Vážení rodiče,
děkujeme Vám za spolupráci a Vaše podněty ve školním roce 2012/2013. I letos
přejeme Vašim dětem dlouhé slunečné prázdniny a Vám klidnou dovolenou.
vedení školy
Co se událo ve škole v posledním čtvrtletí:
▪ naši žáci postoupili do republikového kola soutěže Sapere – vědět jak žít
▪ úspěšně reprezentovali v republikovém finále házenkářské soutěže Novinářský
kalamář v Karviné, David Popela vyhlášen nejlepším žákem turnaje
▪ ekotým s paní učitelkou J. Bublovou obhájil již potřetí titul Ekoškola, tentokrát
na další čtyři roky, slavnostní převzetí titulu proběhne 17. 6. v Praze
▪ zúčastnili jsme se
výukového
programu na Mohyle míru
▪ děti navštěvovaly výukové programy,
zejména ekologického zaměření,
knihovnu, divadelní představení,
soutěžily ve finanční gramotnosti
▪ 21. 5. jsme uspořádali již 6. ročník
regionální soutěže Ekoolympiáda za
účasti osmi škol, 5. 6. se konal školní
projekt Den životního prostředí
▪ škola se opět zúčastnila celostátního
testování žáků 5. a 9. tříd z českého a anglického jazyka a matematiky
▪ zřizovatel město Újezd u Brna navýšil rozpočet školy o částku 100 000,- Kč na
nákup dvou interaktivních dataprojektorů, nadační fond přispěl 18 000,- Kč na
renovaci tabulí, takže interaktivní tabule máme ve všech třídách 1. stupně.
▪ 24. 6. se 16 hodin uskuteční schůzka rodičů budoucích prvňáčků
▪ ve dnech 4. – 6. 6. probíhala na škole inspekční činnost ČŠI
Házenkáři na republikovém finále Novinářského kalamáře v Karviné
Velkým úspěchem skončilo pro naše mladé házenkáře, žáky 5. - 7. třídy,
účinkování v letošním ročníku Novinářského kalamáře. Nejprve v okrskovém kole
přešli přes ZŠ Sokolnice a postoupili tak do krajského finále, které se konalo na
začátku května v hale Tatranu Bohunice v Brně. Zde jsme postupně porazili
házenkáře ZŠ Elišky Přemyslovny (17:7) a ZŠ T. G. M. Ivančice (12:10). V obou
utkáních jsme předváděli pěkné akce a zaslouženě postoupili na republikové finále.
Finále se konalo 22. – 24. 5. 2013 v Karviné a startovalo zde 6 dívčích a 10

chlapeckých týmů. Pořadatelem byla ZŠ Slovanská Karviná, která nám poskytla
výborné zázemí a péči, a místní extraligový házenkářský klub Baník Karviná.
Chlapci byli rozděleni do dvou skupin, o celkové umístění pak hráli podle pořadí
ve skupině. V prvním utkání, které bylo i první v celém turnaji, jsme se utkali se ZŠ
Nezvěstice (u Plzně) a po vyrovnaném souboji před plným hledištěm jsme vyhráli
14:13. V druhém utkání nás čekala ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice, což byl jeden
z favoritů turnaje. V tomto měření sil jsme drželi krok pouze v I. poločase, v tom
druhém jsme se neprosadili vůbec a zaslouženě prohráli 4:14. Dalším soupeřem
bylo družstvo ZŠ Velká Bystřice a my jsme věřili ve vítězství. Nakonec se nám to
díky nepřesvědčivému a málo bojovnému výkonu nepodařilo. Navíc jsme se
nemohli v obou utkáních spolehnout na D. Popelu, kterého zradila záda, a ostatní
ho nedokázali plně zastoupit. Druhý den brzy ráno nás
čekalo měření sil s dalším favoritem finálového turnaje, a
sice se ZŠ Zubří. Do tohoto utkání jsme nastupovali
s chutí a odhodláním nedat favoritovi nic zadarmo, ale
i v kompletní sestavě. Zápas se nám povedl, předváděli
jsme bojovný kolektivní výkon a hezké akce. Nakonec
jsme sice prohráli 17:19, ale rozhodně jsme zanechali
dobrý dojem a také si vysloužili pochvalu od trenérů
i diváků. Byl to náš nejlepší výkon na turnaji. Boje ve
skupině tak byly za námi, o pořadí ve skupině
rozhodovalo skóre a to jsme měli bohužel o dvě branky
nejhorší. Díky tomu nás čekal boj až o konečné 9. místo
se ZŠ Bělá pod Bezdězem, který jsme vyhráli 8:5. Jen
opravdu málo nám stačilo, abychom bojovali o lepší umístění. Je potřeba si ale
uvědomit, že to byl finálový turnaj a utkala se zde nejlepší družstva základních škol
z republiky, včetně škol s rozšířenou
výukou Tv zaměřenou na házenou.
