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Oslava konce školního roku 2015/2016 

     V úterý 28. června 2016 jsme si užili oslavu konce školního roku. Na programu byla hlavně 

zábava a dobrá nálada. Rodiče zajistili občerstvení pro děti. Družina připravila tvoření 

v dílnách. Poté byli vybraní žáci vyzváni k prezentaci školních výletů. Následovalo taneční 

vystoupení BODY ROCKERS SQUAD. DJ Luccu zastoupil při diskotéce Patrik Oujezský. Akce 

byla zakončena pěnou a kropením. Děkujeme tímto Spolku rodičů ZŠ Boskovice, zejména 

paní Lukešové za organizaci zábavného odpoledne. 
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Zahájení školního roku 2016/2017 

     O letních prázdninách se ve škole malovalo, natíralo a opravovalo. V bloku A 2 přibyly pro 

žáky 2. stupně nové stolky a židle. 1. září 2016 jsme přivítali všechny děti na pracovišti 

Sušilova. Zejména prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo.  
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Školní zahrada 

     Školní zahrada o prázdninách nejen kvetla. Záhony bylo potřeba vyplevelit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

Jak si děti ze 4. C užily prázdniny  

O prázdninách jsme byli na Ramzové. Také jsme hodně bývali u babiček a koupali 

se. Byli jsme i na Července. O prázdninách měl táta ve své práci slavnost, tak jsme 

na tu slavnost šli. Většinu prázdnin jsme uklízeli a hlavně stěhovali. Prázdniny jsem si užila. 

                 E. Aguilar Olivares 

Na konci prázdnin jsme byli na dovolené. V Bulharsku na Slunečném pobřeží jsme 

si to užili s mamkou, taťkou, bratrem a babičkou. Chytali jsme tam kraby, plavali 

v moři a stavěli hrady.                    M. Pečarková 

Na konci prázdnin jsme jeli s babičkou do Jeseníků. Tam jsme šli na rozhlednu, 

odkud byl krásný výhled.               T. Hofírek 

Uprostřed prázdnin jsme byli na Máchově jezeře. Užili jsme si koupání. Druhý den 

jsme jeli do zoologické zahrady v Liberci. Nejvíc se mi líbil šimpanz.         I. Gruboffer 

Konec prázdnin jsme strávili na horách v hotelu Petr Bezruč. Chodili jsme do 

bazénu a do solné jeskyně. A jednou jsme vyšli na Lysou horu.               L. Reiblová 

1. července jsme letěli letadlem s maminkou a tatínkem na řecký ostrov 

Kréta. Koupali jsme se v moři. Bylo to tam fajn.           J. Křička 

Na konci prázdnin jsem jela s babičkou, sestrou a dědečkem na Dolní Moravu. Byli 

jsme na rozhledně, na vozítcích Segway a na bobové dráze. Na rozhlednu jsme jeli 

lanovkou. Líbilo se mi tam, jenom hodně foukalo.               H. Jakubcová 

V neděli 1. srpna jsem jel s bratrem na taneční tábor do hotelu s názvem Palkovické 

hůrky. Měli jsme tam různé soutěže. Naučil jsem se spoustu nových věcí. Bylo to 

zkrátka super.                   T. Hons 

Můj nejlepší zážitek z prázdnin byl tábor.  Na začátku prázdnin jsme jeli s mámou a 

babičkou do Opatova. Hráli jsme tam hry a plnili různé olympijské disciplíny. 

Hodně se mi tam líbilo a našla jsem plno nových kamarádů.                               

                     E. Svobodová 
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Uprostřed prázdnin jsme jeli s maminkou, tatínkem a se sestrou na dovolenou do 

Chorvatska. Tam jsme se koupali a chodili na procházky.          A. Veselá 

S maminkou, bratrem, tetou, babičkou a sestřenicí jsem jel na chatu v obci Suchý. 

Chodili jsme se koupat, šli jsme i na procházky do lesa a také jsme opékali. Moc se 

nám tam líbilo.                    M. Vitouch 

Na konci prázdnin jsem byla s tatínkem a Vítkem na přehradě na Pastvinách. 

Koupali jsme se, půjčovali jsme si šlapadlo se skluzavkou a já jsem po ní jezdila. 

Na vypůjčené kánoi jsme dopádlovali až do zátoky.     E. Votočková 

S maminkou, tetou, strýcem a se sestřenicí Kristýnkou jsem byla na přírodním 

koupališti v Poysdorfu. Postavili jsme hrady a zámky.        B. Polívková 

S rodinou jsem jela na Pustevny. Nahoru jsme vyjeli lanovkou a šli na Radegast. Také 

jsme došli ke kapli Cyrila a Metoděje.        N. Marková 

S babičkou Jitkou jsme jeli do Jeseníků na Ramzovou. Byli jsme na Paprsku. Hodně se 

mi to líbilo v lesním baru. Tam jsme si dali limonádu.         A. Cénková 

S bratrem jsem byla na fotbalovém kempu v Radějově. Celý týden jsme měli dobré 

snídaně, obědy a večeře. Vždycky po snídani následovala rozcvička. Potom jsme 

jezdili 3 km na hřiště a zpátky. Moc se nám tam líbilo.           M. Vojtěchová  

S celou rodinou jsem byla na Máchově jezeře. Tam jsme se koupali. Na památku 

jsem si koupila náramek. Někdy jsme šli i na koupaliště. V obchodě se prodávalo 

občerstvení, třeba pizza a další slané i sladké dobroty.               L. Grubhofferová 

