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Školní družina v Bongu
V úterý 27. března 20�8 pořá

dala školní družina zájezd do 
zábavního parku Bongo v Brně. 
Ve vnitřních prostorách parku se 
nachází mnoho zajímavých atrak
cí, např. bungee trampolína, horo
lezecká stěna, skákací hrad, vulkán 
se skluzavkou, multifunkční pro

lézačka, adrenalinová skluzavka a 
jiné. Při překonávání rozmanitých 
překážek si děti zvýšily své sebe
vědomí, zdokonalily si nejen své 
pohybové dovednosti, ale zbavily 
se i strachu při zdolávání náročněj
ších atrakcí a k tomu si užily spous
ty legrace.

Velikonoční dílny
Ve čtvrtek 22. března školní 

družina přivítala příchod jara a 
oslavila svátky Velikonoc. Ve spolu
práci se studentkami ze SPgŠ byly 
pro děti připraveny pracovní dílny, 
kde si mohly vyrobit jarní věneček, 

zápich do květináče, kuřátko nebo 
slepičku z vlny či velikonoční přá
níčko a spoustu dalších dekorací 
a dárečků. Výtvory si děti odnesly 
domů, kde jim budou zdobit jejich 
domovy či pokojíčky.

Výsledky sběru 
hliníku

�. místo: Anna Ryšavá – 53 kg, 
2. místo: Adéla Macháčková – 47,7 
kg, 3. místo: Dominik Dostál – 26 
kg.

Výhercům gratulujeme, ostat
ním děkujeme za účast. 

Poděkování patří i panu školní
kovi za pomoc při organizaci celé 
akce.

Jak by chtěli prožít Velikonoce 
žáci z 5. D

Velikonoce bych chtěla mít pod
le vlastních pravidel. Přijde mi totiž 
nefér, když nás kluci mrskají a my jim 
za to musíme něco dát. Navrhuji, že 
když nás kluci vymrskají, my je za to 
polijeme ledovou vodou. A pak jim 
dáme vajíčko. Takhle by to bylo jen 
před obědem. A po obědě by holky 
mrskaly kluky. Ale kluci by nám za to 
dali odměnu a polili by nás vlažnou 
vodou. Nebo by mohly být Veliko
noce podobné jako Halloween. Děti 
by chodily koledovat s pomlázkou a 
košíkem. Pomlázkou by klepaly na 
okna, dveře i zdi a tím by očišťovaly 
dům od chorob. A děti by pak za to 
dostaly odměnu. Jinak by všechno 
ostatní zůstalo stejné: výzdoba, zdo
bení vajíček, dodržování svátečních 
dnů. Někde by mohl chodit i maskot 
velikonočního zajíce. 

V. Slámová

Velikonoce si představuji tak, 
že se ve čtvrtek budeme připravo
vat na cestu a balit věci do Kutné 
Hory. V pátek vyrazíme. Po cestě 
budu poslouchat pěkné písničky. 
Až dorazíme na místo, půjdeme 
se porozhlédnout po Kutné Hoře. 
Večer si zahrajeme karty a budeme 
se dívat na Řachandu. V sobotu se 
půjdeme podívat do chrámu svaté 
Barbory. V neděli zajdeme do min
covny, kde se razily mince. Tatínka 
totiž hodně zajímá numismatika. 
Odpoledne pojedeme do aquapar
ku v Kolíně a do města Poděbrady. 
Večer se podíváme na pohádku 

Princ a Večernice. V pondělí ráno 
se budeme balit a půjdeme na menší 
procházku. Asi kolem půl jedenácté 
budeme odjíždět. V Havlíčkově Bro
dě si dáme oběd a navštívíme zámek 
Žleby. Až se vrátíme domů, povyklá
dám svoje zážitky oběma babičkám.  

T. Francová

O Velikonocích bych chtěl s Ku
bou vyrazit krásnou zelenou vesmír
nou lodí na netradiční výlet mimo 
planetu Zemi, mimo naši Sluneční 
soustavu a dokonce i mimo naši gala
xii Mléčnou dráhu. Přitom se poko
chat Sluncem a všemi planetami 
Sluneční soustavy, jako jsou Merkur, 
Venuše, Země, Mars, plynné planety 
Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, trpas
ličími planetami Pluto a Eris, celým 
hlavním pásem planetek. Dále stře
dem naší galaxie. Pak pokračovat 
k Velkému Magellanovu mračnu, 
které je vzdáleno od Slunce �57 000 
světelných let. Najít nějakou hezkou 
obyvatelnou planetu, s naší vesmír
nou lodí přistát. Jakmile najdeme 
mimozemšťany, naučíme je našim 
velikonočním zvykům a tradicím. A 
zase letět tu obrovskou vzdálenost 
zpátky. Na naší domovské planetě 
přistát ve Valchově, vymrskat nějaké 
holky, maminku a sestru. A vychut
nat si všechna ta vajíčka i sladkosti. 

T. Brož

Burza hraček
Úterní odpoledne �0. dubna 

v družině organizovali již tradiční 
„Burzu hraček“. Děti se zapojily jak 
svými vyřazenými hračkami, kte
ré donesly k výkupu, tak i pomocí 
při organizaci, chystání, třídění a 
následnému úklidu neprodaných 
hraček. Celé odpoledne panova
la v družině nakupovací nálada a 
radost z nových hraček, které si děti 
samy koupily.     (fotografie na str. 2)
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Den Země
Čtvrteční odpoledne �9. dubna 

si v družině užívali zážitkovou hru 
ke Dni Země. Pro děti byla připrave
na v prostorách školy stanoviště, na 
kterých plnily úkoly. Úkoly se týkaly 
péče o naši planetu. Děti si mohly 
vyzkoušet, zda správně třídí odpad. 
Zjistit, které zvíře žije na určitém 
kontinentě či sestavit správný růst 
rostlin. Za splněné úkoly dostávaly 
děti razítka, které po skončení hry 
mohly proměnit na sladkou odměnu 
a zasloužený diplom. Celé odpo
ledne nám pomáhaly studentky ze 
Střední pedagogické školy v Bosko
vicích a s dětmi se rozloučily předá
ním medailí za celoroční společnou 
spolupráci v družině.    

