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Prvňáčci odemykali na Baště truhlu s pokladem

Dne 25. října 20�9 si třídy 9. C 
a 9. D pro prvňáčky nachystaly 
projekt podle pověsti O pokladu na 
Baště. Před akcí navštívili deváťáci 
prvňáčky v jejich třídě, kde jsme 
se seznámili, povídali si, dětem 
přečetli pověst a rozdali jim omalo
vánky. V hodinách výtvarné výcho
vy jsme společně s paní učitelkou 
Kolářovou pro děti vytvořili kar
tičky se jmény a čísly úkolů a třída 
9. D vyrobila každé skupince klíč 
k pokladu. 

V pátek ráno jsme se všichni 
společně sešli, paní učitelky prv
ňáčky rozdělily do skupinek a ke 
každé skupince přiřadily staršího 
kamaráda z devátých tříd, který 
dětem rozdal vyrobené kartičky. 
Každý tým a jeho průvodce měl 
svoji barvu a vydal se vstříc nové
mu dobrodružství. Na vyznačeném 
stanovišti žáci po splnění zadaných 
úkolů dostali razítko na svoji kartič
ku a část klíče své barvy, kterým ote
vřou truhlu s pokladem. Po splnění 

posledního desátého úkolu každá 
skupinka se svým starším kamará
dem společně složila klíč. 

Se složeným klíčem se skupin
ky odebraly na Baštu k pokladu, u 
kterého byly připraveny deváťačky 
převlečené do kostýmu šlechtičny 
a ohnivého psa. Rozdaly každému 
týmu kartičku s otázkou prověřující 
znalost pověsti. Deváťák otázku své
mu týmu přečetl a prvňáčci na zada
nou otázku odpověděli. Za správnou 
odpověď odevzdali složený klíč, 

kterým otevřeli truhlu s pokladem. 
Každý prvňáček dostal odměnu, 
která byla ukryta v truhle. 

Na závěr jsme si udělali společ
nou fotografii. Všichni si společně 
strávené zábavné dopoledne užili a 
každý prvňáček odcházel s úsmě
vem na rtech. Chtěla bych touto ces
tou poděkovat paní učitelce Kolá
řové a Hoškové, které nám s tímto 
projektem pomohly a umožnily tuto 
akci zorganizovat. 

Veronika Hořavová, 9. C

Podzim

2019
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Ať žijí duchové!

Na závěr školního roku 
20�8/20�9 se tehdejší třída 3. D roz
hodla uspořádat divadelní předsta
vení na motivy televizní pohádky Ať 
žijí duchové. Celá třída se s vervou 
pustila do učení textu, výroby kostý
mů i stavění pódia. Na tvorbě kulis 

se kromě třídního kolektivu 3. D 
podíleli také žáci druhého stupně.

Pro většinu žáků se jednalo o 
první divadelní zkušenost, kterou 
si děti moc užily, i když cesta neby
la vždy jednoduchá. Hlavní role 
ztvárnili Timotej Krajči jako Jenda 

a Daniela Pospíšilová jako Leontýn
ka.

Na závěr bych ráda poděkova
la všem, kteří se jakkoli podíleli na 
uskutečnění divadla, zejména žá
kům nynější 4. D. 

Mgr. Eva Klevetová

oslava konce 
školního roku

Ve čtvrtek 27. června 20�9 pro
běhla oslava konce školního roku. 
Děti si užily dílničky, pohybové 
aktivity, skákací hrad, malování na 
obličej, tanec i vystoupení skupi
ny Body Rockers. Ve školní jídelně 
mohly zhlédnout prezentaci 8. C 
a 8. D projektu Děti Evropy – děti 
odjinud. Po celé odpoledne probíhal 
Den otevřených dveří školního parla
mentu. Bohaté občerstvení bylo zajiš
těno. Závěr patřil oblíbenému řádění 
v pěně. Děkujeme Spolku rodičů, 
zvláště paní Martině Lukešové, za 
organizaci celé akce. 

divadelní představení mrazík 

Horké červnové dny se žáci 3. E 
pokusili aspoň trošku zchladit a 
zpříjemnit divadelním představením 
Mrazík, které zahráli svým spolužá

kům z �. stupně, rodičům a zná
mým. Na vystoupení se žáci poctivě 
připravovali, učili se texty, chystali si 
scénu, kostýmy, kulisy, pozvánky... 

Představení byla sehrána ve škol
ní jídelně a největší odměnou byl 
potlesk a pochvala diváků.