Na konci prázdnin jsme byli s mámou a tátou za Prahou ve vojenských 

kasárnách. Nejdříve jsme prošli hodinovým výcvikem, potom jsme jeli 25 km a 

odtud na stanoviště tanků. A jelo se! Když táta nastartoval tank, zahalil nás oblak dýmu. A to 

byl jenom začátek. Až jsme se rozjeli, tak jsem tam létal. Byl to krásný zážitek.     A. Řehořek 
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Na konci prázdnin jsme jeli s tatínkem do Konojed. Chodili jsme do lesa za vesnicí 

s pejskem jménem Rita. Také jsme se koupali v bazénu na zahradě a jezdili na kole.

                     E. Termerová 

1. srpna jsme letěli s babičkou k moři. Koupali jsme se, procházeli se po promenádě. 

Bylo to super.                          A. Coufal 

Na začátku prázdnin jsme jeli s mamkou a strýcem do ZOO Zlín. Viděl jsem tučňáky, 

lvy i slony. Dozvěděl jsem se o nich hodně zajímavostí. Nejroztomilejší zvíře byla 

opice.                                           F. Stanček 

O prázdninách jsem byl na táboře, u babičky a na skateparku. Také jsem hrál doma 

na počítači.           D. Andrlík 

 

 

Prázdninové zážitky od žáků z 5. D 

Prázdniny – prostě super. Koupání na koupališti, v bazéně na zahradě, jízda na kole, 

hry na počítači. Velmi rád stavím lego. Za pěkné vysvědčení jsem si vybral lego 

Batman versus Superman.            T. Trbušek 

O prázdninách jsem byl s rodinou v ZOO ve Dvoře Králové. Také jsem chodil s naším 

štěnětem jménem Sally na procházky.                      P. Lizna 

O letních prázdninách jsme byli v Adršpašských skalách. Chodili jsme na 

procházky a jezdili na cyklovýlety.             K. Vafková 

S celou rodinou jsme jeli na dovolenou na Slovensko. Termální park Patince 

tvoří velký komplex bazénů, tobogánů a wellness vířivek. Ubytovali jsme se 20 

km od města Komárno. Byli jsme se podívat na historický vodní mlýn, který plul 

na řece Dunaji u Kolárova.                R. Hanus 
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Můj nejhezčí zážitek bylo stanování na Pálavě. Kolem mušovských rybníků jsme 

jezdili na kole. Jeden den jsme jeli po cyklostezce do Mikulova na zámek. Super 

byly také noční projížďky po kempu. Vyzkoušela jsem si i různé vodní sporty. Každý večer 

jsme seděli u velkého táboráku, ke kterému nám hrála živá hudba.        K. Mrvová 

Začátkem prázdnin jsme s mámou a tátou jeli do Blanska na hudební festival 

Morava Park Fest. Vystoupila tam např. skupina Slza.  S mojí sestrou Adrianou, 

kamarádkou Haničkou a Shannen jsem jela na tábor. Velkým zážitkem byla stezka 

odvahy.             S. Murínová 

O prázdninách jsem byla na dovolené v Podhradí nad Dyjí a na příměstském 

táboře, kde jsme nacvičovali na muzikál.               R. Richterová 

Na letní dovolenou jsme jeli do Rakouska. V Zell am See – Kaprunu můžete vidět 

jezera, ledovce a horské louky. Vystoupali jsme do výšky 2 760 m.          V. Hrabec 

Na prázdniny mám hezké vzpomínky. S rodiči a se sestrou jsem letěl letadlem do 

Bulharska. Bydleli jsme v hotelu u moře. Čtvrtý den jsme si půjčili vodní skútr.  

               D. Vitouch 

O letních prázdninách jsem byla v ZOO Olomouc, v dinoparku a zooparku 

Vyškov. Navštívila jsem propast Macocha.             L. Kolbábková 

Byli jsme na výletě v Kutné Hoře. Navštívili jsme muzeum lega i chrám svaté 

Barbory. Ale nejzajímavějším a zároveň nejděsivějším místem byla kostnice. 

Nachází se tam kosti asi 40 000 lidí.          P. Pospiech   

O letních prázdninách jsem byl s babičkou, dědou, sestrou a bratranci v Legolandu 

v Dánsku. Všechno je tam postaveno z lega. I hranolky mají ve tvaru lega. Do 

Chorvatska jsem jel s maminkou a se sestrou. S mamkou jsme letěli na padáku za lodí. Měli 

jsme výhled do daleka. Také jsme si užili koupání i výšlap do hor.             K. Láník 

Koncem července jsem odjela na hasičský tábor do Lubě u Černé Hory. Také jsem byla 

na bowlingu.               K. Klimešová  
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Přednáška o dentální hygieně 

     V pondělí 12. září a v úterý 13. září 2016 přišly děti 1. stupně do školy vybaveny netradiční 

pomůckou – zubním kartáčkem. Studentky lékařské fakulty Andrea a Lucka seznámily žáky 

s názvy zubů v čelistech, částmi zubů a důsledky nevhodné péče o chrup. Poté si žáci 

prakticky pod dohledem budoucích zubařek vyzkoušeli správnou techniku čištění zubů. Při 

závěrečném testu byly děti odměněny za správné odpovědi fialovou tabletkou, které ověřila 

důkladné vyčištění zubů. Přednáška byla velmi zajímavá a poučná. 

