
�

Minifotbal 
V úterý 7. čer

vna proběhl okres
ní  turnaj  v mini
fotbale,  kde  se 
fotbalisté  z naší 
školy  umístili  na 
�.  místě.  Postou
pili  do  krajského 
kola,  kde  vybojo
vali krásné 3. mís
to. 

Sestavu  tvo
řili: 

brankář Voj
těch Žilka a hráči 
Dominik Dostál, 
Martin Sychra, 
Michal Sychra, 
Filip Holík, 
Jaromír Hrabec, 
Vít Menšík,  
Matyáš Haluza,  
Tobiáš Lokaj,  
Matyáš Lokaj,  
Vojtěch Štumpa,  
Filip Najer,  
Dan Vajčner  
a Michal Černý. 

Klukům  vel
mi  gratulujeme  a 
přejeme  mnoho 
fotbalových  úspě
chů.

jaro
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Řádili jsme v Laser 
aréně

Přírodovědná soutěž

Poslední  společná  cesta  se 
studentkami  SPgŠ  v rámci  jejich 
praxe  nás  zavedla  kolem  celého 
světa. Našimi průvodci byly další 
pohádkové  postavičky  z Večer
níčků, nerozlučná dvojka Bolek a 
Lolek. 

Cestou  jsme  navštívili  Indii, 
kde jsme si vyzkoušeli mnoho růz
ných chutí a vůní místního koření. 
Daleko  na  severu  jsme  se  sezná

mili  s životem  v Grónské  zemi. 
V Egyptě jsme se naučili luštit hie
roglyfy a Čína zase prověřila naši 
jemnou motoriku v podobě práce 
s čínskými hůlkami. K samotnému 
závěru jsme se proskákali pro slad
kou odměnu jako správní klokani. 
Odpoledne jsme si nejen užili, ale 
dozvěděli jsme si i spoustu zajíma
vostí o životě v jiných zemích. 

Školní družina

Bolek a Lolek vyrážejí do světa

Poslední  březnový  týden  jsme 
postupně s družinou vyrazili do ulic 
a naše cesta měla konkrétní cíl, a to 
Laser arénu v Boskovicích. 

Vyzkoušeli jsme si řádění v laser 
aréně a za doprovodu námi vybrané 
hudby  jsme  si  zábavu  maximálně 
užili. 

A že je to zábava jen pro kluky, 
už dávno neplatí! Že jo, holky?

Burza  hraček  bývala  ve  školní 
družině  každoroční  akce,  ale  kvů
li  covidu  se  neuskutečnila.  Takže 
jsme  byli  letos  všichni  rádi,  že  se 
tradice  mohla  obnovit.  Děti  nosí 
hračky, které  jsou u nás vykoupeny 

za naše peníze,  tzv. “družinovky” a 
za ty si pak na burze nakupují hrač
ky.  Družinovky  mohou  ale  získat  i 
různou  činností  v  družině,  jako  je 
například pomoc paní vychovatelce, 
kamarádovi či jiná tvorba a práce.

Burza hraček

Čtvrteční odpoledne �8. dubna 
jsme si s dětmi užívali nejen krásné
ho počasí, ale hlavně jsme šli upálit 
naši  vyrobenou  čarodějnici,  opéct 
párky  a  užít  si  zábavu  s kamarády. 
Odpoledne  jsme  strávili  v krásném 
prostředí parku pod zámkem. Pobyt 

v parku se nám zalíbil natolik, že už 
teď jsou děti natěšené na další ven
kovní  akce.  Tímto  bychom  chtěly 
velmi poděkovat za perfektní servis 
a zázemí firmě Bohatý Catering. 

Vychovatelky školní družiny, 
pracoviště Sušilova

Pálení čarodějnic

Odpoledne  �6.  května  se  naše 
školní hřiště přeměnilo v lesní palou
ček. Zde jsme si s dětmi zkoušeli své 
znalosti z oblasti “broučků, stromeč
ků a kytiček”. 

Na  hřišti  se  objevila  jednotlivá 
stanoviště, kde si mohly děti vyzkou
šet,  zda  poznají  jednotlivé  květiny, 

přiřadí šišku ke konkrétnímu stromu 
či  vyloví  rybičky.  Závěrečné  hledá
ní  broučků  v  trávě  bylo  odměněno 
sladkou dobrůtkou. 

