Zprávy ze školy
•

26. 9. jsme se seznámili s netradiční, ale o to zajímavější fyzikou v představeních
divadla Údif

•

naši házenkáři na prvním stupni velmi úspěšně vstoupili do turnajů v miniházené, kde
se již tradičně utkávají s týmy Sokolnic, Telnice a Měnína

•

14. 10. se uskutečnila beseda o domácí ekologii pro školu i veřejnost, 15. 11. se
konal velmi úspěšný koncert skupiny Marbo

•

v Jihomoravských ekolistech 2/2013 vyšel příspěvek našich žáků o jejich aktivitách
na pracovišti Lipka Kamenná

•

5. 12. uskutečnili sedmáci tradiční mikulášský rej ve škole i v MŠ, letos je zdárně
podpořili i učitelé

•

na 17. leden 2014 od 13 do 18 h připravujeme zápis do prvního ročníku ZŠ Újezd
u Brna

Vážení rodiče,
tak jako každoročně, i letos jsme se na Vás
obrátili se žádostí o příspěvek do nadačního
fondu základní školy. Přispějte prosím i Vy
tradiční stokorunou, Vaše prostředky budou
opět využity pouze a výhradně ve prospěch
školních dětí.
V uplynulém roce použila správní rada
nadačního fondu na základě doporučení
školy vybrané a získané peníze na celou řadu
aktivit.
Za téměř 19 000,- Kč se podařilo zrenovovat
dvě tabule k jejich využívání jako
interaktivních tabulí a díky tomu máme tímto
moderním prostředkem vybaveny všechny třídy na prvním stupni.
Za 17 000,- Kč byly pořízeny sady sportovních dresů, florbalové sety a další vybavení pro
TV,
5 000,- Kč bylo využito na nákup pomůcek, her a vybavení pro školní družinu,
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5 000,- Kč je vyčleněno pro využití ve
výuce VV pro nákup méně běžného
vybavení a výtvarných potřeb,
1 000,- Kč na ceny pro dopravní výchovu,
1 000,- na trička Ekotýmu, 4 000,- Kč na
ceny pro nejlepší žáky a nejlepší
reprezentační kolektivy, z prostředků fondu
bylo žákům hrazeno cestovné na soutěže
okresního a vyššího charakteru.

