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Seiferos – přednáška o dravcích 

     Ve čtvrtek 5. května 2016 se žáci z pracoviště Sušilova sešli na fotbalovém stadionu, aby 

se zúčastnili přednášky o dravcích. Po odborném výkladu o životě každého druhu byli žáci 

přezkoušeni a ti nejrychlejší odměněni. Následovaly ukázky letu dravců. Jaké dravce mohly 

děti vidět? Byli to např.: sokol stěhovavý, poštolka obecná, dřemlík tundrový, raroh jižní, orel 

královský, sup bělohlavý, luňák červený, puštík obecný, kalous ušatý, sýček obecný, sova 

pálená, jestřáb lesní, puštík bělavý, výr velký, káně lesní. 

 

 

 

 

 

 

Zlatý slavíček 1. a 2. tříd 

1. místo: Michal Kassai 

2. místo: Matyáš Kadrnožka 

3. místo: Jakub Martínek 

3. místo: František Těžký 

 

Zlatý slavíček 3. až 5. tříd 

Vítězka 3. třídy: Anežka Pohlová 

Vítězka 4. třídy: Abigail Kolmačková 

Vítězka 5. třídy: Zuzka Burešová 

Všem vítězům srdečně blahopřejeme. 
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DYS – KO – HRY 

     Ve středu 11. května 2016 se žáci 1. stupně zúčastnili 9. ročníku DYS-KO-HER, které se 

letos konaly na ZŠ v Knínicích. Po slavnostním zahájení se týmy rozběhly plnit zadané úkoly.  

Naši školu reprezentovali Filip Čermák z 3. D, Filip Olesov z 5. C, Michal Andrés z 5.D, Matyáš 

Hrebík z 5.D a Mirek Sekanina z 5.D. Po splnění všech úkolů se družstvo naší školy umístilo na 

krásném 3. místě. Všem účastníkům blahopřejeme. 

 

McDonald´s Cup  

     Ve čtvrtek 12. května 2016 proběhlo v Blansku okresní finále v kopané 1. až 3. tříd a 4. – 5. 

tříd. 2. místo získali: J. Hrabec z 1. C, J. Jakubec a T. Novotný z 2. C, D. Kejík, Martin a Michal 

Kassai z 2. D a M. Vojtěchová z 3. C.  

     Na 1. místě se umístili žáci 4. a 5. tříd: V. Hrabec ze 4. D, F. Čejka, L. Opluštil, F. Novotný 

z 5. C a V. Hasoň z 5. D. Postoupili do krajského kola, které se konalo v Brně ve středu 18. 

května 2016. Skončili na 2. místě. Všem zúčastněným gratulujeme. 
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Karel IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. května 1316 se Elišce Přemyslovně a Janu Lucemburskému 

narodil syn Václav. Od sedmi let vyrůstal ve Francii. Později přijal 

jméno Karel. Ve Francii získal velmi dobré vzdělání. Ovládal 

několik cizích jazyků. Roku 1346 se stal římským císařem a v roce 

1347 byl korunován českým králem. Karel IV. dal opravit Pražský 

hrad, začal budovat Chrám svatého Víta, založil Nové Město 

pražské, nechal postavit kamenný most a hrad Karlštejn. Nechal 

zhotovit korunovační klenoty. V roce 1348 založil v Praze první 

univerzitu ve střední Evropě a kolej Karolinum. Karel IV. byl 

nejvýznamnějším panovníkem v tisícileté historii českého státu. 

Zemřel 29. listopadu 1378. Při pohřbu byl nazván Otcem vlasti a 

bývá tak označován dodnes. 
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Celoškolní vědomostní hra s názvem „Karel IV.“ 

 

Letos si připomínáme 700. výročí narození Karla IV. Při 

této příležitosti probíhala na všech pracovištích hra o 

tomto panovníkovi v době od 4. dubna do 13. května 

2016 a byla rozdělena do dvou kategorií. Mladší žáci – od 

3. do 5. ročníku – odpovídali každý týden na jednu otázku, 

za jejíž zodpovězení obdrželi vždy jeden dílek skládačky. 

Sestavením šesti dílků vytvořili portrét Karla IV., který 

slepili a vykreslili. Pak už stačilo jen hotový obrázek 

odevzdat. Za správné řešení obdrželi žáci odměny.  

 

 

 

 

Obrázek namalovala Romanka 

Černá ze 4. C. 

Portrét Karla IV. je slepený ze 

šesti dílků puzzle. 
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Otázky do vědomostní soutěže pro 3. až 5. ročník 

1. Jaké bylo původní křestní jméno Karla IV.?  

a) Boleslav 

b) Václav 

c) Přemysl  

 2. Jaké je správné pořadí Karlových manželek?  

a) Anna Falcká, Anna Svídnická, Blanka z Valois, Alžběta Pomořanská 

b) Alžběta Pomořanská, Anna Svídnická, Blanka z Valois, Anna Falcká 

c) Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická, Alběta Pomořanská  

3. Karel IV. se rozhodl založit instituci, která by umožňovala českým studentům, aby nemuseli 

odcházet do ciziny a vzdělávali se v domácím prostředí. Svůj záměr uskutečnil 7. dubna 1348 

v Praze. O jakou instituci se jednalo? 

a) vysoké učení – nejstarší univerzitu v Evropě na sever od Alp  

b) klášter na Slovanech – Emauzy 

c) gymnázium na Pohořelci 

4. Jak se jmenuje korunovační koruna, kterou se Karel IV. rozhodl zhotovit? 

a) svatoštěpánská 

b) svatojiřská 

c) svatováclavská 

5. Jak se původně jmenoval Karlův most a kdy byl založen?  

a) pražský – 7. 9. 1315 

b) kamenný – 9. 7. 1357 

c) vltavský – 19. 7. 1375 

6. Jak se nazývá královský hrad, který měl sloužit pro uložení korunovačních klenotů? 

a) Karlštejn 

b) Křivoklát 

c) Krakovec 

Správné odpovědi: 1. b, 2. c, 3. a, 4. c, 5. b, 6. a. 
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Projektové úkoly o Karlovi IV. 