 

  

 

          

 

 

 Běh Terryho Foxe 

     Dne 21. září 2016 se 1. a 2. třídy zúčastnily Běhu Terryho Foxe. I přes drobný déšť se akce 

u zámeckého skleníku vydařila. Děti měly možnost vidět talentovaného chlapce, který je 

mistr České republiky v olympijském sprintu. Poté se žáci zúčastnili závodu, za který dostali 

sladkou odměnu. Už se těšíme na příští ročník.  
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Čtvrťáci na dopravním hřišti 

     Ve čtvrtek 22. září 2016 jsme jeli se třídou na dopravní hřiště v Blansku. Paní učitelka nám 

rozdala rozlišovací čísla, aby si nás nespletla. Já jsem měla číslo 67. Pak jsme dostali kola a 

hurá do ježdění. Na dopravním hřišti to bylo jako na skutečné silnici. Nechyběly dopravní 

značky, semafory, kruhový objezd, přechody pro chodce. Po praktickém trénování jsme 

odešli do učebny, kde jsme si zopakovali pravidla silničního provozu.       Š. Kunčarová, 4.D  

 

 

 

 

 

Výukový program ve Vida parku 

     V pátek 23. září 2016 jsme  všichni ze 3. C a 3. D jeli autousem do Vida parku v Brně. 

Celou cestu jsme si povídali. Moc jsme se těšili! Ve Vidě to bylo bezva! Byly tam různé 

atrakce, vědomostní kvízy, prolézačky, tančící deska, létající balón, sluchátka s mikrofonem, 

ve kterých jsme zněli legračně, tobogán; místa, kde jsme si mohli vyzkoušet být prodavačkou 

nebo moderátorem počasí, autodráha, kabina s hudbou, ve které se daly nastavit různé 

decibely, umělé tornádo, valící se mlha, nebe a peklo, světelný labyrint a nesčetně dalších 

věcí… Naše hodnocení 1 ⃰  a .               Žáci ze 3. C a 3. D 
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Další hlášky třeťáků o Vida parku: 

„ Bylo to super!“ 

„ Nejvíc se mi líbilo natáčení počasí, čtecí zařízení jako v opravdové televizi, bylo tam 

napsáno, co mám říkat.“  

„ Nejlepší bylo UFO – to je atrakce, kde se točíš a házíš po ostatních měkký balón nebo se 

trefuješ do koše.“ 

„ Bylo to hustý!“ 

„ Líbilo se mi, když jsme pomocí vln potápěli lodě.“  

„ Super bylo divadlo o tom, jak vznikají blesky!“ 

„ Parádní bylo, když jsme vyráběli kuličko – cinko – dráhy!“ 

„ Doporučuju tam jet!“ 

 

Bezpečná cesta do školy 
    
      V pondělí 26. září 2016 žáci 2. C a 2. D navštívili dopravní hřiště v areálu MŠ Boskovice, 

pracoviště Lidická. Zde si pod vedením ředitele MP Boskovice pana D. Krátkého vyzkoušeli 

své teoretické vědomosti získané ve školních lavicích (dopravní značky, pravidla silničního 

provozu). Následně si prakticky ověřili své znalosti a dovednosti jako účastníci silničního 

provozu při jízdě na kolech, koloběžkách i jako chodci. 
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Vítězové „Běhu do schodů“ 

1. D Valentina Michálková 

1. E Adam Langr 

2. C Santiago Mako 

2. D Jakub Martínek 

3. C Agáta Cecavová 

3. D Benedikt Klusáček 

4. C Matěj Rychnovský 

4. D  Jakub Fiala, Jakub Hromek 

5. C Filip Vojtěch 

5. D Štěpán Richter 

 

Výsledky sběru papíru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poř. 

č. 

Pořadí 

tříd 

Počet kg 

papíru 

1. 7. C 1 782 kg 

2. 3. C 1 499 kg 

3. 2. C 1 425 kg 

4. 4. D 1 063 kg 

5. 1. E 883 kg 

6. 6. C 868 kg 

7. 9. D 866 kg 

8. 7. D 855 kg 

9. 5. C, 8. D 854 kg 

10. 5. D 802 kg 

11. 3. D 762 kg 

12. 6. D 692 kg 

13. 2. D 606 kg 

14. 4. C 429 kg 

15. Uč. a ost. 391 kg 

16. 1. D 366 kg 
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Výsledky sběru hliníku 

1. místo Anna Ryšavá, 3. D  7,80 kg 

2. místo Valerie Jasinková, 1. E 7,50 kg 

3. místo Erik Ševčík, 2. D  7,25 kg 

Soutěž o tvorbu plakátu 

     Obě třetí třídy a třída 5. C se zúčastnily soutěže o plakát: Máte doma nebezpečný odpad? 

