Aktuality
• V prosinci 2012 byla otevřena zcela nová učebna fyziky. Její rozsáhlou rekonstrukci
v hodnotě téměř jeden milion korun financovalo nad rámec školního rozpočtu Město
Újezd u Brna.
• V říjnovém zpravodaji chyběla v seznamu zaměstnanců hospodářka školy paní Marie
Petláková. Omlouváme se.
• Podrobněji o dění na škole na http://zs.ujezdubrna.info, odkaz „Přehled akcí ve škole“.
Ekoden – světlo je život, život je světlo
V rámci Světového dne Ekoškol
pracovali žáci z devátého ročníku
na úkolech podle harmonogramu,
který žáci navrhli v projektu
Světlo je život – život je světlo.
Žáci ze třídy 9. A připravovali
v počítačové učebně letáky na
téma „Vysloužilé zářivky nepatří
do
koše!“,
letáky
vytiskli
a roznesli do poštovních schránek
v Újezdě u Brna. Vybraní žáci
z obou devátých tříd připravili
prezentaci na téma „Šetříme
energií“ a tuto předvedli všem
mladším
spolužákům.
V prezentaci byly zpracovány informace o projektu, o žárovkách, LED svítidlech,
zářivkách a o úspoře financí a elektrické energie, ale také o sběrných místech. Žáci z 9. B
připravili anketu a vyrazili s dotazníky mezi občany města. Další žáci provedli průzkum
ve škole a spočítali klasické žárovky, které vyměníme za nové úspornější LED žárovky.
Na závěr děti vytvořily velké plakáty, na kterých zhodnotily projektový den. Nové LED
žárovky jsme zakoupili v prodejně Elektro Spáčil, se kterou velmi dobře spolupracujeme.
Projektový den se nám vydařil. Jsme rádi, že jsme se do Světového dne Ekoškol mohli
aktivně zapojit.
Hodnocení žáků:
Cíl projektového dne: informovat žáky a obyvatele města o výhodách úsporných svítidel.
Pomocí ankety jsme zjišťovali znalosti našich spoluobčanů o různých možnostech svítidel
i jejich likvidaci.
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„Byl jsem s programem a s celým projektovem dnes spokojen a nevím, co bych vytknul.“
„Bylo to velice dobře připravené.“
„Líbily se mi vytvořené letáky, prezentace a anketa, kterou prováděla 9. B.“
„Budu si pamatovat, kolik se ušetří a kolik spotřebuje energie normální a úsporná
žárovka.“
Naučná stezka přírodní zahradou
V těchto dnech jsme se dozvěděli, že
naše škola získala další grant ve výši
62 000,- Kč, tentokrát z Ministerstva
životního prostředí. Žádost jsme
podávali v polovině června loňského
školního roku a jako dárek pod
vánoční stromeček jsme dostali
zprávu o podpoře našeho projektu.
Projekt "Naučná stezka přírodní
zahradou" je zaměřen na rozšíření
naší přírodní zahrady. V jeho rámci
chceme na školní zahradě vybudovat
miniarboretum formou keltského
stromového kalendáře, dále živý plot
z keřů, louku, vyvýšené záhony, bylinkovou spirálu a pobytová místa pro různé živočichy.
K většině biotopů chceme umístit naučné tabule, které nám dle provedené analýzy na
zahradě velmi chybí. Naučné tabule vyrobí brněnský Rezekvítek, se kterým velmi dobře
spolupracujeme na různých akcích. Na přípravě textu na naučné tabule se budou velkou
měrou podílet naši žáci, kteří již nyní v rámci globální výchovy nebo ekologického
semináře pracují na různých environmentálně zaměřených projektech. V přírodní zahradě
chceme organizovat akce pro veřejnost, semináře pro pedagogy, soutěže pro děti i besedy
s odborníky, které budou tematicky zaměřené na trvale udržitelný život. V rámci projektu
jsme chtěli uspořádat exkurzi do arboreta ve Křtinách, ale bohužel tato položka byla
z rozpočtu vyloučena. Přesto plánujeme, že se s našimi žáky do arboreta na exkurzi
vydáme, abychom načerpali nové informace a mohli i nadále zlepšovat prostředí ve škole
i jejím okolí.
