ZŠ II NEWS
květen, červen 2017

Obsah
Dům přírody Moravského krasu
Den otevřených dveří na školní zahradě
Fandíme hokeji
Den matek, Den otců
Mc Donald´s Cup
Návštěva dopravního hřiště v Blansku
Pohár krále Jiřího – výsledky
Návštěva Vida parku
Filmové představení na Den dětí
Školní kolo anglické olympiády v 3. až 5. ročníku
Klaun Hubert
Sběr papíru
Školní výlety na 1. stupni
Projekt „Já občan“
Branný závod
Projekty „Evropa“ a „Made in“
Exkurze do jaderné elektrárny
Projekt „Rodinná dovolená“
Oslava konce školního roku
Tip na výlet: Navštivte arboretum Šmelcovna
Článek metodika prevence
Fotografie tříd a učitelského sboru

2

3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
7
8
9
11
13
13
14
14
15
16
17
18

Dům přírody Moravského krasu
Ve středu 10. května 2017 navštívili žáci 5. C a 5. D Dům přírody Moravského krasu.
Součástí návštěvy byla komentovaná prohlídka, zhlédnutí zajímavých modelů i 3D filmu a
prohlídka Kateřinské jeskyně.

Den otevřených dveří na školní zahradě
Ve čtvrtek 11. května 2017 v odpoledních hodinách probíhal Den otevřených dveří na
školní zahradě. O program pro děti se postarala školní družina Zelená a Sušilova. Počasí nám
přálo. Děti si zasportovaly, namalovaly obrázky, opekly párky, zazpívaly si v doprovodu kytary
u ohně se studentkami SPgŠ Boskovice. O pitný režim se postarali žáci 9. tříd. Všem
zúčastněným děkujeme za příjemně strávené odpoledne.
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Fandíme hokeji
Od 5. do 21. května 2017 probíhalo
mistrovství světa v hokeji.
I ve školní družině jsme fandili hokeji...

Den matek, Den otců
Druhou neděli v květnu slavíme Den matek. Letos tento svátek připadl na 14. května 2017.
Třetí neděli v červnu si připomínáme Den otců. Svátek byl 18. června 2017. Všem maminkám
a tatínkům přejeme k jejich svátku vše nejlepší.
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Mc Donald´s Cup
V pátek 12. května 2017 proběhlo v Blansku okresní finále v kopané. Na 2. místě se
umístili žáci 2. a 3. třídy: Kassai Martin, Kassai Michal, Novotný Tobias, Kejík Dominik, Hrabec
Jaromír, Černý Michal, Jakubec Jiří, Korčák Tomáš, Sychra Michal, Sychra Martin, Dostál
Dominik, Koudelka Vít. Všem zúčastněným gratulujeme.

Návštěva dopravního hřiště v Blansku
18. května 2017 navštívili žáci ze třídy 4. C a 4. D dopravní hřiště v Blansku. Na hřišti si
prakticky předvedli a zopakovali různé dopravní situace. Poté své znalosti zvládli i v
teoretickém testu a všichni tak získali průkaz cyklisty.
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Pohár krále Jiřího - výsledky
V kategorii mladších dívek jsme se umístili na 10. místě.
V kategorii mladších chlapců jsme získali 8. místo.
V kategorii starších dívek jsme skončili na 6. - 7. místě.
V kategorii starších chlapců jsme byli na 10. - 11. místě.
Bronzovou medaili za běh na 400 m získal Dominik Dostál z 2. D. Gratulujeme.

Návštěva Vida parku
V pátek 26. května 2017 se školní družina Sušilova vypravila na výlet do Vida parku Brno v
doprovodu vychovatelek Z. Greplové a M. Havlíčkové. Během odpoledne děti nabyly spoustu
nových vědomostí, zhlédly divadélko a zakoupily suvenýr jako památku z parádního výletu.
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Filmové představení na Den dětí
Ve čtvrtek 1. června 2017 děti 1. až 3. tříd zhlédly film: Zpívej. Podnikavý koalí chlapík
Buster Moon zachraňuje divadlo, které zdědil po svém otci. Uspořádá velkolepou talentovou
pěveckou soutěž. Když má někdo sen, měl by se snažit si ho uskutečnit.
Žáci 4. a 5. tříd byli na filmovém představení Kubo a kouzelný meč. Animovaná pohádka
byla velmi hezky ztvárněná. Byl to příběh o chlapci, který umí vyprávět příběhy. Osud ho
přinutil vydat se na cestu, na které hledá kouzelné brnění, helmu a meč, aby ho uchránily od
kletby. Na cestě ho doprovází opice a brouk - zakletí rodiče.