Soutěž měla kombinovat ekologickou a výtvarnou výchovu. Žáci se dozvěděli o 

nebezpečných vlastnostech odpadů v domácnosti a o způsobu jejich správného třídění. 

Zároveň si vyzkoušeli tvorbu plakátu. Ten by měl motivovat lidi ve městech a obcích k 

odevzdání nebezpečných odpadů do sběrných dvorů. Všechny děti to velmi bavilo.  

 

 

 

 

 

Výlet školní družiny do Wikylandu 

     V pátek 14. října 2016 navštívila školní družina Sušilova pod dohledem vychovatelek Ivety 

Bártové a Jany Zavadilové v odpoledních hodinách Wikyland v Brně. Děti si prošly různými 

atrakcemi, jako např. lezení po horolezecké stěně, skákání na trampolíně a další. Odpoledne 

uteklo jako voda a my jsme se ve večerních hodinách vrátili unaveni, ale spokojeni a plni 

nových zážitků, které jsme prožili. 
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Dýňování v družině 

     I v naší družině se v říjnu dlabaly, vyřezávaly a vyráběly dýně. Ve spolupráci se 

studentkami SPgŠ byl pro děti připraven odpolední program nazvaný jak jinak než 

„Dýňování“. Mimo rukodělných aktivit si děti zatancovaly a zahrály spoustu zábavných her. 

Vydlabané a vyřezané dýně nám teď zdobí nádvoří školy. 

 

 

 

 

 

Ukázka z práce v hodině českého jazyka ve třídě 4. C 

Žáci luštili pohádku s přesmyčkami. Jmenovala se O smutném hadru, ale vlastně byla O 

smutném hradu. Pak si děti zahrály na autory pohádek a vytvořily vlastní moderní pohádku 

na původní téma. Nebyla to žádná lehká věc.  

 

Pohádka o školním hadru 

Za osmero školami, školkami i internáty žil ve škole jeden barevný hadr. Každý večer ho 

uklízečka vzala a utírala celou školu. Jenže hadr to po pár letech přestalo bavit. Tak se ve 

školní šatně objevila zničehonic kouzelná blecha a zeptala se: „Co tě trápí?“ Hadr odpověděl: 

„Nebaví mě už vytírat.“ Najednou zjistil, že vyhrál super jackpot a byl šťastný jako blecha.   

           Tobiáš Hons 

Pohádka o smutném hadru 

Žil byl jeden hadr. Ten hadr byl strašně špinavý, protože se deset měsíců nepral a jestli ho 

nevyhodili, tak je špinavý dodnes.                 Matěj Kleveta 
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Pohádka o smutném hadru 

Za sedmero bytovkami stál panelák a tam žil dvacet čtyři let hadr a pak tam žil sedm dní 

mop. Umývali jen s mopem. A hadr byl smutný. Mopu se zlomila tyčka a hadr byl zase 

šťastný.                Eliška Votočková 

Pohádka o smutném Hadrovi 

Za desatero horami žil jeden smutný hadr. Byl smutný, protože ho nikdo nechtěl. Celé dny 

jenom ležel na vaně a plakal. Pak se objevila nová Prachovka. Zamilovali se do sebe a 

všechno dobře dopadlo.              Adriana Veselá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ester Svobodová 
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Výzdoba na 1. stupni 

 

 

1. D  

 

 

 

 

2. C  

 

 

 

 

3. C  

 

 

 

 

4. C  

 

 

 

 

5. C  

 

1. E  

 

 

 

 

2. D  

 

 

 

 

3. D   

 

 

 

 

4. D  

 

 

 

 

5. D  
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Rozhledny na Boskovicku 

 

Ve volném čase můžete navštívit tyto rozhledny v našem regionu: 

 

Radniční věž v Boskovicích 

Nachází se v horní části Masarykova náměstí. Je z ní pěkný pohled na 

město a jeho okolí. Zpřístupněna byla v roce 2010.  

Vysoká je 41, 5 m a nachází se tam 106 schodů. 

 

Burianova rozhledna 

Stojí na kopci Milenka v Rudce u Kunštátu. Rozhledna nabízí výhled na 

Českomoravskou a Drahanskou vrchovinu. Roku 1931 byla 18metrová 

zděná stavba s krytým ochozem ve výšce 15 m otevřena návštěvníkům. 

K vyhlídkové plošině vede 83 dřevěných schodů. 

 

Rozhledna na kopci Malý Chlum u Obory 

Devět metrů vysoká dřevěná trámová rozhledna byla postavena v roce 

2005. Výhled poskytuje plošina umístěná 7 metrů nad zemí. Rozhledna je 

volně přístupná. 

 

Rozhledna Podvrší u Veselice 

Tato moderní 49 m vysoká telekomunikační věž byla uvedena do provozu 

v srpnu roku 2001. Schodiště o 168 schodech je ukončeno vyhlídkovým 

ochozem ve výšce 32 metrů. Rozhledna nabízí nádherné pohledy na oblast 

Moravského krasu. 