     Ve třídě 4. C a 5. D probíhal projekt na téma Karel IV. Děti byly rozděleny do skupinek, ve 

kterých tvořily plakát o Karlu IV. Celá akce probíhala k příležitosti 700. výročí narození 

našeho nejznámějšího panovníka. A jak se výstupy z projektu povedly?  

 

Práce třídy 4. C 

 

 

 

 

 

 

Práce třídy 5. D 
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Vystoupení souboru Velen a Borověnka 

     V pátek 20. května 2016 měly možnost některé třídy zhlédnout vystoupení v boskovické 

sokolovně, které se konalo k oslavě 65. výročí založení folklorního souboru Velen a 25. výročí 

založení dětského folklorního souboru Borověnka. Oba soubory předvedly vynikající taneční 

výkony. Mezi účinkujícími jsme mohli spatřit i žáky naší školy. 

 

 

 

 

 

Olympiáda dětí a mládeže 1. tříd ve Velkých Opatovicích 

     Ve středu 25. května 2016 se konal 18. ročník Olympiády dětí a mládeže 1. tříd ve Velkých 

Opatovicích. V letošním roce se sportovního zápolení zúčastnil rekordní počet závodníků z 28 

škol, dokonce i z polského města Opole. Naši školu reprezentovali: Amélie Hrebíková, Anna 

Mikulášková, Laura Turečková, Eliška Chlupová, Karolína Vafková, Jaromír Hrabec, Michal 

Sychra, Miroslav Pekl, Dominik Dostál, Jakub Martínek. Závodili v těchto atletických 

disciplínách: běh na 400 m, 50 m, skok z místa, hod kriketovým míčkem. V silné konkurenci 

obsadil Michal Sychra 2. místo v běhu na 400 m, Miroslav Pekl 2. místo v hodu kriketovým 

míčkem a Karolína Vafková 3. místo ve skoku z místa. I ostatní naši sportovci se svými 

skvělými výkony zasloužili o to, že naše výprava v celkovém hodnocení škol získala krásné  

3. místo. Všem sportovcům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. 
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Výlet do Wikylandu a Vidaparku 

     Z každé třídy naší školy byli vybráni tři žáci, kteří dosáhli koncem března nejlepších 

výsledků ve sběru starého papíru. Za odměnu odjeli v úterý 31. května 2016 mladší žáci do 

zábavního centra Wikyland, starší žáci pro změnu navštívili zábavní vědecký park Vidapark. 

Všichni si výlet moc užili. 

 

 

 

 

 

 

 

Filmové představení  

     Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. Žáci 1. až 3. tříd zhlédli filmové 

představení Řachanda. Pohádka byla o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se 

neživí vždycky úplně poctivě. Podivné lesní bytosti tuto trojici naučily, že jak se chováme 

k ostatním, tak se pak oni chovají k nám. Neboli že co dáváš, to se ti vrátí. Kromě ponaučení 

a zábavy nechyběla v příběhu láska.  

     Žáci 4. až 6. tříd viděli film Kniha džunglí. Hrdinou filmu je chlapec Mauglí, člověčí mládě 

vychované v džungli vlčí smečkou. Mauglí opouští svůj domov a vydává se na dobrodružnou 

cestu plnou poznání. Cestou džunglí se setká s mnoha zvířaty. 

 

Dětské odpoledne „Člověče, nezlob se!" 

     Ve středu 1. 6. přesně v den, kdy mají všechny děti svátek, vychovatelky školní družiny 

připravily pro děti s pomocí žákyň 9. třídy odpoledne plné zábavy a her. Všechna oddělení 

byla rozdělena do týmů podle barev a utkala se při živém  „Člověče, nezlob se!" Celé 

odpoledne byl na nádvoří školy skákací hrad, který děti naplno využily. Odpoledne se 

vydařilo a děti odcházely spokojeně domů.  
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Výlet školní družiny 

     Už podruhé v tomto školním roce navštívila školní družina zábavní park Wikyland v Brně. 

Wikyland představuje labyrint nejrůznějších míst pro dobrodružství. Děti s nadšením využily 

všechny nabízené atrakce, včetně atrakcí s obsluhou (horolezecká stěna, trampolíny…) a také 

dětské kino pro chvíle odpočinku. Všichni už se těšíme na další takový výlet. 
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Den otevřených dveří na školní zahradě v Boskovicích 

     V sobotu 4. 6. 2016 byly otevřeny prostory organizací, které nabízejí volnočasové aktivity 

pro děti a mládež. Do akce byla zapojena i školní zahrada ZŠ Boskovice. Školní pozemek 

s učebnou v altánu má letos čtrnáct let. Díky paní učitelce Nezvedové, panu školníkovi, 

podpoře vedení školy, pracovitosti žáků a dohledu vyučujících zahrada stále vzkvétá.  
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Atletický víceboj „O pohár krále Jiřího“ 

     V pátek 3. června 2016 se v Kunštátě uskutečnil atletický víceboj základních škol okresu 

Blansko. Jak si vedli naši žáci? 