Školní kolo anglické olympiády v 3. až 5. ročníku
Dne 2. června 2017 se uskutečnilo školní kolo olympiády v angličtině 3. až 5. tříd.
Do druhého kola postoupilo celkem 24 žáků. Úspěšní finalisté v jednotlivých kategoriích:
3. ročník: 1. místo - Izabela Pavlíčková
2. místo - Daniel Suchý
3. místo - Lukáš Pořízka
4. ročník: 1. místo - Daniel Bureš
2. místo - Alžběta Cénková
3. místo - Emily Aguilar Olivares
5. ročník: 1. místo - Simona Murínová
2. místo - Prokop Štěpán
3. místo - Petr Lizna

Klaun Hubert
V pondělí 5. června 2017 nás v odpoledních hodinách navštívil Klaun Hubert. Děti
vyzdobily školní hřiště balónky, kde mělo představení probíhat a netrpělivě čekaly, až se
objeví. A jak už to s klaunem bývá, vtipkoval s dětmi od první chvíle. Klaun Hubert nenechal
nikoho odpočívat a děti byly od začátku až do konce v neustálém pohybu. S rozzářenými
úsměvy na tvářích děti odcházely domů v naději, že se Klaun Hubert zase brzy ukáže a
navštíví nás opět ve školní družině.
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Sběr papíru
Od 5. do 9. června 2017 se uskutečnil sběr papíru. Všem děkujeme za účast.
Poř. Pořadí
č.
tříd
1.
7. C
2.
2. C
3.
4. D
4.
2. D
5.
9. D
6.
3. C
7. Uč. a ost.
8.
3. D
9.
4. C

Počet kg
papíru
1 552 kg
1 196 kg
1 056 kg
853 kg
715 kg
626 kg
537 kg
533 kg
532 kg

Poř.
č.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Pořadí
tříd
8. D
1. D
5. C
5. D
6. C
6. D
7. D
1. E
ŠD

Počet kg
papíru
488 kg
484 kg
424 kg
416 kg
409 kg
365 kg
346 kg
311 kg
109 kg

Školní výlety na 1. stupni
Ve středu 7. června 2017 se vydali žáci 2. C a 2. D na výlet připravený SVČ Boskovice.
Cílem cesty bylo Pilské údolí, kde byly Ježibabou zaklety Rusalky žijící v jednom z rybníčků.
Vysvobodit je mohlo kouzlo v podobě splněných úkolů, které na děti čekaly během putování
lesem. Žákům se podařilo kouzelným zaklínadlem porušit kletbu Ježibaby, Rusalky zachránit
a odměnou jim byl nalezený poklad.

Žáci 3. C a 3. D v rámci školního výletu navštívili Malý a Velký Chlum u Bořitova. Ve středu
7. června nastoupili do autobusu směr Jabloňany, Obora, Bořitov. Pan řidič Zbyšek Sýkora byl
příjemný a usmíval se. Přišli až k sochám, které tesal Stanislav Rolínek.
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Výlet pro třídu 1. D a 1. E pořádalo SVČ ve čtvrtek 8. června 2017. Trasa po fáborkách
vedla až do Pilského údolí. Po cestě děti plnily různé úkoly, aby zachránily dceru vodníka Rusalku.

Žáci ze třídy 5. C a 5. D měli svůj školní výlet v úterý 13. června 2017. Navštívili zábavní
centrum Bongo, kasematy na Špilberku i brněnskou Vaňkovku.