Už jsme školáci
Jsme žáci prvních tříd a do školy, kde nás přivítaly naše paní učitelky s vedením školy,
jsme nastoupili 2. září 2013. Také se přišel podívat a pozdravit nás pan starosta. První den
ve škole nás doprovázeli rodiče a společně jsme si prohlédli třídy, do kterých jsme už
další den přišli i s aktovkou a sami bez rodičů. Všichni jsme se do školy moc těšili. Byli
jsme rozděleni do dvou tříd – I. A, I. B. Paní učitelkou I. A třídy je Mgr. Věra Životská.
Paní učitelkou I. B třídy je Mgr. Ivana Hladilová, asistentkou pedagoga v této třídě je Jana
Rožnovská.
Co jsme se už všechno naučili za první tři měsíce? V českém jazyce už umíme hlásky a A,
e E, i I, o O, u U, y Y, m M, l L, p P, t T, j J, s S. Čteme dvojslabičná slova a jednoduché
věty. V psaní jsme si procvičovali uvolnění ruky a správné držení tužky. Nyní už umíme
napsat všechna malá písmena, která umíme číst. Všichni se těšíme, že už brzy začneme
psát perem. V prvouce jsme si vyprávěli o škole, co do školy patří a co ne, jak se ve škole
správně chovat. Při procházkách jsme si prohlédli okolí školy a seznámili se s důležitými
místy v našem městě (radnice, pošta, zdravotní středisko, lékárna, autobusové zastávky,
vlakové nádraží aj.). Další velkou kapitolou bylo téma o podzimu – podzimní počasí,
příroda na podzim, co dělají zvířata v tomto ročním období, co se děje na poli i na
zahradě. V matematice už zvládneme sčítání a odčítání do pěti, porovnávání čísel
a jednoduché slovní úlohy. Čísla od jedné do pěti už umíme krásně napsat. V hudební
výchově procvičujeme rytmus, provádíme
dechová cvičení a zpíváme jednoduché lidové
písničky. Ve výtvarné výchově a pracovních
činnostech procvičujeme jemnou motoriku tím,
že stříháme, lepíme, malujeme i kreslíme.
Seznámili jsme se s různými druhy materiálů
a jejich zpracováním. V tělesné výchově
protahujeme celé tělo, aby se nám dobře sedělo
v lavici a abychom správně plnili zadané úkoly.
Zatím se nám všem ve škole líbí a jako správní
školáci se už nemůžeme dočkat, až budou
vánoční prázdniny.
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Exkurze do Osvětimi
V pátek 11. října 2013 se třídy 9. A a 9. B zúčastnily naučné exkurze do koncentračního
tábora v Osvětimi v Polsku. Zde jsou postřehy a dojmy účastníků:
„Myslím, že to byl jeden z největších zločinů, kterých se člověk kdy dopustil, a doufám, že
se nic podobného opakovat nebude.“ Lukáš Vévar 9. B
„Nebylo lehké procházet místy, kde se zabíjelo tolik lidí, a když jsem viděl, v jakých
podmínkách zde žili a jak se k nim chovali, jsem rád, že jsem tohle nemusel zažít.“ David
Pospíšil 9. B
„Během prohlídky se v nás střídaly pocity překvapení, smutku a zděšení…“ Natálie
Bárková 9. A
„Je správné ohlížet se do minulosti, ale já žiju
až moc přítomností, a proto si pořád opakuji:
„Teď je současnost a my se musíme starat o to,
aby se už takové hrůzy neopakovaly.“ Petr
Adámek 9. A
„Dozorci nikdy nezapochybovali o správnosti
svých činů? Nechce se mi věřit, že se našlo tolik
lidí, kteří byli bez otázek ochotni mučit a zabíjet
jen proto, že někdo řekl, že jde o podřadnou
rasu. A pokud ano, co to o nás lidech
vypovídá?“ Hana Kaspříková 9. A
A co dodat na závěr? Myslím, že v nás všech tato exkurze zanechala hluboký dojem
a „…znovu a znovu si připomínám svoje prožitky a vím, že na ně nikdy nezapomenu.“
Vojtěch Žáček 9. A
Zpracovala PhDr. Jana Hradilová
Povinná výuka dalšího cizího jazyka – němčiny
Od letošního školního roku se učí žáci od sedmého ročníku povinně druhý cizí jazyk.
V naší škole je to jazyk německý, protože můžeme
tento jazyk vyučovat plně aprobovaně. Výuka
německého jazyka probíhala v minulých letech formou
povinně volitelného předmětu od sedmého ročníku,
takže asi polovina letošních osmáků v němčině
