Zprávy ze školy












3. 11. se naši prvňáčci fotili do Brněnského deníku Rovnost
6. 11. se uskutečnily třídní schůzky, schůzka pro rodiče žáků 9. ročníku a burza SŠ
i letos se účastníme série turnajů v miniházené, kde se již tradičně utkávají týmy
Újezdu u Brna, Sokolnic, Telnice a Měnína
pokračují návštěvy divadel, ekologické vzdělávací programy, soutěže a olympiády
4. 12. proběhla informační schůzka pro rodiče žáků, kteří se v letošním školním
roce zúčastní lyžařského výcvikového kurzu
5. 12. uspořádali žáci 7. ročníku tradiční mikulášskou nadílku pro žáky naší
i mateřské školy
žáci devátého ročníku se soustředí na výběr střední školy (probíhá testování,
návštěvy Úřadu práce, veletrhů SŠ apod.) a samozřejmě i příprava z českého
jazyka a matematiky
v listopadu proběhl koncert souboru Jamírek
12. 12. jsme uspořádali Den vánočních tradic spojený s Vánoční výstavou
a jarmarkem žákovských prací
dne 8. 1. 2018 proběhne v naší škole schůzka zákonných zástupců předškoláků
15. 1. 2018 se uskuteční třídní schůzky
Dějepisná olympiáda
V úterý 28. 11. se žáci devátého ročníku zúčastnili školního kola
dějepisné olympiády, letos s podtitulem „To byla první republika aneb
Československo v letech 1918 – 1938“. Vítězem se stal Marek Kocián, na druhém
místě skončila Karolína Jurečková a třetí místo obsadili Anna Horáčková a
František Kroutil. Pevně věřím, že stejně úspěšně naši školu budou reprezentovat i
v kole okresním.
Mgr. Petra Kořínková
Fotografování našich prvňáčků
Se souhlasem rodičů se naši malí kamarádi z prvních tříd v pátek 3. 11.
2017 společně vyfotografovali do Brněnského deníku Rovnost. Bylo to do
pravidelného seriálu ,,Moje první školní tablo“. Jmenovaný novinový seriál se týká
prvňáčků v celé naší republice. Fotky žáků I. A a I. B s třídními učitelkami vyšly
v novinách Rovnost dne 8. 11. 2017 na straně 4.
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Divadlo
Ve středu 29. listopadu jsme my, žáci devátých tříd, navštívili na
brněnském výstavišti baletní představení Národního divadla Brno WEST SIDE
STORY.
Nevěděla jsem, co od představení očekávat. Spojení baletu a muzikálu
jsem si nedovedla představit. Balet mě však mile překvapil. Hudba byla převzata
přímo z originální nahrávky dirigované autorem Leonardem Bernsteinem.
Myslím, že tanečníci odvedli skvělý výkon. Do děje jsem se vžila, a když byl hlavní
hrdina na konci zastřelen, oči mé i mých spolužaček nezůstaly suché.
Tereza Odehnalová 9. A
I když možná každý z nás není baletem zrovna nadšen, byl to neopakovatelný
zážitek a určitě bych si ho ráda zopakovala.
Anna Horáčková 9. A
Velice mě to překvapilo a z velké části změnilo můj pohled na balet.
Jan Procházka 9. A
Nadchl mě „drsňácký“ basketbalový začátek…

Matěj Diviš 9. B

Piškvorky
11. října proběhlo školní kolo v piškvorkách. Do oblastního kola
postoupilo z každého ročníku 5 hráčů a dva náhradníci. Z devátého ročníku: F.
Kroutil (22 bodů), T. Nachtnebl, J. Jašek, M. Kocián, I. Drahoš, K. Jurečková,
J. Procházka. Z osmého ročníku: P. Sekaninová, M. Zapletal, K. Pajpachová,
H. Zrzavý, V. Kalvodová, A. Novotná a J. Brát.
16. listopadu proběhlo oblastní kolo. Zde hráči a hráčky statečně bojovali
se silnou středoškolskou konkurencí.

