Novinky na škole
▪ Při zápisu do prvních tříd bylo zapsáno 45 budoucích prvňáčků, z toho 9 dětí má
odklad z roku 2015. Počet letošních odkladů bude znám k 31. 5. 2016.
▪ Naše děti se účastnily olympiád v Čj, D, soutěží ve finanční gramotnosti,
Sapere. Činnost zahájily 4 edukativně stimulační skupinky pro předškoláky. Druhé
a třetí ročníky jezdí v průběhu druhého pololetí na výuku plavání, vrcholí přípravy
na přijímací řízení.
▪ Opravovali jsme odpadní potrubí ve školní kuchyni, zvýšilo se zabezpečení
školy o kameru, která hlídá vstup do školy u školní družiny.
▪ Na školu nastoupila nová asistentka pedagoga, sl. Pavlína Jamborová.
V současnosti tak na škole působí čtyři asistenti pedagoga.
Vánoční jarmark
Každoročně v prosinci se před Vánoci koná na naší škole tradiční Vánoční
jarmark. Žáci od první do osmé třídy vyrábí a poté vystavují své výrobky s vánoční
tématikou. Část výrobků je rovněž určena k prodeji. Organizaci jarmarku
i samotných vánočních dílen mají tradičně na starosti žáci devátých tříd, letos to
byla IX. A pod vedením pana učitele Martina
Životského. Již třetím rokem také nabízela
občerstvení Vánoční kavárnička, jejíž výtěžek
byl rovněž věnován nadačnímu fondu. Žáci pod
vedením paní učitelky Pohludkové, učitelé
a paní kuchařky připravili pro rodiče občerstvení
a také se postarali o vzornou obsluhu.
Akce se mimořádně vydařila a nadační fond
získal 10 303 Kč. Děkujeme všem, kdo jarmark
navštívili a tím podpořili naši školu. Těšíme se
na další vaši návštěvu.
PhDr. Jana Hradilová
Vánoce našich předků
Co o programu říkali sami žáci, nám přiblížily
žákyně 5. třídy Tereza Macenauerová a Lucie
Sekaninová. „Třída 5. A jela na výlet
Rozmarýnek dne 3. 12. 2015. Program se
jmenoval Vánoce našich předků. Nejdříve šla
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celá třída do místnosti, kde jsme si povídali příběhy a zpívali koledy. Velice se
nám to líbilo. Po chvilce jsme se rozdělili do tří skupin. Jedna skupina šla do
pokoje, kde jsme si vyráběli ozdoby z vosku. Druhá skupina šla vyrábět ven
krmení pro ptáky. Byl to velice zvláštní způsob vyrábění. Třetí skupina šla péct
vánočku. Lektorka nám říkala, co se dává do těsta na vánočku. Vánočka se zatím
pekla a my jsme se opět sešli ve třídě, kde jsme psali na papírky, co bychom chtěli
prožít o Vánocích. Než program skončil, tak nám vedoucí donesli naše super
vánočky. Rozloučili jsme se a postupně jsme odcházeli. Program se nám moc
líbil.“
Jako prase v žitě
V pátek 15. ledna 2016 jsme se třídou
vyrazili do Brna na Lipku a zúčastnili
se výukového programu s názvem Jako
prase v žitě. Program byl zaměřený na
zvířecí velkochovy a především na
nedůstojné podmínky, které musí
zvířata vytrpět. Robert Halíček ze 7. A
o akci prohlásil: „Dozvěděl jsem se
spoustu zajímavých věcí a vyzkoušel si
různé aktivity. Navíc jsme se mohli
vžít do situace zvířat, která jsou
chována ve velkochovech a nemají
žádný prostor k životu.“ Žáci 7. B
stejný výukový program absolvovali ve
středu 13. ledna.
Po stopách šelem
Ve čtvrtek 25. února se žáci 6. B a zájemci z 6. A zúčastnili nového výukového
programu na Jezírku. Jak už název napovídá, celý program se věnoval šelmám.
V lese jsme si nejprve zahráli hru, na které jsme si vyzkoušeli, jak jsou na sobě
jednotlivé organismy potravně závislé
a jaký význam mají šelmy v přírodě.
Potom jsme hledali stopy a pobytová
znamení šelem. Vyzkoušeli jsme si také
prakticky, někteří v roli zvířete, jak
fungují fotopasti. Nad námi pořízenými
záběry jsme se hodně nasmáli. Dále nás
čekala hra na detektivy, jejímž úkolem
bylo dle získaných výpovědí svědků
zjistit, která šelma řádila u sousedů.
Abychom získali výpovědi svědků,
museli jsme splnit úkol, který prověřil
naši kondici. Další aktivitou, již uvnitř
budovy, byla hra na zvířecí seznamku.
