Novinky na škole
▪ Při zápisu do prvních tříd bylo zapsáno 48 budoucích prvňáčků, z toho 9 dětí má
odklad z roku 2014 a u jednoho žáka není zápis dosud uzavřen. Počet letošních
odkladů bude znám k 31. 5. 2015.
▪ Naše děti se účastnily olympiád v Čj, D, soutěží ve finanční gramotnosti,
Sapere, v chemických soutěžích (Hledáme nejlepšího mladého chemika a chem.
olympiádě). Činnost zahájily edukativně stimulační skupinky pro předškoláky,
v letošním roce pracují děti celkem ve čtyřech skupinkách. Druhé a třetí ročníky
jezdí v průběhu druhého pololetí na
výuku plavání, vrcholí přípravy na
přijímací řízení.
▪ Proběhla rozsáhla rekonstrukce
školní tělocvičny, v jejímž průběhu
byla vyměněna všechna okna
v tělocvičně,
včetně přilehlých
prostor (doplněna o elektrické
otvírání a žaluzie) a celý objekt
tělocvičny byl zateplen. Kolaudace
proběhla 15. 2. 2015 a celkové
náklady činily přes 4 miliony
korun.
Házenkáři postupují
V závěru kalendářního roku 2014 se družstvo nejstarších házenkářů naší školy
zúčastnilo okresního finále Sportovní ligy ZŠ v házené, které se tradičně konalo
v městské sportovní hale v Ivančicích. Všechny soupeře jsme bezpečně porazili,
okresní finále vyhráli a postoupili tak do krajského finále v Brně. Výsledky OF: ZŠ
VM Ivančice – ZŠ Újezd u Brna 12:24, ZŠ TGM Ivančice – ZŠ Újezd u Brna
20:35, ZŠ TGM Ivančice – ZŠ VM Ivančice 24:16.
Krajské finále SL ZŠ v házené se konalo 3. února v Brně ve sportovní hale
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Své síly jsme nejprve změřili se ZŠ
Kuldova Brno, kterou jsme porazili 23:19. Ve druhém utkání jsme hráli se ZŠ
TGM Ivančice, jakožto pořadatelem krajského finále. I v tomto utkání jsme
vyhráli, tentokrát 23:8. Vybojovali jsme si tak postup do jedné z pěti kvalifikačních
skupin o republikové finále. Tento kvalifikační turnaj se bude konat v pátek 13.
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března v Dolní Cerekvi za účasti
vítězů
z kraje
Vysočina,
Pardubického kraje a nás. Věřím, že
soupeřům nedáme nic zadarmo
a o republiku se popereme.
Sazka olympijský víceboj
Poslední lednový den je den
zúčtování školních výsledků za
I. pololetí a všichni žáci dostávají svá
vysvědčení. Většina našich žáků si
tentokrát odnesla domů i svá první
sportovní vysvědčení. Podmínkou
pro jejich získání bylo splnění všech osmi disciplín víceboje. Ze svých vysvědčení
se tak dozvěděli, v čem jsou dobří a co naopak musí ještě trénovat, mohli se také
porovnat se svými vrstevníky z celé republiky. Učitelé zase získali poznatek, jak na
tom třída celkově je. Vysvědčení jsou hezky zpracovaná a poskytují tak výbornou
zpětnou vazbu. Za první pololetí se nám podařilo do Sazka olympijského víceboje
zapojit 100 % žáků, kteří běžně cvičí a nejsou uvolněni z TV nebo nebyli zraněni
či dlouhodobě nemocní. Na tento výsledek můžeme být pyšní a doufám, že se nám
na něj podaří navázat i v pololetí druhém. Již od února se naplno rozběhlo nové
kolo víceboje, školy tak opět soutěží o návštěvu některého z českých olympioniků.
Žáci si mohou i nadále vylepšovat své nejlepší výkony a v závěru pololetí pak
získat nové sportovní vysvědčení i s doporučením nejvhodnějších sportů. I naše
škola se již naplno pustila do boje o trénink s olympionikem. Dříve než se nám děti
rozutekly na jarní prázdniny, uspořádali jsme pro I. stupeň sportovní dopoledne.
Žáci 1. – 5. třídy postupně plnili šest disciplín víceboje, vzájemně se podporovali
a dodávali si tak síly při jejich plnění. Ani žáci druhého stupně nezůstávají pozadu