 

Rozhledna Kopaniny u Olešnice 

Celodřevěná 9 m vysoká rozhledna má dva vyhlídkové ochozy. Otevřena 

byla v roce 2004. Je součástí lyžařského areálu. 
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Seznamovací výlet 6. tříd 
 

 V úterý 6. září 2016 jsme se společně se třídou 6. C vydali na školní výlet do lanového 

centra Velká dohoda, abychom se seznámili s našimi novými třídními učitelkami. Jeli jsme 

předem objednaným autobusem. Pěšky jsme došli do areálu, který byl umístěn v krásném 

vápencovém kamenolomu. Měli tam různé atrakce, jako například lanové centrum a 

lanovku, která vedla nad celým areálem. Nejvíce se mi líbilo lezení s lanem ve dvojicích. Celý 

výlet jsem si moc užila. 

 

             Emílie Ryšavá, 6. D 
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Výtvarná soutěž Památky očima dětí 
  

 Ve školním roce 2015/2016 uspořádalo Muzeum Boskovicka výtvarnou soutěž s 

názvem Památky očima dětí. V soutěži šlo o to, že děti mají ztvárnit nějakou památku ze 

svého okolí. Naše třída 6. C se rozhodla vyrobit obrovský model boskovického zámku a také 

koláž z obrázků památek Boskovic, jako například kostel sv. Jakuba, radnice, synagoga atd. 

Soutěže se zúčastnily školy z celého našeho regionu. Dne 9. září 2016 proběhla vernisáž 

výstavy a udělování cen. Za model zámku naše třída dostala zvláštní ocenění, a to volný vstup 

do Domu přírody Moravského krasu. Cenu nám předala paní místostarostka Vítková. 

                                                                                                                        Gabriela Michálková, 6. C 
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Sedmáci na Kometě 

     
  V neděli 11. září 2016 se nám opět po roce podařilo ve spolupráci s klubem získat 

lístky na tentokrát první letošní domácí zápas Komety. Před vyprodanou halou Rondo jsme 

sledovali vítěznou bitvu našeho moravského týmu s Hradcem Králové. O přestávce se někteří 

z nás svezli po ledové ploše na speciálně upravené rolbě jménem Maruška, zamávali jsme 

z televizní kostky téměř 8 tisícům diváků, ale největší zážitek byl, když nás hned po skončení 

zavedli do hokejové šatny, kde jsme si plácli se všemi hráči! Nakonec jsme se společně 

vyfotili a plni zážitků vyrazili na vlak k domovu.            Žáci 7. C 
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Tonda obal 
 
 Ve středu 5. října jsme měli přednášku o třídění odpadků. Zopakovali a upřesnili jsme si, co 

patří do kterého kontejneru. Já jsem třeba dosud nevěděla, že se hliníkové plechovky mohou dávat 

do kontejneru na plasty. Dívali jsme se na videa, která nám ukazovala, co se dá vyrobit 

z recyklovaných PET lahví, co se děje se smíšeným odpadem ve spalovnách a na skládce. Pak jsme si 

zkoušeli vzorek odpadků rozdělovat do kontejnerů. Někteří si tak uvědomili, že se jim třeba nepodaří 

dát velkou pračku do kontejneru na drobný elektroodpad. Kamarádka vyhrála malou maketu 

popelnice za odhalení, že nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Má z ní radost a užívá ji teď 

jako pouzdro. Akce byla zajímavá a prospěšná. Chránit suroviny a čistou přírodu musí začít každý sám 

od sebe. 

              Adéla Šebková, 7. C 

 
Zátopkova štafeta 
 
 Dne 7. října se na okruhu u školy Slovákova konala Zátopkova štafeta. Zúčastnily se jí 4 školy: 

ZŠ Slovákova, ZŠ nám. 9. května, ZŠ Sušilova a Gymnázium Boskovice. Jelikož štafeta měla začínat 

chvíli před 11. hodinou, odcházeli jsme z vyučování dříve, abychom stihli dojít na Slovákovu. Když 

jsme dorazili na místo, všechny čtyři školy se seřadily vedle sebe a vyslechly si zahájení. Před startem 

jsme se rozcvičili a nazuli si tretry, ve kterých jsme měli běžet. Když se odstartovalo, byla to už 

rychlovka. Všichni se střídali a běželi, jak nejrychleji mohli. Když dobíhalo posledních několik běžců 

naší školy, ztráceli jsme už více než půl kolečka na vedoucího běžce a nemohli jsme dohnat ani jednu 

školu, což znamenalo, že jsme poslední. Na vyhlášení jsme se dozvěděli, že jsme se oproti minulému 

roku o několik vteřin zhoršili. Odcházeli jsme zpět do školy na oběd, a i když jsme se měli vracet na 

další vyučování, pan učitel nás pustil domů. 