Celé  odpoledne  nás  provázela 
hudba, která nás nejen pořádně roz
pohybovala,  ale  nastartovala  i  naše 
mozkové závity.
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Jako každý rok s družinou vyrá
bíme dárečky pro maminky k svátku, 
tak letos tomu samozřejmě  nemoh
lo  být  jinak.  V  tomto  roce  mamin
ky obdržely od dětí krásné kytičky, 
přáníčka,  srdíčka  s  dárečky  z  3D 
pera  a  společný  obrázek  maminky 
s  dětmi.  A  protože  v  červnu  slavili 
svůj svátek tatínkové, tak jsme nepo

chybně mysleli i na tatínky. Pro ty si 
děti  vyrobily  také  přáníčka  a  srdíč
ka  s  dárečky  z  3D  pera,  ale  ještě 
své  výtvory  doplnily  originálními 
poukázkami přímo pro svého  tatín
ka. O tom, jaký jejich tatínek je, se 
dalo přečíst v pracovním listu, který 
jistě  nejednomu  tatínkovi  vykouzlil 
úsměv na tváři. 

Ponožková výzva
Středeční odpoledne ��. května 

jsme  si  vyzkoušeli  novou  výzvu.  A 
jakou?  No  přece  ponožkovou.  Sta
li  se  z nás  aspoň na malou  chvilku 
módní  návrháři,  kteří  svými  mode
ly  a  návrhy  měli  zaujmout  ostatní 
„návrháře“. 

Tvorba vzorů a funkce ponožek, 
které  nám  každý  představil,  nás 
náramně  pobavila.  Užili  jsme  si 
hodně  legrace.  A  to,  že  jsme  měli 
barevné,  veselé  a  bláznivé ponožky 
na nožkách, bylo samozřejmostí.

Dílny k Svátku maminek a tatínků

V týdnu, kdy slavily všechny děti světa svůj svátek, jsme se s družinou vydali 
také na oslavu. Ovšem v podobě bowlingového zápasu. Navštívili jsme místní 
Bowling v centru Modrá věž. Adrenalin to byl veliký, a i když se někomu neda-
řilo, náladu si spravil výbornou zmrzlinou, která veškeré chmury zahnala.
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Beseda s panem spisovatelem

Naše  další  návštěva  v Muzeu 
Boskovicka  probíhala  v duchu 
knížky  Děti  z Bullerbynu,  kterou 
napsala švédská spisovatelka Astrid 
Lindgrenová.

Jistě  znáte  hrdiny  této  knížky. 
Lasse,  Bosse,  Olle,  Anna,  Britta  a 
Lisa  nás  provázeli  i  naším  progra
mem.  Prožili  jsme  s nimi  příběh, 
ve kterém  jsme měli za úkol udělat 
nákup v místním obchodě ve Storby
nu. Úkol to nebyl vůbec jednoduchý. 
Byli jsme rozděleni na dvě družstva 
a úspěšnější bylo  to družstvo, které 
pečlivě poslouchalo kapitolu „Anna 
a  já  jdeme  nakupovat“.  Paní  Alice 
Hrbková,  která  nám  program  při
pravila,  četla  tuto  kapitolu  s velkou 
trpělivostí  a  naším  úkolem  bylo 

si  zapamatovat  nákupní  seznam. 
A  pak  přišla  naše  chvíle.  Každé 
družstvo šlo nakoupit do obchodu ve 
Storbynu,  vlastně  v muzeu.  Nebylo 
to vůbec jednoduché, jak se na prv
ní  pohled  zdálo.  Vyhrálo  družstvo, 
které provedlo nákup co nejpřesněji 
podle kapitoly v knize. Ve vítězném 
družstvu  bylo  více  dívek.  Přece  jen 
je  vidět,  že  holky  chodí  nakupovat 
více.

Bylo to opět moc fajn. Na závěr 
jsme  si  zahráli  Saluto  Peluto,  pro
hlédli  si  překrásnou  výstavu  kresle
ných komiksů a samozřejmě jsme si 
odnesli  i sladkou odměnu. Na další 
návštěvu muzea se již nyní moc těší
me. 