a disciplíny plní v rámci hodin tělesné výchovy. Věříme, že se nám společnými
silami podaří vybojovat trénink s některým z českých olympioniků. Kromě našeho
nasazení to však ale bude chtít i trochu štěstíčka, aby se nám náš sen i cíl splnil.
Držte nám pěstičky, budeme to potřebovat!
Kde budeme bojovat, co nás čeká
Letošní březen je pro naši školu sportovně nabitý. Házenkáře čeká kvalifikace
o republikové finále v Dolní Cerekvi, fotbalisty halový turnaj ve Šlapanicích,
volejbalistky pak okresní finále v Zastávce u Brna. Atleti poslední březnový den
změří své síly s ostatními soupeři ve skoku vysokém na tradiční Otnické laťce.
Během března také uspořádáme pro naše žáky závod ve šplhu na tyči
„O nejlepšího šplhouna školy“, na který každá třída prvního i druhého stupně
nominuje své reprezentanty. Bojovat budeme nadále i v Sazka olympijském
víceboji. Všem našim malým i velkým sportovcům přejeme hodně sil a úspěchů při
sportování. Nezapomínejte ale při sportovních soubojích ani na fair – play a někdy
také na olympijskou myšlenku: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“
Mgr. Hana Pešáková
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Vánoční jarmark
V předvánoční středeční odpoledne se prostora školní jídelny proměnila na
výstavní a prodejní síň. Vánoční atmosféra dýchala ze všech koutů. Žáci naší školy
se pochlubili svými výrobky, z nichž některé si mohli návštěvníci zakoupit.
Maminky, tátové, babičky, dědové, ale i další příchozí si odnášeli z jarmarku
pěknou památku nebo dáreček.
Vánoční náladu navodila i naše Kavárnička, v níž se, za pozorné obsluhy chlapců
z devátých tříd, mohli návštěvníci zastavit na malé občerstvení připravené žáky
i učiteli. Mohli jste si dát kávu, čaj, nealkoholický grog či punč a k tomu
zakousnout cukroví, vlastnoručně vyrobené žáky pod vedením pana učitele
Životského, případně další dobroty, vyrobené našimi pedagogy.
Myslím, že všichni odcházeli s dobrou vánoční náladou a s pocitem, že přispěli na
dobrou věc, neboť výtěžek z akce, 10 000 Kč, byl věnován darem Nadačnímu
fondu při ZŠ Újezd u Brna a bude využit ve prospěch žáků naší školy.
PhDr. Jana Hradilová
Chemické soutěže
Také v letošním školním roce se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže:
„Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“. Soutěže se účastnili žáci devátých
tříd a postupovali tři nejlepší. Druhé kolo proběhlo 12. 12. 2014 na Střední
průmyslové škole chemické v Brně. Postoupili Jonáš Horáček z IX. B a Radka
Mášová s Jiřím Mlatečkem z IX. A. Jonáš Horáček postoupil mezi 30 nejlepších
účastníků do třetího kola, ale pro nemoc se jej nemohl zúčastnit.
Pět žáků devátého ročníku se pak během prosince až ledna zapojilo do školního
kola chemické olympiády. Po vypracování teoretické části se zapojili i do
praktického úkolu a absolvovali i náročný závěrečný test. Po započítání všech bodů
školní kolo vyhrál a postoupil do okresního kola chemické olympiády opět Jonáš
Horáček. V něm pak obsadil 17. příčku.
Mgr. Pavel Polách
Soutěže MŠMT – Finanční gramotnost, Sapere – vědět, jak žít
V měsíci listopadu a prosinci se třídy 2. stupně naší základní školy zúčastnily
školních kol soutěží Sapere a Finanční gramotnost. V obou soutěžích postoupili tři
nejlepší žáci do okresního kola, které se, stejně jako kolo předchozí, konalo
v počítačové učebně naší školy. V soutěži Sapere postoupili do krajského kola
Jakub Zapoměl, Jonáš Horáček (oba 9.B) a Radka Mášová (9.A), kteří obsadili
1. místo v kole okresním.
V soutěži Finanční gramotnost se v okresním kole na 5. místě umístili Jonáš