pokračuje. Druhá polovina, která němčinu neměla,
musí s dotací tří hodin týdně zvládnout za dva roky
učivo běžně rozložené do tří let.
Obecně panovaly obavy, že děti druhý cizí jazyk
nezvládnou, zvláště pokud mají obtíže v angličtině.
Avšak opak je pravdou. Děti němčina baví. Je to hlavně
díky výborným učebnicím Deutsch.com, jejichž obsah
je přizpůsoben věku a vychází ze znalostí získaných
v angličtině. Pro žáky je potom učení mnohem
jednodušší.
PhDr. Jana Hradilová, vyučující němčiny
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V pondělí 4. 11. jela třída 5. A a 5. B na program BROUCI 3D na Lipku. Na začátku nás
zaměstnanci Lipky pěkně přivítali a začali se nás ptát na různé záludné otázky. Pak jsme
dostali 3D brýle a podívali jsme se na film o broucích. Potom jsme měli svačinku, po ní
jsme se přemístili do klubovny a tam nám dovolili vzít si na ruku moučného červa, což je
larva potemníka. Nakonec jsme si zahráli různé hry, pracovníci Lipky se s námi hezky
rozloučili a my jsme jeli domů. Myslím, že se nám tam všem moc líbilo a něco nového
jsme se dozvěděli.
Linda Horáčková, 5. A
Kde domov můj
V pondělí 11. listopadu jsme jeli na výlet do Brna
na hrad Špilberk. Paní průvodkyně nám na
nádvoří vyprávěla o Karlu IV. O tom, jak
v sedmi letech odjel do Francie a musel se tam
oženit. Další povídání bylo o holčičce, která se
musela odstěhovat z domova do cizí země kvůli
válce. Oba příběhy měly společné to, že lidé
museli opustit rodnou zemi. Někdo pro dobro
země, někdo kvůli nebezpečí. Povídání bylo
zajímavé a bavilo mě.
(Veronika Zemanová)
Potom jsme šli do sálu hradní restaurace. Tam jsme dostali papíry, na které jsme měli
napsat, co nás napadá na téma domov.
(Michaela Hošková)
Pak jsme se rozdělili do skupin, dostali jsme krepové papíry a museli jsme navazovat
s ostatními skupinami vztahy a navzájem si dělat uzly. Byl to bezvadný den.
(Kristýna Vašáková)
Povídali jsme si taky o dobách, kdy chodili lidé do světa na zkušenou, aby se naučili něco
nového. Program byl zábavný a hodně jsme se toho naučili. Třeba, jak je těžké žít v zemi,
ve které jste nikdy před tím nebyli.
(Markéta
Macenauerová)
Až program skončil, tak jsme se museli vrátit domů, ale to byla veliká škoda, protože se to
všem líbilo. Hodnocení – moc pěkný program. Určitě bych to doporučila všem.
(Tereza Strnadová)
Bylo to velmi dobré, skvělé, nepopsatelné slovy.
(Tomáš Gajda)
Program byl velmi napínavý a zajímavý a doufám, že brzy zase někam pojedeme.
(Maxmilián Vlk)
Dějepisná olympiáda
Dějepisná olympiáda pro školní rok 2013/2014 nese podtitul „Město v proměnách času“.
Školního kola, které se konalo 27. 11., se zúčastnilo celkem 23 žáků 8. a 9. ročníku.
Vítězem se s 42 body stal Jaroslav Slezák, na druhém místě skončil Jan Bílek s 36 body
a třetí místo obsadil Martin Stříbrnský s 34 body. Gratuluji vítězům a pevně doufám, že
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všichni postoupí do okresního kola. Zároveň bych ráda poděkovala všem účastníkům
školního kola.
Mgr. Petra Kořínková
Logická olympiáda 2013
V letošním roce se žáci naší školy již podruhé zúčastnili soutěže Logická olympiáda,
kterou organizuje Mensa ČR. Mensa je mezinárodní nevýdělečné sdružení nadprůměrně
inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání.
Logická olympiáda přináší zábavnou formou aktivity, na které ve školních osnovách
mnohdy nezbývá místo. Všechny soutěžní úlohy jsou založeny na obecných principech
a pro jejich řešení není třeba žádných speciálních znalostí. S trochou nadsázky lze říci, že
pro jejich řešení je potřeba pouze „zdravý rozum“. Nejedná se tedy o znalostní soutěž, ale
o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.