22. června 2017 byli žáci z 4. C a 4. D na krásném výletu na Chlumu. Po cestě na výšlap do
výšin potkali Rolínkovy sochy. Na rozhledně bylo vidět širé okolí a z rozhledny žáci mávali
všem kamarádům. V lomu našli zkameněliny a závěrečnou tečkou byl dozlatova upečený
buřtík.
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Projekt „Já občan“
Dne 20. června 2017 proběhla v jídelně základní školy slavnostní prezentace projektu „Já
občan“. Tento projekt vyhlásil a organizoval Školní parlament budovy Sušilova a s jeho
realizací pomáhaly paní učitelky Kubová, Hošková a Kolářová. Žáci mohli plnit několik úkolů a
následně z nich připravit výstup. První úkol se týkal úklidu města, druhým byla anketa pro
občany města na libovolné téma a třetí byla reportáž z kulturní nebo sportovní akce. Druháci
například všechny mile překvapili vlastní písní o úklidu města. Žáci třetích tříd měli velice
zdařilé prezentace. Někteří zpívali, jiní kreslili nebo sehráli scénku. Nejlepší tři projekty
ocenila odborná porota cenami. V odborné porotě usedla místostarostka paní Hamalová, za
rodiče paní Rozkošná, za vedení školy pan ředitel, za učitele pan učitel Oldřich, za pracovníky
školy pan školník Bureš a za školní parlament Dominik Hofírek. Nejlepším projektem byl
vyhlášen projekt třídy 6. C, ve kterém žáci mimo jiné zjišťovali, zda jsou občané Boskovic
spokojeni se zelení ve městě a stavbou sportovní haly. Všechny prezentace byly zdařilé a žáci
si zaslouží pochvalu.

Za školní parlament Mgr. Kateřina Kolářová

Dagmar Hamalova (z facebook.com) 21. 6. 2017
Vydařený projekt Základní školy Boskovice, pracoviště Sušilova. Občanská výchova tím
nejpřirozenějším a hlavně hodně motivujícím způsobem. Ankety na aktuální boskovická
témata, scénky, veršování, uklízecí akce, společné výtvarné práce, to vše v zajímavých
prezentacích. Díky všem učitelům, kteří se do projektu pustili.
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Branný závod
V pondělí 26. června 2017 se na 1. stupni uskutečnil branný závod. Žáci ve skupinkách po
vyfáborkované trase plnili různé úkoly, např. luštili šifru, poznávali známé osobnosti,
zdolávali překážkovou dráhu i pavoučí síť, orientovali se v přírodě, poskytovali první pomoc.
Děkujeme všem učitelům za organizaci a žákům z 9. D za pomoc na stanovištích.

Projekt „Evropa“
V úterý 27. června 2017 odpoledne žáci z 5. D
předvedli rodičům svůj projekt o Evropě. Krátce
představili některé evropské státy, jejich hlavní
města, vlajku, úřední jazyk, památky, tradice,
významné osobnosti, typické jídlo, výrobky a jiné
zajímavosti. Projekt doprovázela prezentace
fotografií na interaktivní tabuli. Na závěr zazněl
rozhovor v cizí řeči.

Projekt „Made in“
Žáci z 5. tříd se zapojili do projektu „Made in“.
Sbírali drobné výrobky, etikety a obaly na
výstavku. Pokusili se zjistit místo vzniku výrobků.
Díky tomu získávali informace o jiných zemích.
Děti z 5. C vytvořily z obrázků velký plakát.
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Exkurze do jaderné elektrárny
10. května 2017 se naše třída 9. D zúčastnila exkurze do jaderné elektrárny Dukovany.
Připojili se k nám vybraní žáci z 8. třídy i deváťáci ze Slovákové. V informačním centru nás
rozdělili do dvou skupin. Na názorných trojrozměrných modelech jsme se seznámili
s fungováním jaderné elektrárny. Pracovníci u reaktoru mají na sobě žlutou kombinézu a na
hlavě žlutou helmu. Každý z nich musí mít u sebe dozimetr. To je zařízení na měření
radioaktivity. Exkurzi jsme zakončili promítáním videa o blackoutu.

