Vážení rodiče,
děkujeme Vám za spolupráci a Vaše podněty ve školním roce 2010/2011.Přejeme
Vašim dětem dlouhé slunečné prázdniny a Vám klidnou dovolenou.
vedení školy
Co se událo ve škole v posledním čtvrtletí:
- 28. 3. jsme uspořádali seminář pro okolní školy k interakt. učebnicím pro 1. st.
- 31. 3. se uskutečnil projekt PdF MU pro žáky 8. roč. „Počasí, podnebí“.
- 8. 4. koncert žesťového kvinteta BBQ
s uměleckým vedoucím p. Bialasem.
- 26. 4. Den Země – celoškolní projektový den se
seminářem pro veřejnost „Biopotraviny do
každé rodiny“ podpořený Nadací Partnerství.
- 12. 5. Anna Tisoňová úspěšně reprezentovala
školu v krajském kole biologické olympiády.
- 17. 5. v areálu naší školy se konal 4. ročník
regionální soutěže Ekoolympiáda, tentokrát za
účasti 8 škol. Starší žákyně tentýž den statečně
bojovaly v okresním kole atletické soutěže
Pohár rozhlasu.
- 27. 5. a 1. 6. proběhlo školní kolo soutěže
v dopravní výchově.
- 2.6. audit projektu Ekoškola – obhajoba titulu.
Naše děti se pravidelně a často účastní ekologických vzdělávacích programů na
Lipce, Jezírku, Rychtě Krásensko a jinde. Ekotým úspěšně završil dvouleté snažení
o obhájení titulu Ekoškola. Žáci prvního stupně předváděli své házenkářské umění
v regionální soutěži „Vrbová liga“, i letos
velmi dobře pracovaly edukativně –
stimulační skupinky pro budoucí prvňáčky.
Pro příští školní rok připravujeme zřízení
zájmových kroužků „Škola hrou“ pro žáky
1. stupně s diagnostikovanými poruchami
učení.
Díky úspěšnému získání finanční dotace
z projektu „EU – peníze školám“ v celkové
výši 1 846 943,00 Kč jsme mohli zahájit
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budování nové počítačové pracovny na škole. Z této dotace bude použito řádově
620 000 Kč na pořízení počítačového vybavení pro 26 žáků, 1 pracoviště učitele,
nezbytný dataprojektor, zcela nový školní server, multifunkční zařízení a další
nezbytné vybavení. Druhou položkou pak je
asi 130 000 Kč na nový počítačový nábytek.
Z rozpočtu školy bude do pracovny pořízena
klimatizace v hodnotě cca 160 000 Kč,
stavební úpravy přijdou asi na 40 000 Kč,
keramická tabule za 8 000 Kč. Zřizovatel
Město Újezd u Brna přispívá na tento projekt
dalšími nemalými prostředky – částkou cca
180 000 Kč za novou elektroinstalaci
a 60 000 Kč za zasíťování.
TUŽKA – volnočasové ekocentrum
Naše škola získala další grant zaměřený na environmentální výchovu. Tentokrát
podpořený Krajským úřadem Jihomoravského kraje ve výši 64 500 Kč.. Tento
projekt je zaměřený na zvýšení zájmu dětí i široké veřejnosti o vzdělávání v oblasti
trvale udržitelného rozvoje a na větší spolupráci školy a veřejnosti. V rámci
projektu bude v prostorách školy zřízeno volnočasové infocentrum TUŽKA, ve
kterém mohou žáci, učitelé, rodiče a další zájemci získat informace o životním
prostředí, ekofarmách, biopotravinách a souvisejících tématech. V průběhu
projektu budeme organizovat exkurze, semináře, soutěže a workshopy. Při
realizování projektu budeme spolupracovat s organizacemi, které jsou zaměřeny na
environmentální výchovu – Lipka, Rezekvítek, Veronica, Nadace Partnerství,
Společnost pro Fair Trade, …
Proč TUŽKA? Trvale Udržitelný Život = rozvoj lidské společnosti, který uvádí
v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním
životního prostředí. Mezi hlavní cíle trvale udržitelného rozvoje patří zachování
životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě. Jednoduše
by se dalo říct, že nechceme žít na úkor příštích generací.
Audit projektu Ekoškola
V letošním školním roce jsme s dětmi z ekotýmu připravovali žádost o obnovení
mezinárodního titulu Ekoškola. Žádost jsme zaslali začátkem dubna do Prahy na
sdružení Tereza a napjatě čekali, jestli bude
přijata. Z Prahy nám přišla informace, že
k naší žádosti nemají žádné připomínky a ve
čtvrtek 2. června přijely do naší školy
auditorky Markéta Navrátilová a Jana
Masníková. Celý den strávily v naší škole,
procházely celou budovu a kontrolovaly, zda
splňujeme podmínky k obnovení titulu