Horáček (9.B), Eva Rožnovská (8.B) a Robert Halíček (6.A). Toto místo bohužel
nebylo postupové. Jsme rádi, že za tyto soutěže můžeme získat body k přijímacím
zkouškám a doufáme, že i na krajské úrovni budeme naši školu dobře
reprezentovat.
Jonáš Horáček IX. B, Jakub Zapoměl IX. B
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Do dna
Před vánočními prázdninami pro nás paní učitelka Žáčková objednala od
organizace Podané ruce výukový program „Do dna“. Tento výukový program
probíhal třetí a čtvrtou vyučovací hodinu. Nejdříve jsme hráli hru ANO, NE
a NEVÍM - lektoři se nás ptali na různé otázky týkající se alkoholu. Například:
Viděli jste už někdy opilého člověka a bylo mu méně než 18 let? Pokud ano, šli
jsme k tabuli, pokud ne, tak na konec třídy, a když jsme nevěděli, tak doprostřed.
Další hodinu nám lektoři ukázali tři předměty: řetízek, kšiltovku a šátek. Byly to
předměty, které se objevily v krátkých filmech, které nám lektoři pustili.
První video bylo o opilci, který obtěžoval holku. Její přítel to zjistil a s opilcem se
popral. Druhé bylo o klukovi, který se zamiloval do dívky. Ukradl alkohol, opil se
s ní a s její partou. Vylezl na vysokou zeď, neudržel rovnováhu a spadl.
V posledním videu šla Danča s kamarádkou na párty (nechtěla pít alkohol). Když
tam přišly, všichni jí nabízeli alkohol a ona ho neuměla odmítnout. Všichni se tam
opili a dělali divné věci. Ráno se Danča probudila a byla z toho smutná. Ve všech
příbězích byly popisovány situace, které by mohl každý zažít.
Program byl poučný a líbil se mi.
Adéla Bernátová 7. A
Exkurze ve školní kotelně s panem školníkem
V úterý 16. prosince byli členové našeho Ekotýmu na exkurzi ve školní kotelně.
Pan školník nám ukázal, jak se vlastně v naší škole topí. Někteří už jsme v kotelně
byli minulý rok, ale naši noví Ekotýmáci ještě ne. Dozvěděli jsme se, že díky těmto
přístrojům je ve třídách krásných 21°C. Pan školník nám taky ukázal dva velké
kotly. V těch se ohřívala teplá voda. Poté jsme se šli před školu podívat, kolik naše
škola spotřebovala tepla. Bylo to docela velké číslo… Myslím, že tato exkurze se
povedla a určitě jsme si z toho něco vzali. Chtěla bych poděkovat panu školníkovi
za to, že měl s námi trpělivost nám vše vysvětlit a ukázat.
Tereza Odehnalová 6. B
Exkurze na sběrný dvůr v Újezdě u Brna
V úterý
6.
ledna
jsme
s ekologickým
seminářem
navštívili sběrný dvůr. Dozvěděli
jsme se, za jaké ceny a co sem
můžeme odnést, které věci se dají
dále zužitkovat, recyklovat a je
zbytečné je vyhazovat do
směsného odpadu. Dále pak jsme
zjistili, které odpady jsou pro
přírodu nebezpečné a musí se
šetrně likvidovat.
Adéla Maršálová 6. B
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Zjistili jsme, kde se sběrný dvůr nachází a které druhy odpadu se zde mohou třídit
a uložit. Sběrný dvůr najdeme na ulici Štefánikova – MB Real (bývalá cihelna).
Dvůr našeho města spolupracuje s firmou SAKO. Za některý odpad z našich domů
a zahrad je třeba zaplatit určený poplatek, jiné je možno uložit bezplatně. Ceník je
k nahlédnutí ve vyhlášce města nebo na bráně sběrného dvoru. Jak vidíte, je snadné
udržet si naše okolí čisté, bez černých skládek.
Denisa Staňová 6. B
Naši noví eko-přátelé
V tomto školním roce náš školní Ekotým získal nové kamarády. Vybrali si nás žáci
z Ekoškoly v Chorvatsku, kteří nám napsali email, poslali nám pěknou prezentaci
o činnostech, které dělají v jejich škole v Záhřebu. Těšíme se, že budeme s dětmi
více spolupracovat a budeme se inspirovat jejich nápady. Věříme, že i naše aktivity
budou pro ně zajímavé.