Pomocí inzerátů jsme získali informace
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o jednotlivých šelmách, které se u nás vyskytují, a hledali si k sobě vhodného
zvířecího partnera. V samotném závěru jsme si pak prohlédli lebky šelem, jejich
vycpané modely, trus i srst. Celkově se nám program líbil a domů jsme si odvezli
spoustu zajímavých informací. Už teď se těšíme na další program.
Ekoškola

Členové Ekotýmu ve spolupráci s žáky 6., 7. a 8. ročníku dostali za úkol
vypracovat analýzu ekologického stavu naší školy. Tato analýza zahrnuje pečlivé
a někdy až neuvěřitelně podrobné prozkoumání všech zákoutí školy. Celý průzkum
je rozdělen podle témat Ekoškoly, kterými jsou: Odpady, energie, prostředí školy,
voda a doprava. Žáci musí například zjistit, kolik kilogramů odpadu škola
vyprodukuje, kolik je ve škole nástěnek, odkud jsou dováženy potraviny pro školní
jídelnu, jak jsou rozestavěny spotřebiče ve školní kuchyni nebo jakým způsobem
cestují denně do školy a kolik kilometrů. S odpověďmi na tyto a další otázky, jim
pomáhají jak zaměstnanci školy a školní jídelny, tak i samotní rodiče, kteří se mají
například zamyslet nad nutností dovážení žáků do školy. Z celkové analýzy bude
posléze vytvořen výstup z analýzy ve formě tzv. swot analýzy, díky kterému
uvidíme ve všech zkoumaných oblastech silné a slabé stránky. Na základě této
analýzy bude poté vypracován plán činností pro tento a příští školní rok, podle
kterého budeme postupovat, abychom co nejsvědomitěji plnili podmínky
Ekoškoly. Celá tato analýza je pro žáky i pro zaměstnance školy časově náročná,
ale v konečném důsledku bude pro všechny velkým přínosem.
Součástí této problematiky je i projekt
žáků 8. ročníků, který je zaměřen na
možnosti zlepšení prostředí školy.
Žáci si měli vymyslet jakýkoliv
projekt, který měli rozpracovat do
návrhu, následného možného řešení
a nakonec měli vypracovat také
kalkulaci a možnosti financování
jejich návrhů. V konečném důsledku
většina žáků zjistila, že jsou jejich
návrhy nerealizovatelné z důvodu
potřeby
velkých
finančních
prostředků. Mezi takové projekty
patřil například projekt s názvem
„Školní bazén“, jehož pořízení žáci
vykalkulovali na bezmála 250 000 Kč.
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Na druhou stranu ale žáci vymysleli i několik menších a relativně
nízkonákladových projektů. Například rekonstrukce starých skříněk v kuchyňkách,
která by probíhala v hodinách pracovní výchovy nebo trochu odvážnější projekt
s názvem „Školní bufet“, který by byl otevřený pouze o velké přestávce,
a prodávaly by se tam pouze zdravé potraviny. I když se nepodaří žádný z těchto
návrhů realizovat, žáci si z práce na projektech odnesli mnoho zajímavých
zkušeností a dovedností, což je pro všechny velkým přínosem do života.
Sazka olympijský víceboj
Se začátkem školního roku se naše škola opět, již potřetí, zapojila do nového
ročníku Sazka olympijského víceboje. Sazka olympijský víceboj je součástí
„Česko sportuje“, projektu Českého olympijského výboru na podporu zdravého
životního stylu. Tento projekt se soustřeďuje na rozvoj pohybu všech dětí. Jeho
hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin
tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků na základních školách a nižších stupních
šestiletých nebo osmiletých gymnázií do osmi měřitelných disciplín a zároveň je
motivovat k tomu, aby sportovali i ve svém volném čase. Každé dítě si může najít
sporty, které mu nejvíc půjdou. Po splnění všech osmi disciplín totiž žáci dostanou
sportovní vysvědčení – analýzu svých pohybových schopností. Ta dětem ukáže,
pro které sporty mají největší předpoklady, jak je mohou rozvíjet a také kde se
sportům ve svém okolí mohou věnovat. Od podzimu jsme se tedy naplno vrhli do
plnění jednotlivých disciplín. Odměnou za aktivní přístup jsme získali sportovní
vybavení v určené hodnotě dle vlastního výběru. V současné době mají téměř
všichni žáci, od prvňáčků až po deváťáky, splněny všechny disciplíny. Pokud se to
povede i těm zbývajícím, tak budeme zařazeni do losování pro získání Tréninku
s olympionikem. V rámci víceboje jsme se také aktivně zapojili do výtvarného
úkolu na téma „běh nás baví“. Za jeho splnění jsme získali cenné body, které
budou důležité v klání o celkově nejaktivnější školy. Tyto školy si pak mezi sebou
rozdělí sportovní vybavení.