Mgr. Jindřiška Konečná
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Seznamovací party

Ve čtvrtek �9. září se konala 
první společná akce v naší družině. 
Nový školní rok nám začal a s ním 
přibylo i nových dětí, které začaly 
navštěvovat školní družinu. Každé 
oddělení mělo pro děti nachystanou 
činnost a děti si mohly procházet 
jednotlivá oddělení a poznat tak 
nové kamarády, zasoutěžit si a poba
vit se. 

Seznamovací party nebyla urče

ná jenom školním dětem, ale také 
se do činností zapojily studentky 
Střední pedagogické školy v Bosko
vicích. Ty budou naši družinu nav
štěvovat po dobu celého školního 
roku. Party byla obohacena i malým 
občerstvením. Všem, kteří si našli 
nové kamarády, přejeme spoustu 
veselých zážitků a pohodový pobyt 
v družině.

Vychovatelky ŠD 

Červená Karkulka v Pilském údolí
Čtvrteční odpoledne 26. září 

prožily děti ze školní družiny, pra
coviště Sušilova, v přírodě. Vycho
vatelky pro ně připravily pochod 
v Pilském údolí v rámci celoročního 
projektu školní družiny „Máme rádi 
pohádky“. 

Téma pochodu tedy bylo pohád
kové a pro děti jsme vybraly jednu 
z jejich nejoblíbenějších – O Červe
né Karkulce. Děti cestou od školy 
postupně plnily úkoly, které vychá
zely z děje této pohádky. Musely 

si například celý příběh přečíst, 
poskládat obrázky nebo příběh seřa
dit. Všechny připravené úkoly byly 
pečlivě uschovány na stanovištích 
podél údolí. 

Na konci cesty čekala na všech
ny děti Červená Karkulka, která 
měla pro děti nachystáno sladké 
překvapení. Všichni jsme si pobyt 
v přírodě užili, počasí nám velmi 
přálo, ale hlavně, vlka jsme naštěstí 
nepotkali. 

Vychovatelky ŠD 

Čtenáři z družiny v knihovně
Ve středu 2. října navštívil Čte

nářský klub ze školní družiny, praco
viště Sušilova, Městskou knihovnu 
Boskovice. Paní knihovnice pro děti 
připravily zábavné odpoledne 
nazvané Čtení a tvoření se skřít
ky. Společně si četli a vyprávěli 
o skřítcích. Poté si děti vyrobily  

vlastní skřítky – jednoho si každý 
odnesl domů a druhým ozdobily 
strom v knihovně. Odpoledne strá
vené v knihovně si děti velice užily. 
Poděkování patří oběma knihovni
cím a už nyní se všichni těšíme na 
další setkání. 

Vychovatelka Jana Přibylová
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Halloweenská diskotéka  
na Jízdárně

„Mami, v družině bude Hal
loween a máme mít masky!“ A sku
tečně.

Na čtvrtek 24. října paní vycho
vatelky ze školní družiny, pracoviště 
Sušilova, připravily pro svoje žáky 
nádherné odpoledne. Domluvily 
zapůjčení Jízdárny, celé dopoledne 
chystaly a zdobily prostory Jízdárny. 
Na zdích se roztáhly pavučiny, zavě
sili se netopýři a pavouci, u vchodu 
se rozložily dýně a na stolcích hoře
ly v lampách svíčky. Děsivou atmo
sféru umocňovalo nasvícení klubu 
měnícími se barvami. 

Po �3. hodině se Jízdárna zapl
nila bezmála stovkou nadšených 
dětí. Bylo vidět, že se s rodiči na akci 
skutečně zodpovědně připravovaly, 
masek bylo nepřeberné množství 

– krásné, děsivé, nápadité, legrační, 
duchové, čarodějnice, kostlivci a dal
ší a další. 

Hned po příchodu děti přivítala 
v roli moderátorky paní vychova
telka Monika Havlíčková a zaháji
la různé soutěže, které za pomoci 
ostatních vychovatelek a přítomných 
studentů Střední pedagogické školy 
bavily děti až do závěru akce. V prů
běhu odpoledne byla vyhodnocena 
nejlepší maska a nedílnou součástí 
zábavy bylo také občerstvení, které 
si děti mohly v průběhu akce zakou
pit. Děkujeme všem vychovatelkám 
za vynikající nápad, přípravu a bez
vadné provedení akce. Už se těšíme 
na příští rok! 