Akční den projektu Menu pro změnu
V úterý 24. října 2017 se na naší škole v rámci projektu Menu pro změnu
konal akční den, při kterém se mimo jiné vařila hrušková marmeláda, vyráběl
z jablek a hrušek pečený čaj a jablečný sirup. Vše pod vedením šikovné maminky
naší žákyně - paní Veroniky Konečné, která byla za své marmelády oceněna
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v mezinárodních soutěžích. Na náš velký den také zavítala návštěva z Prahy
ze sdružení Tereza, které je garantem tohoto mezinárodního projektu v ČR. Paní
Jakobová s námi strávila celé dopoledne a dle jejího hodnocení (viz níže) se jí
u nás líbilo.
Samotného vaření se chopili sice jen žáci 8. třídy, ale do procesu tvorby
těchto produktů se zapojila celá škola. Naši nejmenší pečlivě vymalovávali
kompotové omalovánky, které budou zdobit chodby školy. Druháci si vybrali
šablonu sklenice, obkreslili ji, vystřihli, doplnili svým sezónním ovocem a nakonec
hotovou sklenici umístili do police namalované spižírny. Třeťáci a čtvrťáci již
navrhovali etikety přímo na naše vyrobené produkty. Páťáci pak pod vedením paní
učitelky vyráběli ozdobné taštičky z balicího papíru, do kterých se budou výrobky
vkládat. Šesťáci měli za úkol vyrobit informační štítek o výrobku, zejména pak o
jeho složení. Na sedmáky čekalo balení a zdobení. Velká výzva čekala na osmáky,
kteří nevařili. Připravili si pro své mladší spolužáky prezentace a aktivity na témata
„Sezónní
a lokální
potraviny;
Plýtvání
jídlem a Odpady“. Celý
den navštěvovali třídy na
prvním i druhém stupni
a snažili
se
svým
tématem zaujmout žáky,
vysvětlit jeho důležitost,
diskutovat s nimi, klást
otázky i na zvídavé
dotazy
odpovídat.
Vyzkoušeli si tak na
vlastní kůži práci učitele.
Celý akční den jsme si
užili,
naše
ovocné
produkty se nám zdařily. Věříme, že vám naše společné výrobky udělají radost a že
si na nich pochutnáte.
Mgr. Hana Pešáková a tým „Menu pro změnu“
E-mail paní Zuzany Jakobové z Terezy
Dobrý den,
chtěla bych Vám ještě jednou poděkovat za skvělé dopoledne strávené u Vás i za
velice pěkně propracovaný a provedený akční den.
Velmi oceňuji zapojení celé školy do tématu a do akčního dne, líbilo se mi, že se
každá třída podílí na tvorbě marmelády, čaje, sirupu, a to nejen na samotném
vaření, ale i na přípravě etiket, balíčků, výzdoby, kodexu zodpovědného strávníka.
Také je skvělé, že myslíte i na veřejnost a vzniklé ovocné produkty budete prodávat
a o tématu informovat dále na veřejnosti prostřednictvím Vánočního jarmarku.
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Skvělé byly prezentace a výukové lekce, které si připravili a realizovali žáci
a obcházeli s nimi své spolužáky a informovali o tématu lokálních a sezonních
potravin. Oceňovala jsem na jejich vystupování nejen to, že věděli hodně
o samotném tématu, ale dokázali také zaujmout, klást vhodně otázky, pohotově
reagovat na odpovědi, vysvětlovat, pomáhat mladším žákům, pokud něco
nepochopili, dokázali si udržet pozornost …
Skvělé bylo také pozorovat kluky z osmičky u plotny, při vaření marmelád,
evidentně je to zaujalo a do vaření se opravdu vrhli a šlo jim to.
No a Vám patří velké díky, že jste takovou skvělou akci dali dohromady, vše
naplánovali, dokázali zapojit co nejvíce lidí ze školy, i když vím, že to asi ne vždy
bylo jednoduché a také, že i v průběhu dne, jste vše skvěle organizovali a zároveň
dokázali
dát
žákům
potřebnou volnost, aby
mohli pracovat po svém.
A
nakonec,
moc
děkujeme za darovanou
výslednou
marmeládu,
kolegové v práci si na ní
moc pochutnali a moc
děkují!
O Vašem akčním dni jsem
také napsala článek na
web Ekoškoly, sdíleli jsme
jej také na webu a
facebooku TEREZY.
Ještě jednou moc děkuji, mějte se krásně, a kdybyste cokoliv potřebovali, ozvěte se.