V naší škole soutěž organizovali učitelé matematiky na II. stupni. Žáci od šestého do
devátého ročníku vypracovali nominační kolo na počítačích v hodinách matematiky.
Všem našim žákům, kteří se do soutěže registrovali a účastnili se říjnového nominačního
kola, děkujeme a těm nejlepším ze srdce gratulujeme.
Na předních místech soutěže se umístili tito žáci: 1. Petr Beneš, 8. B, 2. Adéla Kulichová,
6. B, 3. Luděk Matoušek, 8. A, 4. Eliška Muselíková, 9. B, 5. Natálie Bárková, 9. A.
Něco je ve vzduchu
V pátek 29. listopadu se skupina žáků 8. tříd
z globální výchovy vydala na výlet do
nejnovějšího pracoviště Lipky – Lipka Kamenná
na program, který se jmenoval „Něco je ve
vzduchu“. Po přivítání a představení Lipky nám
rozdali krabičky, ve kterých byly různě vonící
nebo zapáchající látky, podle kterých jsme se
rozdělili do pěti skupin. Každá skupina dostala
obrázek místnosti v domě a měli jsme určit, jaký
problém se vzduchem by mohli mít obyvatelé
tohoto domu. Poté jsme si zahráli hru na
ozónovou vrstvu, kdy jedna skupina představovala ozónovou vrstvu, další freony – látky
ničící ozónovou vrstvu a zbytek útočil na ozónovou vrstvu jako UV záření. Po přestávce
jsme se rozdělili opět do skupin, kdy každá skupina představovala jeden stát. Jednotlivé
státy musely řešit problémy jako například přízemní ozón nebo polétavý prach. S těmito
problémy jsme si museli poradit plněním různých úkolů. Před skončením programu jsme
zhodnotili, jak se nám jako státům podařilo vyřešit problémy. Nakonec jsme ohodnotili
celý program a následovala cesta zpět do školy. Myslím, že tento program měli hezky
připravený a nám se líbil.
Jonáš Horáček, 8. B
Přírodovědný klokan 2013
Pro žáky osmého a devátého ročníku jsme v říjnu organizovali soutěž Přírodovědný
klokan, která kombinuje otázky z přírodovědných předmětů - z matematiky, fyziky,
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chemie, biologie, zeměpisu a také všeobecných znalostí. Cílem soutěže je popularizovat
přírodovědné obory mezi žáky, vzbuzovat a podporovat zájem žáků o tyto obory,
prezentovat jejich zajímavost a užitečnost, vyhledávat talenty, podporovat jejich zájem
a rozvíjet jejich nadání. Naši žáci soutěžili v kategorii Kadet. Všichni soutěžící vyplnili
jednorázový test, který obsahuje 24 úloh. Žáci vybírali jednu správnou odpověď z pěti
nabízených možností. Na řešení měli 45 minut čistého času.
Nejúspěšnějším řešitelům z naší školy gratulujeme a všem děkujeme za účast v soutěži.
Pořadí: 1. Hana Kaspříková. 9. A, 2. Roman Šebeček, 9. B, 3. Jan Bílek, 9. A, 4. Adam
Fila, 8. A, 5. Natálie Macáková a Iveta Machytková, 9. A
Putovní výstava na téma globální problémy
V prostorách naší školy je umístěna putovní
výstava „Globální problémy – aktuální výzvy
dneška“, která představuje žákům i veřejnosti
globální problémy dnešního světa (nadměrná
spotřeba, konflikty ve světě, poškozování
životního prostředí, děti v ohrožení, základní
vzdělání pro všechny, udržitelný způsob života,
problematika nemocí, řešení problémů,
chudoba ve světě a rovnost pohlaví). Cílem
výstavy je ukázat na globální problémy i na
cesty, jak se všichni můžeme zapojit a pomoci
čelit těmto problémům. Výstavu máme zapůjčenou z obecně prospěšné společnosti
ARPOK (Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje). Komentovanou
prohlídku připravují žáci osmého ročníku. Výstava bude umístěna v prostorách školy do
18. prosince a je přístupná i pro veřejnost.
Společenstvo průsvitných křídel
Dne 25. 10. 2013 navštívilo 15 žáků ze třídy III. A Jezírko v Soběšicích. Po příjezdu do
Soběšic se nás ujala paní Jana. Pustila dětem krátký film o životě mravenců a včeliček.
Poté následovaly další úkoly. Děti skládaly puzzle těla mravenců. Měly možnost vejít do