Mgr. Ivana Pfefrová  
a syn Michal

Světový den pozdravů

Na čtvrtek 2�.listopadu připa
dl Světový den pozdravů. A proč 
pozdravů? Protože pozdrav je prv
ním setkáním známých i cizích lidí, 
při kterém může dojít k dialogu mezi 
dvěma osobami. V dnešní době se 
již tradiční běžný pozdrav vytrácí, 
proto jsme pro děti připravily odpo
ledne pozdravů, při kterém jsme si 
říkali, jak se zdraví v jednotlivých 

zemích. Pak jsme si vyzkoušeli růz
né cizojazyčné pozdravy navzájem. 
Celé téma bylo dokončeno vytvoře
ním nástěnky, kterou jsme společně 
tvořili. Doufáme, že se dětem Svě
tový den pozdravů vryl do paměti a 
budou teď pozdrav brát jako každo
denní součást svého života a auto
maticky jej používat.  

Vychovatelky ŠD

mezinárodní den cestovního ruchu
V pátek 27. září jsme se s dětmi 

ze školní družiny, pracoviště Sušilo
va, vydaly na návštěvu do cestovní 
kanceláře. A jaký jsme k tomu měly 
důvod? V tento den se totiž slaví 
Mezinárodní den cestovního ruchu. 
A kde jinde si tento svátek připome
nout než právě v cestovní kanceláři.

Všichni jsme navštívili místní 
cestovní kancelář Slunce a Sníh 
paní Mgr. Jany Vítkové. Paní Vítko
vá nás velmi mile přivítala a hned 
se s námi začala bavit o cestování. 
Zavzpomínali jsme si, kde jsme byli 
v létě na dovolené a kam bychom 

se toužili podívat. Povídání pro nás 
bylo velmi příjemné a rychle utíkalo. 
Na závěr děti dostaly brožurky, kte
ré napomáhají k lepšímu zvládnutí 
cestování tak, aby nás bavilo a cesta 
lépe utíkala. Některé děti si odnes
ly i katalogy s nabídkou zájezdů a 
všichni jsme načerpali inspiraci na 
další prázdniny. 

Tímto bychom chtěly poděkovat 
paní Mgr. Janě Vítkové za její ocho
tu, trpělivost a čas. Informace o 
cestování určitě v budoucnu všichni 
rádi využijeme.

Vychovatelky ŠD Sušilova 
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Bezpečná cesta do školy 
v prvních třídách

Beseda s Petrou Braunovou 

�. října se třída 4. E zúčastnila 
besedy s autorkou dětských knih 
Petrou Braunovou v Městské knihov
ně v Boskovicích. Paní Braunová 
během besedy dětem předčítala z 
některých svých knih, povídala si s 
dětmi o tom, jak náměty k jednotli
vým knihám vznikaly či jak se stala 

spisovatelkou. 
Beseda byla velice zajímavá a 

děti zaujala. Při předčítání jedné 
z knih děti skoro nedýchaly a hlta
ly každé slovo autorky. A tak jako 
dárek od paní Braunové jsme tuto 
knihu dostaly a hned ten den jsme ji 
ve třídě začali společně číst.

V rámci projektu Bezpečná ces
ta do školy se žáci �. C a �. D zúčast
nili setkání s příslušníky Městské 
policie v Boskovicích přímo v teré
nu. Děti se učily, jak se správně a 
bezpečně chovat na ulici, silnici, při 
přecházení vozovky a v dopravním 
prostředku. 

Před budovou školy ZŠ Sušilova 
si pod dohledem zkušených strážní
ků žáci několikrát přešli vozovku, 
dozvěděli se mnoho užitečných 

informací o nebezpečných situa
cích v dopravním provozu a někteří 
si dokonce vyzkoušeli být na chvíli 
strážníkem Městské policie.

Věříme, že se z dopoledního 
setkání děti poučí a budou se zodpo
vědně, ale zejména bezpečně chovat 
na veřejných prostranstvích neje
nom cestou do školy.

Ivana Pfefrová 
a Anna Smejkalová, 

učitelky 1.C a 1.D

Společná výtvarná výchova  
tříd 4. E a 1. C

30. září jsme v rámci hodin 
výtvarné výchovy malovali do 
mléka. Nejdříve se s touto techni
kou seznámili žáci ze 4. E, kteří 

se vypracovali v mistry a násle
dující hodinu se stali průvodci 
svým mladším spolužákům ze 
třídy �. C.

Návštěva 
dopravního  
hřiště v Blansku

23. října se třídy 4. D a 4. E 
zúčastnily výuky na dopravním hřišti 
v Blansku. Tam měli žáci možnost si 
vyzkoušet jízdu na kole a prohloubit 
svoje teoretické znalosti z pravidel 
silničního provozu. „Byla to makač
ka, zjistili jsme, že se máme ještě co 
učit, ale užili jsme si to a těšíme se 
na jarní kolo.“

Rodiče dětem
Ve třídě 4. E proběhla výuka, 

na které se podíleli někteří z rodičů 
dětí.

