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Školní parlament na ZŠ Sušilova pomáhá pejskům
Ve dnech 13. – 22. května byla u
nás ve škole na Sušilce vypsána charitativní sbírka pro záchytnou stanici v Boskovicích. Sbírku organizoval
Školní parlament Sušilka. Nejdříve
jsme se domluvili s paní vedoucí
Adélou Adámkovou, co je pro pejsky potřeba. Zjistili jsme, že nejvíce
potřebují vodítka, obojky, granulky,
pamlsky, odčervovací tabletky a
naopak, že nemáme sbírat plyšáky.
Jako školní parlament samozřejmě
nemůžeme vybírat peníze.
Ve škole jsme umístili plakátky, které namalovaly holky z 9. D a
osmých tříd. Každý den jsme vybírali
od dětí dárečky pro pejsky a nosili je
do místnosti parlamentu, zapisovali
jsme si každého dárce. Jako odměnu jsme na oplátku štědrým dětem
nakreslili kartičku s pejskem a upekli jsme ve školní kuchyňce perníčky
ve tvaru pejsků a psích tlapek. Při
rozdávání perníčků a obrázků jsme
viděli v očích malých školáčků nadšení a radost z toho, že pomohli pejskům, a to pro nás bylo příznivým
povzbuzením do další práce, při
které musíme občas zdolávat i nečekané překážky a někdy překonat i
nějaký ten klacek po nohama...
Ve čtvrtek 23. května jsme pak
pejsky osobně navštívili v jejich pře-

chodném umístění a dárečky jim
předali. Konal se tu totiž zrovna
Den otevřených dveří.
Sbírka byla velmi úspěšná.
Chtěli bychom poděkovat všem,
kteří nás v našem úsilí podporují.
Tradičně nám je oporou pan zástupce Žáček, dále naše dvě učitelky
a za odvoz krabic plných věcí pro
pejsky moc děkujeme našemu školníkovi. Děkujeme velmi všem, kdo
přispěli, a těšíme se na další akce.
Myslíme, že to byl úžasný nápad.
V útulku byli moc rádi za všechno,
co se vybralo.
Školní parlament Sušilka



Pálení čarodějnic
V úterý 30. dubna jsme se
probouzeli do deštivého rána, ale
během dne se vyjasnilo a po obědě
nám začalo krásně svítit sluníčko.
Proto se mohla celá družina přesunout na školní zahradu, kde jsme

pálili čarodějnici. A když už jsme si
udělali oheň, tak opečení špekáčků
bylo samozřejmostí. Pobyt na školní zahradě jsme si náramně užili a
dětem se vůbec nechtělo odcházet
domů.

Družina v muzeu
V úterý 4. června jsme se
s družinou vydali do Muzea zemědělských historických strojů v Boskovicích. Zde už na nás čekala paní
průvodkyně společně s muzejní
pedagožkou. V úvodu jsme se dozvěděli zajímavosti o strojích a zemědělském nářadí, které jsou v muzeu
vystaveny. Mnohé věci znaly děti i
z pohádek.
Po zajímavém povídání jsme se
přesunuli na stanoviště, kde už na
nás čekaly úkoly se zemědělskou



tematikou. Úkoly byly zaměřeny jak
na historii zemědělství, tak i na současnost. A protože byly děti velmi
šikovné a bystré, mohly si na závěr
vymalovat obrázky. Návštěva muzea
přinesla dětem mnoho nových
poznatků, které si jistě uchovají
dlouho v paměti.
Chtěli bychom touto cestou
poděkovat paní průvodkyni a
muzejní pedagožce za příjemně
strávený čas a profesionální přístup
k dětem.

Čtenářský klub v knihovně
Ve středu 12. června děti ze
školní družiny ZŠ Sušilova v rámci
Čtenářského klubu navštívily Městskou knihovnu Boskovice. S pomocí
vedoucí knihovny Miroslavy Jurdičové a Světlany Novákové vyrobily
létající knihy, do kterých nakreslily

svoje oblíbené hrdiny. Knihami poté
ozdobily strom Pohádkovník před
budovou knihovny.
Dětem se akce moc líbila, poděkování patří oběma paním knihovnicím a všichni se těší na další spolupráci v příštím školním roce.

Čtvrťáci v planetáriu
Zájem školních dětí o výukové
programy v brněnském planetáriu je
obrovský. Žáci ze 4. C a 4. D měli
štěstí, že paní učitelky s dostatečným
předstihem zajistily místa na program, který se jmenoval Astronaut.
Návštěvě planetária jsme věnovali celé dopoledne, proto jsme měli
dostatek času prožít příjemné chvíle i ve venkovním areálu, kde jsme
se dozvěděli mnoho zajímavostí.
Například jaká je hmotnost člověka
na různých planetách, tedy jaká tam
působí gravitace. Posadili jsme se
také do lunárního vozidla a vyzkoušeli si uzvednout závaží různé hmotnosti.