Úspěchem pro naši školu byla možnost
poměřit si síly s těmi nejlepšími a pro nás,
přímé účastníky, byla celá tato akce velkým
zážitkem. Z turnaje jsme nakonec přece jen
neodjížděli bez poháru, a to díky
individuálnímu ocenění pro Davida Popelu,
který byl vyhlášen nejlepším hráčem
turnaje. Gratulujeme! Barvy našeho týmu
v Karviné hájili: Adam Fila, Honza Purket, Jirka Šplouchal, Martin Bílek, Dalibor
Šustr, Lukáš Musil, Kuba Klimeš, Martin Sklenář, Lukáš Knos, David Popela, Jirka
Gregorovič, Ondra Krošík, Štefan Esterka pod taktovkou J. Popely a H. Pešákové.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat všem hráčům za reprezentaci, p. Popelovi za
pomoc a spolupráci. Velké díky dále patří všem, kteří nás podporovali a umožnili
nám startovat na tomto finálovém turnaji, tzn. vedení školy, Nadačnímu fondu při
ZŠ a také místnímu házenkářskému oddílu.
Mgr. Hana Pešáková, vyučující Tv
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Žáci ze ZŠ v republikovém kole Sapere – vědět jak žít
Letos se již potřetí žáci naší základní školy zúčastnili soutěží organizovaných
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. První soutěž s názvem Finanční
gramotnost vychází ze standardů tohoto předmětu a navazuje na jeho výuku ve
školách. Seznamuje žáky se znalostmi, které jim umožňují porozumět financím
a správně s nimi zacházet v různých životních situacích. V minulých letech se nám
podařilo probojovat do krajského kola, kde naši zástupci obsadili velmi pěkné
4. místo. Letos jsme skončili na čtvrtém místě v okresním kole.
Druhá soutěž pod názvem Sapere – vědět, jak žít testuje a současně vzdělává
čtyřkolovým systémem žáky 1. a 2. stupně základních škol a žáky středních škol
v oblasti zdravého životního stylu, včetně zdravé výživy (např. živiny v potravě,
zpracování a uchovávání potravin, příprava stravy, výživa a prevence nemocí,
poruch příjmu stravy, obezity apod.). A právě zde jsme letos, v konkurenci 447
zúčastněných škol, což představuje 28 273 žáků, zaznamenali nebývalý úspěch.
Družstvo ve složení Lukáš Mariánek, Michaela Melníková a Kryštof Bartek
zvítězilo v okresním i krajském kole a postoupilo do celostátního finále. Žáci tak
mohli navštívit honosné prostory jednacího sálu Magistrátu hlavního města Prahy,
kde se finále konalo. A přestože jsme obsadili až dvanácté místo, je to pro nás
velká motivace do dalších let.
Je zřejmé, že snaha naší školy o budování zodpovědného přístupu ke zdraví
a životnímu prostředí má smysl a žáci si odnášejí do života cenné informace.
Mgr. Stanislava Žáčková, vyučující ČJ a OV
Ekoolympiáda
Naše škola pořádala v úterý 21. května
další,
již
šestý
ročník
soutěže
Ekoolympiáda. Do příprav soutěží
a stanovišť byli zapojeni žáci devátých
a osmých tříd.
Nejprve jsme si ve vyučování rozdělili
stanoviště a řekli, co si má kdo připravit.
V počítačové grafice jsme navrhli názvy
stanovišť a zpracovali je do podoby, která
se následně vytiskla a zalaminovala spolu
s čísly stanovišť.
V úterý jsme se nejdříve sešli ve své kmenové třídě, udělali prezenci a přesunuli se
na školní zahradu, kde jsme si rozmístili stanoviště, kterých bylo celkem dvacet
pět. Připravili jsme si všechny věci a byly nám uděleny poslední instrukce
a informace. Žáci z osmi okolních škol (Boleradice, Měnín, Nikolčice, Otnice,
Podolí, Sokolnice, Šaratice, Telnice) nejdříve splnili test a náročný úkol ve školní
jídelně, potom se přesunuli na školní zahradu, kde už na ně čekali starší žáci na
svých stanovištích. Celá akce probíhala dobře i přes nepřízeň počasí, které nám
u konce akce nadělilo i drobný déšť. Soutěžící skupinky počasí neodradilo, dorazily
v hojném počtu a do soutěží šly na plno. Nakonec proběhlo vyhlášení ve školní

jídelně. Nejúspěšnější byli žáci z Podolí. Snad žádná škola neodešla s prázdnou.
Když už si děti neodnášely nějakou z cen za první tři místa, tak alespoň spoustu
zážitků a informací.
Nádherné ceny do soutěže nám opět věnovala firma Elektro Spáčil. Mockrát
děkujeme za dárky, které udělaly dětem velkou radost.