Párty se Zdravou pětkou
V pondělí 12. listopadu jsme v naší škole
přivítali lektorku zdravé výživy z nadačního
fondu Albert Janu Škodovou. Lektorka přijela
s velkým košem plným potravin, ze kterých
žáci šestého ročníku připravili zdravé
občerstvení. Děti si nejdříve, formou soutěže,
zopakovaly, jaké jsou hlavní složky výživy,
jak by měl vypadat správný jídelníček, jak
kombinovat zdravé potraviny i zásady
správného stolování.
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Poté nás lektorka překvapila, když
skupinkám rozdala recepty na
přípravu pohoštění a vyzvala žáky,
aby připravili zdravou párty. Naši
„kuchaři“ velmi rychle nachystali
občerstvení o čtyřech chodech. Byli
jsme překvapení, jak dobře chutnají
zdravé dobroty jako například
zeleninové
chňapky,
barevné
chlebíčky (se zeleninovou oblohou)
a salát pro piráty (ovocný
s ananasem). Červenobílá stonožka
z rajčátek a mozarelly chutnala
stejně dobře, jak krásně vypadala.
Dvouhodinový, skvěle připravený výukový program byl pro děti zcela zdarma. Jedinou
vadou bylo chování některých žáků, kteří plýtvali potravinami, spotřebovali zbytečně
velké množství surovin a nakonec jídlo, které sami připravili, nesnědli a pohazovali ho po
třídě. To nás vedlo k zamyšlení, zda dětem dostatečně zdůrazňujeme, že by si jídla a práce
s ním spojené měly více vážit. A my dospělí bychom jim samozřejmě měli jít příkladem.
Výstava „Zachraňme stromy!“
V první polovině listopadu byla v prostorách naší školy umístěna putovní výstava
Zachraňme stromy, kterou nám zapůjčila společnost Arnika. Na dvanácti plakátech jsme
se seznámili s různými pohledy na stromy: Strom jako výkonná klimatizační zařízení,
účinný filtr vzduchu, jako domov řady druhů živočichů i jako pamětník významných
historických událostí a důkaz moudrosti našich předků při zvelebování krajiny.
Víte, že:
• stromy nám neposkytují pouze stín,
ale že odparem vody z povrchu listů
dokáže jediný strom ochlazovat
vzduch podobným výkonem, jaký
má 100 domácích ledniček?
• strom může být jádrem celého malého
ekosystému? Je na něm závislá řada
dalších organismů včetně mnoha
vzácných druhů živočichů i rostlin.
• zeleň v umělém prostředí našich měst
kompenzuje znečištěné prostředí?
• Vědci varují, že neuvážené kácení
může zhoršit zdravotní stav obyvatel.
Výstavu v naší škole instalovali žáci z osmého ročníku navštěvující předmět Domácnost
a prohlédnout si ji mohli všichni žáci, učitelé, rodiče a další zájemci. Více informací
najdete na www.arnika.org.
Ekotým ZŠ Újezd u Brna

3

Zdravý životní styl
V pátek 23. listopadu se náš Ekotým vydal do Brna na
nový výukový program Lipky, který se uskutečnil na
Údolní ulici v prostorách nově budovaného pasívního
domu.
Sice nám počasí moc nepřálo, ale my jsme si poradili
s deštníky a pláštěnkami. Starší žáci Ekotýmu si vzali na
starost mladší spolužáky, aby ulehčili dozor vyučujícím,
což nám nevadilo, protože s mladšími dětmi byla legrace
☺. Na místo, kde se konal program jsme z autobusové
zastávky dorazili pěšky. Překvapením pro nás bylo, že se
program odehrával v obrovském domě, který se ještě
stavěl. Samozřejmě, že všechno bylo zabezpečeno tak,
aby se nikomu nic nestalo. Usadili jsme se na židle
v budoucí zasedačce. Nejprve jsme se představili a vyrobili jsme si jmenovky. Potom
následoval první úkol. Vstali jsme a lektorky nám na židle daly papíry s obrázky. Byly
tam novodobé MP3, čtečky knih, počítač, různé dnešní moderní sporty apod. Měli jsme za
úkol si stoupnout k místu, co bychom dělali v roce 2012 nejraději. Potom jsme se vraceli
do časů mládí našich maminek a babiček. Obrázky se měnily, počítače zmizely, televizi
plazmovou nahradila černobílá, knihy byly starší apod. Bylo pro nás čím dál tím
obtížnější vybrat si něco, co by nás v jejich době bavilo. Potom jsme dostali pár dalších
úkolů. Nejvíce nás bavil ten, který jsme plnili po celé budově. Hledali jsme informace
o probíhající stavbě. Texty o použitých materiálech, vodě, šetření energie atd. Věděli jste,
že dobrá izolace domu je, když ho postavíte napůl v zemi? Mnozí z nás to asi neví ☺.