Mladší žáci 

Běh na 400 m 3. místo: M. Vojtěchová z 3. C, 4. místo: F. Čermák z 3. D, 10. místo: M. 

Rychnovský z 3. C 

Běh na 50 m 8. – 10. místo: M. Vojtěchová z 3. C 

Skok do dálky 8. – 9. místo: F. Čermák z 3. D 

Čtyřboj 8. místo: M. Vojtěchová z 3. C, 9. místo: F. Čermák z 3. D. 

Starší žáci 

Běh na 50 m 8. – 9. místo: J. Opluštil z 5. C 

Běh na 600 m 9. místo: J. Opluštil z 5. C 

Skok do dálky 6. místo: J. Opluštil z 5. C, 7. místo: F. Čejka z 5. C. 

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k dosaženým výsledkům. 

 

Sběr starého papíru 

     Od 6. do 10. června 2016 probíhal na naší škole sběr starého papíru. Děkujeme všem za 

účast. Celkový výtěžek činí 11 104 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poř. 

č. 

Pořadí 

tříd 

Počet kg 

papíru 

1. 1. C 1 380 kg 

2. 6. C 1 198 kg 

3. 4. C 1 092 kg 

4. 3. D 876 kg 

5. 7. D 819 kg 

6. 2. C 727 kg 

7. 6. D 674 kg 

8. 8. D 653 kg 

9. 5. C 633 kg 

10. 2. D 631 kg 

11. 5. D 531 kg 

12. 1. D 517 kg 

13. 4. D 476 kg 

14. 3. C 445 kg 

15. Učitelé 378 kg 

16. 9. C 39 kg 

17. Družina 35 kg 
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Sběr hliníku 

1. místo: Zuzana Vavříčková z 6. C – 32 kg, 
2. místo: Petr Pospiech ze 4. D – 18 kg, 
3. místo: Adéla Macháčková z 2. D – 16,5 kg. 

 

Slohové práce žáků z 3. D: Můj zvířecí kamarád 

Můj nejmilejší zvířecí kamarád je kocourek. Dostala jsem ho od táty, když byl 

ještě úplně maličké koťátko. Dala jsem mu jméno Mourek, protože je celý 

mourovatý. Má šedočernou barvu a tmavé oči. Každý den si za ním chodím hrát a také ho 

krmit. Nejraději má konzervu nebo kapsičku pro kočky. Ráno, když jdu do školy a odpoledne, 

když se vracím, tak sedí u dveří a čeká na mě. Hned se mi začne plést pod nohama a čeká, že 

vezmu do náruče. Je to takový můj mazel. Doma máme ještě dva psy, Astu a Cita, ale nejlepší 

ze všech je můj Mourek.              A. Veverková  

Máme doma psa, jmenuje se Aida a je to německý ovčák. Je už starší. Má 

černohnědou barvu, místy s bílými skvrnami. Je to dobrý hlídač. Čeká na mě 

každý den, až přijdu domů ze školy. Dávám mu granule a kosti. Chodím s ním 

každý den na vycházky do lesa. Na dvorku u domu má svou boudu, kde také spí. Je to můj 

nejlepší zvířecí kamarád.                 L. Polák    

Můj zvířecí kamarád se jmenuje Jimmy a je to trojbarevné hladkosrsté morče. 

Máme ho jeden a půl roku. Když byl malý, vyskočil na domek, ale teď už to 

nedokáže. A ještě k tomu jí vleže. Je prostě lenoch. Je to můj mazel. Rád mi sedává na 

rameně a hodně dlouho tam vydrží. Když je léto, rád se pase na trávníku. Jinak mu dávám 

granule, kukuřici, seno a mrkev. Když má hlad, tak piští a kouše klec, hlavně ráno, když 

otevřeme ledničku. Když se přiblíží mamka nebo táta, lekne se a běží do domečku. Kdybyste 

ho nechali ráno ležet na zemi, večer byste ho tam zase našli.      T. Francová      

Můj zvířecí kamarád je kočka domácí jménem Cecil. Tedy – je to kocour. Má 

hebkou srst hnědobílé barvy. Má malou hlavu, na ní dvě špičatá ouška, modré oči, 

roztomilý čumáček s černými vousky a tlamičku plnou ostrých zoubků. Na tlapkách 

má ostré drápky, ale také hebké růžové polštářky. Dlouhým ocáskem pořád mává sem a tam.

               A. Pohlová         
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Máme doma několik zvířátek, ale rozhodla jsem se popsat svého nejmilejšího 

domácího mazlíčka jménem Daf. Je to velký pes, plemenem bernský salašnický. 

Narodil se v srpnu roku 2009 v Českých Budějovicích. Jeho srst je hodně 

chlupatá s odstíny černé, hnědé a bílé. Má mírumilovnou povahu. Je přátelský, hodný a 

dobrosrdečný. Rád se mazlí a chodí na dlouhé procházky, třeba do lesa. Bojí se vody, protože 

jako malé štěňátko spadl v mrazivých dnech do studeného potoka. Má hnědé oči, špičaté uši 

a velké zuby. Rád chytá míčky a s oblibou přináší klacíky. Živí se granulemi a uvařeným 

masem. Je to náš velký hlídač a mám ho moc ráda.         D. Bránská   

Moje želva se jmenuje Klára. Želvy jsou klidná zvířata a nejsou vůbec náročná. 