Žáci 3. D

V muzeu s astrid Lindgrenovou

Svátek  naší  planety  jsme  s prv
ňáčky  oslavili  dne  ��.  dubna.  Ve 
třídách  jsme  si  vysvětlili,  co  tento 
svátek  obnáší,  jaký  má  přínos  pro 
nás a naši planetu.

S dětmi  jsme si povídali o tom, 
jak to chodí v lese. Poté žáci vypraco

vali pracovní list a zhlédli dokument 
na dané téma. Počasí nám přálo, tak 
jsme se vydali do přírody. Za odmě
nu dostali všichni prvňáčci diplom, 
ze kterého měli velikou radost.

Barbora Neužilová  
a Jana Honzáková

Den Země v prvních třídách
Už jste někdy četli pověsti z oko

lí  Boskovic?  A  už  jste  četli  pověsti 
od řeky Svratky a Svitavy? A víte, že 
takové pověsti a příběhy byly napsá
ny i o okolních vesnicích a městech 
jako třeba od Velenova, Černé Hory, 
Svitávky  a  Mladkova?  Že  ne?  Tak 
to vás jistě bude zajímat, že je hned 
několik  knížek,  které  se  těmito pří
běhy jen hemží.

Dvě  z nich  napsal  pan  Zdeněk 
Peša  z Olešnice  a  přijel  si  za  námi 

o  svých  příbězích  popovídat.  Jeho 
návštěva nás velmi potěšila, protože 
jsme právě ve  třídě obě dvě knížky 
četli. Pan Peša nám převyprávěl dva 
příběhy. „Čert a baba“ byl o vzniku 
dvou  velkých  kopců  nedaleko Boři
tova. Příběh „Konec hradu Zubštej
na“ nás přenesl do okolí Olešnicka.

Z návštěvy pana Peši  jsme měli 
opravdu velkou radost, protože jsme 
byli zvědaví, jak vypadá pan spisova
tel naživo.               Žáci 3. C a 3. D

Dne �6. dubna jsme vyrazili na 
exkurzi  do  ČNB  v Brně.  Rozdělili 
jsme  se na dvě  skupiny.  Jedna  sku
pina se šla podívat do centra města 
Brna: k Janáčkovu divadlu, na sochu 
Jošta  Moravského,  ke  kostelu  sv. 
Jakuba, na náměstí Svobody a nako
nec  na  brněnského  draka.  Druhá 
skupina  zamířila  do  banky.  Asi  po 
dvou hodinách jsme se vyměnili. 

V bance  nás  přivítali  velmi  pří
jemní  zaměstnanci.  Prohlédli  jsme 
si  zázemí banky,  starý  trezor,  expo
zici  všech  bankovek  od  keltských 
„duhovek“ až po současnost. Čekaly 
nás různé soutěže zaměřené na ban
kovky  a  mince,  zhlédli  jsme  krátké 
video a dostali jsme dárečky s logem 
ČNB. 

Třídy 4.D a 4.E

Exkurze do České národní banky v Brně
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Ve  středu  ��.  května  přijely 
k nám do školy pracovnice Státního 
zdravotního ústavu a my jsme s nimi 
putovali  za  zdravou  výživou.  Aby
chom to upřesnili – doputovali jsme 
do školní tělocvičny, kde byla připra
vena čtyři stanoviště: jak zdravě jíst, 
jak správně skladovat potraviny, jak 
nakupovat  potraviny  podle  výživo
vých  hodnot  a  jak  správně  pečovat 
o hygienu rukou.

Každý  z nás  si  mohl  vyzkoušet 
správné  mytí  rukou  a  přesvědčit  se 
pod  ultrafialovou  lampou,  zda  jsou 
ruce  skutečně  čisté.  Sestavili  jsme 
si také výživovou pyramidu a naučili 
se,  jak  správně  skladovat  potraviny 
v ledničce.  Zajímavé  pro  nás  bylo 
dozvědět  se  informace  o  složení 
potravin  a  nyní  už  víme,  na  co  si 
máme v obchodě dát pozor. 