V pátek 20. dubna 20�8 probě
hl na ZŠ Sušilova projektový den 
zaměřený na seznámení s památný
mi stromy v Boskovicích. Prvňáčci si 
ve třídách nejdříve povídali o význa
mu Dne Země. Seznámili se s list
natými a jehličnatými stromy, jejich 
významem pro život na naší plane
tě. Následně se vydali do terénu, 
aby vyhledali nejzajímavější stromy 
v Boskovicích. Došli do stromové 
aleje Svatopluka Čecha, kde uviděli 
nejúžasnější lípy v obci. Každá třída 
si vybrala jeden ze stromů a změřila 
obvod jeho kmene ve výšce �30 cm.

Den Země třídy 2. D a 2. E strá
vily společně výpravou do arboreta 
Šmelcovna. Po celý slunečný den 
žáci poznávali nejrůznější druhy 
bylin, keřů i stromů, pozorovali živo
čichy u vody, na louce i v okolí lesa. 
Upevňovali si ohleduplné chování 
k přírodě. V průběhu dne si zahráli i 
kolektivní hry na upevnění kladných 
třídních vztahů. Celý den se velice 
vydařil. 

Po prezentaci o boskovických 
památných stromech se žáci 3.  C 
a 3. D vydali přímo k místům, kde 
rostou. Stromy si prohlédli a změřili 
obvod kmene. V lese si zahráli hru 
s luštěním přírodovědných úkolů. 
U hradu objevili schovaný poklad.

Čtvrťáci  psali slohové práce na 
téma „Můj nejoblíbenější strom“. 
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V přírodovědě probíhala prezentace 
žáků na dané téma – fotografie, kres
by, popis. V průběhu projektového 
dne podnikli procházku boskovický
mi parky za „hledáním nejkrásnější
ho stromu“. 

Nejzajímavější stromy, které 
obdivovali po cestě, byly: Žižkova 
lípa v Hradní ulici a jinan dvou
laločný u zámeckého skleníku. 
Čtvrťákům se hodně líbily habry 
ve spodním zámeckém parku. 
Nakonec vyhodnotili pro ně nej
krásnější strom – stala se jím turec
ká líska.

Letošní „Den Země“ proběhl 
pro páťáky a vybrané třídy druhého 
stupně formou dílen, do kterých se 
žáci zapisovali podle svého zájmu. 
K dispozici byla dílna výtvarná, lite
rární, dramatická, sportovní, dílna 
„Historie vzácných stromů v Bosko
vicích“, dílna „Strom života“ nebo 
exkurze do arboreta Šmelcovna.

Štafetový běh  
v Blansku

26. dubna 20�8 jeli vybraní žáci 
z 2. až 5. tříd na Štafetové běhy do 
Blanska. Přivezli si pohár a medaile 
za třetí místo! Během závodu pro
bíhaly přidružené soutěže v hodu 
medicinbalem a skoku do dálky 
z místa. Ve skoku do dálky z místa 
se umístil na krásném prvním místě 
Jakub Martínek z 3. D. 

Gratulujeme!

Památné stromy v Boskovicích
Dub letní na palouku u hradu 
• Nazývá se také jako Štěpánčin 

svatební dub. Byl vysázen u pří
ležitosti sňatku prince Rudolfa, 
syna rakouské císařovny Alžběty 
a císaře Františka Josefa, se Ště
pánkou Belgickou.

• Stáří: asi �25 let.
• Výška: 26 m.
• Obvod kmene: 295 cm.
• Vyhlášení památným stromem: 

�3. března 2007.

Jinan dvoulaločný u zámeckého 
skleníku
• Ginkgo biloba „Pendula“.
• Stáří: asi �50 let.
• Výška: �2 m.
• Obvod kmene: 260 cm.
• Datum vyhlášení:  

29. května 2005.

Lípa malolistá u zámku
• Také se jí říká „Žižkova lípa“.
• Stáří: asi 300 let.
• Výška stromu: �5 m.
• Obvod kmene: 476 cm.
• Památným stromem je od �4. říj

na �982.

Lípa velkolistá u letního kina
• Výška: 20 metrů.
• Obvod kmene: 5�5 cm.
• Vyhlášena památným stromem: 

�3. dubna 20�6.



4

Bezpečně do školy a ze školy - projekt 1. stupně ZŠ Sušilova
Celý rok se snažíme o to, aby se 

žáci dostali bezpečně do školy i ze 
školy.

V souvislosti s již dřívějšími 
nehodami, které se přihodily žákům 
naší školy na přechodech hned před 
školou, první stupeň ZŠ Sušilova 
zahájil projekt  Bezpečně do školy 
a ze školy. 

Po přednášce paní policistky 

o preventivním a bezpečném cho
vání v dopravním provozu si první 
a druhé třídy vyplnily pracovní seši
ty s dopravní tematikou, třetí třídy 
si na mapkách Boskovic zkoušely 
“projít” cestu do školy a společně si 
ukazovaly, kde jsou nebezpečná mís
ta a kde jsou např. důležité přecho
dy. Na dopravním hřišti v Blansku 
se začaly seznamovat s dopravními 

předpisy a značkami a také situace
mi na křižovatkách.

Čtvrté třídy si ve výtvarné výcho
vě namalovaly aktovky a oblečení, ke 
kterým přidaly reflexní pásky, a také 
si řekly důležité informace o tom, 
jak být viděn v dopravním provozu, 
hlavně při snížené viditelnosti. Také 
navštívily dopravní hřiště v Blansku, 
kde musely splnit testy a jízdy. Ti, 

kteří zvládli vše správně, získali prů
kaz cyklisty. 

Páťáci si vyrobili model měs
ta a vytvořili na něm místa, kde je 
potřeba dávat pozor. 

Díky projektu doufáme, že se 
žáci budou chovat v dopravním pro
vozu bezpečně, zodpovědně a s res
pektem.