Moje želva je moc hodná a strašně rád si s ní hraji. Kdo chová želvy, je velmi 

překvapený, jak jsou chytré a šikovné. Oblíbenou hračkou Kláry je míček a plyšák. Želvy se 

pohybují pomalu, ale pokud jsou volně puštěné, dokážou v mžiku urazit velkou vzdálenost. 

Strava želvy je vegetariánská. Oblíbené jídlo Kláry je zelenina, ovoce, listy pampelišky a tráva. 

Želva také musí mít misku s vodou, kterou často vyměňujeme. V zimě ji dáváme do sklepa do 

bedny s listím. Na jaře ji máme v akváriu.            K. Bednář  

Můj zvířecí kamarád je pes. Jmenuje se Ťapka a žije u babičky. Babička ho dostala 

od strýce ještě jako štěňátko. Ťapka je jezevčík zkřížený s kníračem. Má krátké 

nohy, asi třicet centimetrů dlouhé tělo s hnědočernou srstí a delší chlupatý ocas.     O. Nečas

         

Já mám za domácího mazlíčka kocoura. Jméno vlastně ani nemá. Doma mu 

všichni říkáme Kocour s velkým K. Každý večer chodí s naší menší kočkou na 

celou noc ven. Venku má v noci asi hodně práce, protože ráno přijde domů, sní celou misku a 

prospí celý den. Jediný čas, kdy nespí, je doba, kdy se chce mazlit. Někdy mi dokonce lehne 

na úkoly, když je zrovna píšu a prostě se chce mazlit a mazlit. „No, není tohle neobyčejný 

kocour?“ Našli jsme ho u domu jako malé kotě. Teď je mu kolem dvanácti let a je celkem 

tlustý. Přesto, že váží více než 5 kg, tak docela rychle běhá. V zimě je velice často nachlazený 

a kýchá. „Hepčík!“ Dokonce často chrápe jako dospělý člověk. Další vadou na jeho charakteru 

je to, že na kočku se velice často uráží. Tak třeba, když chce jít ven a nejdou mu otevřít 

dveře. Nebo když se chce mazlit a nikdo na to nemá čas. A tak bych mohla pokračovat ještě 

dlouho. Někteří říkají, že je to přerostlá puma, ale pro mě je to náš mazlivý a bručivý kocour, 

kterého máme všichni rádi.         Š. Kunčarová 
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 Školní výlety na 1. stupni 

     V pátek 10. 6. 2016 šli žáci 1. C a 1. D na svůj první školní výlet, který pro ně připravily paní 

vychovatelky ze SVČ v Boskovicích. Za krásného slunečného počasí jeli autobusem do 

Benešova. Cestou na Suchý plnili úkoly s pohádkovou tematikou. Po splnění všech úkolů je 

na konci cesty čekala odměna v podobě ukrytého pokladu. 

 

 

 

 

 

 

     V úterý 7. 6. 2016 žáci 2. C a 2. D vyjeli autobusem do Benešova, odkud putovali 

pohádkovým lesem Drahanské vrchoviny. Dozvěděli se, že jsou na území přírodního parku 

Řehořkovo Kořenecko. Došli až na nejvyšší vrchol Skalky – meteoradar, kde se dozvěděli 

zajímavé věci o předpovídání počasí. Zjistili, že v těchto lesích žil pohádkový dědeček, který 

držel ochrannou ruku nad všemi pohádkovými bytostmi, aby nepřišly o své nadpřirozené 

schopnosti, kouzla a nestali se z nich prachobyčejní lidé, věčně zamračení a truchliví 

každodenními starostmi. Přečetli si o druhém nejvyšším vrcholu Paprč, kde žil zase zlý 

černokněžník Pohádkožrout. Děti plnily po cestě plné nástrah úkoly, aby zachránily 

pohádkového dědečka od Pohádkožrouta, a tak vrátily pohádky do pořádku. Pohádkový 

dědeček nechal za záchranu dětem na konci cesty odměnu. 
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     Ve středu 22. 6. 2016 žáci 3. C, 3. D a 4. C 

navštívili blanenský zámek a muzeum. Po 

zhlédnutí výstavy loutek z divadla Radost se 

vykoupali v místním aquaparku.  

     Žáci 4. D jeli v pátek 3. 6. 2016 do zábavního parku Bruno v Brně. Užili si zábavu na 

čtyřiceti různých unikátních atrakcích – např. na prolézačkách, skluzavkách, lezeckých 

stěnách, tobogánech, houpačkách, trampolínách, nafukovacích atrakcích, lodičkách, 

autodromu, v podzemních chodbách, prolézacích sítích, lanových tunelech a mostech. 

 

 

 

 

 

     V pátek 17. 6. 2016 vyrazili žáci z 5. C a 5. D na společný výlet do Vyškova. Nejvíce se těšili 

do aquaparku, kde strávili dvě hodiny a maximálně si užili tobogánů a vnitřních i venkovních 

bazénů. Potom se ještě vydali na procházku po městě a mohli tak i koupit suvenýry a malé 

dárečky pro rodiče na památku.  
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Den matek 

      

     Den matek je den v roce, kdy máme skvělou příležitost poděkovat našim maminkám za to, 

co všechno pro nás v životě udělaly. Lidé tento den slaví po celém světě v různých dnech 

roku. U nás je Dnem matek vždy druhá květnová neděle, proto se datum tohoto svátku rok 

od roku liší. Letos svátek vyšel na 8. května 2016. 