Vítězství v krajském finále SLZŠ PMŠ v házené
Ve středu 3. února se ve
sportovní hale Veterinární a
farmaceutické
univerzity
v Brně konalo krajské kolo
Sportovní ligy základních
škol o Pohár ministryně
školství v házené chlapců a
dívek. Turnaje se zúčastnila
vítězná družstva z okresních
kol, a to z okresů Brno-město,
Brno-venkov a Hodonín. Naši
házenkáři, stejně tak jako
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družstvo dívek ZŠ TGM Ivančice, zvítězili, a zajistili si tak účast v kvalifikaci.
Nejprve porazili ZŠ Arménská Brno 26:12, ve druhém utkání pak ZŠ Elišky
Přemyslovny Brno 17:5. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Pavel Vařečka.
V kvalifikační skupině D, která se koná 11. března v Brně, budou našimi soupeři
vítězové Pardubického kraje a kraje Vysočina. Nejlepší tým si pak vybojuje právo
startu na republikovém finále, jehož pořadatelem je město Plzeň.
Technologie pro XXI. století na Mlýně

Ve dnech 7. 3. - 9. 3. se žáci 9. ročníku zúčastnili výukového programu s názvem
Technologie pro XXI. století na Kaprálově mlýně, který se nachází v jedinečném
přírodním prostředí Ochozu u Brna. Kaprálův mlýn slouží jako skautská základna a
poskytuje zázemí pro mnohé organizace, které pracují s dětmi. Také představuje,
jako budova, ekologický model, který šetří přírodu, tj. používá špičkové
ekotechnologie. A právě s nimi se žáci seznámili nejen teoreticky, ale mohli si je
vyzkoušet i v praxi.
Studenti strávili na Kaprálově mlýně dva a půl dne. Byli překvapeni mimořádně
nabitým programem, takže prakticky neměli čas na své mimovýukové aktivity.
První den pobytu je čekalo seznamování s historií Mlýna, do které je zasvětil jeden
z nejvýznamnějších osob Kaprálova mlýnu, ředitel, pan Michal Medek. Současně
si také Mlýn prohlédli po technické stránce a prakticky vyzkoušeli (někteří na
vlastní kůži), jak fungují ekotechnologie- rekuperace vody a vzduchu, elektrika,
fotovoltaika, jak se zatepluje dům, jaký materiál je nejvhodnější a kudy uniká
nejvíce tepla, k čemu slouží světlíky, proč a k čemu se využívá zelená střecha…
Pondělní večer skončil týmovou soutěží o co nejlepší technologicky vybavený
dům, přičemž žáci čerpali minimální finanční prostředky a zamýšleli se nad
možností jejich návratností. Po náročném dni, kdy museli využít svých
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intelektových schopností, jim bylo umožněno rozptýlit se u pingpongového stolu,
a to za přítomnosti stále dozorujících pedagogů.
I přes velkou nepřízeň počasí byl na úterní dopoledne naplánován „výlet po okolí
s tablety“, který se stal pro některé studenty ohromujícím a neopakovatelným
zážitkem. Podle stanovené trasy měly jednotlivé skupiny dojít na místo určení,
kterým byla místní jeskyně Pekárna. Po asi hodinové „cestě necestě“ se tam
opravdu všichni setkali. (Ovšem v poněkud jiném fyzickém i psychickém
rozpoložení.) I zde byl pro ně nachystán krátký program týkající se novodobé
ekologie. Odpoledne pak už žáci trávili v příjemném prostředí budovy Mlýna
a projektovali v týmech, dle svých nabitých vědomostí, dům s moderními
technologiemi. Své nápady zaznamenávali a realizovali kresbou a popisem. Věděli,
že následující středeční dopoledne budou své projekty prezentovat, a připravovali
si tudíž i argumenty, aby si své návrhy obhájili. Vítězům byla slíbena sladká
odměna. Večer strávili opět u stolního tenisu, kde si paradoxně dobili energii.
Následující
dopoledne
proběhlo ve stylu velké
show,
kde
jednotlivé
skupiny
prezentovaly
domy
s moderními
technologiemi. Na základě
hlasování
všech
přítomných byl vybrán
tým nejlepších designérů
a techniků.
Po obědě a s pocity
naplnění
studentských
potřeb, ať už byly jakékoli
– získat nové vědomosti
teoreticky, vyzkoušet je a
realizovat, možnost být delší dobu se svými kamarády a pozorovat, zda jsou
spolehlivými parťáky, nebo být jen tak se svými učiteli, jsme odjeli do tepla svých
domovů.
Všichni jsme si to báječně užili.