Petra Švábenská
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Cesta ve tmě – žáci 3. C podpořili nevidomé spoluobčany
V pátek 27. dubna se na Masa

rykově náměstí v Boskovicích 
uskutečnila soutěž ve výkonu 
vodicích psů „Cesta ve tmě“. Tuto 
akci pořádala Škola pro výcvik 
vodicích psů VODICÍ PES. Nevi
domí soutěžící se svými vodicími 
psy procházeli určenou trasu, cvi

čitelé hodnotili dovednosti psa, 
např. vyhledávání objektů, obchá
zení překážek, poslušnost apod.,  
i schopnost spolupráce nevidomého 
pána a jejich vzájemnou souhru. 

Kromě soutěže byl po celou 
dobu připraven doprovodný pro
gram. Měli jsme možnost vyzkou

šet si pohyb za simulace zrakového 
postižení, kompenzační pomůcky 
pro nevidomé a slabozraké, podíva
li jsme se na ukázky tance se psem 
a vystoupení dětí z MŠ Boskovice. 

Naše třída 3. C tuto akci pod
pořila nejen svojí přítomností, ale 
také dárkem, na který se složili 

všichni žáci třídy. Společně jsme 
předali obrovský dárkový koš plný 
pamlsků pro naše čtyřnohé přáte
le.

Talentmánie 3. až 5. tříd
V pátek 4. května se žáci 3. až 5. tříd sešli v tělocvičně, aby zhlédli 

vystoupení vybraných žáků. A že bylo na co se dívat! Děti předvedly svůj 
talent ve sportovních, tanečních, pěveckých číslech a k vidění byly i vtipné 
scénky, kouzla i triky. 

Odborná porota ocenila děti ve dvou kategoriích. 

Kategorie: 
KOUZLA, TRIKY, SCÉNKY
�. Katka Šmirová
2. Eliška Votočková, Ester Svobodová, 
Lea Grubhofferová
3. David Komár

Výsledky dopadly takto:
Kategorie: 
HUDBA, TANEC, SPORTY
�. Jakub Martínek
2. Anežka Pohlová
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V pátek 25. května 20�8 se vybra
ní žáci 2. až 5. tříd zúčastnili již �0. 
ročníku atletického víceboje základ
ních škol okresu Blansko v Kunštá
tě v soutěži nesoucí název „Pohár 
krále Jiřího z Kunštátu“. Žáci sou
těžili ve čtyřech disciplínách – běh 
50 metrů, běh 400 nebo 600 metrů 
dle kategorie, skok do dálky a hod 
kriketovým míčkem. Naše dvanácti

členná výprava byla velice úspěšná. 
Většina našich závodníků se umís
tila alespoň v jedné disciplíně do  
�0. místa, což je vzhledem k celkové
mu počtu účastníků (asi 50 účastní
ků v jedné kategorii) obdivuhodné. 

Největší úspěchy slavili hoši 
v mladší kategorii. Dominik Dostál 
se umístil na výborném 2. místě 
ve skoku do dálky a Michal Sych

ra slavil „bednové“ úspěchy hned 
ve dvou disciplínách, a to v běhu 
na 50 metrů, kde získal 2. místo a 
v běhu na 400 metrů, kde získal  
3. místo. Kromě těchto medailových 
výkonů, společně se třetím závodní
kem Jakubem Martínkem (všichni 
žáci 3. D), se ve většině disciplín 
objevovaly jejich výkony mezi deseti 
nejlepšími. Zaslouženě pak po sečte

ní všech bodů získalo toto družstvo 
v kategorii mladší chlapci v disciplí
ně čtyřboj �. místo. 

Těmto hochům, ale i ostatním 
reprezentantům naší školy velice 
děkuji za krásné sportovní chvíle, 
fair – play chování a za pohodovou 
atmosféru, která provázela celou 
soutěž. 

Jindřiška Konečná

Pohár krále Jiřího z Kunštátu

Družina pomáhá
V úterý 22. května jsme 

se vydali v kroužku Všeználek 
k dětem do Denního centra Ema
nuel, které poskytuje denní pobyt 

lidem s mentálním a kombinova
ným postižením. A co bylo cílem 
naší návštěvy? Chtěli jsme předat 
dárky a hračky, které děti donesly 
během celodružinové akce „Bur

za hraček“. Neboť i po skončení 
akce měly děti ještě možnost nosit 
další hračky či plyšáky, s kterými 
si již nehrají a mohou posloužit 
jiným. 

Následná radost v očích klien
tů centra Emanuel je nepopsatel
ná. Bylo nám potěšením, že jsme 
mohli pomoci a návštěvu v zaříze
ní jsme si parádně užili.

Akce školní družiny
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Závody na kolech a koloběžkách
Úterní odpoledne 29. května 

jsme se zúčastnili akce „Závody 
na kolech a koloběžkách“, kterou 
pořádala školní družina pracoviště 
nám. 9. května. Naši školní družinu 
reprezentovalo 9 dětí z prvních tříd, 
5 dětí z druhých tříd, 3 děti z třetích 
tříd a dvě děti ze čtvrtého ročníku. 
Akce byla úspěšná a počasí nám vel
mi přálo. Výsledkem bylo obsazení 
prvního místa v kategorii třetích 
tříd na kole a vyhrál jej Richard Ška
rvada. Všechny děti dostaly drobné 
občerstvení a spokojeni jsme odchá
zeli zpět do školní družiny.

Výlet do DinoParku a Zoo Vyškov
Ve čtvrtek 3�. května jsme pořá

dali výlet ke Dni dětí do vyškovské
ho DinoParku spojeného se ZOO. 
Vyráželi jsme hned po skončení vyu
čování a sluníčko nám krásně svíti
lo celé odpoledne. Po příjezdu do 
ZOO jsme ihned nastoupili na spe

ciální vláček DinoExpres, který nás 
převezl do DinoParku. DinoPark se 
totiž nachází v lesoparku na okraji 
Vyškova. Jakmile se před námi ote
vřela brána do druhohor, už na nás 
dinosauři koukali ze všech stran. 
V úvodu jsme si zašli zhlédnout 4D 

kino, které bylo pro děti obrovským 
zážitkem. Při promítání byly potřeba 
3D brýle, ale hlavně se dětem hýba
la podlaha pod nohama, což většina 
vůbec nečekala. 