umělého mraveniště a to si tedy velmi důkladně prohlédly. Ve skupinkách vyplňovaly
pracovní listy. Po krátké přestávce se žáci shromáždili v jiné místnosti Jezírka.
V mikroskopech si velmi podrobně prohlédli části těla mravenců i včel. Ochutnali různé
druhy medů a společně jsme pak vyrazili ven. Šli jsme k úlům. Všichni si museli na sebe
navléknout kuklu, aby je náhodou některá včelička nechtěla bodnout. Naštěstí se nic
takového nestalo. Následovala lesní hra na mraveniště. Děti se rozběhly po lese a s velkou
radostí danou hru hrály. Byly paní Janou pochváleny. Na zpáteční cestě k budově si ještě
všichni prohlédli pod lupou lesního mravence a jeho mraveniště. Věřte, že se jim ani
nechtělo odjíždět. Počasí bylo velmi pěkné, sluníčko hřálo a les v Soběšicích hrál všemi
nádhernými barvami podzimu. Dětem se program líbil a těší se někdy příště na další cestu
do Soběšic.
Mgr. Eva Kolková, třídní učitelka 3. A
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Šestá třída na Jezírku
V pátek 25. října jsme byli na výukovém
programu na Jezírku v Soběšicích. Když jsme
dojeli, tak nám lektor říkal různé věci
o kapradinách a stromech v lese. Hráli jsme hru,
ve které jsme sbírali semínka stromů. Po
svačině jsme šli do lesa. Nejdřív jsme hráli další
hru – sbírali jsme vodu, půdu, světlo a živiny.
Pak jsme hráli další hru – kluci představovali
plot a holky srnky. Srnky se musely dostat přes
plot a sebrat obrázky se sazeničkami. Potom
jsme se vystřídali. Až jsme hru dohráli, tak jsme
šli do takové ohrádky, kde byla velká jáma. Ukazovali jsme si, co se všechno nachází
v půdě. Přišli jsme na cestu a tam jsme do krabičkové lupy chytali lesní hmyz. Každý řekl,
co ulovil a co o něm ví. Nakonec jsme měřili nejtenčí a nejtlustší strom. Na závěr jsme si
sedli do kruhu v týpí a zopakovali jsme si, co jsme se všechno na programu dozvěděli.
Denisa Rozprýmová, 6. B
Desatero domácí ekologie
V pondělí 14. října se v prostorách naší školy uskutečnila beseda pro veřejnost na téma
Desatero domácí ekologie, kterou vedla Kateřina Plesková z Ekologického institutu
Veronica. Na besedě jsme získali nové informace, jak se chovat ekologicky v běžném
životě, jak nejlépe zacházet s vodou, energií, co dělat s odpady a kde nakupovat spotřební
zboží. Besedy se zúčastnil téměř celý pedagogický sbor, děti ze školní družiny
a absolventka naší školy s maminkou, která ekologické zásady uplatňuje i v praxi. Pro
všechny bylo připravené občerstvení, které nachystali žáci 6. ročníku.
Naučná stezka přírodní zahradou
V říjnu jsme ukončili projekt „Naučná stezka
přírodní zahradou“, který byl financován
z Revolvingového fondu MŽP. Na podzim jsme
zvládli ještě poslední aktivity tohoto projektu.
V rámci Dne stromů jsme s dětmi z Ekotýmu
vysázeli stromy a keře z Keltského stromového
kalendáře a s dětmi z přírodopisného praktika
jsme vysázeli vrbové týpí. Žáci 8. ročníku,
navštěvující volitelný předmět globální výchova,
si připravili komentovanou prohlídku naší školní
zahrady. Každá skupina žáků představila
návštěvníkům zahrady některý z biotopů, které se na naší zahradě vyskytují. Jelikož nám
nevyšlo počasí, tak si šikovní osmáci připravili i náhradní program – prezentaci, kterou
předvedli svým spolužákům. O týden později se pak uskutečnila prohlídka zahrady
v terénu. Kdo se prohlídky nezúčastnil, nemusí zoufat, neboť na zahradě máme umístěné
naučné tabule, na kterých se dočtete o všem, co se na naší zahradě nachází. Děkujeme
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městu Újezd u Brna za poskytnuté finance na další naučné tabule, díky kterým budou
informace o zahradě kompletní a všem návštěvníkům dostupné.
Záložka do knih spojuje školy
Tento
projekt
vyhlásilo
Národní