Ekoškola. Během návštěvy auditorek
proběhl rozhovor s koordinátorem projektu,
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s vedením školy, vedoucí školní kuchyně, některými učiteli a s členy ekotýmu.
Také se zeptali ostatních žáků, jestli ví, co
je Ekoškola, ekokodex a na další
„záludné“ otázky. Auditorky nyní sepíší
zprávu, kterou zašlou k posouzení a poté
se dozvíme, jestli jsme obhájili titul
Ekoškola. Doufáme, že ano, protože se
chystáme 14. června do Národní technické
knihovny v Praze, kde bude konference
Ekoškol z celé České republiky, která
bude završena slavnostním předáváním
titulu Ekoškola. Nutno podotknout, že
auditorky byly v naší škole spokojené. Byly nadšené atmosférou, která zde panuje,
množstvím aktivit, které u nás pro děti realizujeme, výbornou kuchyní a odcházely
s úsměvem na rtu.
Mgr. Jitka Bublová
Den Země
V úterý po Velikonocích jsme uspořádali ve škole projektový Den Země. Do
aktivit projektového dne byli zapojeni všichni žáci školy. Děti navštěvující
volitelný předmět přírodopisné praktikum si připravili pro svoje mladší spolužáky
program na téma biopotraviny. Děti ze šestých ročníků se zúčastnily besedy
o humanitární pomoci a rozvojové spolupráci, kterou vedla Ilona Gajdůšková
z Charity. Další program pro naše žáky připravili lektoři z Hnutí Nesehnutí,
z brněnského Rezekvítku a z Ekocentra Brno. Ve školní jídelně se všichni žáci od
třetího do devátého ročníku seznámili s výrobky české firmy Ceria a ochutnali
zeleninu obalenou ve směsi Hraška a usmaženou na palmovém oleji. Překvapivě
všem chutnalo a paní inženýrka
Škvařilová
nestačila
připravovat
ochutnávku. Odpoledne se uskutečnil
seminář o zdravé výživě a životním
stylu i pro rodiče. Byl velmi zajímavý
a bylo možné si zakoupit výrobky
s výraznou slevou oproti cenám
v běžném obchodě. Mrzelo nás, že se
semináře zúčastnilo jen velmi malé
množství rodičů, přestože jsme všem
zaslali vytištěné pozvánky. Manželům
Škvařilovým, kteří po celý den vedli semináře, se v naší škole velmi líbilo.
Ekoolympiáda 2011
V květnu se v naší škole uskutečnil IV. ročník ekologické soutěže pro mladší žáky.
Oblastního kola se zúčastnilo celkem osm škol (Boleradice, Borkovany, Bošovice,
Otnice, Šaratice, Telnice, Újezd u Brna a Žatčany). Po prezenci se soutěžící usadili
v jídelně, kde na ně čekal test a výtvarně-poznávací úkol. Poté se děti se svými
doprovázejícími učitelkami odebraly na školní dvůr, na kterém měli naši žáci
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devátých a částečně i osmých ročníků připravená stanoviště s úkoly, které děti
musely splnit. Zatímco žáci pilně soutěžili, jejich učitelky a jeden učitel se
vzdělávali. Seminář na téma Ekologické zemědělství připravil a lektoroval ředitel
sdružení Rezekvítek Ing. Petr Laštůvka. I když
ráno sluníčko moc nesvítilo, počasí se nakonec
umoudřilo, tudíž závěrečné vyhlašování nejlepších
družstev proběhlo na školním dvoře. Tentokrát se
na prvních třech místech bohužel neumístilo žádné
domácí družstvo, ale všechny ceny putovaly do okolních škol. Ceny do soutěže
věnovala firma Elektro Spáčil, za což jim patří velké poděkování, protože dětem
udělali velkou radost. Také paní učitelky neodjely s prázdnou, ale odvezly si
plátěné ekotašky z Lipky plné materiálů, které určitě využijí ve výuce. Výukové
materiály nám věnovala Lipka Brno, Rezekvítek Brno, Hnutí Duha a Nadace
Partnerství. Důkazem, že akce byla úspěšná, je email od ředitelky ZŠ
v Boleradicích:
Ahoj Jitko,
ráda bych Tobě i celému organizačnímu kolektivu učitelů a žáků újezdské školy
poděkovala za vynikající organizaci a atmosféru při oblastním kole Ekoolympiády.
Je vidět, že máte akci promyšlenou a Vaši žáci berou roli pomocníků velmi vážně a
zodpovědně. Velice se nám u Vás líbilo, dětem i nám učitelům. Navíc seminář pro
učitele byl také výborný nápad a získané pomůcky jsme již využili. Prostě to bylo
příjemné dopoledne, na které budou naši žáci i my rádi vzpomínat a jistě budeme
stát o účast i v příštím roce.
S pozdravem a mnoha díky Milena Plocková