                      Nikola Dvořáková, 7. C 

 

Přednáška o sociálních sítích 

  
 V pondělí 17. října jsme byli v Brně na besedě o sociálních sítích s názvem Jak se nestát obětí 

sociálních sítí. O půl deváté jsme došli do Divadla Bolka Polívky, kde nám přednášela paní o 

závislostech na sociálních sítích. Radila nám, jak trávit na Facebooku co nejméně času, jak si 

zabezpečit účty proti cizím lidem. Asi v deset hodin beseda skončila a my šli do nákupního centra 

Vaňkovka, kde jsme měli rozchod. Po rozchodu jsme jeli domů.  

                       Adéla Náplavová, 9. D 
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Deváťáci soutěžili 

  
 Dne 18. 10. 2016 jsme se 

zúčastnili soutěže Ukážeme vám, co 

ve vás vězí a Dřevo – materiál 

budoucnosti. Soutěže se konaly v 

areálu Masarykovy SŠ v Letovicích. 

Různé soutěže měly ukazovat obory, 

které se na této škole učí. Umělecké 

obory zastupovalo vyrábění 

keramické misky, elektronické obory 

stavba elektrického obvodu a stavitelské obory nám zadaly postavit co nejpevnější most ze 

špejlí. Naše třída 9. D se umístila na prvním místě. Akce mě moc bavila a jsem ráda, že jsem 

se jí zúčastnila.  

                    Karolína Jandová 9. D  
 
Soutěž Ukážeme vám, co ve vás vězí            
                    
                   S. Hříbalová, N. Nečasová, V. Šimkůj – 1. místo 
                   K. Jandová, K. Lišková, A. Náplavová 
                   A. Kubínová, A. Oujeská, L. Šikula 
 

Soutěž Dřevo – materiál budoucnosti       
                    
                    M. Maňoušek, D. Jonáš, V. Podškubka, S. Vitouchová, K. Šumská – 1. místo 
                    P. Vu, P. Sivera, J. Zvejška, K. Řeřuchová, A. Jenešová  
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Strakonický dudák v Radosti 

Dne 21. října 2016 se třída 6. C 

vydala vlakem do Brna do divadla 

Radost na pohádkovou divadelní hru 

Strakonický dudák aneb Hody divých 

žen. Hru napsal v 19. století Josef 

Kajetán Tyl. Divadlo toto představení 

upravilo trochu podle sebe, aby bylo 

zábavnější a mohly se dívat i děti. Tak 

třeba Švanda hrál na saxofon. 

Představení trvalo s přestávkou dvě 

hodiny. 

Švanda byl chudý dudák a chtěl Dorotku za ženu. Její táta mu ji nechtěl dát, protože 

nebyl bohatý. Když se vzbudil, měl očarované dudy a když na ně hrál, všichni tancovali. 

Očarovala mu je jeho mamka polednice. Pak vyrazil do světa vydělávat peníze. Potkal tam 

Vocilku, který mu řekl, že se mu bude starat o peníze, že bude jeho agent, ale ve skutečnosti 

ho chtěl jen okrást. Dorotka s Kalafunou vyrazili za ním. Potkali se v Tramtárii, kde měl 

Švanda hrát princezně Zulice. Ta si chtěla vzít Švandu za muže. Pak se to ještě hodně 

zamotalo, ale dobře to dopadlo.  

Po představení jsme měli hlad, a tak jsme dostali půl hodinový obědový rozchod ve 

Vaňkovce. 

Moc se nám to všem líbilo.  

                (Patrik Janík, Julie Siverová, Matyáš Plch, 6. C)  

Ohlasy:  

Já jsem tu pohádku už viděla, ale překvapilo mě, jak tam všichni krásně zpívali a hráli. Po 

skončení představení jsme dlouho tleskali a opona se mnohokrát zvedala. Už mě bolely ruce, 

ale stejně jsem pořád tleskala za to výborné představení. (Julie Siverová, 6. C) 

Představení bylo moc pěkné. (Verča Hořavová, 6. C) 

Divadlo bylo dobré a legrační. Moc se nám to líbilo. Vrátili jsme se všichni zdraví a celí. 

(Kristýnka Šafránková, 6. C) 
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Halloweenská noc 

V úterý 25. října jsme se sešli ve škole, abychom si užili akci nazvanou Halloweenská 

noc. Připravili ji pro nás rodiče a paní třídní učitelka.  

 Kolem páté hodiny odpoledne jsme se začali scházet v naší třídě. Nachystali jsme si 

tam karimatky a spacáky a zabrali si místečko vedle svého kamaráda nebo kamarádky. 

S přípravou pelíšku některým žákům pomáhali rodiče.  

Ve třídě na stole vedle dýně a zapálené hřbitovní svíčky (jak se na halloweenskou 

párty sluší) jsme si pak přečetli, co nás čeká: Vítejte na halloweenské párty, je čas tmy, 

duchové jsou aktivní a je třeba mít se na pozoru! Čeká vás důležitý úkol. Musíte vysvobodit 

světlo. Vydejte se k hradu, hledejte oheň a památný dub. Vyrazili jsme tedy vybaveni 

baterkami, lampióny a párky směr hrad ;-) 

U hradu na nás sice nečekal prezident, ale důležitá osoba to byla, a sice paní 

Lukešová. Od ní jsme získali instrukce: Rozdělte se do pěti skupin. A vydejte se postupně na 

bojovou hru do lesa. Pokud možno nepoužívejte baterku, hledejte světlo a plňte úkoly, abyste 

našli pět indicií. Ty vás pak dovedou k pokladu.  