A co je to vlastně ten pasivní dům? Je to nízkoenergetický dům, který splňuje dobrovolná,
ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu. Koncepce pasivního domu není
architektonický styl nebo stavební
systém, ale dílčí kapitola při navrhování a
projektování
novostaveb
nebo
rekonstrukcí. Byla to nejen naučná, ale i
zábavná exkurze. Doufáme, že budeme
mít možnost navštívit tento pasivní dům i
po jeho dostavbě.
Zuzka Rudolecká, Adéla Koláčková 9. B
Za pedagogický dozor musíme dodat, že
nás všichni členové Ekotýmu moc
potěšili tím, jak se zapojili do programu,
jak pracovali, odpovídali na otázky a
chovali se víc než vzorně. Udělali nám
velkou radost a sebe i školu skvěle reprezentovali.
Mgr. Jitka Bublová a Mgr. Iva Nedomová
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„Vrabčákovy ptákoviny“
Během dvou listopadových čtvrtků se
žáci 7. A a 7. B zúčastnili výukového
programu „Vrabčákovy ptákoviny“,
který probíhal v ekologickém středisku
Jezírko v Brně – Soběšicích. Jak
napovídá název, celý tento program se
věnoval výhradně jedné skupině
živočichů, a to ptákům. Po úvodním
milém přivítání se sedmáci rozdělili na
dvě skupiny. První skupinu čekala ryze
praktická část programu, která
prověřila
šikovnost,
přesnost
a zručnost při práci s nářadím. Úkolem
dvojic nebo trojic bylo vyrobit ptačí budku pro rehka zahradního, tzv. rehkovník. Bylo
zajímavé a někdy i úsměvné sledovat holky a kluky, jak vyměřují, řežou pilkou
a zatloukají hřebíčky. Přes občasné drobné komplikace se nakonec všem podařilo tento
pro někoho nelehký úkol splnit a hrdě se svými výtvory pochlubili ostatním. Někteří
neváhali díla podle výsledku svého snažení také pojmenovat, např. „Tančící budka“.
Druhá skupina se mezitím rozdělila na ptačí rodinky, povídali si o ptácích a zahráli si
různé soutěže. Dozvěděli jsme se spoustu informací o životě, hnízdění, potravě dudka,
tetřeva a bukače. Hledali jsme, co mají společného, ale také jak jim co nejvíce pomoci.
Poté jsme si prohlíželi hnízda některých ptáků, např. sýkorky, straky. Dívali jsme se, kteří
ptáci se vyskytují v lese v průběhu čtyř ročních období. Zaposlouchali jsme se do zvuků,
jež vydávají, a snažili se určit, komu z nich patří. Všechny tyto aktivity byly zábavné
i poučné. Na závěr jsme jako bonus měli možnost prolézt maketu mraveniště, i když to
nebylo v programu. Tuto možnost většina z nás s radostí využila. S úsměvem na tváři
a budkami v náručí jsme se odebrali k autobusu, který nás dovezl zpět ke škole. Celý
program se nám všem moc líbil a dopoledne jsme si krásně užili.
Mgr. Hana Pešáková, žáci 7. A a 7. B
Dne 2. listopadu proběhla na naší škole
Olympiáda v českém jazyce, která je
určena pro žáky osmého a devátého
ročníku. Školního kola se zúčastnilo
celkem 21 více či méně úspěšných
řešitelů. V první části se děti potýkaly
s úkoly mluvnickými, vyžadujícími však
také notnou dávku logického uvažování.
Poté se zabraly do psaní vlastní slohové
práce na téma „Za tohle ti patří dík!“.
Nejlépe se úkolu zhostila Hana
Kaspříková z 8. A, jež si plným právem
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zaslouží postup do okresního kola, které proběhne 7. února na ZŠ v Modřicích. Doufáme,
že i zde nás bude skvěle reprezentovat. Ostatním účastníkům „patří náš dík“ za snahu
a vynaložené úsilí.
Mgr. Stanislava Žáčková
Školní knihovna
Naše školní knihovna prochází v současné době mnohými změnami. Chtěli bychom, aby
se stala místem odpočinku a relaxace, ale především, aby plnila svou funkci.