Olympiáda dětí
a mládeže
1. tříd

Den otevřených dveří na školní zahradě

Největší zážitek pro nás byl
samotný program uvnitř planetária.
V pohodlných křeslech jsme pozorovali noční oblohu plnou hvězd. Průvodce pořadem nám některé hvězdy pojmenoval a vysvětlil, kde při
dobrých podmínkách můžeme najít
různá souhvězdí. A pak už jsme se
zájmem sledovali film o astronautovi, ve kterém jsme se dozvěděli, co
zažívá pilot vesmírné lodi během
tréninku, po startu raketoplánu a při
plnění úkolů ve vesmíru.
Budeme se těšit na další návštěvu planetária, protože se o vesmíru
chceme dozvědět mnohem více.
Ve středu 15. května byla veřejnosti zpřístupněna školní zahrada. O
Žáci 4. C a 4. D školní pozemek se starají žáci z pracoviště Sušilova a nám. 9. května.

Ve středu 22. května odjeli vybraní olympionici do Velkých Opatovic.
Počasí nám ten den opravdu nepřálo!
Pršelo od rána. Ovšem naši prvňáčci
byli odhodláni dát do sportovního
výkonu všechno. A dali! Všichni se
snažili ve ztížených podmínkách
vybojovat ty nejlepší pozice. Nakonec naše škola skončila na krásném
8. místě z 26 škol z celého okresu.
Olympiády se zúčastnili: Sabina
Dostálová, Adriana Raušová, Marek
Suchna, Kristián Bodnár, Miroslav
Havlík, Patrik Novotný, Justýna Ševčíková a Barbora Krušinová.
Největší ocenění, a to bronzovou medaili, získal Patrik Novotný z
1. E za hod kriketovým míčkem.

Výsledky
sběru hliníku
1. Jakub Pacola:
2. Nicol Tůmová:
3. Žáci 3. E:

34,4 kg
33,8 kg
21,6 kg
Gratulujeme!



Návštěva výstavy
100 let skautingu na Boskovicku

Atletická soutěž
O Pohár krále Jiřího z Kunštátu

„Mám pro vás překvapení!“
řekla poslední květnový týden paní
učitelka u nás ve třídě. Všichni jsme
byli napjatí, co to bude, ale paní
učitelka nám do poslední chvíle
nechtěla vůbec nic prozradit. „A
co? A kdy? A kde?“ ptali se ti největší nedočkavci. „Dočkejte času
jako husa klasu a buďte trpěliví.“
odpověděla paní učitelka a ještě se
u toho usmívala.
Den „D“ přišel v úterý, když
jsme se, jako každé školní ráno, vzájemně ve třídě vítali a říkali jsme si,
co nás čeká a nemine. „Dnes půjdeme na výstavu do místního muzea,
kde se dozvíme o historii skautingu
v Boskovicích a okolí. A protože
jste byli šikovní ve sběru a blíží se
Den dětí, vstupné vám zaplatím
z třídního fondu“, informovala paní
učitelka. Byli jsme rádi, že nebudeme celý den ve třídě a trápit se
učením. Všichni jsme přemýšleli,
jak taková výstava bude vypadat.
Když jsme přišli do muzea, překvapilo nás, jak je výstava rozsáhlá a co

V pátek 31. května se vybraní
žáci z druhých až pátých tříd zúčastnili atletické soutěže O Pohár krále
Jiřího z Kunštátu. Této akce se v
posledních letech zúčastňuje stále
více škol, a tak konkurence na závodech je veliká.
Za mladší kategorii získal úžasné 1. místo v hodu kriketovým míčkem Tobiáš Kráčalík ze třídy 3. E. Ve
starší kategorii vybojoval 3. místo v
hodu kriketovým míčkem Dominik

Dostál ze 4. C a 2. místo v běhu na
50 metrů obdržela Kateřina Přibylová z 5. C. Navíc se žákům ve starší
kategorii podařilo svými velmi dobrými výkony, které se bodově hodnotily a sčítaly, umístit na krásném
3. místě v kategorii družstev. Všem
žákům, kteří se soutěže zúčastnili,
i těm, kteří byli náhradníky a jet
nemohli, velice děkuji a výhercům
gratuluji k jejich skvělým výkonům.
Jindřiška Konečná