pedagogické muzeum a knihovna J. A.
Komenského v Praze k Mezinárodnímu
měsíci školních knihoven. Letos se konal
již 4. ročník česko-slovenského projektu
pro základní školy, tentokrát na téma
„Záložka do knih spojuje školy“
s podtitulem
„Namaluj
mi
svého
oblíbeného literárního hrdinu“. Cílem
mezinárodního projektu bylo navázání
kontaktů
se slovenskou
školou
a samozřejmě
podpora
čtenářství
prostřednictvím výměny vlastnoručně
vyrobených záložek. Do projektu, který jsme pracovně nazvali „Záložka“, se připojila i
naše škola. Partnerskou školou nám byla ZŠ P. O. Hviezdoslava v Trstené. Žáci pod
vedením pí. uč. Buchtové vytvořili pro slovenské děti přes stovku nádherných záložek.
Zároveň napjatě očekávali zásilku ze Slovenska. Myslíme, že všechny záložky, jak české,
tak slovenské, se podařily. Obdržené záložky si děti s chutí odnesly domů, aby je založily
do svých oblíbených knih.
Mgr. Lucie Pohludková
Školní družina
Letošní školní rok navštěvuje školní družinu 54 dětí, které jsou rozděleny do dvou
oddělení. Provoz školní družiny je denně 6.45 – 7.40 a odpoledne od 11.40 – 17.00.
Kromě odpočinku od školních povinností je náplní ŠD i rozvíjení výtvarných
a pracovních dovedností dětí. Tyto činnosti jsou doplněny o hraní společenských
a naučných her, čtení na pokračování, poslech a zpěv písní, procházky, spojené
s poznáváním přírody, okolí školy atd. Často navštěvujeme školní hřiště, které využíváme
k různým sportovním aktivitám. Během
procházek poznáváme místo, kde žijeme,
řemesla, sbíráme přírodniny, které používáme
na vyrábění s dětmi. V průběhu školního roku
se žáci zapojují do výzdoby školy. Snažíme se
zpříjemnit prostředí dle ročních období nejen
ve třídě, ale hlavně ve společných prostorách
školy. Prosinec se již tradičně věnuje
přípravám na vánoční jarmark. Tvoříme
výrobky na prodej a zdobíme školu. Děkujeme
všem rodičům za spolupráci, přejeme krásné
vánoční svátky a hezký celý nový rok.
Veronika Chamerová
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Lyžařský výcvikový kurz
V letošním školním roce pořádá škola pro žáky 7. a 8. tříd lyžařský výcvikový kurz.
K dnešnímu datu je přihlášeno 37 žáků, maximální počet účastníků kurzu je 40 žáků.
V tomto článku jsou zveřejněny pro žáky a jejich rodiče základní informace o kurzu.
Místo konání: Staré Město pod Sněžníkem
Termín: neděle 2. 2. - sobota 8. 2. 2014
Odjezd: autobusem v neděli 2. 2. 2014 v 13:30 od školy, sraz min. 1/4 hodiny před
odjezdem
Návrat: autobusem v sobotu 8. 2. 2014 přibližně v 12:00 – 13:00 hodin
Ubytování: v rekreačním středisku bývalých Uničovských strojíren
Lyžování: v lyžařském areálu Kunčice, doprava zajištěna skibusem
Stravování: plná penze, započato večeří a ukončeno obědem (balíček)
Cena: 4 000,- Kč zahrnuje ubytování, stravování, vleky, dopravu a poplatky, vyúčtování
kurzu bude provedeno po zaplacení všech nákladů
Platba: platbu provést do 24. 1. 2014, způsob:
1. hotově ve škole u sekretářky školy
2. převodním příkazem na účet školy
3. pokladní složenkou na pobočkách KB
4. běžnou složenkou typu “A”,
doklad o zaplacení předloží žáci ve škole vedoucímu kurzu,
účet školy: KB Brno-venkov 27-5828690227/0100,
uváděný variabilní symbol = osobní číslo žáka + číslo platby 3, příklad xxxxx3
Vybavení: sjezdové lyže s bezpeč. vázáním a brzdou, hole, lyžařské boty, vak na lyže,
lyžařská helma a brýle, sluneční brýle, vhodné lyžařské oblečení, potřeby
osobní hygieny, základní zdravotní vybavení - elastické obinadlo, mast na
otoky, léky proti nachlazení a rýmě
Doklady: doklad o seřízení bezpečnostního vázání lyží, kartu zdravotní pojišťovny,
posudek o zdravotní způsobilosti, vydaný praktickým lékařem, prohlášení
o zdrav. stavu žáka a bezinfekčnosti, popř. upozornění na zdravotní problémy,