Abychom naplnili naše očekávání,
museli jsme podniknout důležité
kroky. Knihy byly přestěhovány do
„staré počítačové učebny“, aby mohla
být
místnost
knihovny
nově
vymalována. Také byly zakoupeny
nové police na uskladnění knih, neboť
dosavadní skříně již nevyhovovaly.
V současné době už je vše připraveno
k jejich navrácení na původní místo.
Než se tak stane, je ještě zapotřebí
knihy znovu přebalit. S tímto úkolem
si ale hravě poradíme, protože
v nadcházejících dnech proběhne
školní akce „knihu pěkně obalíme, do knihovny zavítáme“, ve které všechny děti
přiloží ruku k dílu. Zároveň se knihy již nyní zapisují do elektronické evidence, která bude
dětem i učitelům přístupná na stránkách školy.
Od listopadu také probíhá akce „daruj škole knihu“, díky které získáváme do fondu
školní knihovny nové tituly, a podporujeme tak čtenářskou gramotnost dětí. Chceme také
v průběhu následujícího měsíce seznámit děti s projektem „čtení pomáhá“. Jde
o charitativní akci, při níž mohou žáci díky svému čtenářství dlouhodobě přispívat na
dobrou věc.
Akcí a projektů ve školní knihovně je naplánováno v následujícím roce skutečně dost,
záleží jen na vůli a snaze je uskutečnit. Pokud bude pro koho, tak hurá do toho!!!
Všem, kteří pomohli a budou pomáhat při „budování“ nové knihovny a také darovali
škole knihu, patří velký dík.
Mgr. Lucie Pohludková
Dějepisná olympiáda
Ve dnech 9. a 12. listopadu na naší škole proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, která
je určena pro žáky 8. a 9. ročníku. Letošní soutěžní téma bylo „Od pohanských zvyků ke
křesťanským tradicím“ a jak již název vypovídá, tak soutěžící museli prokázat své znalosti
z oblasti náboženství. Olympiády se zúčastnilo rekordních 54 soutěžící, kterým bych ještě
jednou ráda poděkovala. Vítězové budou naši školu v lednu reprezentovat na okresním
kole v Tišnově.
Mgr. Petra Kořínková
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Školní sport – I. pololetí 2012/2013
Želešická růže
Jeden z posledních krásných dnů letošního babího
léta se v Želešicích u Brna konal závod
v přespolním běhu „Želešická růže“. Tento tradiční
závod čtyřčlenných družstev proběhl 5. října na
zcela nových tratích za účasti 13 škol okresu Brnovenkov, které se postupně utkaly v šesti
kategoriích. Naše škola soutěžila ve čtyřech
kategoriích a v této konkurenci se rozhodně
neztratila. Nejlepšího výsledku dosáhlo družstvo
mladších žáků (6. a 7. třída) ve složení Adam Fila,
Michal Jurák, Petr Fiala a Martin Sklenář, které
vybojovalo báječné druhé místo. Jen o stupínek
níže, tedy na 3. místě, skončilo družstvo mladších
žákyň ve složení Zdislava Jurečková, Kateřina
Slezáková, Anna Kalvodová a Hanka Mácová.
I družstva starších žáků a žákyň (8. a 9. třída) byla
úspěšná a ve svých kategoriích shodně vybojovala
5. místa. V soutěži jednotlivců naši reprezentanti předvedli ve svých kategoriích kvalitní
výkony a v padesátičlenném startovním poli o sobě dali vědět. Nejlepší umístění
a nepopulární bramborovou medaili si vyběhala na trati 1500 m Marie Kozdasová, které
třetí místo uniklo o pouhé 2 vteřiny. Za zmínku stojí také 8. místo Zdislavy Jurečkové na
1000 m, 12. místo Lukáše Mariánka na 3000 m, 14. místo Adama Fily na 1500 m
a Dominiky Doležalové na 1500 m. Medailistům moc gratulujeme a všem zúčastněným
sportovcům děkujeme za reprezentaci školy a předvedené výkony.
Mgr. Hana Pešáková
Fotbal
Dne 26. 9. 2012 uspořádala naše základní škola okrskové kolo ve fotbale žáků II. stupně.