Po skončení filmu následovala 
samotná prohlídka dinosaurů. Děti 

si zde nakoupily spousty suvenýrů a 
drobného občerstvení. Poté nás vlá
ček opět odvezl zpět do ZOO, kde 
jsme si prošli jednotlivé expozice. 
Spokojeni a vyřáděni jsme nastoupi
li do autobusu, který nás dovezl ke 
škole.

Školní výlety na 1. stupni

V pátek 8. června se vydali žáci prvních tříd na výlet při
pravený SVČ Boskovice. Cestou za pokladem plnili zajíma
vé úkoly, ve kterých se seznamovali s historií naší obce. Své 
putování zakončili na hradě, kde nalezli ukrytý poklad. 

Dne 30. května se třídy 2. D a 2. E zúčastnily výletu, kte
rý organizovalo SVČ. Cílem výletu bylo dobýt hrad a získat 
ukrytý poklad. Cestou za pokladem museli žáci plnit mnoho 
zajímavých úkolů, které je seznamovaly s historií, význam
nými osobnostmi a zajímavostmi Boskovic a blízkého okolí. 
Nakonec byl hrad dobyt a žáci se mohli radovat ze získaného 
pokladu. Výlet se nám všem velice líbil a odnášíme si z něj 
mnoho krásných zážitků.
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Třeťáci odjeli v úterý 5. června do Velkých Losin. Navštívili muzeum 
papíru i ruční papírnu. 

Ve sportparku si užili průlezky, lezeckou stěnu a různé lanové atrakce. 

Cílem výletu čtvrťáků byl větrný mlýn v Rudici a jeskyně Balcarka. 

Ve středu 30. května si žáci z 5. C a 5. D sbalili batůžky a vyrazili na výlet do přírodního areálu Velká dohoda. V roce �928 tam byla postavena 
vápenka, která tam stojí dodnes. Bylo to tam super! Stojí za to zkusit třeba jízdu lanovkou přes celý areál, který tak uvidíte ptačí perspektivou v rychlosti 
50 km/h, nebo lanový park plný těžkých prolézaček a skákaček. Nechyběl stánek s občerstvením. Všichni si to moc užili.

Závěrečná besídka čtvrťáků 
pro rodiče

Dne �4. června čtvrťáci pod 
vedením paní učitelky Palánové a 
Švábenské předvedli rozlučkovou 
besídku pro rodiče. Vystupovali 
až na malé výjimky téměř všichni 
a nutno říci, že byli opravdu šikov
ní a předvedli spoustu zajímavých 
věcí. 

Rodiče mohli vidět svoje rato
lesti, jak hrají na kytary, příčnou 
flétnu, trumpetu a klávesy, při 

cvičení, tanci i akrobacii. Všichni 
jsme se zasmáli vtipným scénkám. 
Viděli jsme pár triků a jeden pokus, 
zdali je přítomen „kyslík“. 

Dívky ze 4. C připravily překva
pení pro paní učitelku Švábenskou, 
která byla z jejich vystoupení vel
mi dojatá. Na závěr paní učitelky 
poděkovaly rodičům i jejich dětem 
za krásnou spolupráci během čtyř 
let školní docházky.
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Oslava konce 
školního roku

V úterý 26. června 20�8 odpo
ledne v areálu školy proběhla osla
va konce školního roku tentokrát 
pod názvem „Před sto lety jako 
dnes zábavu si užiješ“. Připomněly 
se takové události, jako byl vznik 
první republiky v roce �9�8 a také 
devadesátileté výročí od dokončení 
Muchovy Slovanské epopeje. V rám
ci akce se pořádala soutěž pro třídní 
kolektivy na téma „Vlastenectví“. 
Děti si mohly vyrobit vlastní placku, 
občerstvit se, pobavit se, zasporto
vat si a vyfotit se podle módy první 
republiky. 

O taneční zábavu se postaral 
Patrik Oujezský a taneční skupina 
Body Rockers Squad. I přes nepří
znivé počasí si žáci užili diskotéku 
i pěnu. Děkujeme tímto Spolku 
rodičů ZŠ, zejména paní Lukešové, 
za organizaci celé akce.

Rozhovor s paní učitelkou  
Poulíčkovou

Co vás přimělo učit zrovna pří-
rodopis a tělocvik?

Vždy jsem ráda sportovala a 
zajímalo mě lidské tělo a příroda,

Jaké 3 sporty vás baví nejvíce?
Nejvíce vytrvalostní běh a dále 

tenis a lyžování,
Kde jsou podle vás hodnější 

žáci…na budově Sušilova, nebo 
Zelená?

Na každé budově jsou bezvadní 
i problémoví žáci, proto nemůžu jed
noznačně odpovědět,

Co se vám líbí na naší škole 
(Sušilova)?

Upřímní žáci, kteří nenosí nos 
nahoru,

Jak budete trávit letní prázd-
niny?

Pojedu do Řecka a do Chorvat

ska a budu si užívat letních dnů a 
sluníčka,

Jak dlouho už učíte?
Učitelskému povolání se věnuji 

zhruba 25 let.
Nejlepší zážitek, který jste se 

žáky zažila?
Hezkých zážitků bylo hodně, 

takže nejde vybrat nejlepší. Ale hod
ně se mi líbil lyžařský výcvik 20�8 se 
sedmáky z naší budovy ze Zelené,

Co vám nejvíce vadí na chová-
ní žáků?

Nejvíce mi vadí, když žáci 
nemají úctu k učitelům. (Nerada 
píšu poznámky,)

Otázky vymyslely a rozhovor 
zpracovaly:

Veronika Kosičková  
a Adéla Opálková, 8. D

Pro toto číslo nám poskytla rozhovor paní učitelka Poulíčková, kte-
rá na naší budově učí tělesnou výchovu a přírodopis.
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Projektové dílny ke Dnu Země
Letošní ročník Dnu Země proběhl pro vybrané třídy prvního a druhého 

stupně formou dílen, do kterých se žáci zapisovali podle svého zájmu. 
Výtvarná dílna (vedoucí Mgr. Veronika Hošková) 

Výtvarná dílna byla zřízena v prostorách školního dvora. Žáci utvořili 
dvě pracoviště, na kterých pracovali se dřevem, přírodním i umělým materi
álem. Na prvním pracovišti malovali žáci akrylovými barvami na oblázky a 
dřevěné pláty. Na druhém pracovišti vyráběli pestrobarevné stromy z větví, 
které zdobili papírovými motýly a plyšovými kuličkami. Hotové práce byly 
umístěny v prostorách školy.  