Vlasta Popeláková, 9. A
Audit Ekoškoly
V pátek 10. května nás poctily svou návštěvou dvě auditorky z Ekoškoly, aby se
podívaly, jak si naše škola vedla a jak se zlepšila od posledního auditu před dvěma
lety.
Auditorky prošly školu, popovídaly si s žáky, paní ředitelkou, vedoucí školní
jídelny, koordinátorkou projektu Ekoškola a samozřejmě i s Ekotýmem, na který si
vyhradily zvlášť celou hodinu.
Ekotým se s auditorkami sešel čtvrtou hodinu v učebně přírodopisu, která je od
posledního auditu krásně opravená a vybavená nábytkem i technikou. Nejdříve
Vlasta Popeláková a Adéla Koláčková z devátého ročníku představily prezentaci
o naší škole, všech činnostech, které děláme, naších úspěších, výukových
programech atd. Za prezentaci jsme byly od obou auditorek pochváleny, samy
říkaly, že se z ní dozvěděly hodně důležitých informací, na které se chtěly zeptat,
a pomohlo jim to. Poté jsme se posadili do kruhu, aby na nás všechny bylo dobře
vidět a mohli se lépe bavit. Auditorky se ptaly na různé věci ohledně školy,
Ekotýmu a naší zprávy, kterou jsme jim posílaly společně se žádostí o audit, aby si
ujasnily ještě nějaké detaily. Ptaly se nás, jak často se scházíme, co děláme na
schůzkách, na výukové programy, na které jezdíme, který se nám nejvíc líbil apod.
Následně nám oznámily, co se jim na naší škole líbilo, velmi chválily naši školní
zahradu a prostředí školy. Poradily nám, co bychom měli zlepšit. Ptali jsme se na
motivaci, kterou bychom mohli dát dětem, aby více sbíraly papír a nosily ho do
školy, i v tom nám auditorky pomohly a poradily.
Nakonec naše škola prospěla na výbornou a na poslední schůzce Ekotýmu
(v pondělí 3. června) nám paní učitelka Bublová předala dopis, po jehož přečtení
jsme zjistili, že jsme již po třetí obhájili mezinárodní titul Ekoškola, tentokrát už na
čtyři roky.
Slavnostní předání titulu proběhne v pondělí 17. června na Právnické fakultě
Karlovy univerzity v Praze, kde naši školu bude reprezentovat pět členů Ekotýmu:
Míša Zichová, Julie Kalvodová, Petr Kolář, Martin Hon a Jirka Šplouchal.
Celou zprávu z auditu si můžete přečíst na našich webových stránkách:
http://zs.ujezdubrna.info.
Vlasta Popeláková, 9.A
Exkurze s Ekotýmem
V pátek 7. června jsme absolvovali exkurzi ve výrobně čajů „Sonnentor“,
ekologický program na Gymnáziu ve Strážnici a na salaši Travičná u Tvarožné
Lhoty. Ačkoliv jsme si mysleli, že jdeme ochutnat víno, protože jsme zastavili u
Vinného sklípku, první zastávka ve firmě Sonnentor byla více než zábavná. Mohli
jsme ochutnat jejich vynikající bylinkový čaj a milá slečna průvodkyně nás
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provedla po moderní budově navoněné
bylinkami z různých koutů světa. Všichni
jsme dostali několik sáčků domů a následně
jsme si mohli koupit další v jejich obchodě.
Další
zastávkou
bylo
Purkyňovo
Gymnázium ve Strážnici. Byli jsme
přivítáni koordinátorem Ekoškoly Janem W.
Jongepierem, který nás zavedl do
multifunkční učebny. Bylo tam krásné
prostředí. Zanedlouho se svolal Ekotým
a seznamovali jsme se s jejich situací, jaké dělají pokroky a čeho dosáhli. Mohli
jsme se jich ptát, jak to u nich funguje, a oni zase nás. Až byly dotazy vyčerpané,
šli jsme se projít do jejich zahrady a vyslechli, jak ji chtějí dále rozvíjet. Proslídili
jsme celou školu a byli překvapeni jejím prostředím. Rozloučili jsme se a
pokračovali dále.
Další a zároveň poslední zastávkou našeho výletu byla salaš Travičná, kde nás
přivítal sympatický vousatý pán. Rozdělili jsme se do skupinek a plnili jsme úkoly
na informačních tabulkách, rozmístěných různě po salaši. Poté jsme se vypravili na
blízkou rozhlednu, kde se jen ti nejodvážnější rozhodli, že půjdou až na samotný
vrchol. Cesta nahoru i dolů proběhla hladce, jen cestou dolů Dana napadlo sjíždět
schody po zábradlí ☺.
Naštěstí ho nikdo neposlechl a my jsme se vrátili živí a zdraví, plní zážitků. Já
osobně jsem po tomto namáhavém dni usnul a probudili mě až v 11 hodin ráno.