Fotbalová utkání byla sehrána na místním fotbalovém hřišti. Výborná spolupráce s místním
fotbalovým klubem již trvá několik let, za což vedení klubu patří velký dík. Okrskového
turnaje se zúčastnily týmy čtyř základních škol. V turnaji byla sehrána následující utkání
s těmito výsledky. Vyřazovací utkání: Šlapanice – Těšany 12 : 0, Měnín – Újezd u Brna
2 : 1 a utkání o umístění: o 3. a 4. místo Újezd u Brna – Těšany 12 : 1, o 1. a 2. místo
Šlapanice – Měnín 6 : 0. Do okresního finále postoupil tým ZŠ Šlapanice. Naši školu
reprezentovali tito žáci: Čáp Dominik, Kalvoda Jaroslav, Staňa Pavel, Šenkýř Marek,
Adámek Petr, Pejř František, Žáček Vojtěch, Blaho Petr, Mariánek Lukáš, Pospíšil David,
Fila Adam, Líska David, Bílek Martin, Šplouchal Jiří.
V obdobném složení sehrálo družstvo žáků školy úvodní kvalifikační utkání fotbalové
soutěže Coca cola školský pohár. Utkání se hrálo 9. října v Otnicích. Po remíze 2 : 2 jsme
nešťastně prohráli na pokutové kopy 3 : 5 a z další soutěže jsme vypadli. Místo dvou hráčů
Davida Lísky a Martina Bílka byli na utkání nominováni Zdeněk Kukla a David Nováček.
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Florbal
V prvním pololetí školního roku se uskutečnily
tři florbalové soutěže, dvě soutěže pro mladší
a starší žáky II. stupně ZŠ v Orion florbal cupu
a soutěž pro žáky I. stupně o Pohár ČFbU.
Okrsková kola obou prvních soutěží byla
pořádaná na Základní škole v Mokré. Dne
8. 11. 2012 byl pořádán turnaj mladších žáků.
Za účasti družstev pěti škol naši školu
reprezentovali tito žáci: Adam Fila, Jan Pecák,
Lukáš Musil, Martin Bílek, Lukáš Knos, Jiří
Šplouchal, Ondřej Krošík, Urbánek Zdeněk.
Naše družstvo vyhrálo všechna utkání,
prorazilo Těšany 5 : 3, Pozořice 3 : 2, Mokrou 5 : 2 a Šlapanice 5 : 2. Nejlepším hráčem
a současně i střelcem byl Adam Fila s 10 góly. Náš tým postoupil do okresního kola, které
se konalo 20. 11. 2012 v Pohořelicích. Zde za účasti pěti týmu obsadila naše škola krásné
druhé místo. Protože se hrálo na větším hřišti systémem brankař a pět hráčů v poli, přibyli
do sestavy týmu dva hráči, Vojtěch Žáček a Dominik Zehnal. Výsledky našeho týmu:
prohra s Lomnicí u Tišnova 2 : 4, remíza s Pohořelicemi 3 : 3 a dvě výhry s Gymnáziem
Zastávka 3 : 0, Ivančicemi 5 : 1. Na tomto turnaji získal Jirka Šplouchal cenu nejlepšího
brankaře. Turnaj okrskového kola starších žáků se uskutečnil 14. 11. 2012. Školu
reprezentovali hráči: Hošman Marek, Kalvoda Jaroslav, Staňa Pavel, Šenkýř Marek, Diviš
Adam, Žáček Vojtěch, Mariánek Lukáš, Pospíšil David, Fila Adam. Tým skončil v turnaji
na třetím místě. S družstvy škol z Těšan a Mokré remízoval 4 : 4 a 2 : 2, vyhrál
s Pozořicemi 4 : 1 a utrpěl prohru s Gymnáziem Šlapanice 2 : 3. Do dalšího kola
nepostoupil.
Žáci z prvního stupně, König Lukáš, Novotný
Marek, Urbánek Zdeněk, Diviš Matěj, Fila
Daniel, Kozdas Antonín, Víška David se
zúčastnili kvalifikační turnaje v Těšanech dne
21. 11. 2012. Tímto turnajem prošli bez ztráty
bodu, všechna utkání vyhráli s výsledky 5 : 3,
5 : 0, 4 : 3, 4 : 3 a 3 : 2. Tímto se kvalifikovali na
eliminační turnaj regionu Brno, který se
uskuteční ve středu 12. prosince na Lesné v Brně.
Mgr. Dalibor Gold
Fotografie: z učebny fyziky, ekologických
a sportovních akcí - archiv školy
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