
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 
 
 
 
            
 
 
Vážení rodiče!      

 

     Zveme Vás na třídní schůzky a na ně navazující individuální konzultace, které proběhnou ve čtvrtek 11. 4. od 15,00 do 

17,00 (nám. 9. května, Sušilova) a od 15,30 do 17,30 (Slovákova). 

     Dále přidáváme informace o dění na škole v době od vydání minulého zpravodaje v listopadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Úspěchy žáků 

nám. 9. května 

Regionální soutěže 

- „English Cup“ – soutěž v anglickém jazyce – 4. místo – M. Schlor (8. A), účast – D. Hrdá (9. B) 

- „Hravě žij zdravě“ – soutěžní internetový kurz zdravého životního stylu – 9. místo – třída 5. C, 

   účast – třída 5. B 

Okresní soutěže 

- Chemická olympiáda – 1. místo – O. Bránský (9. A) – postup do regionálního kola 

- Zeměpisná olympiáda – 1. místo – J. Havelka (6. A) – postup do regionálního kola, 8. místo –  

  I. Meluzínová (7. B), M. Hebelka (9. A) 

- Dějepisná olympiáda – 10. místo – M. Staněk (8. A), úspěšná řešitelka – M. Kryštofová (8. A) 

- Olympiáda v českém jazyce – 7. místo – E. Dokoupilová (8. A) 

- Matematická olympiáda – 10. místo – O. Bránský, Z. Veselý (oba 9. A) 

- O pohár Heyrovského – soutěž mladých chemiků – 6. místo – O. Bránský (9. A) 

- „SAPERE“ – soutěž o zdravé výživě – 3. místo – M. Staněk (8. A), T. Hlaváčková, R. Jarůšek  

  (oba 8. B) 

- přírodovědná soutěž Klokan – 3. místo – P. Klíč (9. A), 6. místo – E. Dokoupilová (8. A),  

  7. místo - T. Sekanina (8. A) 

- halová kopaná – 2. místo – M. Havlík, T. Pospíšil, D. Komárek (všichni 9. A), D. Pavlů (9. B), 

  M. Kubín, D. Grenar (8. A), M. Sáňka, J. Trapl (oba 8. B), J. Havelka (6. A), O. Rottenberg (5. C) 

 

Sušilova 

Krajské soutěže 

- Florbalový turnaj (Slavkov) – 6. místo, starší chlapci 

- Účast v krajském kole Olympiády z Aj (Brno) – 15. místo – D. Dibala (8. C), R. Sláma (9. F)  

Okresní soutěže 

- Přebor škol v šachu (Jedovnice) – ml. žáci – 2. místo – M. Žédek, A. Zouhar, J. Grenar, M. Pros 

- O pohár Heyrovského – 17. roč. (Gymnázium Boskovice) – 5. místo – Z. Valentová (9. C) 

- Dějepisná olympiáda – 9. místo – Z. Valentová (9. C) 

- Zeměpisná olympiáda – 8. místo R. Kříž (6. C), 5. místo – L. Borková (7. C), 2. místo – Z. 

  Valentová (9. C) – postoupila do krajského kola 

- Chemická olympiáda (Gymnázium Boskovice) – 13. místo – Z. Valentová (9. C)  

-Florbalový turnaj (Kunštát) – 6. místo - 1. st. smíšené družstvo 

-Florbalový turnaj – 2. místo – 2. st., starší děvčata 

-Florbalový turnaj – kvalifikační turnaj – ml. žáci 

-Florbalový turnaj – 1. místo – starší žáci 

- Olympiáda v českém jazyce – Z. Valentová (9. C) 

Slovákova 

Krajské soutěže 

- Volejbalový přebor žáků (3. místo), přebor žákyň (4. místo), Pohár 7. tříd (11. místo)   

- Olympiáda z Aj - K. Ondráčková (8. E), M. Slabá (9. E) 

Okresní soutěže: 

- Vědomostní soutěž Svět v barvách - B. Staňková – 1. místo, V. Živná – 3. místo (obě 9. D) 

- Šachový turnaj - J. Loubal, J. Grenar (oba 5. E) – 2. místo  

- Olympiáda v českém jazyce - B. Staňková (9. D) – 4. místo  

- Chemická olympiáda - Z. Mynářová (9. E) – 17. místo,  

- Zeměpisná olympiáda - M. Chladil (8. E) – 5. místo  

- Dějepisná olympiáda -  B. Staňková (9. D) – 6. až 7. místo, M. Chladil (8. E) 

- Florbal st. žáci – 3. místo  

 

 

 

 

 

 

 

 



- Kunštátská laťka: A. Husovská – 5. místo (7. E)  

- Coca cola cup – postup do regionu 

 

 Akce školy 

- městská recitační přehlídka Světem na křídlech poezie – kino Panorama 

- probíhají projekty – „Hra na město“ (6. roč.), „Děti odjinud – děti Evropy“ (8. roč.) 