Eko tým Sesvete vám přeje hezký den!
Přečtěte si email, který nám poslali a podívejte se na jejich webové stránky.
Vážený přátele!
My jsme žáci ze Základní eko-školy Sesvete v Záhřebu, hlavnímu městu
Chorvatska. Přihlásili jsme se do mezinárodního projektu „Litter Less“ protože se
chceme spolu naučit jak se ekologicky
správně chovat a zapojit se do procesu
záchrany našeho životního prostředí.
Byli bychom rádi, kdybychom našli
mezinárodního partnera v projektu,
abychom si vyměňovali zkušenosti a
nápady z projektu, spolu se naučili co
víc a byli co úspěšnější. Budeme rádi,
jestli budete našim mezinárodním ekopřáteli!
Žáci Eko-školy Sesvete, Chorvatsko
OŠ Ivana Gorana Kovačića 19, Sesvete,
www.os-sesvete-zg.skole.hr
Poznáváme svět
Ve čtvrtek 18. prosince se v naší škole uskutečnil tematický den na téma globální
problémy, který pro naše žáky na druhém stupni zorganizovalo sdružení ARPOK
z Olomouce.
Témata programů pro jednotlivé ročníky:
6.
V restauraci Svět
Žáci zjistili, že dětská práce, migrace a kácení
ročník
tropických deštných lesů nejsou jen problémy
Číny, Mexika a Brazílie.
7.
Po stopách
Cílem programu bylo ukázat, že problémy, se
ročník ztraceného mobilu
kterými se potýkají některé státy (války,
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8.
ročník