     Milá maminky, k Vašemu svátku Vám přejeme všechno nejlepší. Maminko, děkuji Ti za to, 

že jsi na mě milá, máš mě ráda, vaříš mi, šiješ mi oblečení, utíráš za mě nádobí, děláš se 

mnou úkoly, kupuješ mi věci, vodíš mě na fotbal a florbal, jezdíš s námi na výlet, jsi hodná, 

vypereš mi prádlo a zašiješ oblečení, hlídáš psa, staráš se o mě, vozíš mě na závody s hasiči, 

se vším mi pomáháš, hraješ si se mnou ping-pong a bingo, chodíš se mnou na zmrzlinu, 

pomáháš mi s úkoly, vyzvedáváš mě z kroužku, uklízíš mi pokoj, děláš maso na hamburgery, 

když něco nechápu, vysvětlíš mi to, hodně mi toho dovolíš, když se říznu, tak mi to zalepíš. Jsi 

ta nejhodnější a nejlepší maminka na světě.              Žáci 2. D 

   

 

 

Den otců 

 

     Den otců je svátek připomínající důležitost role táty v životě dětí a rodiny. V Česku zatím 

nemá takovou tradici jako Svátek matek. Den otců připadá na třetí neděli v červnu. Letos 

tento svátek vyšel na 19. června 2016. 

     Milí tatínkové, přijměte od nás gratulaci k tomuto svátku. Tatínku, děkuji Ti za to, že si 

spolu hrajeme, že mi pomáháš s úkoly, každý víkend chodíme na ryby, jezdíš s námi na kole, 

máš včely a děláš med, kupuješ mi dárečky, chodíš se mnou na fotbalové zápasy, budíš mě 

do školy, chodíš s námi na výlety, hrajeme fotbal, chodíme spolu na procházky, skoro 

všechno mi dovolíš, staráš se o mě místo mamky, chodíš se mnou na chlapské výlety, postavil 

jsi nám bazén, slavíš se mnou narozeniny, věnuješ se mi, učíš mě různé hry, je s Tebou 

legrace, pochválíš mě a řekneš, že mě máš rád. Jsi ten nejlepší tatínek na světě.  

                   Žáci 2. C 
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Prázdninové básničky od dětí z 3. D 

Léto 

Filip Klejzar 

Hurá, hurá, hurá, 

skončila nám škola. 

Byla dlouhá, byla krátká, 

i tak zvoláme hola. 

Brzy ráno nikdo nevstává, 

slunce mraky potrhá, 

a tak sousedovic kohout 

pod okny vesele kokrhá. 

Co nás čeká, to přesně nevíme, 

zážitky z prázdnin si v září povíme. 

Na sluníčko a koupání se už těšíme, 

u táboráku si občas buřty škvaříme. 

A když přece zaprší, 

nikomu to moc nevadí. 

Z nedalekého lesa pára stoupá, 

plný košík hub se nám v ruce houpá. 

 

Prázdniny 

Adriana Veverková 

Prázdniny jsou zase tady, 

těšíme se na ně sami. 

Přišly rychle jako blesk,  

pak nám zbyde zas jen stesk. 

Venku se nám ale mračí, 

copak nám to asi značí? 

Černý mrak nás zarazil, 

náladu nám nezkazil. 

Další dny však dobře bylo,  

sluníčko nás opálilo, 

odpočatí, osvěžení, 

teď zas s chutí do učení. 

Letní prázdniny 

Štěpán Mucha 

O prázdninách máme rádi,  

když k nám přijdou kamarádi. 

Jezdíme rádi na kole 

a nepřemýšlíme vůbec o škole. 

Voda je náš kamarád, 

k moři jezdí každý rád. 

Ve vodě se budem smát, 

výskat si a radovat. 

Kdo má doma trampolínu, 

nenudí se ani vteřinu. 

Když mi přijde kamarád, 

můžem si vždy zaskákat. 

Televizi vůbec nezapneme 

a raději se venku proběhneme. 

V létě často grilujeme 

a vždycky si to pěkně užijeme. 

 

Letní prázdniny 

Tomáš Kmeč 

Brzy budou prázdniny, 

těšíme se na ně. 

Budem dělat blbiny 

a dostávat za ně. 

Pojedeme k babičce, 

jé, to bude prima. 

Děda sedí na lavičce, 

na sluníčku dřímá. 

Ovoce z naší zahrádky, 

jahody, třešně, maliny, 

to všechno máme za vrátky. 

Tak chutnají prázdniny! 
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Divadelní představení: Není všechno zlato, co se třpytí 

     Dramaťák je zábavný školní kroužek, do 

kterého chodí čtrnáct dětí od 3. do 5. třídy. 

Kroužek vedou paní učitelky Vondálová a 

Klevetová. V druhém pololetí žáci nacvičili 

další představení pod názvem: Není všechno 

zlato, co se třpytí. Námětem byl tentokrát 

příběh ze školního prostředí. 

Žáci z 3. C napsali, co se jim vybaví, když se řeknou prázdniny: 

vysvědčení, slunce, dovolená, relaxace, koupání, opalování, nepracování, hřiště, kolo, písek, 

sport, stan, voda, auto, koloběžka, počítač, Tadeáš, výlety, spánek, fotbal, zábava, moře, 

plavky, badminton, volno, mušle, malování, příroda, teplo, míč, brusle, kamarádi, úplná 

volnost, rodina, zmrzlina, tábor, ježdění, skákání, odpočinek, Červenka, hra, bazén, plavání, 

běhání, hraní, trampolína, pohoda, babička, kraťasy, mobil, brácha, televize, koupaliště, 

cestování, pracování, BMX, balón, tenis, hra na počítači, leháro.  