20. září jsme měli možnost si 
vyrobit záložku a vlastní deník tech
nikou scrapbooking, se kterou děti 
blíže seznámila maminka  paní Fuch
sová. Paní Fuchsová dětem donesla k 
nahlédnutí množství svých výrobků, 
které byly velkou inspirací v jejich 
následující práci. Dále měly děti 
možnost pracovat s různými nástro
ji, jež se při této technice využívají, a 
toto byla jedinečná příležitost si vše 
vyzkoušet.

Další odvážnou maminkou, kte
rá za námi do vyučování dorazila, 
byla paní Kolmačková, která s dětmi 
7. října vyráběla keramiku. Děti si 
tentokrát měly možnost vyrobit pod 
odborným vedením svůj výrobek z 
keramiky, který nám následně byl i 
vypálen. Oběma maminkám děkuje
me za zpestření výuky.
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Princové jsou na draka
V pondělí �6. prosince v prosto

rách Zámeckého skleníku měli žáci 
prvního stupně možnost přenést se 
do pohádkového světa a poslech
nout si známé písničky Z. Svěráka a 

J. Uhlíře (Dělání, Statistika a jiné). 
Pohádka „Princové jsou na draka“ 
v podání boskovických studentů nás 
předvánočně naladila a moc se nám 
líbila. 

Prvňáčci obdivovali obrazy 
otakara Kubína

Žáci �. D se v těchto měsících 
učí nejenom základy čtení, psaní a 
počítání, ale také získávají informa
ce z kulturního dění v Boskovicích. 
K 50. výročí úmrtí Otakara Kubína, 
slavného rodáka z Boskovic, uspořá
dalo Muzeum v Boskovicích výstavu 
obrazů tohoto významného světové
ho malíře. 

Děti z �. D navštívily nejenom 
tuto výstavu, ale šly se také podívat 
na místo, kde je nyní umístěn památ

ník Otakara Kubína a kde dříve stá
val jeho rodný dům. Školáci si obra
zy prohlíželi s opravdovým zájmem. 
Na některých obrazech poznali 
místa okolí Boskovic. Prvňáčci zís
kali také cenné informace o životě 
malíře a naučili se, jak se na výstavě 
obrazů správně chovat. Nakonec si 
pak v hodině výtvarné výchovy zku
sili podle předloh sami Kubínovy 
obrazy namalovat.

Anna Smejkalová, tř. uč. 1. D

Výsledky sběru papíru
Děkujeme všem zúčastněným, zejména panu školníkovi za pomoc při 

organizaci celé akce. Výtěžek putoval do fondů jednotlivých tříd.

Pořadí	 Třída	 Počet	kg	papíru	
 �. ________ 4. E _____________� 765 kg
 2. ________ 3. D _____________� 566 kg
 3. ________ 2. D _____________� 562 kg
 4. ________ �. D ____________  � 437 kg
 5. ________ 4. D _____________� 430 kg
 6. ________ 8. D ____________  � 382 kg
 7. ________ 6. D ____________  � 3�9 kg
 8. ________ 7. D ____________  � 309 kg
 9. ________ 3. E _____________� 057 kg
 �0. ________ 9. D ______________ 992 kg
 ��. ________ 6. E ______________ 93� kg
 �2. ________ 5. C ______________ 832 kg
 �3. ________ 5. D ______________ 774 kg
 �4. ________ 8. C ______________ 728 kg
 �5. ________ 9. C ______________ 630 kg
 �6. ________ 2. E ______________ 629 kg
 �7. ________ 7. E ______________ 563 kg
 �8. ________ �. C ______________ 535 kg
 �9. ________ 7. C ______________ 433 kg
 20. ________ Družina ___________ 303 kg
 2�. ________ Uč. a ost. __________ ��6 kg

Slavnostní předávání Slabikářů 
v prvních třídách

Čtvrtek 2�. listopadu byl pro 
všechny prvňáčky naší školy slav
nostním dnem. Prokázali totiž, že již 
zvládnou všechna písmenka z Živé 
abecedy a zaslouží si tak přistoupit 
k dalšímu kroku stát se dobrým čte
nářem. Všichni se na slavnostní oka
mžik předávání Slabikářů velmi těšili.

Tentokrát jsme pro tento výji
mečný okamžik zvolily neméně 
výjimečné místo – sklepní prostory 
Muzea v Boskovicích, kde je umís
těna velmi zdařilá expozice postav 
z pověstí Boskovicka. Ve spolupráci 
s pracovnicí muzea paní Kohouto
vou, s žáky 9. třídy a paní učitelkou 

Kolářovou, kteří nám velmi ochotně 
s celou akcí pomáhali, se nám poda
řilo připravit pro děti nezapomenu
telný zážitek. 