Děkuji, Ekotýme, že jste mě vzali s sebou (RM).
Radek Micheller, Adélka Koláčková, 9. B
Naučná stezka přírodní zahradou
Úspěšně pokračujeme v realizaci projektu „Naučná stezka přírodní zahradou“,
podpořeném z Revolvingového fondu MŽP. Přestože letošní zima byla velmi
dlouhá a museli jsme přesunout termín
úpravy školní zahrady až na konec dubna,
zvládli jsme na školní zahradě vybudovat
další biotopy a prvky. Žáci devátého
ročníku
ve
spolupráci
s brněnským
Rezekvítkem a Lipkou zbudovali tři různé
typy vyvýšených záhonů, které si už
jednotlivé třídy z prvního stupně osázely
rozmanitými druhy zeleniny. Žáci sedmého
ročníku pod vedením paní učitelky Hany
Pešákové postavili nádhernou bylinkovou spirálu. Souběžně s běžeckou dráhou se
nám povedlo znovu vysázet živý plot z různých druhů keřů a za tenisovými kurty
jsme založili habrové stavby, které budou pro děti úkrytem před sluníčkem. Na
třech stanovištích jsme vyseli květinové louky a čekáme, až nám barevně vykvetou.
Zaměstnanci Rezekvítku vyrobili a umístili na naší zahradě originální dřevěné
naučné tabule. Žáci osmého ročníku připravují v počítačové grafice informační

cedule, které budou v dohledné době na těchto tabulích umístěny. Všichni
návštěvníci naší zahrady si poté mohou přečíst všechny informace o různých
zákoutích naší krásné zahrady. Paní kuchařky v naší školní kuchyni každý týden
připravují vynikající bio čaje z bylinek, kterým se velmi daří na naší přírodní
zahradě. Poděkování patří všem rodičům a příznivcům školy, kteří nám do školy
přinesli bylinky a další rostliny na naši zahradu. Do aktivit projektu a úpravy školní
zahrady se zapojují všichni učitelé i žáci naší školy, proto naše zahrada je den ode
dne krásnější.
Projektový den – Světový den životního prostředí
Ve středu 5. června se konal v naší škole celoškolní projektový den. Již
poněkolikáté organizujeme projektový den na Světový den životního prostředí, ale
v letošním roce byl zaměřený na zdravou výživu, protože motto letošního
Světového dne ŽP je „Think, Eat, Save“. V českém překladu: „Myslete, jezte
a šetřete“. Je tedy zaměřený na potraviny a neplýtvání s nimi. Podle OSN skončí
každoročně v popelnicích nebo je jinak znehodnoceno až 1,3 miliardy tun potravin.
To je třetina všech vyrobených potravin v hodnotě bilionu amerických dolarů
(téměř 20 bilionů Kč). Stačí, když se podíváme, kolik jídla nedojedí naši žáci ve
školní jídelně . Na přípravu projektu jsme využili metodické materiály „Všech pět
pohromadě“, které přivezly ze semináře, organizovaném nadačním fondem Albert,
naše paní učitelky. Jedna z nich, Hana Pešáková, celý projektový den
zorganizovala a připravila podklady pro pedagogy a všechny pracovní skupiny.
Projektový den začal průzkumem, co děti snídaly a co dobrého mají na svačinu.
Zjistilo se, že asi čtvrtina dětí vůbec
nesnídá, což nás hodně překvapilo,
protože snídaně je přece základem
každého dne a lidé, kteří nesnídají,
jsou během dne méně výkonní,
unavení a nesoustředění, a to pro práci
ve škole není dobré. Na organizování
projektu se podíleli žáci z osmého
ročníku, kteří pod vedením paní
učitelky Petry Slavíčkové, připravili
prezentaci o zdravé výživě, úkoly, hry
a další činnosti pro mladší spolužáky.
Další skupina dívek z osmičky s paní učitelkou Petrou Kořínkovou chystala
v kuchyňce zdravé občerstvení. Nejstarší žáci školy, deváťáci, s paní učitelkou
Stanislavou Žáčkovou zorganizovali v tělocvičně a v učebně výtvarné výchovy
ekohrátky – soutěž pro žáky z prvního stupně. Všichni ostatní poctivě zpracovávali
témata o zdravé výživě, aby získali nové poznatky o jídle a správném stravování.
Na závěr žáci prezentovali získané informace svým spolužákům. Do projektu se
zapojili všichni žáci i učitelé a po celou dobu panovala ve škole velmi příjemná
pracovní a tvůrčí atmosféra.