 

 

A teď všichni vzhůru za prázdninovým dobrodružstvím! 
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Přednáška o dravcích 

 Ve čtvrtek 5. května jsme se vydali s naší třídou na přednášku o dravcích, kterou 

pořádala společnost Seiferos. Seiferos je záchranná stanice pro dravce, o které se zde starají. 

Je zde například luňák, sýček, ale i sokoli, orli nebo výři velcí.  

 Na začátku přednášky se nám přestavili tři chovatelé ze společnosti Seiferos. Potom 

nám ukázali ptáky, o které se starají. Pamatuji si orla bělohlavého, sokola stěhovavého, orla 

skalního, luňáka, výra velkého, poštolku, supa a sovu pálenou. Ke každému dravci nám řekli 

nějakou zajímavost, nebo i vtipné příběhy. Také nás poučili o tom, jak dravce chránit.  

 Na závěr nám ukázali několik nacvičených představení. Nechali létat luňáka na volno, 

u kterého nám řekli, že mu chvíli trvá, než nabere vítr. Vypustili orla bělohlavého, který si 

následně sedl na větev stromu a zůstal tam. Ukázali nám, jak jeden pták, nepamatuji si 

přesně jeho jméno, chytá bažanta za letu. Sice se mu to párkrát nepodařilo, ale nakonec ho 

chytil.  

 Na přednášce Seiferos se mi líbilo, i když jsem jejich představení viděl po sedmé, tak 

to bylo super.   

                Libor Šikula, 8. D 
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Zájezd do Anglie 

 Začátkem května se vybraní žáci naší školy zúčastnili 

zájezdu do Anglie. V den odjezdu jsme se všichni sešli brzy ráno 

před školou a poté, co přijel autobus, jsme začali nakládat 

zavazadla. Do Anglie se mnou jeli Radek Tomášek ze 7. D, Aleš 

Olesov z 9. C a Tomáš Odehnal z 9. C. Celý den jsme cestovali 

přes hranice jednotlivých států až do přístavu Calais ve Francii. 

 Následující den jsme vypluli trajektem z Calais do Doveru 

ve Velké Británii. Odtud jsme jeli do Londýna, který byl 

překrásný. Prohlédli jsme si spoustu památek. Byli jsme u 

Buckinghamského paláce, na vyhlídkovém kole London Eye, ze 

kterého byl vidět skoro celý Londýn, jako například sídlo vlády, 

věž Big Ben nebo centrum s mrakodrapy. Navečer jsme se jeli 

ubytovat do rodin. Byli jsme v rodině, kde bydlel manželský pár se psem. Manžel jménem 

Mike si nás oblíbil a dokonce jsme si s ním zazpívali jednu písničku. 

 Třetí den jsme se nasnídali, dostali balíček s jídlem a jeli jsme si prohlédnout 

Stonehenge a jedno město poblíž. Další den jsme byli ve městě Plymouth, které má velmi 

bohatou historii. Odpoledne jsme si dali oblíbený pokrm fish and chips a navštívili mořské 

akvárium, kde byli všemožní mořští tvorové. Velmi mě nadchli žraloci. Pátý den se mi líbil 

nejvíce. Jeli jsme na bájný hrad krále Artuše – Tintagel. Bohužel je to dnes už jen zřícenina. 

Především tam ale byl krásný výhled na moře a koupil jsem také suvenýry pro rodiče. 

Následně jsme se vydali do Dartmooru, kde byla moc pěkná příroda se zvláštním temným 

nábojem. Všude okolo byly samé traviny, keře a občas nějaký malý lesík.  

 Šestý den jsme se na zpáteční cestě domů měli podívat do královské pevnosti Tower 

of London. Bohužel jsme to ale nestihli, protože jsme stáli asi šest hodin ve velké koloně 

způsobené dopravní nehodou. Proto jsme jeli již rovnou do Doveru na trajekt, kde jsme se 

loučili s Anglií při západu slunce. Následující den jsme cestovali domů.  

 Pokud mám zhodnotit pobyt v rodinách, tak nám vařili dobře a také nám dávali 

balíčky s jídlem na odpoledne. Spávali jsme v jednom pokojíčku, který měl dvě dvoupatrové 

postele. Já jsem spal v horní části, která se trochu kývala, ale nebylo to nebezpečné. Zájezd 

se mi líbil a rád se do Anglie zase někdy podívám. 

                       Josef Rajnoch, 8. D   
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Kurz první pomoci 

 Dne 12. května navštívily naši třídu 6. C a také třídu 6. D studentky Vyšší odborné 

školy zdravotnické, aby nám pověděly něco o poskytování první pomoci. Na začátek bylo 

trochu teorie o tom, jak se máme v různých situacích zachovat a nezpanikařit. Pak nás 

studentky rozdělily do dvou skupin. Jedna skupina si zkusila masáž srdce, vytahování 

zraněného člověka z auta, nácvik stabilizované polohy a uvolnění zapadnutého jazyka. Druhá 

skupina trénovala stažení ran tlakovým obvazem a škrtidlem. Pak se skupiny prohodily. Víc 

mi šla masáž srdce, ostatní bylo horší. Bylo by potřeba delší cvičení. Doufám, že získané 

dovednosti nebudu muset zatím použít v praxi. 