odnesl Radek Dokoupil ze 2. E, když
při vyhodnocování výsledků porotou
zazpíval písničku Né, pětku, né!
Celý školní rok naše třída praNa závěr Slavíčka se děti naučily cuje na projektu Moje ZOO. Za
slovenskou písničku Mama mi dala nejrůznější aktivity, četbu, úkoly atd.
korunu.
sbíráme obrázky zvířat, které si vlepuje každý do svého alba ZOO. A tak
nemohla být jiná volba výletu, než se
do opravdické ZOO zajet podívat.
Vyjeli jsme v pondělí 3. června ráno,
kdy jsme se vydali vlakem do zoologické zahrady v Brně.
Po cestě vlakem nás čekala ještě
cesta „šalinou“. Velké cestování jsme

zvládli a v ZOO už na nás čekal pan
průvodce Petr, který nás provedl a
seznámil se zajímavostmi ze světa
zvířat. Mnoho jsme již věděli a paní
učitelka na nás byla pyšná. Spoustu
informací navíc jsme se ještě dozvěděli. Po svačince jsme se vyskotačili
v lanáčku. Výlet byl bezva.
Co budeme sbírat příští rok? Třeba planety. A na výlet poletíme do
vesmíru! Snad ...
třída 3. E

všechno uvidíme.
Ve vitrínách odznaky, medaile,
fotky, články o historii, skautské
kroje, klobouky, šátky, polní kuchyně a sprcha, na stolech kroniky
s fotografiemi, vlajky, které hýřily
barvami, různé řády, stanovy, skautské nože, lopatky. Ze všeho nás přecházel zrak.
Dokonce jsme si mohli sednout
do skautského stanu, vyzkoušet si
dřevěné lehátko a zkusit poskládat pyramidu z polínek. Všichni
jsme také museli splnit úkoly na
pracovním listě a v klubovně skautů najít odpověď na zašifrovanou
otázku. No, popravdě řečeno, nic
jednoduchého to nebylo a nakonec
nám musela pomoct paní učitelka.
Všichni jsme si z výstavy odnesli
odměnu.
Celá výstava byla úžasným zdrojem informací o skautingu, sestavit
tuto expozici musela být pěkná fuška. Klobouk dolů, boskovští skauti!
A děkujeme za nevšední zážitek!
Kluci a holky ze 4. C

Zlatý slavíček 1. a 2. tříd
V pátek 31. května proběhla
pěvecká soutěž Zlatý slavíček prvních a druhých tříd. Z každé třídy
vystoupilo několik odvážných dětí,
které si zkusily, jaké to je, zpívat
před ostatními. Jestli se z některého
z nich zrodí hvězda, je
ve hvězdách...
Za třídu 1. D
vyhrála Pavlínka Klímová s písničkou O
mamince, z 1. E vyhrál
Mirek Havlík s písničkou Na tom pražským
mostě, ze 2. D Jindřiška Randulová s Muzikantem a z 2. E Klárka
Jakubcová s písničkou
Na tú svatú Katerinu.
Jako mimořádný
počin za vytvoření
atmosféry si diplom



Výlet třídy 3. E do ZOO Brno

Výlet 1. tříd ve spolupráci se SVČ
V pondělí se prvňáčci dozvěděli
o „Záchranné misi Čtyřlístku“. Pinďa s Myšpulínem, Bobíkem a Fifinkou dostali depeši, kde bylo napsáno, že příroda v okolí je v ohrožení!
V úterý 4. června jsme vyjeli za
Žďárnou a uprostřed lesů začalo
naše putování na záchranu přírody.
Na cestě bylo 24 úkolů, které
děti společně plnily. Dozvěděly se

například, co znamenají některé
lesní značky, měly za úkol roztřídit
odpadky z nepovolené lesní skládky,
prolézaly pavučinou, stavěly lesní
domečky z přírodnin apod.
Za splnění všech úkolů čekala
na děti odměna.
Průlezky a nákup dobrůtek už
byla jen příjemná tečka našeho výletu.

Už jsem čtenář
– Knížka pro prvňáčka
V letošním školním roce jsme
se zapojili do projektu Knížka pro
prvňáčka.
Ve čtvrtek 13. června jsme
v knihovně „putovali“ za pohádkou.
Paní knihovnice měly pro děti připraveny ukázky z klasických pohádek a děti měly hádat jejich názvy.
Za odměnu si každý prvňáček
odnesl knížku od Miroslava Tvrze

Projekt MADE IN

– Kde se nosí krky.
Také jsme se zasmáli při hádankách z Příručky pro začínající
humoristy.
Například: věděli byste?
Jak se chytá komár? (Vyžene se
na půdu a rychle se mu oddělá žebřík.)
Jak chytit 10 tygrů? (Chytneme
jich 11 a jednoho pustíme.)

Zlatý slavíček 3. až 5. tříd

V pátek 14. června se zúčastnili
Žáci z 5. C a 5. D sbírali různé obaly a zjišťovali místo vzniku výrobků.
vybraní zástupci z 3. až 5. tříd pěvecSvé práce si ve třídě vystavili na nástěnku.
ké soutěže Zlatý slavíček. Účinkující
se mohli umístit v tzv. zlatém, stříbrném nebo bronzovém pásmu.
Ve velké konkurenci nakonec
zvítězili: Hana Pokorná z 3. D, Santiago Mako ze 4. C, Agáta Cecavová a Izabela Pavlíčková z 5. C.