Poznávej se
V pátek 25. března jsme byli na výstavě v Brně s názvem Poznávej se. Když jsme
vešli byla tam zrcadla jako v zrcadlovém bludišti. Vyšli jsme nahoru po schodech,
kam za námi přišel pán, který nám představil všechny atrakce. První, na co jsme se
šli podívat, byla černá díra. Byla to taková mísa, která měla uprostřed díru a když
jsi tam hodil minci, točila se dokola a zrychlovala. Druhá aktivita byla velmi
atraktivní. Z jedné strany jsme se obtiskli do přístroje a z druhé strany jsme se
viděli obtištěni. Pak tam také byly hlavolamy a přístroj na měření tlaku,. dále
trubka a trychtýř, který jste si dali k uším.
Druhý spolužák do trubky bouchal a vy jste
museli uhádnout, z jaké strany zvuk přichází.
Zajímavá byla i plazmová koule, bludiště
atd. Další místnost byla zaměřena na
rovnováhu.V druhém patře bylo opět
bludiště. Poté jsme měli skládat lidské
orgány, rozpoznávat bylinky podle čichu,
vyzkoušeli jsme si i skládání slov. Nakonec
jsme se nasvačili a vyrazili jsme domů.
Tereza Holešanská, VII. A
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Mravencovo desatero na Jezírku
V květnu jsme se zúčastnili ekologického výukového programu „Mravencovo
desatero“. Program proběhl v lesní škole Jezírko v Brně – Soběšicích. Počasí nám
přálo, od rána svítilo sluníčko. Žáci obou prvních tříd byli „mravenčí královnou“
rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina „mravenečků“ porovnávala život
mravenců v učebnách, kde plnili různé úkoly, např. skládání puzzle, výroba
plastického obrázku mraveniště a mravenčích tykadel. Velmi napínavou částí
programu byla prohlídka modelu mraveniště. Druhá skupina se vypravila do lesa.
Čekala ji tam spousta činností, např. hledání obrázků, štafetové a zábavné hry
zaměřené na život mravenců. Program se dětem líbil, úkoly plnily se zaujetím.
Velmi rádi jsme se této akce zúčastnili a těšíme se na další nabídku programů.
Mgr. Ivana Hladilová a Mgr. Martina Kulichová, učitelky 1. tříd
Kde domov můj aneb Stepí i lesem divokým Šrajbecem
V úterý 26. dubna jsme jeli na výukový program v rámci aktivit ke Dni Země.
Když jsme dorazili na Kamenný vrch v Brně, vyzvedli si nás dva lektoři a rozdělili
do dvou skupin. Navštívili jsme čyři druhy ekosystémů. Jako první na nás čekala
step. V této oblasti jsme si zahráli hru na Koniklece a duby. Touto hrou nám náš
lektor ukázal, jak rostliny bojují o místo k životu a shrnul faktory, které ohrožují
ekosystém step. Na další hře jsme si
ukázali vývoj stepi na Kamenném
vrchu od nejstarších dob až po
současnost. Křoviny byly druhým
ekosystémem, se kterým jsme se
seznámili. Zde jsme si měli vyzkoušet
život zvířat v křovinách a sami přijít
na to, proč spousta živočichů křoviny
využívá jako svůj domov. Kvůli
trvajícímu dešti jsme si důvody pouze
vyjmenovali a ukázali si druhy, které
ve křovinách žijí. V doubravě jsme
hráli hru, v níž jsme luštili tajenku pomocí otázek, které jsme hledali. Hra, stejně
jako další povídání o tomto ekosystému se zaměřila na typického zástupce doubrav
a největšího evropského brouka roháče obecného. Posledním ekosystémem byla
bučina, zde jsme si jako ve všech ekosystémech řekli, jaké rostliny a živočichové
zde přebývají. Na závěr nám lektoři rozdali samolepky. Rozloučili se s námi a my
jsme se vydali na cestu domů. Program se nám moc líbil, jediné, co bychom vytkli,
byl déšť, který nás všude provázel.
Simona Franklová, Markéta Jašová VIII. A
Jedy a léčiva z přírody
Dne 3. 5. 2011 se naše třída 8. B (jako druhá v pořadí po 8. A) zúčastnila
ekologického výukového programu „Jedy a léčiva přírody“ v ekocentru
Rozmarýnek. Po příjezdu si nás lektorky rozdělily do dvou skupin. Skupina se
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mnou a dalšími spolužáky se nejdříve zaměřila na rostlinné jedy a léčiva.
Dozvěděli jsme se plno věcí o léčivých i jedovatých rostlinách, dokonce i něco
z historie, chemie i z oblasti drog (především přírodních). Podle čichu i chuti jsme