Mgr. L. Pohludková
Lyžařský kurz
Ve dnech 7. – 13. února 2016 se konal ve Starém Městě pod Sněžníkem lyžařský
výcvikový kurz pro 7. a 8. ročník. Ubytování bylo tradičně zajištěno ve dvou
okálech rekreačního střediska Uničovka. Kurzu se zúčastnilo celkem 41 žáků,
jednalo se o lyžaře pokročilé, mírně pokročilé i naprosté začátečníky. Pod vedením
instruktorů H. Pešákové, D. Golda a R. Šimbery strávili účastníci kurzu na
sjezdovkách SKI areálu Kunčice celkem čtyři a půl dne. Na zdraví žáků po celou
dobu kurzu zodpovědně dohlížela zdravotnice A. Bílková. Počasí nám během
pobytu přálo napůl. Přes počáteční obavy bylo na sjezdovkách sněhu po celý
výcvik dostatek, ale jeho kvalita se v závislosti na teplotě vzduchu měnila. Pro
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dopolední výcvik byla
dobrá, odpoledne už
bylo náročnější. Žáci
si tak nedobrovolně
vyzkoušeli
různé
sněhové podmínky.
I když začátky byly
pro někoho těžké,
všichni
nakonec
zvládli
základy
lyžařského
umění
velice dobře a ze
všech
původně
„nelyžařů“
se
postupně stali lyžaři.
Mohli si tak své síly s ostatními poměřit na závěr kurzu, kdy jsme uspořádali
závody ve slalomu. Vítěz mohl být jen jeden, ale všichni žáci si zasloužili
pochvalu od svých instruktorů za snahu a své výkony. Cíl výcviku byl splněn,
domů se tak vraceli jen samí lyžaři. Všichni byli spokojeni, vytvořila se přátelská
atmosféra nejen mezi spolužáky jednotlivých tříd, ale i mezi třídami. Celkově se
kurz vydařil a už teď se můžeme těšit na ten příští.
Mgr. Hana Pešáková
Soutěže Sapere – vědět, jak žít a Finanční gramotnost
Letošní, již 6. ročník soutěže Sapere – vědět, jak žít je pro naši školu opět úspěšný.
V okresním kole žáci devátého ročníku - Ondřej Blaho, Anička Kalvodová a Katka
Měšťanová - obsadili první místo s postupem do kola krajského. Do soutěže se
letos přihlásilo celkem 177 škol a v několika kategoriích soutěžilo 2437 studentů
ZŠ a SŠ. Ondra Blaho byl navíc odměněn dárkovým balíčkem od společnosti
UNILEVER, neboť byl celkově tisícím účastníkem této soutěže. Cenu si zasloužil
dvojnásob, ve školním kole byl totiž bezkonkurenčně nejlepším soutěžícím.
Soutěž Finanční gramotnost se letos stala doménou osmáků, kterým se ve školním
kole dařilo více než deváťákům. V okresním kole družstvo ve složení Adéla
Kulichová, Maxmilián Vlk a Veronika Zemanová obsadilo čtvrté místo.
Všem soutěžícím děkujeme za účast a přejeme hodně štěstí v dalších soutěžích.
Mgr. Stanislava Žáčková
Olympiáda v ČJ
16. 12. 2015 proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce, účastnili se jí žáci
8. a 9. ročníků, celkem 8 dětí. Do okresního kola, které se konalo 8. 2. 2016
v Brně - Modřicích, postoupila žákyně 9. ročníku, Monika Luskačová. Ta se ale do
užšího výběru v okrese neprobojovala. I přesto všem zúčastněným, a Monice
zvlášť, gratulujeme.
Mgr. Lucie Pohludková
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Informace ohledně zpětného výkupu použitých žetonů
Vzhledem k tomu, že firma, která nám dodává žetony (čipy), od tohoto roku již
neposkytne záruku na žetony odkoupené zpět od žáků, které bychom poslali
k přepouzdření, neodkupuje školní jídelna počínaje dnem 1. 1. 2016 zpět použité
žetony.
Holubová Marie, vedoucí školního stravování

Příspěvky do Nadačního fondu ve školním roce 2015/2016
stav k 11. 3. 2016
I. A
2 000,- VI. A
I. B
2 000,- VI. B
II. A
1 600,- VII. A
II. B
1 300,- VII. B
III. A
1 900,- VIII. A
III. B
1 100,- VIII. B
IV. A
3 800,- IX. A
V. A
1 100,V. B
1 600,Dotace Města Újezd u Brna
Vánoční jarmark
Za jízdní řády
Za katalogy firem
Celkem
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2 100,1 100,1 000,1 200,1 700,1 700,1 700,-

37 000,10 303,1 200,1 000,76 403,-