Literární dílna (vedoucí Mgr. Martina Kubová)
Literární dílna byla zřízena v zámeckém parku. Každý z žáků si přine

sl svou oblíbenou knihu, kterou představil ostatním spolužákům a ze kte
ré přečetl krátký úryvek. Následovala diskuze a připravené otázky a kvíz 
k daným knihám. Žáci si také společně vytvořili čtenářský strom.

Dramatická dílna (vedoucí Mgr. Kateřina Kolářová)
Realizace dramatické dílny probíhala v parku před budovou zámeckého 

skleníku. Žáci byli rozděleni do skupin. Každá skupina obdržela obrázek, 
který se měla pokusit reprodukovat pomocí přírodních materiálů, které lze 
najít v okolí parku. Žáci také dostali za úkol sestavit ucelený příběh z vět 
napsaných na rozstříhaných papírkách a dále dramaticky ztvárnit pohádku 
o Moudrých dubech a nafoukaném větru. 

Dílna Historie vzácných stromů v Boskovicích (vedoucí Mgr. Ludmila 
Grenarová)

Žáci byli rozděleni do skupin, které dostaly za úkol zmapovat historii 
vzácných stromů ve městě Boskovice. Součástí dílny byla i exkurze k těmto 
stromům spojená s výkladem jejich historie. Výstupem byl písemně i výtvar
ně zpracovaný plakát pojednávající o vzácných stromech v Boskovicích.  

Sportovní dílna (vedoucí Mgr. Jan Bohatec, Mgr. Eva Skotáková, Mgr. 
Zdeněk Oldřich)

Sportovní dílny probíhaly v prostorách školy a v jejím okolí. Žáci z díl
ny pana učitele Oldřicha cvičili ve školní posilovně. Skupina pana učitele 
Bohatce zamířila k boskovickému Hradu, kde žáci plnili zadané úkoly, hráli 
vybíjenou, fotbal, lezli po lanech a také si povídali o vzácných boskovických 
stromech. Skupina paní učitelky Skotákové plnila nejen zábavné logické 
kvízy, vyráběla také z přírodních i umělých materiálů stromy podle vlastní 
fantazie a realizovala sportovní aktivity.

Dílna Strom života (vedoucí Michaela Korcová DiS.)
Žáci ze skupiny paní asistentky Korcové se učili sestavovat rodokmen 

své rodiny. Žáci obdrželi výkres formátu A2 a barevné papíry ze kterých 
vystřihovali listy. Do nakreslených stromů následně vepisovali jména a data 
narození svých předků.

Exkurze do arboreta Šmelcovna (vedoucí Mgr. Jarmila Kotrhonzová)
Žáci zamířili na exkurzi do arboreta Šmelcovna, kde se seznámili s tam

ními exponáty, jejich historií a principy jejich pěstování.

Foto Výtvarná dílna
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Dílna Historie vzácných stromů v Boskovicích Vybrané práce žáků z Dílny Historie vzácných stromů 
v Boskovicích

Literární dílna
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Dílna Posilovna (Silný jako strom s Mgr. Zdeňkem Oldřichem)

Dramatická dílna
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Sportovní dílna paní učitelky Evy Skotákové
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Hra na město
Od března do května se třída 6. 

D zúčastnila projektu Hra na měs
to. V hodinách výchovy k občanství 
jsme se učili o obci, o tom, co je 
to samospráva obce, jak se volí do 
obecní samosprávy. Povídali jsme si 
o zajímavých boskovických památ
kách, zjišťovali o nich více infor
mací a ve skupinách připravovali 
jednodenní prohlídku Boskovic pro 
kamarády z jiného města.

V hodinách českého jazyka jsme 
připravili anketu pro obyvatele Bos
kovic, získávali odpovědi na anket
ní otázky a následně ve skupinách 
zpracovali formou grafů.

V dubnu jsme se vydali na Měst
ský úřad Boskovice, kde nás čekal 
pan tajemník David Škvařil, referent 
pro styk s veřejností Jaroslav Parma 
a referentka kultury, paní Zoja Mala
chová. Pan tajemník Škvařil nás 
seznámil s chodem města a městské
ho úřadu, řekl, kdy a kde se schází 
zastupitelstvo města, rada města a 
podobně. Pan Parma nás seznámil 
s webem města a řekl nám něco o 
partnerských městech Boskovic. Na 
závěr nás paní Malachová provedla 
po jednotlivých odborech.

Následovala beseda s panem 
místostarostou Petrem Malachem, 
který nám řekl něco o sobě, o tom, 
co má na starosti, jakými oblastmi se 
zabývá. My jsme ho naopak sezná
mili s výsledky ankety, kterou jsme 

zpracovávali. Na závěr nám odpově
děl na otázky, které nás zajímaly.

Projekt jsme uzavřeli návštěvou 
boskovické knihovny, kde nám paní 
knihovnice nachystala čtenářskou 
dílnu na téma Pověsti o Boskovicích 
a blízkém okolí.

Třída 6. D

Dne 23. duna 20�8 navštívily 
třídy 6. C a 6. D za doprovodu paní 
učitelky Kolářové a Kubové Měst
ský úřad v Boskovicích. Nejdříve 
jsme si povídali s panem tajemní
kem Davidem Škvařilem a tiskovým 
mluvčím panem Parmou. Ukazovali 
nám i webové stránky a říkali nám, 
že s nimi vyhráli i nějaké soutěže. 
Dozvěděli jsme se, že si můžeme 
na internetu prohlédnout nově i 
virtuální prohlídky města a radni
ce. Poznali jsme partnerská města. 
Zjistili jsme, že ke schválení potře
buje rada více než polovinu hlasů, 
alespoň �4 hlasů. Podívali jsme se 
i do kanceláře starostky. Po budo
vě úřadu nás provázela paní Zoja 
Malachová. Prohlédli jsme si infor
mační tabule nebo portréty sportov
ců, kteří vstoupili do síně slávy. Až 
budeme potřebovat jít na radnici, už 
budeme vědět, jak to tam funguje. 
Nejvíce se nám líbila zasedací míst
nost. Exkurze po městském úřadě 
se nám líbila. 