Mgr. Jitka Bublová

5

6

Údolí oddechu
V úterý 28. května jsme jeli autobusem do Brna na terénní program „Údolí
oddechu“, který se konal v oboře Holedná. Na začátku programu jsme se rozdělili
do dvojic a dostali jsme složky s pracovními listy. Dále nám paní lektorka zadávala
různé úkoly. Například, abychom našli větvičku modřínu opadavého, nebo šišku
borovice. Potom jsme poznávali stromy. Na jednom stromě jsme uviděli hnízdo
s malými ptáčky, tak nám paní lektorka
půjčila dalekohled a podívali jsme se blíže na
hnízdo. Poté jsme dorazili k jezírku, kde jsme
lovili malé živočichy. Až jsme je dolovili,
určili jsme si je podle různých klíčů. Na
závěr programu jsme se šli podívat k ohradě
s divokými prasaty. Program se mně líbil a
dozvěděla jsem se hodně věcí o přírodě.
Eva Strakatá, 6. A
Pohár rozhlasu
Po loňské absenci se naše škola opět zúčastnila tradičního závodu družstev
v atletice - Poháru rozhlasu. Okrskové kolo se konalo v pátek 10. května, o medaile
se utkaly čtyři základní školy a pořadatelem byla tradičně Mokrá. V družstvech
jsme sice postup do dalšího kola nevybojovali, ale zaznamenali jsme řadu
kvalitních individuálních výkonů. K postupu mělo nejblíže družstvo mladších
žákyň (6. a 7. tř.), které vyhrálo celkově tři disciplíny, ale díky horším běhům se
nakonec do dalšího kola neprobojovalo. Holky předvedly výborné výkony: skok
daleký – 1. místo Slezáková K. (414 cm) a 4. Zichová M. (387 cm); skok vysoký –
1. Konečná A. (130 cm)a 2. Langová M.(126 cm); hod kriketovým míčkem –
1. Bučková V. (42,10 m) a 5. Křížová K. (38,90 m); 60 m - 5. Slezáková K. (9,2 s);
600m – 5. Jurečková Z. (2:09,7). Kvalitními individuálními výkony se prezentovali
také mladší hoši, kteří vyhráli skok daleký. Vítězem v této disciplíně se stal
L. Matoušek (463 cm) a 4. místo obsadil Líska D. (436 cm). Další výsledky: hod
kriketovým míčkem - 2. Sklenář Martin (56,50 m) a 4. Knos L. (56,10 m); skok
vysoký – 3. místo Fila A. a Pecák J. (130 cm); 60 m – 4. Pecák J. (8,2 s)
a 6. Matoušek L. (8,4 s); 1000m – 5. Zehnal D. (3:34,8) a štafeta 4x60 m vyběhala
ve složení Líska, Pecák, Fila, Matoušek L. krásné 2. místo. V kategorii starší dívky
(8. a 9. třída) se nejvíce dařilo našim vytrvalkyním, které tuto disciplínu
jednoznačně ovládly. Kozdasová Maruška vyhrála (2:52,9) a Doležalová Dominika
(2:54,4) doběhla hned za ní. Další výsledky starších dívek: vrh koulí – 3. Ráblová
M. (7,87 m) a 5. Machálková K. (7,80 m) a štafeta 4x60m 2. místo ve složení
Floriánová, Mezuláníková, Kozdasová, Králíková. Na druhém místě v soutěži
družstev, hned za ambiciózní Mokrou, skončilo s náskokem naše družstvo starších
žáků. Kvalitní výkony jsme předvedli zejména ve vrhu koulí – 3. Konečný
L. (10,65 m) a 4. Krejčiřík L. (10,50 m); ve skoku dalekém – 3. Mariánek L. (522
cm) a 5. Konečný L. (465 cm); běh 1500 m – 4. Král J. (5:14,8) a 5. Kukla
Z. (5:22,4); skok vysoký - 4. Mariánek L. (145 cm) a sprint 60 m - 5. Bartek

K. (7,9 s). Za předvedené výkony všem našim reprezentantům děkujeme a těšíme
se na další ročník tohoto tradičního závodu.
Mgr. Hana Pešáková, vyučující Tv
Přihlášky na stravování na nový školní rok a vracení přeplatků ve stravném
Vážení rodiče, žákům byly rozdány přihlášky na stravování na nový školní rok. Je
třeba, aby žáci, kteří se budou ve školní jídelně stravovat v novém školním roce,
vyplněné a rodiči podepsané přihlášky odevzdali ve školní jídelně do konce tohoto
školního roku, tedy do 28. 6. 2013. Na okýnku u vedoucí školního stravování je na
ně připravena krabička. Pokud Vaše dítě přihlášku neobdrželo, může si ji
vyzvednout ve školní jídelně u vedoucí školního stravování.
V současné době, pokud nedojde k nějakému nečekanému zdražení potravin,
neuvažujeme, že by se od 1. 9. 2013 školní stravování zdražovalo, tedy ceny
zůstanou tak, jak je uvedeno na přihlášce na stravování.