se potom naučili poznávat 5 bylin. Po menší přestávce jsme se vyměnili s druhou
skupinou, tam jsme se zaměřili na „zvířecí doktory“ (živočichové, někdy jejich
části mohou léčit nebo zabíjet stejně jako rostliny). Tuto část naše lektorka paní
Dana pojala v zábavné čarodějnické formě. Kromě jiného jsme dostali radu: jed
podaný v malém množství léčí, léčivo podané ve velkém množství může zabít. Na
závěr jsme si stejně jako první skupina pohráli s králíčkem. Doufáme, že se
lektorkám práce s námi líbila a myslím, že jsme se dozvěděli mnoho užitečného.
Alice Gregorovičová, VIII. B
Po stopách Ekoškoly
Ve středu 13. dubna 2011 jsme s naším ekotýmem vyrazili na exkurzi, kterou jsme
dostali za odměnu díky pilné práci k obnovení titulu Ekoškola. V 8:30 jsme se sešli
před autobusem a vyjeli směrem Velké Němčice, kde se nacházela první škola,
kterou jsme navštívili. Přivítal nás sympatický pán, o kterém jsme se později
dozvěděli, že je to ředitel této školy. Pozval nás do školní jídelny, kde už na nás
čekala paní učitelka Smoleňáková, která nás seznamovala s aktivitami školy.
Později přišli členové ekotýmu a my jsme se jich ptali na různé otázky, např.: jestli
ve škole chovají nějaké zvíře, od které třídy navštěvují ekotým atd. Pan ředitel nás
provedl školou a ve třídách nám
ukazoval,
jak
mají
vyrobený
EKOKODEX. Poté jsme si udělali
čas na malou svačinu a vyrazili
k malotřídní
škole
s přírodní
zahradou, která se nacházela v obci
Boleradice. V této škole bylo jen 35,
dětí což nás všechny překvapilo.
Škola byla moc hezká a útulná, měli
tam krásné malby na zdech, hezky
zdobené třídy a chovali dvě morčata.
Paní ředitelka společně s paní
učitelkou nás provedly jejich zahradou, která se všem moc líbila a pomohla nám
načerpat nové nápady k vylepšení naší zahrady. Rozloučili jsme se a odjeli
k poslední škole v Prušánkách. Škola byla velká a moc hezká. Opět nás přivítala
milá paní ředitelka, která nás zavedla k paní učitelce Kurkové. Ta nás seznámila
s pravidly jejich školy. Poté nás zavedla na jejich prostornou zahradu, kde nás
zaujal jejich hřbitov odpadků a dohodli jsme se, že si ho na naší zahradě uděláme
také. Dále se nám líbily přírodní učebny na zahradě, které byly skoro ve všech
školách. Nakonec jsme se rozloučili s paní učitelkou a odjeli zpět domů. Exkurze
se opravdu dala považovat za odměnu a byla velmi zábavná a poučná, všem se
moc líbila.
Kristýna Sekaninová a Natálie Bárková, VI. A
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Exkurze po ekofarmách v Moravském krasu
Exkurzi jsme uspořádali v rámci projektu Biopotraviny – cesta ke zdraví,
podpořeného Nadací Partnerství. Ve
čtvrtek 26. května jsem společně
s ostatními
členy
ekotýmu
a některými žáky 6. tříd odjela
autobusem od školy na exkurzi. Po
hodinové cestě nás čekala první část
našeho výletu, která se týkala
včelařství. V obci Vilémovice jsme
navštívili
včelařství
manželů
Zigalových. Zde pro nás byla
připravena ochutnávka medu od
domácích včel. Poté jsme se
seznámili se včelími úly a pan včelař nám pověděl, jak vlastně med vzniká. Na
závěr jsme měli možnost zakoupit si výrobky z včelích produktů v obchůdku.
Druhá část výletu se odehrávala více v přírodě. Jeli jsme se totiž podívat do
Šošůvky na kozí farmu. Kozy se právě pásly na louce. I tady jsme se dozvěděli
spoustu zajímavých informací. Zjistili jsme, co všechno obnáší mít tak velké stádo
koz, a že to rozhodně není žádná legrace každý den dojit zhruba 200 koz. Odebrali
jsme se zpět do vesnice, kde na nás čekala ochutnávka různých produktů
vyrobených z kozího mléka. I tady jsme si samozřejmě mohli zakoupit různé
mléčné výrobky. Poté jsme se rozloučili a odebrali se na autobus, který nás odvezl
zpět do Újezda..Výlet se nám všem moc líbil a většina z nás si s sebou odvezla
spoustu zakoupených dobrot a nových informací o chovu včel a koz.
Simona Franklová, VIII. A
Konference na Rychtě v Krásensku
V pátek 27. května se zástupci naší
třídy zúčastnili závěrečné konference
celoročního projektu Biodiverzita ve
světě i za humny, který organizoval