pravidelně užívané léky, alergické reakce (tiskopisy obdrží žáci ve škole)
Další informace o kurzu mohou žáci a jejich rodiče získat u vedoucího kurzu.
Mgr. Dalibor Gold
Dne 2. října 2013 se zúčastnil výběr žáků druhého stupně naší základní školy okrskového
kola v minifotbalu žáků II. stupně. Okrskový turnaj se uskutečnil v Šlapanicích za účasti
týmů pěti základních škol. V turnaji sehrálo družstvo naší školy následující utkání s těmito
výsledky: Šlapanice – Újezd u Brna 1 : 1, Pozořice – Újezd u Brna 0 : 2, Újezd u Brna –
Těšany 4 : 0, Újezd u Brna – Měnín 2 : 0. Do okresního finále postoupil tým ZŠ Šlapanice
díky lepšímu skóre. Naše škola skončila na druhém místě. Tým naší školy tvořili tito žáci:
Adámek Petr 9. A, Diviš Adam 9.A, Kukla Zdeněk 9.A, Žáček Vojtěch 9.A, Blaho Petr
9.B, Pospíšil David 9.B, Fila Adam 8.A, Šplouchal Jiří 7.B. Nejlepším střelcem našeho
týmu byl Adam Fila s 5 góly.
V prvním pololetí školního roku se naše škola zapojuje do čtyř florbalových soutěží. Žáci
druhého stupně se zúčastnili dvou soutěží pro mladší žáky a starší žáky. Okrsková kola
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obou soutěží byla pořádaná na Základní škole v Mokré. Dne 8. 11. 2013 byl pořádán
turnaj mladších žáků. Naši školu reprezentovali tito žáci: Martin Bílek 7.B, Petr Fiala 7.B,
Jiří Šplouchal 7.B, Martin Jaroš 6.A, Radek Dupal 7.B, König Lukáš 7.B, Ondřej Krošík
7.B, Marek Novotný 7.B a Zdeněk Urbánek. Naše družstvo se umístilo na 4. místě, při
účasti družstev šesti základních škol. Nejlepším hráčem a současně i střelcem byl
vyhlášen Zdeněk Urbánek, Jirka Šplouchal získal cenu nejlepšího brankaře turnaje. Turnaj
okrskového kola starších žáků se uskutečnil 13. 11. 2013. Reprezentaci tvořili tito žáci
školy: Diviš Adam 9. A, Žáček Vojtěch 9. A, Březina Tomáš 9. B, Pospíšil David 9. B,
Fila Adam 8. A, Rusanov Petr 8. A, Pecák Jan 8. B. Tým skončil v turnaji na pěkném
třetím místě. Adam Diviš získal diplom pro nejlepšího střelce turnaje. Obě družstva do
dalších kol soutěží nepostoupila.
Žáci prvního stupně Diviš Matěj, Drahoš Ivo, Fila Daniel, Kozdas Antonín, Víška David se
zúčastnili dne 26. 11. 2013 florbalového turnaje
v Těšanech. Jednalo se o kvalifikační kolo
Školského poháru České pojišťovny pro
1. stupeň ZŠ. Tímto turnajem prošli bez ztráty
bodu, všechna utkání vyhráli s celkovým skóre
39 : 4. Daniel Fila se stal bezkonkurenčně
nejlepším hráčem kvalifikačního turnaje s 18
brankami a 10 nahrávkami. Tímto se družstvo
žáků naší školy kvalifikovalo na eliminační
turnaj Jihomoravského kraje, který se uskuteční
v měsíci lednu v Brně. Žáci prvního stupně
sehrají ještě jeden florbalový turnaj, dne 12. prosince finálový turnaj v Tišnově pořádaný
okresní radou Brno – venkov AŠSK.
V tomto pololetí se házenkářské družstvo chlapců druhého stupně ještě zúčastní okresního
kola házené. Turnaj se uskuteční 17. prosince v Ivančicích.
Účast naší školy na sportovních soutěžích zajišťují paní učitelka Pešáková a pan učitel
Gold.
Sportovní kroužky
Kromě pravidelné výuky tělesné výchovy se mohou žáci vyřádit ve sportovních
kroužcích. K této činnosti je využívána tělocvična naší školy. Každou středu od 14:00 do
15:30 probíhá kroužek házené pro žákyně prvního stupně. Kroužek vedou paní učitelky
Pešáková a Muselíková. Dva florbalové kroužky vede pan učitel Gold. Ve čtvrtek od 14
do 15 hodin je florbal pro žáky 4. až 6. ročníku, obdobně v pátek ve stejný čas pro žáky
7. až 9. ročníku. Stále existuje možnost se do sportovních kroužků přihlásit!
Mgr. Dalibor Gold a Mgr. Hana Pešáková
Autoři fotografií:

Roman Šebeček IX. B,
Petr Cidrych VIII. A

a členové pedagogického sboru
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