Zvláštní cenu poroty za mimořádný výkon obdržel Jakub Martínek
ze 4. D.
Vystoupení zpestřili hudební
trio Pipin a žáci z 3. D s pásmem
z divadelního představení „Ať žijí
duchové“. Na závěr si všichni rádi
zazpívali s panem učitelem Bohatcem za doprovodu kytary.



Čtenářský klub ze ZŠ Sušilova na knižním veletrhu Svět knihy 2019
Už potřetí se žákyně ZŠ Sušilova
navštěvující čtenářský kroužek vydaly do Prahy na mezinárodní knižní
veletrh a literární festival Svět knihy.
Ten se každý rok v květnu koná na
Výstavišti Holešovice. Letošní téma
znělo Paměť a vzpomínky.
Na programu byla řada besed
s českými a zahraničními spisovateli, autogramiády a workshopy pro
děti i dospělé. Letos tam bylo možné potkat i dva nositele Nobelovy
ceny – Hertu Müllerovou a Maria
Vargase Llosu.
Hvězdným hostem festivalu
byl potom Alejandro Jodorowsky,
chilsko-francouzský filmař, herec,
filosof, dramatik a spisovatel. Stejně jako každý rok si to všichni velmi užili a ulovili spoustu krásných
knížek.
Žákyně 9. C a 9. D

Setkání školního parlamentu se
senátorkou Jaromírou Vítkovou
Dne 10. května 2019 k nám do
školního parlamentu na Sušilku
přijala pozvání paní senátorka Ing.
Jaromíra Vítková se slečnou asistentkou Palánovou. Paní senátorce
jsme ukázali místnost, kde se pravidelně scházíme, představili jsme
naši kroniku a povyprávěli o schůzkách a plánech. Uskutečnili jsme již
řadu zdařilých projektů a akcí, na
které jsme pyšní. Mezi naše nejnovější akce patří charitativní sbírka
pro psí záchytnou stanici. Paní senátorka nám na oplátku vyprávěla o
svojí práci. Potom jsme se přesunuli
do třídy 8. C, kde měly nachystanou
prezentaci Alice Kotková a Veronika Kosičková z 9. D o našich akcích
v parlamentu. Nakonec nám paní
senátorka přednesla prezentaci o
senátu a o historii Valdštejnského
paláce. Bylo pro nás poučné zjistit,
jak konkrétně probíhají zasedání
v senátu. Paní Vítková nám řekla i
vtipné historky, například o tom, jak
bloudila po senátu a naučila se hledat místnosti podle dvou koberců,



zeleného a červeného. Paní Vítková
nám nabídla spolupráci a pomoc do
budoucna, čehož si velmi vážíme.
Nejvíce nás zaujaly cenné osobní
zkušenosti z práce senátorky. Posezení nás hodně bavilo a dozvěděli
jsme se spoustu nových a zajímavých informací.
Miriam Bartošová,
Martina Lukešová
a Veronika Hořavová z 8. C

Co by měl vědět každý pejskař
Dne 21. května jsme měli u nás
na Sušilce přednášku o psech. Bylo
hezké počasí, proto se akce mohla
konat na našem školním hřišti. Přivítal nás tady pan strážník Oldřich
Adámek z městské policie a správkyně kotců ze záchytné stanice
Adélka Adámková. Jejich parťáky
byly fenka Nessie a štěňátko Ariel.
Všichni čtyři byli moc hodní. Dozvěděli jsme se, co máme dělat, když
potkáme zatoulaného psa. Poučili
nás, že je povinné čipovat psa. Paní
Adámková nám ukazovala povely

a triky s Nessie, pokusili jsme se o
rekord, kolik podběhne lidí, nakonec podběhla 36 dětí. Mohli jsme
si vyzkoušet pomůcky, prohlédnout
uspávací zbraň, vyzkoušeli jsme si
práci s odchytovou tyčí. Dostali jsme
letáček s informacemi pro pejskaře.
V češtině jsme o tom napsali článek
do školního časopisu Sušiláček.
Moc se nám toto představení líbilo, dozvěděli jsme se nové užitečné
informace, bylo to zábavné a všichni
dáváme deset bodů z deseti.
Žáci 6. C

Projekt Hanin kufřík

Dne 17. května jsme se šli podívat do kina na film Hanin kufřík.
O tomto smutném příběhu jsme se
dozvěděli od paní učitelky. Po zhlédnutí filmu jsme pracovali ve skupinách a vytvořili jsme z krabičky na
pizzu referát o životě Hany Bradyové. Skupinovou práci jsme pak prezentovali před třídou.