Třída 6. C

Listování
Dne 2. května se třídy 6. D, 7. C 

a 7. D vydaly do zámeckého sklení
ku na představení Jak být klukem/
holkou z projektu Listování. Herci 
Alan Novotný a Markéta Lánská 
nám formou scénického čtení před

stavili téma puberta. Četli úryvky 
z knih a hráli scénky, u kterých se 
celé obecenstvo velmi bavilo. 

Představení hodnotíme �0 body 
z �0 :)

Třída 6. D

Osvětim

V pondělí 7. května jely třídy 8. 
C a 9. D do Osvětimi. Měli jsme pol
ského průvodce, který uměl česky. 

Prošli jsme si celý areál, ve kte
rém byly velké domy a v nich vitríny 
s různými věcmi, například s vlasy 
oholených vězňů a výrobky z nich. 
Dále jsme si tam prohlédli fotky z té 
doby, třeba jak lidé vypadali, když 
opouštěli tábor po ukončení války. 
Plynové komory tam nebyly, protože 

Němci je před odchodem zničili.
Potom jsme popojeli k Březince, 

kterou jsme si taky prošli. Viděli jsme 
např. pryčny, na kterých spali vězni, 
a dozvěděli jsme se, že to dřív byly 
stáje. Dost mě zaujalo, že jsem viděla 
až na druhou stranu tábora, protože 
se rozprostíral na rovné ploše.

I po tak dlouhé době tam bylo 
hodně stísněně.

Adéla Šebková, 8. D

Barevné čtvrtky
Po úspěšných loňských Fashi

on Days vyhlásil školní parlament 
na začátku dubna Barevné čtvrtky. 
Každý čtvrtek od 5. dubna do 2�. 
června byl ve znamení jiné barvy. 

Akce se setkala s velkým ohlasem ze 
strany žáků. Každý čtvrtek o velké 
přestávce se všichni žáci oděni do 
příslušné čtvrteční barvy vyfotili na 
školním dvoře.
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Svět knihy
V pátek ��. května navštívil Čte

nářský klub naší školy veletrh Svět 
knihy 20�8, který se konal v Praze. 
Tento veletrh se v Holešovicích 
konal už po čtyřiadvacáté a čtenář
ský kroužek ho navštívil podruhé. 
Odjížděli jsme ráno vlakem z Bos
kovic. Rovnou z pražského hlavního 
nádraží jsme jeli do Holešovic. Zde 
jsme si prošli jednotlivé stánky, nav
štívili besedy s některými spisovateli 
a spousta z nás si zde nakoupila své 

oblíbené knížky. Letošním tématem 
veletrhu byl komiks. Na své si tak 
přišli třeba fanoušci Rychlých šípů. 

Autogramiádu zde měl třeba 
Robin Cook, který představil svou 
nejnovější knihu Hostitel. Byly zde 
připravené i různé soutěže a česká 
i zahraniční vydavatelství zde měla 
svoje stánky. Když jsme se pak vla
kem vraceli zpět, každý z nás si vytá
hl svou novou knihu a celou cestu 
si četl.



�6

Setkání žákovských parlamentů
Dne �8. května se velké zasedací místnosti městského úřadu sešly parla

menty ze všech budov boskovické základní školy. Bylo tam pro nás přichys
tané občerstvení. Paní místostarostka Hamalová nás přivítala a řekla nám 
několik zajímavostí o školách v Boskovicích, například, která škola byla 
nejstarší nebo na které střední školy se hlásí nejvíce studentů. Potom jsme 
na řadu přišli my. Každý školní parlament měl představit svou činnost. Při 
prezentaci jsme představili naše časopisy, kroniku parlamentu a řekli, co 
všechno pro školu děláme a jaké akce jsme organizovali. Setkat se s jinými 
parlamenty bylo velice příjemné. Jako dárek jsme dostali blok s papíry, pro
pisku a sušenku. Každá škola získala knihu o Boskovicích. 

Miriam Bartošová, 7. C

Když jsme přišli na úřad, už tam čekali žáci ze Zelené a za chvíli přišli 
ze Slovákové. První se nám představovala Zelená, jejich paní učitelka řek
la stručně, co s parlamentem dělají a žáci povídali o Mikulášské akci. Po 
Zelené jsme se představovali my. Nechci nás přechvalovat, ale podařilo se 
nám to, protože jsme se představovali sami bez pomocí paní učitelky. Všem 
se líbila naše kronika, obzvláště paní místostarostce. Po nás šla Slováková, 
jejich paní učitelka je představila a pomohla jim s proslovem. Obě školy to 
měly moc hezké a povídali o spoustě zajímavých akcí. Ze Zelené adoptovali 
zvířátka v ZOO a na Slovákové měli den s mazlíčky. 

Martina Lukešová, 7. C

Boskovice a okolí v literatuře
Ve čtvrtek 24. května jsme šli 

v hodinách českého jazyka do měst
ské knihovny, kde si pro nás paní 
knihovnice připravila besedu na 
téma Boskovice a jeho okolí v lite
ratuře. 

V první části programu nám 
paní knihovnice říkala o význam
ných spisovatelích v Boskovicích. 
Například Jaroslav Bránský, který 
psal hlavně o Židech, protože vyrůs
tal židovské čtvrti a měl tam hodně 
kamarádů. Potom Miroslava Minxo
vá, Ivana Havelková, Lenka Dokou

pilová a Zdeněk Peša. 
V druhé části programu nám 

paní knihovnice rozdala pověsti 
do skupinek a my jsme si je měli 
přečíst. Já, Eliška a Sára jsme měli 
pověst o loupežníku Žumapchovi, 
který rád zabíjel, ale nakonec to 
dopadlo dobře. Pak jsme měli za 
úkol ostatním pověst převyprávět a 
ukázat na mapě místo, kde se pověst 
odehrála. Jsem ráda, že si na nás 
paní knihovnice udělala čas a sdělila 
nám zajímavé informace. 