Odkaz zde: https://ekoskola.cz/portfolio/cz/vyroba-marmelad-ze-sezonnich-alokalnich-potravin
S pozdravem a přáním hezkých dnů.
Zuzana Jakobová
Lyžařský výcvikový kurz
V letošním školním roce pořádá škola pro žáky 8. tříd lyžařský výcvikový
kurz. Přihlášeno je 35 žáků, kteří se budou v únoru buď učit lyžovat, nebo si své
lyžařské dovednosti budou zdokonalovat. Vše pod vedením zkušených instruktorů
z Fakulty sportovních studií v Brně, s kterou jsme letos navázali spolupráci. Již na
začátku prosince se konala informační schůzka s rodiči přihlášených žáků, kde se
dozvěděli všechny potřebné informace. Případné další informace o kurzu mohou
žáci a jejich rodiče získat u vedoucí kurzu.
Mgr. Hana Pešáková
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Florbal
Na podzim se naše škola zapojuje do florbalových soutěží pro mladší žáky
a starší žáky. Okrsková kola obou soutěží se tradičně konala na ZŠ v Mokré.
Nejprve se 1. listopadu hrál turnaj mladších žáků. Naši školu reprezentovali:
Absolon Dominik, Kavka Tomáš, Kadlec Tomáš, Muselík Jan, Polouček Stanislav,
Rybanský Richard, Řoutil Luboš, Drahoš Tomáš, Flajšinger Martin a Jahoda
Ondřej. Naši florbalisti nejprve ve skupině porazili ZŠ Sokolnice 5:1 a pořádající
ZŠ Mokrá 4:2. V semifinále nastoupili proti ZŠ Pozořice. V normální hrací době
utkání skončilo 3:3 a o postupujícím rozhodovaly samostatné nájezdy. Byli jsme
úspěšnější a ve finále jsme mohli poměřit síly s Gymnáziem Šlapanice. Utkání
jsme zvládli a po výhře 4:1 jsme se stali vítězi celého turnaje a zajistili si tak
postup do okresního finále.
Okresní finále mladších žáků se hrálo v úterý 7. listopadu ve SH
v Pohořelicích a zúčastnilo se ho šest týmů. Ve skupině jsme v prvním zápase po
špatném začátku prohráli se ZŠ Oslavany 1:2. Ve druhém utkání nám tak
nezbývalo nic jiného, než vyhrát nad favoritem. Tým Gymnázia Židlochovice jsme
výborným výkonem porazili 4:0 a zajistili si tak semifinále. V něm jsme nastoupili
proti družstvu ZŠ Bílovice. Opět se nám nepodařil začátek utkání a nakonec jsme
prohráli 1:3. Čekal nás tak konečný boj o 3. místo s Gymnáziem Zastávka, který
jsme prohráli 2:3. Obsadili jsme tak konečné „bramborové“ 4. místo.
V Pohořelicích nás reprezentovali: Absolon Dominik, Kavka Tomáš, Kadlec
Tomáš, Muselík Jan, Polouček Stanislav, Zapoměl Ondřej, Rybanský Richard,
Řoutil Luboš, Drahoš Tomáš, Flajšinger Martin a Horáček Adam.
Mgr. Hana Pešáková a Mgr. Dalibor Gold
Sportovní liga ZŠ v házené – okresní finále
Stejně jako
v předcházejících
letech se i letos
zúčastníme
házenkářských
soutěží a budeme se
snažit navázat na
předcházející
výsledky.
První
kategorií,
která
zasáhla do bojů, jsou
starší žáci ročník
2001 – 2004. Ve
čtvrtek 23. 11. 2017
se uskutečnilo ve SH
v Ivančicích okresní
finále
SLZŠ
za
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účasti 6 týmů. Hrálo se systémem na dvě skupiny. My jsme v naší nejprve porazili
domácí ZŠ V. Menšíka 16:7 a ve druhém utkání ZŠ Dolní Kounice 13:7.