Hana byla židovská dívka, která
zahynula v Osvětimi. Nebýt malého
hnědého kufříku, který se dostal
do tokijského muzea o holokaustu,
byl by Hanin příběh zapomenut. Ve
třídě jsme si také prohlédli knihu
Hanin kufřík, kterou napsala Karen
Levine, dále jsme si přečetli vyhlášky, které zakazovaly Židům nakupovat, prodlévat v parcích, půjčovat
si knihy, Židé museli jezdit v zadní
části tramvaje, nesměli si udělat řidičák, museli nosit žlutou hvězdu…
Byl to hrozný život. 
Veronika Hořavová
a Julie Silverová, 8. C
Vidět tento film bylo velmi
důležité, abychom se dozvěděli, co
se stane, když nebudeme respektovat ostatní. Hanička byla jen dítě,
šťastné a živé dítě, a jen díky takové
hrůze a krutosti se nedočkala své
rodiny, svých dětí, vnoučat... Její
bratr byl velmi statečný. Žil, aby tento příběh převyprávěl a upozornil
ostatní na hrůzy, kterých jsou lidé

schopni.
Eva Poláková, 8. D
V hodině výchovy k občanství jsme četli vyhlášky, které byly
vydány za protektorátu, seznámili
jsme se s příběhem Hany Bradyové,
porovnali jsme náš život s životem
židovských dětí za druhé světové války, psali jsme úvahu a diskutovali o

knize a příběhu sourozenců Haničky
a Jiřího.
Žáci 9. D
Podobně jako Hana a Jiří i my
jsme se spolužáky uzavřeli do láhve
vzkazy s našimi poselstvími, sny a
přáními.
Děkujeme za krásný projekt!
Žáci 8. C, D a 9. C, D

Místostarosta Lukáš Holík navštívil Výstava Titanic v Brně
školní parlament ZŠ Sušilova
Dne 28. května 2019 členové
parlamentu naší školy ZŠ Sušilova
přivítali sympatického místostarostu
Lukáše Holíka, který přišel v doprovodu milé paní Novákové z odboru
školství. Naše předsedkyně Johanka
Oujeská z 9. C uvítala návštěvu u
vstupu do školy a zavedla hosty do
místnosti, kde se scházíme. Na úvod
jsme si pověděli něco o členech
parlamentu a volbách a vůbec, jak
parlament ve škole funguje. V kronice jsme ukázali zápisy z uskutečněných projektů, akcí a charitativní
sbírky. Předvedli jsme také prezenta-

ci o našem parlamentu. Diskutovali
jsme o problémech, které řešíme, o
zeleni ve městě, zajímavých nápadech a plánech. Pan místostarosta
nám zodpověděl všechny otázky a
my zase jemu.
Myslím, že se celé setkání velice
vydařilo. Můžu mluvit za sebe i za
svoje parťáky ve školním parlamentu, že se budeme těšit na další setkání. Pan Holík nám také velkoryse
nabídl jakoukoliv pomoc s akcemi,
které parlament do budoucna plánuje. Děkujeme!
Alice Kotková, 9. D

Ve středu 15. května se třída 7. C vypravila do Brna na výstavu Titanic.
Žáci měli možnost vstoupit na palubu legendárního plavidla, prohlédnout
si kajuty a spatřit originální předměty, které byly vytaženy ze dna oceánu.



Návštěva Senátu Parlamentu České republiky
Dne 31. května 2019 žáci pracující ve školním parlamentu navštívili
Prahu společně s paní učitelkou
Kolářovou a Kubovou. Náš výlet
začal na vlakovém nádraží, kde jsme
se po přivítání vydali na cestu vlakem do hlavního města. Cesta vlakem byla příjemná a rychle utekla.
Po příjezdu do Prahy jsme odjeli do areálu Valdštejnské zahrady.
Paní učitelky nám domluvily prohlídku Valdštejnské zahrady a sídla
Senátu Parlamentu České republiky.
Po domluvě za námi přišla paní průvodkyně, která nám vyprávěla různé
zajímavosti o Albrechtu z Valdštejna, který toužil po překrásné
a ojedinělé zahradě. Zahrada je
v italském stylu a prodělala mnohé
úpravy a změny. Zaujaly mě kašny,
ve kterých byly uprostřed sochy. Při
procházení zahradou jsme spatřili
velké množství nádherně upravených keřů a květin.
Dále nás paní průvodkyně provedla Senátem, kde před vstupem
všichni museli projít důkladnou
kontrolou. Po prohlídce Valdštejnské zahrady a Senátu Parlamentu
České republiky jsme se vydali přes
Karlův most, Staroměstské a Václavské náměstí k hlavnímu nádraží.
Po 18. hodině jsme všichni unavení
a plní dojmů z hlavního města odjeli RegioJetem zpátky domů.
Výlet do Prahy se nám všem
velmi líbil a moc děkujeme našim
paním učitelkám, že nám umožnily
se jet podívat za krásami Prahy.
Veronika Hořavová, 8. C