Emily Aguilar Olivares, 5. C

Výlet Kosmos Brno

Dne 30. května navštívili zájem
ci z 8. a 9. tříd výstavu Kosmos v 
Brně. Celkem jelo 44 žáků z budov 
Slovákova a Sušilova. Celou výpravu 
doprovázeli pan učitel Nymburský, 
pan učitel Poulíček a paní asistentka 
Korcová.

Samotný výlet začal ráno, když 
jsme ze Skalice jeli asi v 7:30 vlakem 
do Brna. Na výstaviště jsme dorazili 
v 9 hodin, zde byl potom rozchod 
do �0:30. Celá výstava byla na téma 

vesmír a kosmonautika. Výstava 
nám nabídla spoustu krásných před
mětů k nahlédnutí, jako například 
modely raket, skafandry, vesmírné 
předměty. 

Na konci výstavy následoval 
odpočinek a po té cesta domů. Celý 
tento výlet se nám moc líbil a jsme 
rádi, že jsme se ho mohli zúčastnit. 
Děkujeme všem učitelům, kteří s 
námi jeli. 

Jolana Venclů, 8. D
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Ať žijí duchové
Dne �4. 6. se na hradě Boskovi

ce uskutečnilo muzikálové předsta
vení Ať žijí duchové, které sehráli 
studenti ZUŠ Boskovice. 

Hrdiny veselé dětské hudební 
komedie jsou chlapci a děvčata, kte
ří vytáhnou do boje proti některým 
dospělým ze své obce, když chtějí 
proměnit starý hrad v zemědělský 
objekt. Za pomoci duchů, rytíře Vilé
ma Brtníka z Brtníku a jeho dcerky 
Leontýnky obývajících zchátralý 
objekt, a mnoha trpaslíků, které rytíř 
přivolal, se jim podaří dosáhnout cíle 
 hrad je opraven a předán do péče 
dětí. Z Leontýnky, která si stěžuje na 
osud nesmrtelných bytostí, se díky 
kopretině darované Dlouhým Jendou 

z lásky stane normální dívka. 
Ve sboru zpívala naše spolužač

ka Kristýna Šafránková. V jedné 
z hlavních rolí jsme mohli vidět i 
Jáchyma Sekaninu z 9. D. Pohád
kový muzikál Ať žijí duchové s pís
ničkami Zdeňka Svěráka a Jaroslava 
Uhlíře vznikl na motivy stejnojmen
ného filmu (�977), který všichni 
známe z dětství. 

Děti krásně hrály a tancovaly za 
doprovodu orchestru. Líbil se nám 
hlavně nezapomenutelný vedoucí 
samoobsluhy Jouza. Představení 
bylo velmi povedené a moc se nám 
líbilo. 

Gabriela Michálková  
a Julie Siverová 7. C

Den na ruby
Na schůzkách žákovského parla

mentu na Sušilce jsme si odhlasova
li projekt Den naruby – den, kdy si 
žáci vyzkouší roli učitele. Do toho
to projektu se přihlásilo 25 žáků 
z 5. – 9. tříd. Myšlena takového pro
jektu se líbila i učitelům a na poradě 
ji odsouhlasili. Velkou podporou 
nám je tradičně pan zástupce Žá
ček. Každá skupinka žáků si vybrala 

učitele nebo třídu, ve které by chtě
li učit. Zeptali se učitelů z prvního 
stupně, zda by mohli v jejich třídách 
učit a pokud učitelé souhlasili, zača
lo se s přípravami na hodinu. Všich
ni jsme se na tento den moc těšili, 
i když někteří z nás byli trochu ner
vózní. Nakonec to dopadlo výborně 
a příští rok bychom chtěli Den naru
by zopakovat. 

Zpětná vazba: 
Ester Láníková, Zuzana Vavříč-

ková a Adéla Cecavová z 8. C:
V pondělí jsme si vyzkoušely být 

učitelkami. Učily jsme ve třídě 5. C 

český jazyk  čtení. Spolu jsme hráli 
hry, četli a plnili pracovní list. 

Hodina se nám moc líbila a 
doufáme, že ani páťáci se s námi 
nenudili. 



�8

Paní učitelka Eva Klevetová, 2. D:
Dne �8. 6. 20�8 v rámci projektu 

Den na ruby se 3 žákyně z 5. C Alžbě
ta Cénková, Emily Aguilar Olivares a 
Ester Svobodová chopily výuky mate
matiky ve třídě 2. D. V konzultaci 
jsme si ujasnily, jaké učivo děti zvlá
dají, jaké možnosti ve třídě máme, 
kam to všechno mohou směřovat a 
čeho mohou využít. Ve finále dostaly 
volnou ruku a zpracování vyučovací 
hodiny se zhostily velmi zodpovědně 
a kvalitně. Vytvořily vlastní pracovní 
list, který obsahoval hravá cvičení, ale 
i řadu příkladů a slovních úloh. Celou 
hodinu prokládaly didaktickými hra
mi a dle mého upřímného názoru 
měly všechny tři pro výuku velký cit. 

Snažily se vyhledávat pomalejší žáky 
a těm pomáhat, hlídaly si však také, 
aby ani rychlejší neotáleli. Procházely 
mezi lavicemi, motivovaly odměnou, 
opravovaly pracovní list – a to vše na 
jejich věk velmi zkušeně. Žáky 2. D 
jejich hodina natolik nadchla, že 
jsme se domluvily na další spolupráci 
a napříště si děvčata vyzkouší hodinu 
tělesné výchovy. Celý tento projekt 
má velký potenciál a já mu nemůžu 
dát do budoucna nic víc než velkou 
zelenou, protože v sobě skrývá mno
ho pochopení a poznání, ať už ze 
strany žákučitel nebo učitelžák.

Všem učitelům a žákům děku-
je  za  podporu  Žákovský  Parla-
ment

Emílie Ryšavá a Tereza Dvořáko-
vá, 7. D

My jsme šly učit český jazyk do 
4. D.  Žáci se nám představili a řek
li, co je na českém jazyce baví nej
více. Hráli jsme ve skupinách různé 
češtinářské hry se slovními druhy. 