V semifinále byli našimi soupeři kluci ze ZŠ Jungmannova Kuřim. Nenechali jsme
nic náhodě a vyhráli jsme za 15 minut 12:8. Ve finále jsme se opět utkali se ZŠ
Dolní Kounice. I tento těžký zápas, kdy soupeř neměl co ztratit a hrálo se jen 15
minut, jsme nakonec zvládli nejtěsnějším rozdílem 10:9. Zaslouženě jsme tak
postoupili do krajského kola, které se uskuteční na jaře v Brně. Na postupu do
dalšího kola se podíleli: Drahoš Ivo, Halíček Robert, Nachtnebl Tomáš, Víška
David, Kroutil František, Toužín Marek, Velíšek Josef, Zourek Filip, Havíř Šimon,
Kotačka Jakub a Malinčák Adrián.
Mgr. Hana Pešáková
Všem našim sportovcům děkujeme za reprezentaci školy!
Informace výchovného poradce
V pondělí 6. 11. se uskutečnila 1. schůzka s rodiči žáků, kteří se zúčastní
přijímacího řízení na SŠ ve školním roce 2017/2018. Zákonní zástupci byli
seznámeni s tím, kde mohou nalézt zásadní informace o dalším vzdělávání jejich
dětí. (Například: Některé programy k volbě povolání žáci navštívili s vyučujícím Veletrh SŠ na Výstavišti Brno, Úřad práce Brno- venkov; některé akce byly čistě
v režii rodičů a dětí - Prezentace SŠ v Olympii Brno, návštěva PPP BrnoHybešova; některé pouze individuální, žákovské- návštěva školního psychologa.)
Tato schůzka byla navíc podpořena hosty, kteří přijali pozvání a v krátkosti
představili svou SŠ. Žáci a rodiče tak měli možnost blíže se informovat, vyptat se
na to, co je zajímá… S celou problematikou kariérového poradenství jsou jinak
žáci 9. ročníků průběžně seznamováni v pracovních činnostech (volbě povolání).
Přijímací řízení na SŠ 2017/2018
V pondělí 15. 1. 2018 se uskuteční 2. schůzka s rodiči vycházejících
žáků, nebo těch dětí, které mají zájem účastnit se přijímacího řízení (týká se žáků
5. ročníků, 7. ročníků) v učebně fyziky. Tato schůzka je velmi důležitá, bude se
týkat celého postupu řízení (od přihlášky přes zkoušky až k zápisovým lístkům,
popřípadě odvolání).
Další informace naleznete na www.msmst.cz, www.jmskoly.cz,
www.cermat.cz a také na webové stránce školy www.ujezdubrna.info (pro rodičeŠkolní poradenské pracoviště - Výchovný poradce)
Mgr. Lucie Pohludková, VP
Vánoční výstava a jarmark
V úterý dne 12. 12. proběhla na naší škole každoroční vánoční výstava
prací žáků, která je již tradičně spojena s jarmarkem a kavárničkou. Organizace se
letos ujala třída 9. A spolu s paní učitelkou Kořínkovou. Vyráběli jsme různé
vánoční dekorace, přáníčka, ale i něco dobrého na zub. V rámci akce také
několikrát vystoupili vybraní žáci pod vedením paní učitelky Jandlové a paní
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učitelky Muselíkové s pásmem koled. Všichni si zaslouží naše poděkování. Peníze,
které se nám podařilo utržit, budou prostřednictvím nadačního fondu využity na
zájmovou činnost žáků a vylepšení materiálního vybavení školního prostředí.
Velmi nás potěšil vzrůstající zájem návštěvníků, a proto plánujeme na příští rok
různá vylepšení. Doufáme, že se vám naše předvánoční setkání líbilo, a přejeme
všem klidné a spokojené Vánoce.
Finanční gramotnost ve škole
Co si představit pod pojmem finanční gramotnost? Jedná se o soubor
znalostí a dovedností, které člověku umožní správně zacházet s penězi v různých
životních situacích. Měla by předcházet neuváženému zadlužování. Čím dříve se
děti seznámí se základními zásadami hospodaření, tím lépe. Proto je tato tematika
součástí výuky zejména občanské výchovy, ale prolíná i do dalších předmětů, např.
do matematiky. S finanční osvětou souvisí i akce Města Újezd u Brna, které se
rozhodlo nabídnout místním žákům možnost zřídit si bankovní účet (se souhlasem
jejich zákonných zástupců), pokud jej ještě nemají, a přispěje jim jedním tisícem
korun na tento účet. Cílem je podpořit rozvoj občanských kompetencí žáků
v oblasti finanční a ekonomické gramotnosti.

-7-

-8-

