto školním roce jsou na naší škole
organizovány tři florbalové kroužky. Žáci
jsou v nich rozděleni podle věku. První
kroužek je pro žáky prvních až třetích tříd
(pátek 15:00 – 16:00), druhý pro žáky
čtvrtých až šestých tříd (čtvrtek 14:30 –
15:30) a poslední kroužek pro žáky sedmých
až devátých tříd (pátek 14:00 – 15:00). Žáci
se učí základům florbalu. Reprezentují naší
školu na okrskových a okresních kolech
florbalových soutěží. Například v tomto školním roce se v okresním finále umístili
mladší žáci z šestých a sedmých tříd na pěkném čtvrtém místě.
Mgr. Dalibor Gold
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Výtvarný kroužek
Výtvarný kroužek probíhá každé pondělí od 14:00 do 15:30
hod v učebně výtvarné výchovy. Kroužek je zaměřený na
rozvíjení výtvarných dovedností. Starší žáci se věnují
studijním kresbám tužkou a tuší, kreslí zátiší, portréty.
Mladší žáci si zkouší práci s různými materiály jako je
modelování z hlíny, glazurování, kresbu pastelem. Kdokoli
by měl zájem, může přijít a nakreslit si něco s námi.
Mgr. Petra Babičková

Projekt „Ovoce do škol“
Jak jsme Vás v minulém vydání Školního zpravodaje informovali, naše škola se
přihlásila do projektu „Ovoce do škol“. V rámci ČR je pro školní rok vyčleněno
2 723 425 EUR, které se rozdělí podle počtu žáků na všechny školy, přihlášené do
projektu.
Jelikož zmíněný projekt měl u dětí i rodičů kladnou odezvu, v tomto školním roce
se přihlásilo více škol než v roce předešlém. Z tohoto důvodu došlo ke snížení
finančního limitu na jednoho žáka. Ve školním roce 2009/10 to bylo 224,75 Kč na
jednoho žáka, v tomto školním roce 2010/11 je finanční limit na jednoho žáka
194,10 Kč.
V minulém školním roce byl projekt zahájen až v jeho druhé polovině. Finanční
částku pro školní rok bylo třeba vyčerpat celou, proto měli žáci balíčky s ovocem
2x – 3x do měsíce. V tomto školním roce je finanční částka firmou MK Fruit, která
nám balíčky dodává, rozdělena tak, že žáci dostávají balíček s ovocem 1x měsíčně.
Termíny dodání balíčků pro zbývající měsíce tohoto školního roku jsou:
10. 3. 2011; 14. 4. 2011; 5. 5. 2011 a 2. 6. 2011.
Holubová Marie, vedoucí školní jídelny
Organizace školního roku 2011/2012 v základních školách
Školní vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září 2011.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2012.
Školní vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2012.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2011.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2011 a skončí
v pondělí 2. ledna 2012. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2012.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2012.
Jarní prázdniny: 6. 2. - 12. 2. 2012
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2012.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června 2012 do neděle 2. září 2012.
Školní vyučování ve školním roce 2012/2013 začne v pondělí 3. září 2012.
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Školní družina 2010/2011
V letošním školním roce je v provozu i nadále ŠD při ZŠ. Školní družinu
navštěvuje okolo 50 dětí, rozdělených do dvou oddělení pod vedením Simony
Pospíšilové (II. oddělení) a Veroniky Matulové (I. oddělení), jako vedoucí
vychovatelky.
Provoz pondělí - pátek :
6:45 – 7:40 hod
11:40 – 17:00 hod
Do každodenního provozu byla uvedena ranní družina, kterou děti hojně využívají.
Novinkou jsou také webové stránky ŠD, které najdete na stránkách školy.
K dispozici je zde řád školní družiny, informace o poplatcích a omluvné lístky
(k vytisknutí). Dále pak fotografie výrobků, výkresů a dětí při akcích pořádaných
školní družinou.
S dětmi jsme letos navštívili Klub mládeže (který se v současné době stěhuje do
areálu školy). Procházkami poznáváme okolí, využíváme také dětská hřiště ve
městě, včetně hřiště na pozemku školy, k rozvíjení pohybových dovedností.
Využíváme také počítačové učebny a učebny s interaktivní tabulí, nacházející se
v budově školy. Ve třídách hrajeme
deskové
hry,
rozvíjíme
mediální,
výtvarnou a pracovní výchovu dětí.
Aktivně se zapojujeme do akcí pořádaných
ZŠ, jako například: vánoční jarmark,
prezentace školy (výstava ve Šlapanicích).
Podílíme se na výzdobě prostor školy.
Děti nadále učíme, jak být šetrný k přírodě
viz. projekt EKO škola, který zahrnuje
mimo jiné i třídění a sběr odpadu.
Veronika Matulová
Příspěvky do Nadačního fondu ve školním roce 2010/2011
stav k 28. 2. 2010
I. A
1 600,VI. A
1 100,I. B
2 300,VI. B
2 000,II. A
1 500,VII. A
1 200,II. B
1 300,VII. B
1 000,III. A
1 550,VIII. A
1 370,III. B
1 800,VIII. B
1 000,IV. A
2 200,IX. A
1 000,V. A
800,IX. B
725,V. B
1 550,Z vánočního jarmarku
3 840,Dotace od zřizovatele Města Újezd u Brna
30 000,Celkem
57 835,Fotografie: J. Bublová, E. Kolková, D. Gold, P. Babičková, M. Vévar (VIII. A)
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