Žáci 3. C a 3. D

Putování za zdravým jídlem

Děti ze 3. C si při čtení nadčasových příběhů uvědomily, že každá dětská generace řeší podobné problémy se sourozenci i kamarády.
Spolu s paní Hrbkovou z muzea si zahrály na obchod, přečetly a podrobně rozebraly několik příběhů dětí z Bullerbynu a nakonec si i zasoutěžily na výtvarné 

výstavě Elišky Štefaňákové - My art. Akce byla velmi povedená.

Pohár krále jiřího z Kunštátu
Na Den dětí se vybraní žáci ze 3.   �. tříd zúčastnili atletické soutěže 

v Kunštátu. Z celkového počtu osmi soutěžících naší školy se čtyři z nich 
postavili na stupně vítězů.

Výsledky jsou násle-
dující:
běh na �0 m/mladší 

chlapci  �. místo:  
Jan Straka

hod/mladší chlapci   
�. místo:  
Jakub Kráčalík

skok do dálky/starší 
dívky  �. místo:  
Justýna Ševčíková

hod/starší chlapci   
3. místo:  
Samuel Holub

Všem  zúčastněným 
děkujeme  za  reprezen
taci školy a vítězům gra
tulujeme.

Den Země v 8. D
Žáci se rozdě

lili  do  skupin  po 
čtyřech  až  pěti. 
Každá  skupina 
si  zvolila  vlastní 
zvíře,  které  žije 
v okolních  lesích. 
Každý  člen  sku
piny  se  zaměřil 
na  určitou  část 
–  někdo  nama
loval  dané  zvíře, 
někdo jeho stopy, 
další  na  počítači 
vyhledal  informa
ce o daném zvíře
ti  a  zpracoval  je, 
jiný  žák  rozvrhl 
rozmístění  na 
papír formátu A3 
nebo  A�  a  mate
riály  zpracované 
ostatními  členy 
nalepil.  Vzniklo 
několik  zdařilých 
prací,  které  byly 
umístěny  na  nás
těnku ve třídě.
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Tvoření ve třídě 9. C
Dne  ��.  dubna  �0��  se  celá 

naše škola zapojila do projektu Den 
Země. Paní učitelka nás seznámila s 
ekosystémem lesa a následně jsme si 
o  lese a  jeho obyvatelích popovída
li. Poté jsme si jeden les na ukázku 
vyrobili  rovnou ve třídě. Každý při
šel se svým nápadem, co do našeho 
společného  lesa  přidat  a  vyrobit. 
Pak  jsme  už  vše  postupně  vysklá

dali do krabice a náš les byl hotový. 
Nechybělo v něm křišťálové  jezero, 
posedy,  lavičky, několik  lesních zví
řat, ohniště a stan. Na všechno jsme 
použili  různé  přírodní  materiály.  S 
krabicovým  lesem  jsme  se  vyfotili 
a musím říct, že  jsme  jako kolektiv 
pracovali skvěle. Les se povedl a nás 
všechny to moc bavilo. 

Ester Svobodová, 9. C

Proměna školní zahrady
Na  podzim  roku  �0��  byla 

zahájena rekonstrukce školní zahra
dy. Kácely  se  dřeviny,  prováděly  se 
terénní  úpravy  a  úklidové  práce. 
Na jaře roku �0�� došlo k montáži 
laviček  i  vyvýšených  záhonů,  umís
tění nových nádrží na vodu a  insta
laci vodního čerpadla, sázení keřů a 

rostlin.
Děkujeme  tímto odborné  firmě 

Garso,  panu  školníkovi,  učitelům  a 
žákům za pomoc na školní zahradě, 
vedení školy za podporu a zejména 
paní učitelce Smejkalové i panu uči
teli Dostálovi za uskutečnění celého 
projektu.

Hra na město
Dne �. května se třídy 6. D a 6. E 

vydaly v rámci projektu „Hra na měs
to“ na návštěvu boskovické radnice. 