- proběhly dny otevřených dveří a návštěvy dětí z mateřských škol 

nám. 9. května 

- v kině Panorama úspěšně proběhlo tradiční pasování prvňáčků do cechu žákovského žáky 9. tříd 

- v Zámeckém skleníku byl uspořádán 2. mikulášský večírek pro žáky 2. stupně a bývalé žáky 

- odměna za sběr – divadelní představení Vánoční varieté (1. st.), Vánoční jarmark v Brně (2. st.) 

- nasbírali jsme 72 kg hliníku, průběžně sbíráme PET lahve a třídíme odpad 

- předání daru (6 500,- Kč) stonožkových dětí nemocné Michalce na generálním štábu AČR 

- odeslání výtěžku sbírky (3 300,- Kč) pro postižené rodiny ve Frenštátu pod Radhoštěm 

- pěvecký sbor Notička vystoupil na Vánočním koncertě a na Vítání nového roku pro  

  handicapované děti 

- účast žáků 8. A v televizní vědomostní soutěži Bludiště 

- účast žáků v celostátní matematické soutěži Klokan 

- zapojení žáků 8. a 9. ročníku do celostátního chemického projektu „Profiles“ 

- velikonoční dílny s maminkami – třída 2. A 

- žáci 2. st. vydávají školní časopis „lol“ 

- exkurze s různým zaměřením - Planetárium Brno (5., 6. roč.), Anthropos Brno (6. roč.), Moravské  

  zemské muzeum Brno (7. A), JE Dukovany (9. roč.) 

- exkurze v rámci environmentální výchovy do střediska Lipka Brno (1. - 5. roč.) 

- kulturní a výchovně vzdělávací programy Slované aneb Jak Libuše pro Přemysla Oráče poslala 

  (1. - 9. roč.), Jak válčili husité (2. - 9. roč.), interaktivní program Šoa holocaust (9. roč.),  

- hudební pořad - manželé Kocůrkovi (6. - 9. roč.), Drogy trochu jinak – PhDr. I. Douda (6. - 9. roč.) 

- beseda se spisovatelkou M. Bittnerovou (9. roč.), s hokejistou J. Kolářem (4. - 9. roč.), Čas  

  proměn (dívky 6. roč.), účast na celonárodním sborovém happeningu Pamatuj, účast na Veletrhu 

  fiktivních firem – SŠ Boskovice    

- filmová představení – Kozí příběh (1. st.), Madagaskar 3 (1. st.), Smrt krásných srnců (8., 9. roč.) 

- významné akce ŠD – ve spolupráci s DDM Boskovice – celoměstská akce Karneval na ledě,  

  výtvarná soutěž Čarování s listy, Hra na neviditelnou kytaru, Výlov rybníka, Psí závody, Turnaj  

  v páce, Smysly nejsou nesmysly 

Sušilova 
- žáci 8. a 9. tříd navštívili Burzu středních škol a Den otevřených dveří středních škol 

- 2. třídy zhlédly expozici Hubertovy slavnosti na místním zámku 

- žáci 5. – 9. tříd se zúčastnili dějepisného programu Slované aneb Jak Libuše pro Přemysla Oráče 

  poslala    

- v rámci spolupráce s psycholožkou školy byly provedeny praktické činnosti v 6. C 

- Vánoční koncert proběhl pro žáky 4. – 9. tříd, 2. C připravila Vánoční zpívání a dílny s rodiči 

- sedmáci obdivovali vývoj techniky v Technickém muzeu v Brně 

- v městské knihovně proběhla beseda žáků 9. tříd se spisovatelkou Martinou Bittnerovou 

- žáci 5. a 6. tříd zhlédli výukový program v Planetáriu Brno a navštívili výstavu v Anthroposu 

- kulturní zážitek si užili i ti nejmenší, žáci 1., 2. a 5. tříd v podobě pohádky Lotrando a Zubejda 

- další kulturní akce na závěr pololetí pro 1. stupeň byl film v městském kině Rebelka 

- největší akcí a nejnáročnější na přípravu byl 6. žákovský ples 

- 1. třídy se setkaly s první větší ekologickou akcí – program Dřevěný svět (Brno, Soběšice) a  