Projekt „Rodinná dovolená“
Také letos si deváťáci nachystali projekt o rodinné dovolené. Rozdělili jsme se do skupin.
Každá skupina si připravila prezentaci v powerpointu. Někdo „letěl“ do Mexika, někdo na
Havaj. „Navštívili jsme“ i Maledivy, Island a Řecko. Naše skupina si vybrala dovolenou
v australském Melbourne. Museli jsme sehnat letenky, vybrat hotel a uspořádat program
jako nějaká cestovní kancelář. K tomu jsme uvedli náklady – cenu dopravy, ubytování i
programu. Díky projektu jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí. Prezentaci jsme předvedli
žákům 8. třídy i rodičům na třídních schůzkách. Bylo připraveno i občerstvení.
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Oslava konce školního roku
Ve čtvrtek 29. června 2017 od 12.00 hodin v areálu školy na Sušilově začala oslava konce
školního roku letos pod názvem: „Z plna hrdla“. V průběhu celého odpoledne byla k dispozici
sportovní, zábavná a tvořivá stanoviště. Nechyběl skákací hrad, dobroty a točená limonáda.
Hlavními účinkujícími byly regionální kapely podle výběru žáků. Některé třídy se prezentovaly
výtvarným nebo psaným projevem, případně společným pokřikem. Děti mohly naplno
projevit své hlasové fondy, byly naměřeny decibely hlasitosti a vyhlášeni největší křiklouni.
O taneční zábavu se postaral Patrik Oujezský. V programu vystoupili mladí tanečníci z taneční
školy Body Rockers Squad. Na závěr si děti užily pěnu na školním dvoře. Děkujeme tímto
Spolku rodičů ZŠ, zejména paní Lukešové, za příjemně strávené odpoledne.
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Tip na výlet: Navštivte arboretum Šmelcovna
Jako místo aktivního i pasivního odpočinku doporučujeme boskovickou Šmelcovnu,
rozsáhlou zahradu okrasných a ovocných dřevin. Můžete tu najít listnaté i jehličnaté stromy
a keře, ovocné dřeviny, různé rostliny, okrasné trávy, trvalky a další. Jednotlivé části arboreta
jsou vzájemně propojeny cestičkami s odpočívadly. Po areálu jsou rozmístěny expozice
s pohádkovými bytostmi. Nachází se zde také zookoutek zakrslých hospodářských zvířat.
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Článek metodika prevence
Fenomén YouTube
YouTube, youtuber, vlog, following…… To jsou pojmy, které se ustálily ve slovníku českých
dětí a dospívajících. Rodiče a pedagogové se na fenomén YouTube dívají různě. Někomu se
líbí, že se děti svými vzory inspirují, někdo v tom vidí jen další důvod pro už i tak časté
sledování mobilního displeje či obrazovky počítače.
Zkusme si zodpovědět dvě otázky, na které, když mi odpovíte (písemnou formou buď za
třídu, nebo i pouze za sebe), tak si v příštím čísle ZŠ II NEWS anketku vyhodnotíme.
Otázky:
1. Co stojí za fenoménem YouTube a o čem to vlastně celé je?
2. Co pro mě YouTube znamená?
Slovníček pojmů:
YouTube - mezinárodní platforma pro sdílení videí.
Youtuber - osoba, která točí vlog na rozličná témata, obvykle má svůj following. Je také
označován jako influencer nebo vlogger .
Vlog - video blog, osobní deník ve formě videa.
Follower - „sledovač“ nebo „následovník“ youtubera. Followeři tvoří following. Čím větší
following, tím úspěšnější youtuber.
Tutorial - návod k použití ve formě „krok za krokem“ (např. make-up tutoriál – tj. tutoriál
účesu).
Challenge - je výzva. Youtubeři plní různé výzvy a u toho se natáčejí (např. sníst nejpálivější
papričku, nebo se nechat polít kyblíkem studené vody…).
Prank - je vtípek, nachytávka.
Let´s Play - oblíbené u hráčů videoher. Youtuber se natáčí u hraní videohry, přičemž proces
hlasitě komentuje.
Q & A – je z anglického „question and answer“, což znamená „otázka a odpověď“. Youtubeři
na videu zodpovídají dotazy fanoušků, např. jaké je jejich oblíbené jídlo nebo film.
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