Michal Řepík z Lipky.
Odjeli jsme vlakem v 8 hodin z nádraží
v Újezdě. Cestou jsme si opakovali
připravenou prezentaci. U Vaňkovky
v Brně na nás čekal autobus. Byl to
krásný pohodlný autobus. Všichni jsme
byli překvapeni, protože takový jsme nečekali. Jeli jsme hodně dlouho, zhruba
jednu hodinu. Konečně jsme za zatáčkou viděli Rychtu v Krásensku. Trochu jsme
se stresovali, že budeme prezentovat projekt před tolika školami, ale nakonec jsme
zjistili, že prezentace nebyla tak těžká. Prohlédli jsme si všechny plakáty jiných
škol. Plakáty měly velmi hezky udělané a vybarvené. Potom jsme měli čas na
svačinu. Najedli jsme se a pak nás čekal další program. Tentokrát to bylo
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pozorování vodních organismů a bezobratlých živočichů, skládačky rostlin a zvuky
ptáků. Byl to zábavně-naučný program. Až jsme vše doplnili do pracovního listu,
byl čas na oběd. Poděkovali jsme za zajímavě připravené hry a odjeli jsme.
V autobuse jsme si povídali o našich zážitcích.
Tomáš Jurák, VII. A
Biodiverzita ve škole i za humny
Celý tento školní rok naše třída 7. A pracovala na projektu, který byl vyhlášen
k loňskému Mezinárodnímu roku biodiverzity. Projekt byl rozdělen na tři etapy.
V našem prvním úkolu jsme měli vyluštit křížovku z nástěnky v naší třídě.
Ve druhém úkolu jsme vytvořili dva plakáty na téma Hořec jarní a Vydra říční. Na
tento úkol se naše třída rozdělila na dvě skupiny, takže každá skupina připravovala
svůj plakát. Oba plakáty se nám opravdu vydařily a byly součástí putovní výstavy,
která byla umístěna i v naší škole. Naším třetím úkolem bylo sledování biotopů
v okolí našeho města. Nastražili jsme pasti na bezobratlé živočichy. Rozdělili jsme
se na šest skupin po dvou nebo třech žácích. Každá skupina si vybrala jiný biotop,
který zmapovala. Pasti jsme vytvořili z PET-láhve. Jako návnadu jsme použili sýr,
sirup, slaninu, pivo, nutelu a bůček. Pozorované biotopy: polní cesta, břeh řeky,
remízek, rybník, zahrada, pole. Při pozorování jsme sledovali a zapisovali, které
rostliny a živočichy jsme viděli. Potom jsme ve škole vytvořili plakáty na kterých
bylo zobrazeno naše pozorování a mapa našeho města, ve které byly zakresleny
sledované lokality.
Karolína Mezuláníková, VII. A
Hmatová stezka na školní zahradě
Na naší školní zahradě jsme letos na jaře téměř dokončili další ekovýukový prvek,
a tím je hmatová stezka. Stezku jsme začali budovat již minulý školní rok, ale
z důvodu nepříznivého počasí a nedostatku materiálu jsme ji nemohli dokončit.
S úpravou stezky nám velice pomohla Ing.
Dana Křivánková z Lipky v Brně, která
s námi spolupracuje již od počátku úpravy
naší zahrady a vypracovala nám projekt
naší školní zahrady. Aktivně se do práce
zapojili především žáci šestých a sedmých
ročníků. Poděkování patří také panu
starostovi a zaměstnancům městského
úřadu, kteří nám v době stavby přivezli
hromadu písku a dlažební kostky.
V současné době ještě potřebujeme
dodělat některá pole stezky. Proto se obracíme na vás, rodiče našich žáků,
s žádostí o pomoc. Potřebovali bychom například staré cihly nebo kulatinu ze
dřeva, případně dřevěné palisády a určitě kameny velké jako pěst. Děkujeme vám
za cokoli z těchto materiálů, které můžete věnovat naší škole. Těšíme se, až
budeme s dětmi využívat hmatovou či pocitovou stezku ve výuce.
Mgr. Jitka Bublová
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Sportovní soutěže v letošním školním roce
Stejně jako každý rok se naše škola i
letos zúčastnila mnoha soutěží. Už
v prosinci byli naši žáci úspěšní na
soutěži ve skoku vysokém v Tišnově.
Lenka Petláková zde obsadila 3. místo
v individuální soutěži za výkon
145 cm. Díky výborným výsledkům
zbylých našich účastníků (Janě
Králíkové, Kláře Machálkové, Lukáši
Konečnému, Adamu Divišovi, Elišce
Cupákové a Karlu Flekovi) se i celý
náš tým umístil na 3. místě.
V dubnu a květnu pak proběhly další soutěže, kterých se naši žáci účastnili okresní kolo volejbalu dívek v Zastávce u Brna, skok vysoký v Otnicích a Pohár