                                                                                                        Adéla Šebková, 6. C 
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Exkurze na Úřad práce 

Dne 19. května jsme byli s naší třídou 8. D na Úřadu práce. 

Doprovodila nás naše třídní paní učitelka Křivinková. Šli 

jsme tam především proto, abychom se dozvěděli, na kolik 

středních škol můžeme jít, a také, jaká existují všechna 

povolání. Paní, která se nám tam asi hodinu věnovala, nám 

dávala různé otázky, pak nám ukázala složky, ve kterých 

byly podle abecedy seřazeny školy i povolání. Měli jsme spoustu otázek, které nám paní 

ochotně zodpovídala. Zajímaly nás třeba přihlášky na školy. Mně osobně tato exkurze 

pomohla vybrat si školu a já doufám, že to pomohlo všem.     

                                                         Adéla Jenešová, 8. D 

Muzikál Titanic 

V úterý 24. května jsme se vydali na muzikál Titanic. Do Brna jsme přijeli chvíli před 

představením, a tak jsme si mohli prohlédnout Městské divadlo se spoustou krásných fotek a 

obrázků. Samotné představení bylo rozdělené jednou přestávkou. Sledovali jsme ho pozorně 

až do konce, téměř do půl deváté. I cesta domů proběhla bez komplikací. Muzikál se mi moc 

líbil, jsem ráda, že jsem mohla jet. Těším se, co pro nás paní učitelka nachystá příště. 

          Adéla Šebková, 6. C 

 

Výlet do VIDA parku v Brně 

Dne 31. května jeli za odměnu tři nejlepší sběrači papíru z každé 

třídy do VIDA parku v Brně. Ráno v 7:15 jsme měli sraz před 

školou. Autobusem jsme jeli až do Brna, kde jsme vystoupili a šli 

jsme do parku. Když jsme vešli dovnitř, tak se bylo pořád na co 

dívat. Vše, co tam bylo, jsme si mohli prohlédnout, ale také 

vyzkoušet, jak to funguje. Například změření pohybu srdce, velké 

šlapací klávesy, jak by to vypadalo při zemětřesení, možnost 

spuštění malého vzdušného víru a mnoho dalších zajímavých 

pokusů, na které jsme mohli podívat a potom je všechny 

vyzkoušet. Rozchod jsme tam měli asi dvě a půl hodiny. Když už jsme se na konci všichni 

sešli, tak jsme opět nastoupili do autobusu a jeli domů.                         Lenka Kohoutková, 7. D 
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Školní výlety na 2. stupni 

 

Školní výlet 6. C 

 Dne 13. června jela naše třída na výlet do Sloupu. Když jsme dorazili na místo, 

navštívili jsme místní jeskyně. Pan průvodce nás provedl a řekl nám mnoho zajímavých věcí. 

Po prohlídce jsme se přesunuli do rekreačního střediska Čermák, kde jsme si rozdělili chatky 

a šli jsme na oběd. Po obědě jsme měli volno. Kluci hráli fotbal a holky přehazovanou. Když 

už byl večer, odešli jsme na večeři. Po večeři jsme hráli různé super hry. Po večerce už byli 

všichni v chatkách. Ráno nás probudil pan učitel a začali jsme uklízet chatky. Po velkém 

úklidu jsme se nasnídali. Když jsme byli nasnídaní a měli jsme uklizené chatky, šli jsme na 

autobus do Veselice. Ve Veselici jsme vystoupali na rozhlednu. Někteří se báli a nahoru nešli. 

Z Veselice jsme jeli do Ludíkova, kde jsme přestupovali. Na zastávce jsme mávali řidičům a 

oni nám na oplátku zamávali také. Od Valchova už někteří vystupovali. Byl to skvělý výlet a 

moc ráda bych si ho zopakovala.  

                    Ivana Hofírková, 6. C 
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Školní výlet 9. C 

 Dne 13. června si naše třída 9. C jela na tři dny odpočinout od školy k rybníku Suchý nedaleko 

Boskovic. Jeli jsme s naším třídním učitelem Zdeňkem Oldřichem a Zlatkou Greplovou.                                                          

Měli jsme sraz před školou a čekalo se, než všichni přijdou. Pak už se za zatáčkou vynořil náš autobus 

a my jsme se mohli vydat na cestu. Netrvalo to dlouho a dorazili jsme do kempu. Vzali jsme si 

všechna zavazadla, a jakmile jsme dorazili k malé, ale útulné chatce s ohništěm a travnatou plochou, 

rozhodli jsme se začít stavět stany.  Já osobně jsem moc práce neměla, jelikož holky bydlely v chatě.                                                                                                                                                                                  

 Když byly stany postavené, vydali jsme se do hospody na oběd.  Měli jsme kuřecí řízek s kaší. 

Snědli jsme to co nejrychleji, protože řada z nás se už moc těšila, jak zkusí pokořit studené vody 

rybníka. Ale předtím jsme museli ještě na dřevo do lesa, abychom měli nad čím večer opékat.                                              

Zanedlouho jsme se převlékli do plavek a naskákali do rybníka. Voda byla neuvěřitelně ledová, ale 

potom, co jsme začali plavat na druhou stranu, kde byla skluzavka, jsme si zvykli. Poté jsme se 

rozdělili na dvě poloviny – jedna se šla dívat do hospody na fotbal a druhá si povídala u chatky nebo 

byla ve vodě.  Ve volném čase jsme si šli nakoupit zásoby párků, rohlíků a pití na večer, a jakmile přišli 

kluci z hospody, rozdělali jsme oheň a dali jsme se do opékání.          