Na posvátném stromu jsme si přečetli nápis: Světlo a poklad získáte, když napíšete na 

zem znak magický a poprosíte světlo, ať se k nám vrátí. Jaký znak? Na to musíte přijít sami, 

až zvládnete cestu tmou! 

Bojovku jsme zvládli, i když nás pořádně ve tmě v lese vylekala paní Přibylová, která 

bojovku také připravovala.  Drželi jsme se potom v kruhu za ruce a odříkali magické formule. 

Pak jsme si opekli párky, také si zazpívali písničky při kytaře, na kterou hrála paní Lukešová. 

Dokonce jsme zpívali novou hymnu 6. C (ten kdo ji skládal, dobře věděl, jak to u nás o 

přestávkách vypadá).  Na závěr jsme vypustili lampion přátelství a něco si všichni přáli. 

Zpátky do školy jsme šli kolem půl deváté večer s lampióny průvodem.  

Ve škole na nás čekal teplý čajík a výborné muffinky od paní Navrátilové a také 

úžasné rolády paní Šafránkové. Zahráli jsme si hry, pustili si film a po ukolíbavce šli vzorně 

spát. Ráno nás paní učitelka pochválila, uklidili jsme třídu a se spokojeným úsměvem odešli 

domů.                  Třída 6. C
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Ohlasy žáků na Halloweenskou noc:  

Na stezku odvahy jsme vyrazili jako čtvrtí. Báli jsme se, že na nás někdo vybafne, ale 

naštěstí ne. Cestou jsme potkali dvě paní, byly to převlečené dvě maminky. Měli jsme 

vytáhnout něco z pytlíku. Z toho pytlíku tahala Gabča a vytáhla kuřecí pařátek. Potom jsme 

šli do kopce a tam byla další převlečená maminka. Tam jsme si vytáhli hrníček, do kterého se 

nalila voda. To se mi nejvíc líbilo.  (Julie Siverová) 

Šli jsme na hrad, tam jsme opékali párky. Nejvíc se mi líbily úkoly, které jsme plnili po 

tmě. Potom jsme šli s lampiony domů. (Verča Hořavová) 

Šli jsme na hrad a v lese byla bojovka. Hrozně jsem se bála, protože skupinky, které 

byly před námi, nám říkaly, že tam na nás někdo bafne. Ale nebafl. Opékali jsme si párky a 

měli lampionový průvod. (Miriam Bartošová) 

Bylo to super. Líbila se mi cesta odvahy. Super byl oheň. (Matyáš Plch) 

Moc se mi líbila stezka odvahy, byla zábavná a dobrá. Úkoly mě bavily. Dobře jsme se 

ve škole vyspali. (Daniel Navrátil) 
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Exkurze do planetária v Brně 

 Dne 2. listopadu se třídy 6. C a 6. D vydaly v rámci výuky fyziky do planetária v Brně. 

V planetáriu jsme si to opravdu moc užili. Byli jsme na promítání minifilmu Země v pohybu a 

povídali jsme si o hvězdách a souhvězdích. Jel s námi pan učitel Poulíček a pan učitel 

Nymburský. Z planetária jsme jeli do obchodního centra Vaňkovka, kde jsme měli asi hodinu 

rozchod. Z výletu jsme se vrátili ve zdraví a spokojení. 

           Gabriela Michálková 6. C 
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Interview 

 Naše hodina českého jazyka se proměnila v tiskovou 

konferenci. Do pomyslného horkého křesla usedl známý 

fotbalista František Čejka. Moderátorkou tiskovky se stala 

Gabča Michálková. Žáci se převtělili ve zvědavé novináře 

z různých deníků a časopisů. Růžový mikrofon, který si 

půjčila paní učitelka od své malé dcerky, se předával 

doslova z ruky do ruky. Bude nám potěšením, když si náš 

rozhovor přečtete  

 

Dobrý den, rád bych se Vás zeptal, kolik jste vstřelil minulou sezónu gólů?  

Dobrý den, nevím to přesně, ale asi tak 120 – 130 gólů.  

Chtěl bys být profesionální fotbalista a za jaký tým bys rád hrál?  

Ano, to bych byl rád. Chtěl bych hrát za reprezentaci. Profesionálně bych rád hrál za 

Barcelonu.  

Jak se ti líbí ve Zbrojovce?  

Ve Zbrojovce se mi líbí hodně.  

Vidím, že jsi zraněný, můžeš nám o tom něco říct?  

Zranění se mi stalo ve škole. Uklouzl jsem. Takže teď nehraji fotbal, ale za čtrnáct dní mi tu 

sádru už sundají, tak to bude lepší.  

Chtěl jsi hrát fotbal už od malička?  

Nejdřív jsem začínal s hokejem. Pak mě k fotbalu přivedl táta. Začal jsem s fotbalem v pěti 

letech.  

Jaké jsou tvé největší úspěchy?  

Nejlepší střelec přípravky, pak nejlepší hráč a pak zase nejlepší střelec.  