rozhlasu v Mokré.
Tým volejbalistek ve složení Eliška Cupáková, Natálie Sklenářová, Lenka
Petláková, Lucie Formánková, Pavlína Březinová, Daniela Černá, Dominika
Doležalová, Lenka Mužíková a Zuzana Barochová se nakonec umístil na 3. místě,
které je, bohužel pro nás, nepostupové.
Ani v Otnicích jsme nezůstali pozadu. Nepovedlo se nám sice sestavit celý tým
kvůli souběhu soutěží a nemoci žáků, stejně jsme si však odvezli úspěch v podobě
3. místa Jany Králíkové za skočených 125 cm.
Poháru rozhlasu se zúčastnili mladší žákyně a žáci a starší žákyně. I zde jsme
zaznamenali množství dílčích úspěchů jako například vítězství mladších žákyň ve
sprintu. Starší žákyně dokonce z 1. místa postoupily do okresního kola v Blansku.
Lenka Petláková, Natálie Sklenářová,
Pavlína
Březinová,
Lucie
Formánková,
Eliška
Cupáková,
Markéta Pazourková, Lucie Králová,
Martina
Adámková,
Michaela
Svobodová, Karolína Nedomová
a Renata Knížová si vydobyly značný
respekt a podporu publika, obzvláště
díky 2. místu Lenky Petláková ve
skoku dalekém a sprintu, výborným
výsledkem štafety a v běhu na 800 m.
Celkově jsme skončili na 5. místě.
Do příštích let si zbývá jen přát stejně
schopné sportovce a stejně dobré výsledky. Všem zúčastněným sportovcům
děkujeme a blahopřejeme.
Mgr. Helena Tvrdíková
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V měsíci listopadu se na Základní škole v Mokré uskutečnilo okrskové kolo
florbalové soutěže Orion cup. Mladší žáci sehráli turnaj 19. 11. 2010.
Reprezentovali nás žáci 5. až 7. tříd: Diviš Adam, Fila Adam, Čáp Dominik,
Kalvoda Jaroslav, Hošman Marek, Staňa Pavel, Mariánek Lukáš, Nováček David,
Blaho Petr. Naši mladší žáci okrsek vyhráli a postoupili do okresního kola, které
proběhlo 29. 11. 2010 v Pohořelicích. V nominaci přibyli dva noví hráči - Žáček
Vojtěch a Šenkýř Marek. V okresním kole jsme se umístili na 4. místě.
Okrskové kolo – mladší žáci
Finále:
Újezd u Brna – Mokrá 4:1
Okresní kolo – mladší žáci
Utkání ve skupině: Újezd u B. – Dolní Kounice 4:2, Újezd u B. – Zbýšov 0:2.
Utkání o 3. místo: Tišnov, Smíškova – Újezd u Brna 3:1
Starší žáci sehráli okrskový turnaj 25. 11. 2010. Skončili na 4. místě. Na turnaji
školu reprezentovali žáci 8. a 9. ročníků: Zourek Daniel, Fraj Viktor, Haman
Patrik, Staňa David, Tošič Dušan, Zapletal Tomáš, Gregor Michal, Čáp Filip.
McDonald‘s cup
Již tradičně pořádala naše škola okrsková kola McDonald´s cupu. Soutěž proběhla
na místním fotbalovém hřišti. Fotbalovému klubu děkujeme za vstřícnost a pomoc
při organizaci soutěže. Soutěž kategorie B, tedy minifotbal pro žáky 4. a 5. tříd se
uskutečnila 13. 4. 2011. Naši školu
reprezentovali tito žáci: Blaho Ondřej,
Kachlík Tomáš, Šplouchal Jiří, Bílek
Martin, Fila Adam, Jurák Michal, Líska
David, Pecák Jan, Sobotka Pavel,
Zeman Radim.
Pořadí: 1. ZŠ Šlapanice, 2. Újezd u
Brna, 3. Jiříkovice, 4. Měnín, 5.
Bílovice n. S.
Soutěž kategorie A pro žáky 1. až 3.
tříd, se uskutečnila 19. 4. 2011. Ve školní reprezentaci byli tito žáci: Šťastný
Marcel, Kozdas Antonín, Fila Daniel, Dupal Radek, Kınig Lukáš, Krošík Ondřej,
Michl Filip, Novotný Marek, Urbánek Zdeněk. Pořadí: 1. ZŠ Újezd u Brna, 2.
Bílovice nad Svit., 3. Blažovice, 4. Těšany
Mgr. Dalibor Gold
Biologická olympiáda
I letos jsme zorganizovali školní kolo biologické olympiády v kategoriích C (8. a
9. ročník) a D (6. a 7. ročník). Tématem letošního ročníku byly povrchy těl
organismů a buněk. Soutěž začíná teoretickým testem, následuje laboratorní úkol
a poznávání rostlin i živočichů. 1. a 2. soutěžící z každé kategorie má právo na
postup do okresního kola, kam musí samostatně zpracovat ještě domácí laboratorní
úkol pro lepší vhled do tématu.
Školního kola se zúčastnilo celkem 14 žáků (6 – kategorie D, 8 – kategorie C)
Mezi staršími mohly postoupit Kateřina Kalvodová z 9. B a Iveta Slezáková z 8. A.
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Bohužel ani jedna z nich možnosti nevyužila a okresního kola ve Zbýšově se
nezúčastnila.