 Druhý den jsme se vydali na dlouhou procházku do lesa, kterou jsme si užili a vrátili jsme se 

akorát na oběd. Po obědě šla jedna polovina na vodu a zbytek hrát fotbal. Když už se schylovalo 

k večeru, zahráli jsme si poněkud předělanou verzi hry na schovávanou. Rychle to uteklo a nastala 

večerka a všichni šli na kutě. Ráno už někteří z nás odjeli dříve. Celé dopoledne balili kluci stany a 

všichni si kontrolovali, jestli zde něco nezapomněli.  Poté jsme vyrazili do hospody na náš poslední 

oběd, který jsme si vychutnali. A pak už jsme jen nastoupili do autobusu a jeli zpátky domů.                                                                                          

Nikdy nezapomeneme na ty úžasné zážitky.                                

                    Markéta Urbanová, 9. C 
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Školní výlet 8. D 

 V úterý 14. června jsme se sešli kolem osmé hodiny před školou, abychom vyrazili na náš 

školní výlet. V osm hodin nám jel autobus. Museli jsme přestupovat v Ludíkově. Dojeli jsme do 

Sloupu, zašli do obchodu a vydali se na cestu do Čermákova kempu. Ubytovali jsme se v chatkách po 

čtyřech lidech. Než byl oběd, tak jsme hráli volejbal nebo fotbal. Na oběd jsme měli čočkovou 

polévku a rizoto s kuřecím masem. Po obědě jsme chvíli odpočívali a asi po hodině jsme vyšli na cestu 

k rozhledně Veselice. Tam jsme pořídili fotky a vyrazili zpět. Po večeři jsme šli opékat špekáčky. 

Anička dovezla kytaru, a tak jsme u ohně i zpívali. Po večeři jsme si ještě dlouho do noci povídali. 

Druhý den jsme jeli do Sloupsko – šošůvských jeskyní. Bylo to zajímavé a líbilo se nám tam. Pak jsme 

jeli autobusem do Boskovic. Mně se tenhle výlet strašně moc líbil a je mi líto, že jsme tam nemohli 

být déle. Těším se na příští rok na výlet se třídou.  

          Karolína Šumská, 8. D 
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Školní výlet 6. D a 7. D 

 Ve středu 22. června jela naše třída 7. D na školní výlet. Jeli jsme společně autobusem s 

třídou 6. D do ZOO v Olomouci. V ZOO jsme dostali rozchod. Viděli jsme spoustu zvířat, ale nejvíce se 

mi líbil podmořský svět, kde byli dva žraloci a několik druhů malých i velkých barevných rybek.  V ZOO 

bylo také hodně opic. Líbily se mi žirafy, ale také bílí vlci, kteří spali na sluníčku a los s obrovskými 

parohy. V ZOO byla i rozhledna, na kterou jsem také šla. Na závěr jsme se vyfotili a jeli autobusem ke 

škole, kde jsme se rozešli a šli domů. 

                     Lenka Kohoutková, 7. D      
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Okénko metodika prevence  

POSMĚCH VE ŠKOLE 

     Z vlastní zkušenosti mohu říci, že posměšné chování nebo komentáře jsou jedním 

z nejčasnějších neduhů, se kterými se ve školách setkávám. Je-li tímto chováním skupina 

nakažena, bývá většinou zřetelné už po krátké době strávené se třídou. Většina odborníků 

označuje posměch za jednu z forem šikany (samozřejmě při splnění podmínek záměrnosti, 

opakovanosti, nerovnosti oběti a agresora apod.).  Kdo se vlastně komu posmívá:  

                                                          -      všichni se posmívají všem, 

- všichni se posmívají jednotlivci / jednotlivcům, 

- jedinec se posmívá jedinci, 

- skupina se posmívá jiné skupině, 

- chlapci se posmívají dívkám, dívky chlapcům. 

     Mě i samotné děti občas překvapí, jak hluboké negativní pocity v nás všech posměch 

vlastně vyvolává. Většinou se jedná o smutek, bolest, stud, vztek, zradu, odmítnutí nebo 

dokonce o pocity, že jsem divný/á. Všichni víme, že stát se terčem posměšné reakce je 

nepříjemné v jakémkoli věku, stejně tak i v dospělosti. Navíc pro děti, jejichž osobnosti se 

teprve utvářejí, může tato negativní zkušenost sehrát na cestě k jejich dospělosti stěžejní 

roli. Mohou ztratit důvěru k lidem. Může jim to snížit sebevědomí. Mohou uvěřit, že jsou 

„takoví a makoví“. Mohou se naučit vracet posměch posměchem. Posměch se může stát 

normou v jejich chování. Nebo je tato negativní zkušenost posílí a stanou se z nich silné a 

vyrovnané osobnosti. 

     O tom, že práce s posměchem by neměla být ve školách brána na lehkou váhu, nemůže 

být pochyb. Cílená prevence nebo intervence zaměřená na práci s posměchem nejenom že 

snižuje riziko vyčleňování nebo šikany, ale může také učit, jak reagovat v situacích, kdy se 

žáci stanou terčem posměšné reakce. Tak, aby se z nich stali silní jedinci, odolní a zdravě 

sebevědomí. 

 

                                                                                                                                      Metodik prevence 

 

 

 

 



 
30 

Obrázky žáků 

 

 

          Natálie Budišová, 6. C 
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          Natálie Budišová, 6. C 
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Omalovánky 

 

 Ondřej Kupsa, 5. C 
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