Další věcí, o které bych Vás chtěla informovat, je vracení přeplatků ve stravném ke
konci školního roku. Žákům, kteří platí stravné složenkou, bude celý přeplatek
vrácen v hotovosti a jeho výše bude zapsána do deníčku nebo žákovské knížky. Na
základě Vašeho předchozího souhlasu budu v hotovosti vracet přeplatky do 100 Kč
i těm žákům, jejich rodiče platí stravné převodem z účtu, a také jeho výše bude
žákům zapsána jako v předešlém případě.
Holubová Marie, vedoucí školního stravování
Knihovna Základní školy Újezd u Brna
Školní knihovna funguje na základní škole už dlouho, ale poslední dobou ztrácela
svůj význam. Navštěvovalo jí čím dál méně dětí, také knihy, které si mohly děti
zapůjčit, byly staré, opotřebované a neodpovídaly jejich čtenářským potřebám.
Proto jsme se rozhodli, že knihovně dáme zcela nový kabát a pokusíme se obnovit
její činnost. Staré uzamykatelné skříně, ve kterých byly knížky uloženy, jsme
nahradili dvěma novými knihovnami. Opotřebované a již nečtené knihy jsme
vyřadili a ostatní obalili do průhledných fólií. Všechny tyto publikace jsme pečlivě
zařadili do elektronické evidence programu naší školy. Žáci, ale i učitelé, mají tedy
možnost nahlédnout do databáze stávající knihovny a půjčit si zvolenou knihu. S
otevírací dobou knihovny byly děti seznámeny na začátku roku 2013. Někteří žáci
školy také svými obrázky vyzdobili prázdné stěny místnosti, a dodali tak knihovně
osobitý ráz. Zároveň některé děti obohatily fond knihovny o zajímavé tituly v rámci
akce „Daruj škole knihu“.
K dalším akcím knihovny patřila i únorová
„Valentýnská soutěž“, kterou jsme uspořádali pro žáky prvního i druhého stupně.
Doufáme, že se nám do konce školního roku podaří uskutečnit ještě další takové
soutěže.
Víme, že nalákat a udržet si dnešní malé i velké čtenáře, je velmi obtížné. Přesto
jsme se do tohoto boje pustili a doufáme, že všechno vynaložené úsilí nepřijde
nazmar
Mgr. Lucie Pohludková
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Práce Dramatického kroužku
V roce 2012/13 se do Dramatického kroužku přihlásilo 16 dětí z první – třetí třídy.
V prvním pololetí obvykle hrajeme různé hry - na paměť, soustředění, pozornost
a také již společně přemýšlíme, do jaké pohádky se pustíme. Bývá to velmi obtížné
něco společně vybrat. Letos jsme se rozhodli pro pohádkový příběh a nazvali jej:
Černokněžník.
Všichni jsme se s radostí pustili do nacvičování. Mamky nám pomohly s kostýmy,
sháněli jsme stolečky, židličky a vše, co jsme k pohádkovému příběhu potřebovali.
Dramatizaci jsme předvedli našim kamarádům ve škole a to nejhezčí vystoupení
jsme si nechali pro naše maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety, známé. Pro
všechny, kdo se chtěli přijít na nás odpoledne dne 30. 5. podívat.
Paní učitelka nás moc pochválila, že jsme byli šikovní. A po vystoupení šli někteří
z nás s rodiči oslavit nejen naše herecké umění, ale také Den dětí.
Mgr. Eva Kolková
Edukativně stimulační skupiny ve školním roce 2012/2013
Také v letošním školním roce pořádala naše škola společně s mateřskou školou
kurz pro předškoláky a jejich rodiče. Cílem tohoto kurzu – edukativně stimulačních
skupin - je usnadnit dětem přechod z mateřské školy do školy základní. Byly
vytvořeny dvě skupiny po šesti dětech. Proběhlo deset lekcí – počátečních pět
v mateřské škole a dalších pět v základní škole. Struktura jednotlivých
šedesátiminutových lekcí je podobná. Nejprve jsou na programu rozcvičovací
cviky před psaním, pak cviky zaměřené na grafomotoriku, sluchové a zrakové
vnímání a paměť. Trénovány jsou také vyjadřovací schopnosti a předpočetní
představy. Náročnost cvičení stoupá postupně s přibývajícími lekcemi. Vše probíhá
formou hry. Rodiče ocenili možnost pozorování svého dítěte při práci a srovnání
s ostatními dětmi. Získali také inspiraci a dovednosti, jak s dítětem pracovat doma.
Předškoláčci poznali jim dosud neznámé prostředí základní školy, s chutí
spolupracovali s učitelkami mateřské i základní školy a se svými budoucími
spolužáky. Začátek školního roku tak jistě bude pro ně snazší.