V kategorii D se na prvních postech umístily Anna Tisoňová a Hana Kaspříková
z 6. A. Obě dívky zvládly dobře celou šestitýdenní přípravu i domácí laboratorní
úkol a zúčastnily se 12. 4. okresního kola ve Zbýšově u Zastávky, kde si obě vedly
výborně.
Anna Tisoňová skončila v okresním kole na 4. místě a postoupila tak do krajského
kola konaného v brněnských Lužánkách 12. 5. Zde se Aničce také dobře dařilo
a stala se úspěšným řešitelem (vypracovala správně více než 60% úkolů), což je
v této soutěži obrovský úspěch.
Všem soutěžícím gratulujeme a postupujícím děkujeme za vzornou reprezentaci
školy.
Mgr. Helena Tvrdíková
Informace ze školní jídelny
Žákům byly rozdány přihlášky na stravování na školní rok 2011/12. Přihlášky je
nutné odevzdat ve školní jídelně vyplněné a podepsané rodiči do konce tohoto
školního roku, tedy do 30. 6. 2011.
• Pokud budete stravné hradit převodem z účtu, je nutné na přihlášce napsat
číslo účtu. Pokud toto napsáno není, jsou žáci zařazeni do kategorie žáků
platících složenkou a tato je jim každý měsíc vydána.
• Pokud Vám Vaše dítě přihlášku nepředalo, je možné si ji vyzvednout v den
třídních schůzek ve školní jídelně a nebo u třídních učitelů.
• Rodičům žáků, kteří v tomto školním roce platili stravné složenkou, budou
přeplatky vyplaceny v hotovosti rovněž v den třídních schůzek 13. 6. 2011,
kdy budu ve školní jídelně přítomna do 18.00 hod. Také budou vráceny v
hotovosti přeplatky ve stravném, které jsou nižší než 200,- Kč. Prosím tedy
rodiče žáků, kteří platí stravné složenkou a nebo jejichž dítě má tento nízký
přeplatek, aby se pro něj stavili 13 .6. 2011 během třídních schůzek. O tomto
nízkém přeplatku Vás budu informovat lístečkem, který předám Vašemu
dítěti. V případě, že si přejete, aby byl tento přeplatek vydán Vašemu dítěti, na
lístečku je třeba podepsat souhlas s vydáním přeplatku a předat jej ve ŠJ.
• Dále připomínám, že stravné na září 2011 je nutné uhradit tak, aby na účtu ZŠ
bylo připsáno v době od 1. 8. 2011 do 19. 8. 2011.
• Složenky na měsíc září je možné si vyzvednout ve školní jídelně v průběhu
měsíce června.
• Cena stravného zůstává stejná jako ve druhém pololetí roku 2011.
Holubová Marie, vedoucí školního stravování
Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2010/2011
Žáci se seznamují s problematikou volby povolání v rámci vyučovacího předmětu
pracovní činnosti během druhého pololetí 8.ročníku a prvního pololetí 9.ročníku.
V I. pololetí školního roku jsou pro žáky devátého ročníku organizovány schůzky
s pracovníky Úřadu práce Brno – venkov , IX. A 14. 10. 2010 a IX. B 21. 10. 2010.
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Během školního roku jsou výchovným poradcem ve spolupráci s třídními učiteli
pro žáky a jejich rodiče připraveny informační materiály k problematice volby
povolání a přijímacího řízení. Pravidelně se uskutečňují během prvního pololetí
dvě informační akce pro rodiče vycházejících žáků. V letošním školním roce se
uskutečnily 22. 11. 2010 a 17. 1. 2011. Na první schůzce byli žáci a jejich rodiče
informováni o nabídce středních škol našeho regionu. Některé střední školy přímo
prezentovaly svou vzdělávací nabídku. Druhá schůzka byla zaměřena na vyplnění
přihlášek a seznámení s náležitostmi přijímacího řízení včetně změn.
Díky možnostem podání až 3 přihlášek v prvním kole, podání odvolání proti
rozhodnutí o nepřijetí a účasti v dalším kolech přijímacího řízení a možnosti
jednoho převedení zápisového lístku z jedné střední školy na druhou nastává velké
množství variant řešení přijímacího řízení. Na naší škole se přijímacího řízení
účastnilo 44 žáků, z toho 40 žáků devátých tříd a 1 žák osmého ročníku. Na
víceleté gymnázium si podávali přihlášku 3 žáci pátého ročníku. Všichni žáci
osmého a devátého ročníku byli přijati ke studiu na středních školách, kdy
převážná část žáků byla přijata již během prvního kola přijímacího řízení.
Současně i žáci pátých tříd byli přijati ke studiu na osmiletém gymnáziu.
Mgr. Dalibor Gold, výchovný poradce školy
Školní rok
2010/11