Kdybys nemohl dělat fotbal…?  

Tak hokej. 
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Jaký byl tvůj nejlepší zápas?  

Těch bylo hodně, ale kdybych si musel vybrat, tak asi proti Slovácku.  

Co děláš ve volném čase?  

Když je pěkně, chodím ven a tak.  

Jaký je tvůj nejoblíbenější film nebo seriál?  

No, asi Okresní přebor.  

Tvůj fotbalový vzor?  

Lionel Messi 

S kým bys chtěl hrát fotbal?  

Tak samozřejmě s Messim a asi s Liborem. (smích) 

Tvůj neoblíbenější tým?  

FC Barcelona.  

Kdo je tvůj nejlepší trenér? 

Za nejlepšího trenéra bych zvolil taťku Marka Čejku.  

Kolik jsi vstřelil nejvíc gólů za jeden zápas?  

Nejvíc se mi podařilo vstřelit asi deset gólů za zápas.  

Byl jsi někdy při zápase nebo tréninku zraněný?  

Ne, nikdy jsem žádné fotbalové zranění neměl.  

Moderátorka:  Děkujeme Františkovi za rozhovor a přejeme hodně úspěchů a hlavně zdraví 

(potlesk) 

Žáci 6. C 
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Projekt 

„Půjč si a vrať – kniha za knihu – 

věnuj knihu“ 

Čtenářský klub ve spolupráci se Školním parlamentem by rád 

navázal na úspěšný projekt školní družiny „Půjč si a vrať - 

kniha za knihu  - věnuj knihu“. Projekt na podporu čtení u 

dětí byl zahájen v září 2015. Jak to funguje?  

Knihy, které jsou označené nálepkou „Půjč si a vrať“, 

slouží k půjčování knih (stejně jako 

v knihovnách po celé 

republice). Knihy, které 

jsou označené 

nálepkou „Kniha za 

knihu“, si můžou 

děti nechat, ale 

místo nich 

přinesou jinou knihu. 

Dále zde děti mohou 

nechat knihy, které už 

nepotřebují, nebo je chtějí věnovat do tohoto 

projektu – Věnuj knihu.  

Uvítali bychom knihy vhodné pro žáky 2. stupně 

základní školy, případně pro starší čtenáře. Nosit můžete 

uměleckou literaturu i odborné knihy, případně encyklopedie.  

Knížky je možné nosit do školní knihovny od začátku listopadu, v pondělí a ve 

čtvrtek o velké přestávce, případně ve čtvrtek po vyučování. Knihy z projektu 

budou volně k dispozici v knihovničkách v bloku A2 (u stolků). 
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Okénko metodika prevence 

Záškoláctví 

     To, že se najdou žáci, kteří se škole vyhýbají, o tom není pochyb. Je to jev, který se nazývá 

„záškoláctví“, který je starý, jako škola sama. Co je vlastně „záškoláctví“? Jak je správně 

pojmenovat, definovat, ví to někdo? Tak třeba je to neomluvená nepřítomnost ve škole. Ale 

to je málo. Záškolákem může být také někdo, kdo má všechny hodiny omluvené. Záškoláctví 

má totiž i své skryté formy. O něco výstižnější se zdá být definování „záškoláctví“ ve smyslu 

úmyslného zameškávání školního vyučování. Ale i to není přesné, protože nevíme, jestli se 

vždy jedná o úmysl. Nejvýstižnější, nejvíce blížící se realitě je asi vyhýbání se škole. Ať už jsou 

konkrétní pohnutky jakékoliv, jedná se o únik, útěk od toho, co se žákovi nelíbí, co mu 

nevyhovuje, co ho nebaví, co mu nejde, ale také od toho, co ho nějak přímo nebo nepřímo 

ohrožuje. 

     Jaké jsou důvody k záškoláctví? 

1. Záškoláctví jako důsledek problémů souvisejících s učením a vzděláváním. 

2. Záškoláctví jako důsledek vztahových a osobnostních záležitostí. 

3. Záškoláctví jako důsledek vlivu rodinného prostředí a výchovy. 

     Nejtěžším krokem při řešení záškoláctví je najít pravou příčinu toho, proč dítě do školy 

nechodí, popř. čemu se ve škole vyhýbá. Rozhodně by však absence neměly být otázkou 

sankcí, ale hlubší analýzy. Každý případ se musí posuzovat individuálně. Pokud odhalíme 

motiv, následuje odstranění stresujícího faktoru či důvodu. Úspěšnost boje proti záškoláctví 

úzce souvisí s postoji a preventivními opatřeními, které jsou ve škole nastaveny. Základem je 

nastavení pravidel a konkrétních postupů řešení, se kterými musí být seznámeni jak žáci, 

tak i rodiče, protože: 

- Záškoláctví je bez vědomí (souhlasu) rodičů. 

- Záškoláctví s vědomím (klamáním) rodičů. 

- Záškoláctví s podporou rodičů. 

A proto: čas věnovaný řešení záškoláctví a především jeho prevenci není zbytečnou investicí. 

Umožní dítěti nejen harmonický rozvoj, ale i snadnější integraci do dospělého světa. 