Nejprve nás uvítali pan tajemník 
David  Škvařil  a  referent  pro  styk  s 
veřejností Jaroslav Parma. Připravili 
si pro nás prezentaci o Boskovicích, 
ze které jsme se dozvěděli základní 
informace o Boskovicích a o chodu 
našeho  města.  Podívali  jsme  se  i 
na  ukázku  z  jednání  zastupitelstva 
města. Seznámili jsme se i s panem 
místostarostou  Petrem  Malachem. 
Následovala  prohlídka  místnosti  s 
fotkami  boskovických  osobností, 

které  se  dostaly  do  síně  slávy.  Pro
hlédli  jsme  si  i  jednací  místnost 
s  cenami,  které  město  Boskovice 
obdrželo, včetně té letošní.

Po  prohlídce  městského  úřa
du  následovala  návštěva  městské 
policie.  Její  zástupci  nám  ukázali 
kamerový  systém,  mohli  jsme  si 
prohlédnout  výbavu  auta,  zkusit  si 
neprůstřelnou vestu, potěžkat pouta 
a „dýchnout si“.

Vše jsme si náramně užili a hod
ně nás to bavilo. 

Silvie Boháčková  
a Adéla Procházková, 6. D

Loupeživí lapkové na Boskovicku
Naše  škola  se  připojila  k osla

vám  osmisetletého  výročí  první 
písemné  zmínky  o  Boskovicích  a 

v květnu připravila na školním dvoře 
výstavu na téma „Loupeživí lapkové 
na Boskovicku“.
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Hrnčířství  je velmi staré řemes
lo,  které  se  rozvíjelo  již  v dobách 
prvopočátku  lidské  existence.  Nej
prve člověk získával pro své výrobní 
účely prosté kameny, které nacházel 
v blízkosti  jílů.  Ty  ho  zaujaly  svou 
tvárností,  kterou  využil  pro  tvorbu 
různých předmětů (např. soška Věs
tonické venuše) a nakonec pro tvor
bu nádob na uchovávání potravin a 
nápojů, ale také olejů, sádla, zeleni
ny a dalších důležitých věcí. Hlína se 
stala  stavební  surovinou, která dala 
technickému  i  kulturnímu  rozvoji 
novou podobu.

I  dnes  je  hlína  důležitým  prv
kem v našem životě. Proto jsme vel
mi  rádi,  že  vedení  školy  zakoupilo 
na jaře letošního roku dvě nové pece 
–  jednu pro pracoviště Slovákova a 
druhou pro pracoviště Zelená a Suši
lova. S keramickou hlínou se nejdří
ve seznámily všechny deváté třídy a 
následovaly i další. Celkem v průbě

hu května si žáci sedmi tříd vytvořili 
svého  motýla.  První  výpal  proběhl 
v nové  peci  koncem  května.  Od  té 
doby proběhly celkem čtyři výpaly i 
přesto, že chybí drobné dovybavení 
jak pece,  tak  i prostoru, kde  je pec 
umístěna.  Keramické  podložky  do 
pece  pro  nový  školní  rok  nám  při
slíbila zakoupit předsedkyně Spolku 
rodičů ZŠ Boskovice, paní Martina 
Lukešová.  Je  skvělé,  že  naše  škola 
už má možnost do výtvarné výcho
vy zařadit toto prostorové vytváření, 
zdokonalovat  ruční  práce,  získávat 
lásku k této tvorbě a třeba pak i roz
víjet  hrnčířské  a  keramické  tradice 
v našem  boskovickém  regionu,  pře
devším  na  Kunštátsku,  Letovicku, 
Velkoopatovicku, ale i Boskovicku. 

Takže  děkujeme  panu  řediteli 
za toto vybavení a popřejme si spo
lečně  co  nejvíce  krásných  výtvorů 
z keramické hlíny.

L. Dostál, učitel Vv

Nová keramická pec  
na pracovišti Sušilova

rychlý konec loupeživých rytířů
Vybrali jsme si pověst o dvanác

ti  loupeživých rytířích, kterak se za 
muzikanty vydávali, a přitom loupili 
a  lidi  mordovali,  dokud  je  srdnatá 
paní Zuzana neodhalila. 

Stalo  se  to  v době,  kdy  na  hra
dě  Boskovice  vládl  pan  Jan  Ježek 
z Boskovic. Tuto pověst jsme výtvar
ně zpracovali.