Školní výlet 8. D do Adršpachu
Ve dnech 10. – 12. června 2019
jsme jeli na školní výlet do Adršpachu. Odjížděli jsme v pondělí
z vlakového nádraží v Boskovicích.
Při cestě jsme museli šestkrát přestupovat, což nám ale nevadilo, protože panovala po celou cestu veselá
nálada.
Ubytováni jsme byli v autokempu Bučnice v Teplicích nad Metují.
Po příjezdu do kempu jsme vyrazili
na prohlídku Teplických skal. Celý
okruh jsme zvládli projít za necelé

tři hodiny.
Druhý den jsme vyrazili pěšky
z autokempu do Adršpachu, kde jsme
si prohlédli Adršpašské skály. Z nich
jsme Vlčí roklí přešli do skal Teplických a vyšli přímo u vstupní brány
do skal. Večer jsme pak dělali oheň
a opékali špekáčky. Přestože bylo
všechny tři dny velké teplo, panoval
ve skalách příjemný chládek.
Na další školní výlet v příštím
školním roce se už moc těší celá třída 8. D.

Projekt Děti odjinud – děti Evropy
Dne 6. června 2019 třída 8. C
prezentovala jiným třídám a rodičům celoroční projekt Děti Evropy.
Vybrali jsme si Maďarsko.
Představili jsme maďarské
pohádky, stručně shrnuli maďarské
reálie, tradiční recepty, slovenskomaďarský den ve školní jídelně, anglicky jsme pohovořili o maďarském
sochaři Rubikovi a jeho hlavolamu
a jako poslední jsme si pro diváky
nacvičili svoji vlastní písničku o
exkurzi v Maďarsku na melodii Toulavá od Sebastiana.
Přichystali jsme si také pohoštění,
podávala se budapešťská pomazánka,
sladká paprika a maďarská klobása.
Všem učitelům, kteří nám s projektem pomohli, velmi děkujeme. Den
jsme si užili a jsme rádi, že jsme mohli takový projekt uskutečnit.
Žáci 8. C



Prezentace projektu Děti Evropy – Děti odjinud
Ve čtvrtek 6. června 2019 jsme
prezentovali náš projekt o Slovensku s názvem Děti Evropy – Děti
odjinud. Na tomto projektu jsme
průběžně pracovali celý školní rok.
Na podzim jsme vyrazili i s třídou 8.
C na exkurzi do Budapešti a Bratislavy.
Uspořádali jsme slovensko
– maďarský čtvrtek ve školní jídelně, v rámci kterého nám naše paní
kuchařky uvařily maďarské a slovenské speciality.
Projekt jsme zakončili prezentací o Slovensku a divadelním představením O chudobnom mlynárovi, které jsme hráli nejenom pro všechny
třídy druhého stupně, ale i pro naše
rodiče na třídních schůzkách.
třída 8. D
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Literárněhistorická exkurze Krakov, Osvětim
Ve dnech 4. 6. – 5. 6. 2019 se
žáci osmých a devátých tříd 8. C, 8.
D a 9. D ze ZŠ Boskovice Sušilova
vydali na exkurzi do Polska. Vyjížděli jsme v úterý v 7 hodin od naší školy. Před školou jsme se všichni sešli
včas a přivítali se s paními učitelkami Kolářovou, Hoškovou a Kubovou, které nám exkurzi domluvily.
V autobuse na nás čekal pan řidič
společně s panem průvodcem.
Paní učitelka všem rozdala
zmenšenou mapu Polska a slovíčka
z polštiny, která jsme se s panem
průvodcem společně učili. Dále nám
byl rozdán program, z něhož jsme
se dozvěděli, co nás následující dny

čeká. Cesta byla dlouhá, náročná a
mnozí z nás ji prospali.
Po příjezdu do Krakova jsme
navštívili hrad Wawel, kde jsme se
pokochali renesančním palácem a
gotickou katedrálou, ve které byli
korunováni polští králové. Dále
jsme procházeli Rynkem, Sukiennicí, bazilikou Nanebevzetí Nejsvětější Marie Terezie a Jagellonskou
univerzitou.
K večeru nás pan řidič odvezl
na hotel, ve kterém jsme se všichni
ubytovali.
Druhý den ráno po snídani jsme
se přesunuli autobusem do židovské
čtvrti Kaziměř. Po individuálním