Mgr. Martina Kulichová
Recitační soutěž ve školním roce 2012 /2013
Také v letos se v naší škole uspořádala recitační soutěž pro žáky I. - IX. tříd.
Recitátorů bylo, jako každý rok, opravdu hodně. Zvláště z kategorie mladších žáků.
Ti starší se do recitační soutěže nijak moc nehrnou. Nechtějí, bojí se, nemají zájem
o poezii. Ať je to již z jakéhokoliv důvodu, je to velká škoda. Nebo že by se báli
poroty? Porotu tvoří paní knihovnice a vychovatelka školní družiny. Nemají to
nijak lehké, ale společně si vždy poradí. A nejlepší zvítězí.
Výsledky byly vždy po ukončení jednotlivých tříd vyhlášeny.
V I. třídě vyhrála Julie Zapletalová, ve II. tř. Eliška Kalvodová, III. tř. Veronika
Kalvodová, IV. tř. Tereza Odehnalová, V. tř. Klára Zapomělová, na 2. stupni první
místo obsadila Michaela Zichová.

Ráda bych touto cestou poděkovala nadačnímu fondu, paní Leukertové i našim
žákům v čele s výtvarnicí P. Buchtovou za hezké ceny a medaile, jimiž byli všichni
účastníci odměněni.
Mgr. Eva Kolková
Kdo bydlí v lese?
V dubnu jsme se spolu s žáky z třetích tříd vypravili na Jezírko do Soběšic. Od paní
učitelky jsme věděli, že jedeme na program s názvem - Kdo bydlí v lese? A kdo
v něm skutečně bydlel, jsme se záhy dověděli. První část našeho výukového
programu probíhala v místnosti. Skládali jsme různé skládačky - od semínka po
rostlinu. Úkol byl zajímavý a všem dětem se podařil. Po chvíli jsme se všichni žáci
změnili ve zvířátka - dostali jsme uši lišky, netopýra, veverky, zajíce a poznávali
hlasy z lesa. Náš sluch nezradil. Poznali jsme téměř vše. Co pro nás bylo těžší,
pomohla nám velmi ochotně jezírková paní učitelka. Přišel další úkol - rozpoznat
lesní zvířata v noci. Jak jsme to udělali? Postupně jsme chodili do prostoru pod
schody, kde byla temná komůrka. Nesměli jsme se hnout. Pozorně jsme naslouchali
zvukům zvířat a světlo nám i dané zvířátko ukázalo, nasvítilo. Velmi se nám všem
v nočním lese líbilo. Následovala hra: Netopýr. Hezky jsme se pobavili, zahráli si,
až jsme z toho všeho dostali hlad. Nasyceni jsme očekávali další úkoly. Počasí se
nám vydařilo, proto jsme mohli vyrazit do lesa. Opět nás čekaly úžasné úkoly, hry i
soutěže. Práce nás tak zaujala, že jsme byli překvapeni, když se ozvalo: ,,Děti,
končíme, uklidíme krabičky, lupy, kartičky a vracíme se na Jezírko.“ Těšíme se, že
se snad i ve třetí třídě do Soběšic na Jezírko dostaneme.
Žáci 2. A
Školní družina
V čase, kdy většina dětí odchází ze školy domů, jsou i takové, co tam zůstávají
a využívají služeb naší školní družiny. Letos je to celkem 58 dětí ve dvou
odděleních v ranním a odpoledním provozu. Kromě potřebného odpočinku od
školních povinností je náplní družiny rozvíjení výtvarných a pracovních dovedností
dětí. Tyto činnosti jsou doplněny o hraní společenských a naučných her, čtení,
poslech a zpěv písní, procházky, spojené
s poznáváním přírody a okolí školy. Letos
jsme např. navštívili zahradnictví, zašli se
podívat na různá zvířata, viděli jsme dokonce i
hada. Velmi oblíbené jsou také sportovní
aktivity na školním hřišti. V průběhu roku se
žáci zapojují do práce na výzdobě školy, do
příprav vánočního jarmarku, pomáhají na
školní zahradě. Aktivně se podílíme na
ekoprogramech, pořádaných v rámci školy.Letos se nám podařilo zpříjemnit dětem
prostředí družiny novou výmalbou, obklady a spoustou různých doplňků. Současně
bychom rádi poděkovali všem rodičům za spolupráci, jmenovitě panu Mácovi za
rozlišovací dresy, paní Merhautové za materiál na výzdobu školy, paní Ritterové za
knihy a omalovánky i paní Volentiérové za perníčky na vánoční jarmark.
Veronika Chamerová, vedoucí školní družiny
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Zpráva o přijímacím řízení ve š. r. 2012/2013 ke studiu ve středních školách
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 1. 10. 2012 a IX. B 4. 10. 2012.