Žáci 6. D

Velká dohoda
Ve čtvrtek �9. května jsme spo

lečně se třídou 7. D vyrazili do lano
vého centra Velká dohoda.  Jakmile 
jsme  dorazili  do  lomu,  hned  nám 
nasadili  sedáky a helmy a vydali se 
na zipline vedoucí přes celé lanové 
centrum. Následovala  lanová dráha 

s různými překážkami. 
Poté nás  ještě  čekala prohlídka 

jeskyně,  před  kterou  nám  nasadi
li  čelovky.  Všude  kolem  nás  byla 
krásná příroda a výlet jsme si pěkně 
užili. 

Silvie Boháčková, 6.D
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Sportovní úspěchy žáků 2. stupně
4. 5. 2022 se uskutečnil okresní 

turnaj mladších žákyň v přehazova
né.  �.  místo  obsadily  dívky:  Adéla 
Kršňáková, Eliška Pečinková, Dani
ela Pospíšilová, Vanesa  a Valentina 
Michálkovy, Laura Turečková, Amé
lie Hrebíková, Vanesa Cepková, Jola
na Soukopová a Kateřina Vafková. 

5. 5. 2022 proběhl okresní  tur
naj starších žákyň v přehazované. �. 
místo vybojovaly: Ester Svobodová, 
Miriam  Pečarková,  Nikol  Marková, 
Kateřina Roudná, Hana Jakubcová, 
Emma Termerová, Sofie Čermáková 
a Monika Vojtěchová. 

11. 5. 2022 bylo  okresní  kolo 
Poháru  rozhlasu  mladších  žáků  a 
žákyň v Blansku. 

Zúčastnili  se:  Tobiáš  Kráčalík, 
Adam Langr, Tobiáš Lokaj, Richard 
Škarvada,  Samuel  Moris,  Michal 
Sychra, Martin Sychra, Filip Holík, 
Dominik  Dostál.  Celkově  byla 
družstva na �. místě. 

Výsledky mladších žáků jsou 
následující:
�.  místo  v běhu  na  60  m:  Michal 

Sychra,
�. místo ve štafetě � x 60 m: Domi

nik  Dostál,  Filip  Holík,  Michal 
Sychra, Tobiáš Kráčalík,

6.  místo  v hodu  míčkem  a  8.  mís
to  ve  skoku  vysokém:  Dominik 
Dostál,

8. místo  se  skoku  dalekém: Michal 
Sychra,

9. místo v hodu míčkem: Adam Lan
gr.

Z mladších žákyň se zúčastnily: 
Vanesa Michálková, Michaela Roud
ná, Valérie Jasinková, Vanessa Cep
ková, Karolína Vafková, Jolana Sou
kopová,  Izabela  Slámová.  Družstva 
skončila celkově na ��. místě. 

Výsledky mladších žákyň jsou:
8.  místo  v běhu  na  60  m:  Vanessa 

Cepková,
9. místo ve štafetě � x 60 m: Micha

ela  Roudná,  Vanesa  Michálková, 

Vanessa  Cepková,  Karolína  Vaf
ková.

12. 5. 2022 proběhlo  okresní 
kolo Poháru rozhlasu starších žáků 
a žákyň v Blansku.

Zúčastnili  se:  Jakub  Staněk, 
Michal  Kassai,  Martin  Kassai, 
Dominik Kejík, Benedikt Klusáček, 
Matěj  Rychnovský,  Joachim  Král, 
Ondřej  Hanák,  Radim  Šumský, 
Kryštof Šmerda. Družstva získala �. 
místo a postup do krajského kola. 

Výsledky starších žáků: 
�. místo ve vrhu koulí: Radim Šum

ský,
3. místo ve skoku vysokém: Kryštof 

Šmerda, 
3. místo ve štafetě � x 60 m: Domi

nik  Kejík,  Benedikt  Klusáček, 
Joachim Král, Matěj Rychnovský,

�. místo v běhu na 60 m: Dominik 
Kejík,

6. místo ve skoku dalekém: Joachim 
Král, 

9.  místo  ve  vrhu  koulí:  Jakub  Sta
něk,

�0. místo  ve  skoku dalekém: Matěj 
Rychnovský.