Jonáš cestuje

9.
ročník

Hosté a hostitelé

přírodní pohromy, negramotnost) nejsou jen
záležitostí rozvojových zemí.
Žáci uvažovali nad pozitivy a negativy, které
turismus přináší místním lidem a životnímu
prostředí.
Žáci uvažovali nad motivací různých lidí
k cestování. Vytvořili „desatero“ zodpovědného
turisty.

Tematický den byl podle ohlasů žáků nejen zajímavý, ale i poučný.
Děkujeme sdružení ARPOK, jehož lektoři za námi přijeli až z Olomouce a které
nám umožnilo zúčastnit se zdarma jejich programů.
Mgr. Jitka Bublová, koordinátor EVVO
Hledání ztraceného mobilu
Na začátku programu nás
lektoři Veronika a Honza
seznámili s dějem programu.
Na mapu jsme měli rozmístit
několik věcí do různých
kontinentů.
Například
tučňáka nebo rýži. Potom
nám postupně rozdali čtyři
obálky. My jsme měli najít
čtyři součástky rozebraného
mobilu – procesor, kryt,
baterii a displej. Když jsme
dostali další obálku, vždy
jsme hráli nějakou hru. Mně
se nejvíc líbila hra, ve které se měli vybraní jednotlivci z pěti skupin vyhnout
botám, které představovaly miny. Ale hráli jsme i jiné hry. V jedné jsme se měli
postavit jako sochy, ostatní si nás měli zapamatovat, potom přišlo zemětřesení a
zbytek nás měl postavit zpět do původní polohy. Moc se mně to líbilo.
Kristýna Cidrychová 7. A
Tato aktivita byla velice dobře vymyšlená, proto se mi líbila.
Tomáš Gajda 7. A
Program se mi moc líbil, dozvěděla jsem se nové věci. Veronika Zemanová 7. A
Program se mi moc líbil, hodně jsem se toho dozvěděla z různých zemí.
Julie Ziemnioková 7. A
Tento program se mi moc líbil a chtěla bych, aby se zopakoval.
Lucie Baťková 7. B
Tenhle program se mi líbil a určitě bych ho doporučila i dalším třídám.
Denisa Rozprýmová, 7. B
Program hodnotím 10 bodů z 10.
Lukáš Kőnig, 7. B
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Ptáci jižní Moravy
Během měsíce ledna byla v naší
škole umístěna interaktivní
výstava Ptáci jižní Moravy,
kterou jsme měli zapůjčenou
z organizace Soliton.
Žáci
sedmého
ročníku
z přírodopisného
praktika
připravili
komentovanou
prohlídku výstavy, ve které
svým mladším spolužákům
představili vybrané zástupce
ptáků z různých biotopů – pole
a louky, lesa, vody a okolí vod
a z okolí
lidských
sídel.
Zároveň nachystali i pracovní listy a otázky pro děti, aby zjistili, co si děti
o ptácích zapamatovaly. Součástí výstavy je i MP3, na které jsou nahrány hlasy
jednotlivých ptáků, které si mohli návštěvníci výstavy poslechnout. Výstava byla
umístěna ve školní jídelně a byla přístupná všem zájemcům po dobu zapůjčení.
Mgr. Jitka Bublová, koordinátor EVVO
Projekt SVĚTOVÁ ŠKOLA
V pondělí 15. prosince přijela k nám do školy paní Kateřina Sobotková z Prahy,
aby nám pomohla s projektem Světová škola. Na projektu pracují žáci sedmého
ročníku z přírodopisného praktika. Paní Sobotková nám představila organizaci
Člověk v tísni, která projekt zaštiťuje, a pomohla nám pochopit, jak takový projekt
funguje, jak se organizuje a mnoho dalšího. Ptala se nás na různé otázky ohledně
našeho projektu a dalších světových problémů a potom jsme dávali otázky my
a paní Sobotková nám odpovídala tak, aby to všichni pochopili. Dávali jsme jí
lehké i těžké otázky jako například: jak oslovit partnera, aby prodával výrobky Fair
Trade, nebo co máme dělat, když se projekt nepovede. Ale paní Sobotková nám
řekla, že se vše nepodaří hned a že to chvíli trvá. Program trval celou hodinu.
Věřím, že všichni si tento projekt užili, a doufám, že se s paní Sobotkovou ještě
někdy uvidíme.
Radek Dupal 7.B
Paní Sobotková nám říkala, co budeme potřebovat do tohoto projektu. Pokládala
nám různé otázky: jestli víme, jak žijí lidé v rozvojových zemích, jak funguje
„Skutečný dárek“ atd. Nakonec jsme se mohli zeptat na vše o tomto projektu, co
nechápeme nebo co nás zajímá, protože nám paní Sobotková na vše odpověděla.
Byla ráda, že jsme se zeptali na mnoho otázek a že jsme jí odpovídali na její
dotazy. Mně se na programu líbilo, že nám paní Kateřina Sobotková vysvětlila vše,
na co jsme se ptali. Dozvěděl jsem se mnoho věcí o programu.
Lukáš König 7. B
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Spalovna Brno a Kaprálův mlýn
Nejen žáci naší školy, ale i my, pedagogové, se účastníme nejrůznějších
výukových programů a exkurzí, abychom si prohloubili své znalosti a dovednosti
a v neposlední řadě načerpali novou inspiraci.
Obvykle si doplňujeme vzdělání individuálně. Tentokrát jsme se ale rozhodli, že
první březnový víkend strávíme společně. V mnohých firmách je pro takovou akci
zaveden pojem „teambuilding“, čili stmelování. Součástí našeho tmelení byla
mimo jiné exkurze v brněnské spalovně Sako Brno a.s., celodenní zážitkový
program zaměřený na správnou komunikaci s rodiči (a nejen s nimi), terénní
výšlap do krásné přírody v okolí Kaprálova mlýna s prohlídkou jeskyní Pekárna
a Netopýrka.
I když byl víkend hodně nabitý, vydařil se. Všichni jsme odjížděli spokojeni
a s představou dalšího společného úžasného teambuildování.
Mgr. Lucie Pohludková
Milí rodiče a vážení přátelé školy,
oznamujeme Vám, že v pondělí 13. dubna se od 16 hodin ve škole uskuteční
prezentace a ochutnávka Fair Trade produktů (káva, čaj, sladkosti…).
Všichni jste srdečně zváni.
Fair Trade výrobky bude možné i zakoupit.
Těšíme se na Vás.

Příspěvky do Nadačního fondu ve školním roce 2014/2015
stav k 19. 1. 2015
I. A

1 900,- VI. A

500,-

I. B

2 300,- VI. B

2 000,-

II. A

2 150,- VII. A

2 300,-

II. B

1 500,- VII. B

2 000,-

III. A

4 500,- VIII. A

1 400,-

IV. A

1 200,- VIII. B

1 360,-

IV. B

1 600,- IX. A

700,-

V. A
V. B

1 400,- IX. B
900,-

1 100,-

Dotace Města Újezd u Brna

35 000,-

Vánoční jarmark

10 000,-

Celkem

73 610,-

Fotografie autoři příspěvků – vyučující a žáci školy.
8