   2. třídy s programem Lipka 

 

 

 

 

 

 

 

 



- počátkem března byla zahájena celoškolní hra k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na  

  Moravu 

- zástupci 8. a 9. tříd se zúčastnili Žákovské konference na Gymnáziu Boskovice  

- z činnosti školní družiny: kroužek Klubíčko uspořádal akci tzv. Všechnodílny;  Čertovská    diskotéka; karneval na ledě; 

projekt „Cesta do pravěku“; burza hraček; velikonoční dílny… 

Slovákova 

- celoškolní akce pro veřejnost – Adventní jarmark, Jarní jarmark (tvůrčí dílny, kulturní program) 

- podpora zdravého životního stylu – Kdo si chce šplhnout ve škole? – štafetový šplh na Praděd 

- sportovní akce: Mikulášská přehazovaná, Čertovská překážková dráha, bruslení  

- třídní a školní kola recitačních soutěží, účast na přehlídce Světem na křídlech poezie 

- vzdělávací akce: Lucemburkové, Matematika v terénu 

- testování Průřezových témat (žáci 8. a 9. ročníků), Přírodovědný Klokan, Matematický Klokan 

- poznávací exkurze: návštěva Prahy, Poznej svůj vesmír, Anthropos, Technické muzeum Brno 

- ekologické programy: Jako prase v žitě 

- preventivní programy: Marihuana a jiná nebezpečí, Šikana bolí, Kyberšikana, Čas proměn 

- návštěvy divadelních představení: Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Husovický betlém,  

  O Malence, Lotrando a Zubejda 

- návštěva filmového představení: Kozí příběh a výtvarné výstavy Úsměvy andělů 

- účast na celonárodním sborovém happeningu Pamatuj 

- spolupráce I. stupně s Knihovnou Boskovice: Cesta do pohádky 

- beseda se spisovatelkou M. Bitnerovou: Utajené životy  

- Džungle před tabulí, Alenka v říši divů – divadla v Aj, hodiny Aj s rodilými mluvčími 

- tvůrčí dílny ve třídách ve spolupráci s maminkami: Vaření, Vánoční tvoření, Vánoční besídka 

  s rodiči, Hudební nástroje – jejich vytváření, Velikonoční dílny 

- aktivity školního psychologa ve třídách: Vrstevnické vztahy 

- sběrové akce – v prosinci jsme nasbírali 9, 1 tuny, v březnu 12,3 tun starého papíru 

- příprava vycházejících žáků na SŠ: návštěva ÚP v Blansku, DOD a burza SŠ na okrese Blansko, 

  dotazníkové akce, výkonové testy, vyplňování přihlášek na SŠ, příprava na přijímací řízení, účast  

  na Veletrhu fiktivních firem (SŠ Boskovice), zástupci 8. a 9. tříd se zúčastnili Žákovské konference  

  na Gymnáziu Boskovice 

- zapojení do akcí jiných organizací: Dance maraton, Vítání nového roku, Kdo je vidět, vyhrává 

- akce ve ŠD – projekt Čteme dětem, Tvoříme smršťováním, Dražba hraček, Než přijde Mikuláš,  

  Pečení vánočních perníčků, My tři králové jdeme k vám, výtvarná soutěž Plakát pro kampaň Česko  

  čte dětem, Závody psích spřežení, Otevření Dinoparku, výtvarná soutěž Cesta do pravěku, Je libo  

  pizzu?, Našim malým kamarádům, Jarní dílny, Svátky jara        

 

 Další informace 

 Zápis do 1. třídy – dle aktuálních informací nastoupí do budoucích 1. tříd asi 150 žáků, zřídíme tedy po 2 třídách na 

každém z pracovišť. Vlastní rozmístění provedeme až po uzavření odkladů. Celkem se dostavilo k zápisu 184 dětí, více 

než v minulých letech. 

 V příštím školním roce bude opět otevřena třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro žáky 

budoucích 6. tříd (přijímací zkoušky 16. 4.).  

 Aktuálně jsme započali s realizací 2 projektů s délkou trvání 24 měsíců, podpořených v rámci OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, které jsou spolufinancované z ESF a státního rozpočtu ČR: 

1. Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice (2,9 mil. Kč) 

2. Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy (2,3 mil. Kč) 

Podrobnosti k projektům budeme zveřejňovat na webových stránkách školy.  

 V květnu nás opět navštíví naši přátelé z partnerské školy v Levicích (16. – 17. 5.) 

 