Gymnázia
6 leté
studium
0

SOŠ

SOU

Konzervatoř

8 leté
studium
0

9. A

4 leté
studium
2

10

5

0

9. B

2

0

0

18

3

0

8. A

-

-

-

-

1

-

5. třídy

-

-

3

-

-

-

Přehled grantů a dotačních titulů, o které si škola žádala v roce 2010/11:
Dotační program Nadace
Veronica

Výroční cena

Nadace
Veronica

10 000,-

listopad
přijat
2010
a realizován

Škola pro udržitelný
život - BIO do škol 2010

BIOPOTRAVINY –
cesta ke zdraví

Nadace
Partnerství

50 000,-

listopad
přijat
2010
a realizován

OP VpK - „EU peníze
školám“

Duhová škola

MŠMT

1 846 943,-

prosinec
přijat
2010
a realizován

Nadační fond Tesco

Interaktivní tabule pro
ZŠ

Tesco

96 980,-

březen
2011

nepřijat

Dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje

TUŽka – volnočasové
ekocentrum

JmK

64 500,-

duben
2011

přijat
a realizován

Zveme Vás na zahradní slavnost k ukončení projektu „Biopotraviny – cesta ke
zdraví“ spojenou s vyhlášením nejlepších žáků školy ve středu 29. června 2011
v 10 h na školním dvoře.
Fotografie: J. Bublová, J. Olšanská, P. Polách, D. Florián VII. A, H. Tvrdíková
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