V měsíci září se vybraní žáci účastnili veletrhu odborného školství, na kterém jsou
propagovány střední školy brněnského regionu s odborným technickým
zaměřením. Ve dnech 23. 11. a 24. 11. 2012 měli žáci možnost navštívit s rodiči
veletrh středních škol Jihomoravského kraje.
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 19. 11. 2012 a 14. 1. 2013. 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 a jejich změnami.
Na naší škole se přijímacího řízení ke studiu ve středních školách zúčastnilo 35
vycházejících žáků, z toho jeden žák z osmé třídy. Ke studiu ve víceletém
gymnáziu si podávalo přihlášku 6 žáků, jeden žák k šestiletému studiu a 5 žáků
k osmiletému studiu. Všichni vycházející žáci byli přijati ke studiu ve středních
školách, kdy převážná část žáků byla přijata již během prvního kola přijímacího
řízení. Současně byli přijati ke studiu v osmiletém gymnáziu čtyři žáci.
Školní rok 2012/13
Počty přijatých žáků

Gymnázia
4 leté
6 leté
8 leté
studium studium studium
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Kurz první pomoci v naší škole
Ve středu 22. května jsme se zúčastnili dvouhodinového programu o první pomoci,
který si pro nás připravili studenti z Církevní zdravotnické školy Grohova v Brně.
V první hodině nám studenti ukázali scénky s různými zraněními a nemoci
(epileptický záchvat, uříznutá ruka, zástava srdce, krvácení…) a vysvětlili, co
máme v takových situacích dělat, jak máme zaklonit hlavu, jak máme dělat
resuscitaci u malého dítěte a dospělého člověka, že vdechnutí nemá být příliš
dlouhé ani krátké.
(Lukáš Konečný)
Scénky byly zábavné a dobře jsme si po nich všechno zapamatovali. Potom jsme se
rozdělili na skupiny. Studenti vytvořili šest stanovišť. Nejdřív jsme šli ke
stanovišti, kde jsme se mohli ptát na to, co nás zajímá. Na dalším stanovišti jsme si
zkoušeli resuscitaci dospělého člověka. Vysvětlili nám to podrobně, abychom vše
dobře pochopili. Resuscitaci jsme prováděli na zkušební figuríně. Každý ze
skupiny jsme si to zkusili a pak se přesunuli na další stanoviště, kde jsme si
zkoušeli jak nakládat bezvědomého na nosítka. Nejdřív jsme toho člověka naložili
a potom jsme zkoušeli, jestli dýchá. Pak jsme šli na další stanoviště. Na tomhle
stanovišti jsme si zkoušeli resuscitaci malého dítěte. Dozvěděli jsme se, že u dítěte
nesmíme používat celou dlaň, ale jen dva prsty, abychom mu nepromáčkli hrudník.
(Kristýna Sekaninová)
Určitě každý s přehledem víte, že při polití kyselinou byste si okamžitě ruku
opláchli vodou. Omyl. Ve vodě musí být přimíchaná i jedlá soda. Proč? Protože jak
všichni víme z chemie, jedlá soda je hydroxid a tím pádem při ošetření rány polité
kyselinou se místo zneutralizuje. Nemyslím si, že by to někdo z vás nevěděl. Ale
myslím si, že při polití kyselinou by
vás to určitě nenapadlo. Spíše byste
brečeli a řvali, že vám ruku uříznou
a čím budete krájet chleba atd.
(Natálie Macáková)
Zjistili jsme, jak máme zacházet
s končetinou oddělenou od těla tak, aby
se mohla přišít zpátky – zabalit do
něčeho sterilního – hlavně ne do
kapesníku, nebo obalu od svačiny,
protože to opravdu nejsou sterilní věci
– vložit do sáčku a ten do dalšího sáčku, kde bude něco, čím budeme končetinu
(nebo třeba prst) chladit. Dva sáčky proto, že by se na končetině (či prstu) mohly
udělat omrzliny – a to by bylo špatné.
(Hana Kaspříková)
Podle mě by měl být takový program na každé škole, protože nikdy nevíme, co se
může stát. A nedává větší možnosti k záchraně člověka jenom nám, ale i ostatním.
Takže pak máme vlastně i my větší šanci, že někdo zachrání nás. (Natálie Bárková)
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Mgr. Dalibor Gold, výchovný poradce školy

Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách.
Zahájení školního roku v pondělí 2. září 2013.
Podzimní prázdniny - úterý 29. října a středa 30. října 2013.
Vánoční prázdniny od soboty 21. prosince 2013 do v neděle 5. ledna 2014.
Prvním pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna,|výuka začne v pondělí 6. ledna 2014.
Pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014.
Jarní prázdniny v okrese Brno-venkov - 17. 2. - 23. 2. 2014
Velikonoční prázdniny - čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014.
Druhé pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2014.
Hlavní prázdniny - od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna 2014.
Školním rok 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.
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