volnu jsme odjeli do Osvětimi – Březinky. V Osvětimi jsme absolvovali
tříhodinovou prohlídku. Museli jsme
se rozdělit na dvě skupiny. Každý
žák dostal sluchátka, z nichž jsme
slyšeli naši paní průvodkyni, která
nám vyprávěla o situaci a podmínkách přežívání lidí v koncentračním
táboře v Osvětimi. Viděli jsme jedinou zachovalou spalovací komoru a
další budovy tábora.
Pak jsme se autobusem přemístili do areálu tábora v Březince. V
druhé části tábora jsme viděli dřevěné stáje, ve kterých vězni spali, dále
rampu, kam přijeli vlakem a na celý
komplex jsme pohlédli z věže, kde
sídlila ostraha tábora.
Jsem ráda, že jsem toto místo
navštívila a mohla vidět, jak to dříve
probíhalo za doby, když žil Hitler.
Tato exkurze na nás udělala velký
dojem a všichni si přejeme, aby se
tato historie už nikdy neopakovala.
Po náročném dni jsme všichni plní
dojmů odjeli autobusem do svých
domovů. Děkujeme našim paním
učitelkám za silný zážitek.
Veronika Hořavová, 8. C
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Tandemová výuka na ZŠ Sušilova

Ve sportu se nám dařilo

Tandemová výuka je výuka, kdy
jsou ve třídě dva učitelé. Dva učitelé sdílí odpovědnost za plánování,
realizaci a evaluaci výuky. Když se
kolegové vzájemně dobře doplňují,
může jít o zajímavé zpestření klasické hodiny. Důležité je si hodinu dobře připravit, ale pokud si s kolegyní
rozumíte, můžete se jen dohodnout
na bodech a pak pracovat spontánně a přirozeně reagovat na situaci
v dané třídě.
My jsme letos odučily deset tandemových hodin v šestých až devátých třídách. Žáci například pracovali ve skupinkách při procvičování
zájmen nebo podle metod kritického myšlení pracovali s přechodníky
a vyhledávali je pak ve starých knihách. V některých hodinách se pracovalo na dvou místech – ve třídě a
na počítačích v učebně informatiky.
Poslední tandemovou výukou byla
skupinová práce na téma Hanin
kufřík.

OKRESNÍ SOUTĚŽE

Výhodou tohoto vyučování je,
že když jsme dvě, můžeme se dětem
více věnovat a víc jim pomáhat,
takže mohou zažít úspěch nejen
děti nadané, ale i ty slabší nebo děti
s vývojovými poruchami učení. Žáci
mají k dispozici dvě učitelky, proto
se mohou častěji ptát, konzultovat
problémy a nemusí tolik čekat. Dále
je inspirativní vidět, jak kolegyně učí.
Pro žáky je to zase jedinečná možnost vidět dva učitele v akci, vidět
spolupráci dvou dospělých lidí, jak
se vzájemně doplňují. Podle našich
zkušeností a zpětných vazeb žáky
tyto hodiny baví, je to pro ně něco
nového a zajímavého, jedinečného a
dávají větší pozor. Tandemová výuka není určitě vhodná pro všechny,
ale když najdete někoho ochotného
s vámi do tandemu jít, je to jistě
zajímavé nabourání monotónních
hodin.
Mgr. Martina Kubová
a Mgr. Kateřina Kolářová

OKÉNKO METODIKA PREVENCE
Vážení uživatelé internetu, žáci a žákyně, máte
v sobě počítačové desatero pevně zafixované?
Pro konfrontaci s vašimi postoji:
Počítačové desatero:

1. 	Zachováš opatrnost.
2. Nebudeš dychtit po zakázaném obsahu.
3. Nenarušíš cizí soukromí.
4. Dodržíš standardní postupy.
5. Ověříš si informace.
6. Nepokradeš.
7. Nezaviruješ.
8. Nezahltíš.
9. Neznečistíš.
10. Nepropadneš počítači.
Metodik prevence
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Přespolní běh – 2. místo – starší
žákyně – P. Tajovská (9. D), 4.
místo družstvo - mladší žákyně
– V. Slámová, S. Čermáková (obě
6. D), M. Vojtěchová (6. E), N.
Vybíhalová (7. C)
Florbal – 3. místo - mladší žákyně
– V. Slámová, S. Čermáková, Š.
Kunčarová, A. Pohlová, Z. Zapalačová, A. Veverková (všechny 6.
D), M. Šmoldasová (5. D)
Florbal – 3. místo - starší žákyně – A.
Cecavová, A. Šebková, N. Dvořáčková, P. Nečasová, I. Hofírková, V.
Szabóová (všechny 9. C), R. Kalová (9. D), M. Bartošová (8. C), K.
Langerová (7. C)
Florbal - 3. místo – D. Šmoldas (4.
C), M. Šmoldasová, D. Kejík,
Mich. Kassai, Mar. Kassai (všichni 5. D), M. Sychra, I. Slámová
(oba 4. D), J. Jakubec, T. Štěpánek, K. Přibylová, A. Bartošová, J.
Alexa, J. Staněk (všichni 5. C)
Turnaj v přehazované – mladší dívky
– 1. místo - K. Vafková, V. Vaňková, S. Murínová, K. Mrvová
(všechny 7. D), J. Ošlejšková, J.
Langrová, K. Langerová, N. Vybíhalová (všechny 7. C)
Turnaj v přehazované - starší dívky
– 4. - 6. místo - A. Cecavová, A.
Šebková, P. Nečasová, N. Dvořáková, V. Szabóová, I. Hofírková
(všechny 9. C)
Turnaj v odbíjené - starší dívky - 3.
místo – K. Vafková, J. Ošlejšková,
K. Mrvová, V. Vaňková (všechny
7. D), N. Vybíhalová, J. Langrová
(obě 7. C), S. Čermáková (6. D)
Olympiáda 1. ročníků – hod kriketovým míčkem – 3. místo - P. Novotný (1. E), celkově – 8. místo
Turnaj ve vybíjené – 1. stupeň
– 4. místo – Mich. Kassai, Mar.
Kassai, B. Klusáček (všichni 5.
D), D. Dostál, Mich. Sychra, M.
Pekl (všichni 4. D), T. Wilk, J.
Jakubec, J. Staněk, T. Novotný
(všichni 5. C)
McDonald’s Cup – 2. místo – P.
Kolář, V. Stumpa (oba 2. D),
V. Žilka, M. Gašič (oba 2. E),
S. Stříž, V. Menšík, M. Vondál
(všichni 3. D)
Pohár rozhlasu
Mladší žákyně
běh 60 m – 4. místo - M. Vojtěchová
(6. E), 10. místo - K. Vafková (7.
D),
skok daleký – 4. místo – J. Langrová
(7. C),
běh 4 x 60 m – 4. místo – J. Langrová (7. C), K. Vafková (7. D), M.

Vojtěchová (6. E), N. Vybíhalová (7. C),
skok vysoký – 6. místo – V. Skokanová (7. D),
hod kriketovým míčkem – 2. místo
– K. Vafková (7. D), 10.),
umístění družstev – 4. místo v kategorii dívek a 4. místo z celkového
počtu 34 škol, z počtu 125 žákyň
- 4. místo - K. Vafková (7. D),
Mladší žáci
běh 60 m – 2. místo – V. Hrabec (7.
D), 8. místo D. Sychra (7. C),
skok daleký – 3. místo – D. Sychra
(7. C),
běh 4 x 60 m – 1. místo – Š. Richter,
V. Hrabec (oba 7. D), O. Kolbábek, D. Sychra (oba 7. C),
skok vysoký – 10. místo Š. Richter
(7. D),
umístění družstev – 4. místo, hodnocení z celkem 123 chlapců – 7.
místo – V. Hrabec (7. D),
Starší žákyně –
800 m – 3. místo – P. Tajovská
(9. D),
běh 4 x 60 m – 5. místo – P. Nečasová, N. Dvořáková, A. Cecavová, V.
Szabóová (všechny 9. C),
vrh koulí – 5. místo – A. Šebková (9.
C), 6. místo – E. Ryšavá (8. D), 8.
místo – V. Szabóová (9. C),
skok daleký – 9. místo – P. Nečasová
(9. C),
umístění družstev – 8. místo,
Starší žáci
běh 4 x 60 m – 6. místo – D. Kříž (9.
C), S. Bartoš, J. Rozkošný (oba 9.
D), A. Janda (8. D)
Pohár krále Jiřího
Mladší žáci
běh 50 m – 4. místo – T. Čížková (3.
D),
skok daleký – 6. místo – T. Kráčalík
(3. E),
hod kriketovým míčkem - 1. místo
– T. Kráčalík (3. E), 6. místo – T.
Čížková, S. Stříž (oba 3. D),
štafeta – 6. místo,
celkové hodnocení – 8. místo
Starší žáci
běh 50 m – 2. místo – K. Přibylová
(5. C), 6. místo - D. Kejík (5. D),
8. – 9. místo – D. Dostál (4. D),
10. místo – A. Ryšavá (5. D),
běh 600 m – 6. místo - D. Dostál (4.
D), 8. místo – D. Kejík (5. D),
skok daleký – 4. místo – D. Dostál
(4. D), 5. – 6. místo – K. Přibylová
(5. C), 7. místo – D. Kejík (5. D)
hod kriketovým míčkem – 3. místo
– D. Dostál (4. D), 9. místo – D.
Kejík (5. D), štafeta – 5. místo,
celkové hodnocení – 3. místo