Ze starších žákyň se zúčastnily: 
Ema Paděrová, Anna Ryšavá, Linda 
Vágnerová,  Monika  Šmoldasová, 
Kateřina  Roudná,  Veronika  Slámo
vá. Družstva skončila celkově na �0. 
místě. 
9.  místo  ve  skoku  vysokém  získala 

Anna Ryšavá.
17. 5. 2022 se uskutečnilo kraj

ské  kolo  Poháru  rozhlasu  starších 
žáků v Břeclavi. 

Školu reprezentovali: Jakub Sta
něk, Michal Kassai, Martin Kassai, 
Dominik Kejík, Benedikt Klusáček, 
Joachim  Král,  Matěj  Rychnovský, 
Ondřej  Hanák,  Kryštof  Šmerda, 
Radim Šumský. Družstva se umísti
la celkově na �. místě. 
3.  místo  ve  skoku  vysokém  vybojo

val Kryštof Šmerda. 
Všem jmenovaným gratulujeme. 

Projekty 8. tříd
Po  covidové  pauze  se  ve  škole 

opět  rozběhla  realizace  některých 
projektů, proto od května pracovaly 
8. ročníky na prezentacích k projek
tu Děti odjinud, děti Evropy. 8. D si 
vybrala za své téma Španělsko, 8. E 
Norsko a o těchto dvou evropských 
zemích  připravily  prezentaci  pro 
ostatní třídy i pro rodiče na červno

vých rodičovských schůzkách. 
Během  čtyřicetiminutové  pre

zentace  se  tak  děti  i  rodiče  mohli 
dozvědět něco o historii  těchto stá
tů, slavných osobnostech, typických 
pokrmech i o tom, jak je to v daných 
státech  se  školstvím.  Kluci  z  8.  E 
připravili  i  ochutnávku  norských 
bochánků.

Vila Tugendhat
V květnu se vydala třída 8. E na 

výlet do vily Tugendhat, nejznámější 
vily Česka. Do Brna jsme dorazili za 
velmi  deštivého  počasí  a  ze  zastáv
ky  �8.  října  se  vydali  pěšky  k  vile. 
Přestože  jsme  přijeli  s  předstihem, 
naštěstí nás hned po příchodu pus
tili  pod  střechu,  abychom se mohli 
schovat.  První  pohled  na  krásnou 
vilu nás uchvátil a hned bylo možné 
obdivovat její moderní styl.

Následovala dvouhodinová pro
hlídka,  při  níž  jsme  se  dozvěděli 
mnoho zajímavého o historii rodiny 
Tugendhat,  architektovi  vily Ludwi

gu Miesovi van der Rohe a o tom, co 
se s vilou dělo po válce. Prošli jsme 
všechna  její  patra,  z  nichž  každé 
bylo něčím specifické. Nejvyšší mělo 
překrásné vysoké dveře, druhé ony
xovou  stěnu, obrovskou prosklenou 
stěnu s výhledem na Brno a půlkru
hovou  jídelnu.  Navštívili  jsme  také 
přízemí s technickým zázemím.

Přestože pršelo, prošli  jsme si  i 
nádhernou zahradu.

Pokud  jste  ve  vile  ještě  nebyli, 
rozhodně  doporučujeme  k návště
vě.

M. Kassai, 8. E

oKÉNKo METoDIKa PrEVENCE

Pokud se ti tvůj kamarád nebo kamarádka svěří s tím, že 
prochází těžkým obdobím, je v pořádku, když hned nevíš, 
jak na takovou situaci reagovat a co pro něho/ni můžeš 
udělat. Ať už se jedná o problémy ve škole, ve vztahu, s 
rodiči nebo něco, o čem se vám oběma nemluví snadno, 
nemusíte na to zůstávat sami. Možná máte ve svém 
okolí dospělého, kterému důvěřujete. Vždycky se také 
můžete anonymně obrátit na Linku bezpečí a poradit se s 
odborníky, kteří jsou na takové situace připraveni, nebudou 
vás soudit, vyslechnou vás a proberou s vámi možnosti.

Linka bezpečí: 116 111
Linka pro rodinu a školu: 116 000
Využít můžete i chat nebo mail. 
Více o tom, jak můžete reagovat, pokud se vám někdo 

svěří, co říkat, nebo čeho se vyvarovat, najdete na 
webu http://bit.ly/ND_Jak_reagovat