Žáci čtvrté třídy byli velice spoko
jení, každý na konci hodiny řekl, že 
to bylo super. I nás to velice bavilo. 
Byla to nová, zajímává a dobrá zku
šenost. Tenhle den byl velice příjem
ný, s žáky se dobře pracovalo a bylo 
to super.

Martina Lukešová, Miriam 
Bartošová, Natálie Přibylová a Filip 
Novotný, 7. C:

Učili jsme 4. C tři hodiny. První 
hodinu TV a druhou a třetí hodinu 

TV. Na konci hodiny nám žáci řekli, 
že se jim to moc líbilo. Vybrali jsme 
si 4. C, protože tam máme sourozen
ce. V TV jsme šli běhat do schodů a 
rozdali diplomy. 

Tomáš Straka, Jáchym Sekanina 
a Dominik Hofírek, 9. D:

Byli jsme učit druháky tělesnou 
výchovu. Začali jsme rozběháním a 
rozcvičkou. Potom děti hrály Rybič

ky, rybáři jedou. Byla to taková 
zábava, že jsme se k nim připojili. 
Po rybičkách děti hrály Boj o klíče. 
Nakonec si zahráli žáci Mrazíka. 
Docela jsme si to užili

Výlet 5. C
S 5. C jsme si sbalili batůžky a 

vyrazili na výlet do přírodního areá
lu Velká Dohoda. 

V roce �928 tam byla postave
na vápenka, která tam stojí dodnes. 
Bylo to tam nejlepší. Stojí za to 
zkusit třeba jízdu lanovkou přes 

celý areál, který tak uvidíte ptačí 
perspektivou v rychlosti 50 km/h, 
nebo lanový park plný těžkých pro
lézaček a skákaček. Stánek s občer
stvením nechyběl. Všichni si to moc 
užili. 

Ester Svobodová, 5. C
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Výlet 6. D
Když jsme přijeli do chaty 

Macocha, kde jsme byli ubytováni, 
tak nám paní učitelky donesly klíčky 
od našich pokojů. Když jsme se uby
tovali, šli jsme lesem, polní cestou, 
atd…. Když jsme docházeli k Velké 
Dohodě, začalo nám pršet. Jakmile 
přestalo, navštívili jsme lanové cen
trum. Měli jsme možnost se za �50 
korun projet velkou lanovkou nad 
areálem. Po příchodu do chaty jsme 
se převlékli z mokrého oblečení a šli 
jsme dolů na večeři. 

Ráno jsme si před snídaní zaba
lili věci a šli jsme na snídani. Po sní

dani jsme měli možnost si zakoupit 
různé suvenýry. Po koupení suvený
rů jsme šli do Skalního Mlýna, kde 
jsme si mohli koupit jídlo, pití,… 
Vláčkem jsme dojeli k Punkevním 
jeskyním. Prošli jsme jeskyní k lodič
kám, kterými jsme dopluli ven z jes
kyně. Pak nás lanovka vyvezla zpět 
k chatě. 

V jídelně jsme čekali, než nám 
dovezou oběd. Naobědvali jsme se 
a po obědě jsme odešli na autobus. 
Ten nás dovezl k vlaku a vlakem 
zpět do Boskovic. Výlet se nám 
líbil.

Akční výlet na Suchý

Ve dnech 2�. – 22. června se 
konal školní výlet 7. C a 7. D. Žáci 
vyjeli s paní učitelkou Hoškovou, 
Klevetovou a Kolářovou na kolech 
na Suchý, jelo se přes Hrádkov a 
Velenov. Druhá skupina žáků  vede
ná paní asistentkou Korcovou a 

maminkami od Pavla Menšíka a od 
Adama Sabola  šla pěšky přes Val
chov, kde se všichni osvěžili výbor
nou zmrzlinou. Ten den totiž pano
valo extrémně teplé počasí. Hladký 
průběh cesty jistilo doprovodné 
vozidlo, které řídila ségra. 

Po příjezdu se všichni ubytovali 
v hezkých chatkách a šlo se na oběd. 
Po poledním klidu se šlo k rybníku. 
Někteří se koupali, jiní hráli na tráv
níku fotbal. 

Na večeři v místní restauraci 
byly špagety. Potom jsme se chvíli 
schovali v chatkách před bouřkou. 
Když se obloha vyjasnila, rozdělali 
jsme oheň a opekli si buřty. U ohně 
se hrálo na kytaru a zpívalo. Večerka 
byla v deset, byli jsme hodně unave
ní a brzy usnuli. 

Ráno v 7.30 proběhla rozcvička 
a běh na druhou stranu rybníka. Po 
snídani se vyhlásily výsledky soutěže 
o nejuklizenější chatku a podobně 
jako předchozí den proběhla cesta 
zpátky k Sušilce. 

Byl to super výlet. Nikdy na 
něho nezapomeneme. 

Účastníci zájezdu

Tyčinky z listového těsta
Ingredience: 2x listové těsto, 

kečup, sýr, šunka, vejce, může být i 
nějaké koření nebo semínka

Rozválíme listové těsto, které 
potřeme kečupem. Naskládáme na 
něj šunku. Nastrouháme sýr, který 
na těsto nasypeme. Druhé těsto 
také rozválíme a položíme na těs
to první. Nakrájíme na proužky 
s tloušťkou asi 23 cm, mohou 
být i menší. Proužky přetočíme a 
položíme na plech s pečícím papí
rem. Potřeme vajíčkem a nahoru 
můžeme nasypat koření nebo třeba 
sezamová semínka. Pečeme asi 25 
minut na �80°.

Obměna – listové těsto potřeme 
pestem a posypeme parmazánem 
nebo jiným sýrem.

 Dobrou chuť přeje 9. D

Vodáctví
Do letních aktivit patří určitě 

vodáctví, ale musíte si vybrat správ
nou řeku pro plavbu na raftu, kánoi, 
kajaku atd.

Některé řeky jsou obtížnější 
nebo náročné na pádlování, jiné 

zase na pohodu, ale obtížnost řeky 
se může změnit počasím, množstvím 
vody, spadlými stromy, …

V současné době jsou splavné 
třeba tyto řeky: Dyje, Jihlava, Labe, 
Lužnice, Morava, Radbuza, Vltava.
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