Poděkování patří zejména Emil
ce a Adamovi – žákům 9. třídy, kteří 
ochotně a bravurně ztvárnili role 
Zuzany ze Zástřizl a Františka z Dit
richštejna. Dík patří také půjčovně 
kostýmů U Ryšavého kocoura. Bude
me věřit, že práce se Slabikářem 
bude pro naše prvňáčky potěšením 
a že si již brzy budou moci přečíst 
vlastní knížku.

Ivana Pfefrová, Anna Smejkalová, 
učitelky 1.C a 1.D
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dřevo – materiál budoucnosti
Tímto heslem vítala �5. října 

20�9 Masarykova střední škola Leto
vice žáky 9. tříd okresu Blansko.

Studenti dřevooborů si pro tyto 
žáky připravili soutěž pětičlenných 
družstev. Družstva plnila týmové 
úkoly – práce na PC, práce se dře
vem, modelové projektování. Ve 
všech úkolech se odráželo téma 
využití dřeva.

Do soutěže se přihlásilo deset 
škol.

Naši školu reprezentovalo 
družstvo třídy 9. D ve složení Václav 
Hasoň, Matyáš Hrebík, Filip Liška, 
Tereza Dvořáková a Ema Ryšavá.

V soutěži si tito žáci vedli výbor
ně, získali nejvyšší počet bodů a tím 
�. místo.

Všem blahopřejeme.

Podzimní básničky od dětí z 3. d

Angliáda v Jevíčku
Ve středu 23. října 20�9 se 

vybraní žáci 9. C a 9. D zúčastnili 
šestého ročníku anglické olym
piády  Angliády  v Gymnáziu 
Jevíčko. Do soutěže se zapojilo 
�02 žáků z �5 základních škol.  
Účastníci absolvovali test sklá
dající se ze dvou částí  poslechu 
a četby na úrovni A2B�. Mgr. 
Josef Huf vysvětlil pravidla a roz
řadil žáky do jednotlivých tříd.  

Vítězem se stal Vít Dostál ze ZŠ 
Jevíčko, druhé místo obsadila Eva 
Poláková ze ZŠ Boskovice, Sušilova 
a třetí příčku získal Tomáš Pospíšil 
ze ZŠ Brněnec. 

Olympiády se z naší školy kromě 
Evy Polákové zúčastnili Michaela 
Brantová, Barbora Kassaiová, Mar
tina Lukešová, Veronika Hořavová 
a Filip Liška. Všem jmenovaným 
děkujeme za reprezentaci.

Podzim	a	zvířátka
Jindřiška Randulová

Podzim začal, padá listí, 
jak to prostý občan zjistí?
Nad hlavou mu krouží draci,
pouští je ušmudlaní kluci. 

Podzim je nejlepší malíř,
za svou práci nechce ani halíř.
Barvičkami nešetří,
listy pěkně napestří.

Zvířátka se chystají spát,
co budou celou zimu žrát?
Veverka, křeček i ježeček
musí mít plný domeček. 

Podzim
Mirek Šustáček

Začíná studený vítr vát
a barevné listí opadat. 
Holky, kluci pouští draky,
Petr křičí: „Pozor, mraky.“

Veverka oříšky sbírá,
kocour na ni zírá.
Vlaštovky se houfují,
na zimu se chystají.

Podzim	
Kevin Nguyen

Všude pestré listí padá,
hraje všemi barvami.
Žlutá, hnědá, zlatá, rudá,
snáší se nám na hlavy. 

Adam sbírá spadlé listy.
Adame, pojď na draky!
Bude lítat, jsem si jistý,
vysoko až nad mraky.

Rychle se už dny nám krátí,
slunce chodí brzy spát.
Ranní mrazík květy spálí,
u kamen se budem hřát.

Podzim	
Pavel Kolář

Když před zimou se chce stromům spát,
tu kamarád vítr začne vát
a barevnému listí pomáhá opadat,
děti si začnou s listím hrát
a kaštany si půjdou nasbírat.

Po obloze honí se jak o závod mraky,
děti si z listí navážou draky
a nechají je za sebou plout,
vítr pomáhá jim do nich dout.

Podzim
Vojtěch Štumpa

Fouká vítr, padá listí,
jiřičky si peří čistí
a vlaštovky taky. 

Za chvilku nám zamávají
a do tepla odlétají,
my budeme pouštět draky.

Taky budem pálit ohně
a chystat se na zimu.
Protože má začít sněžit
už o svatém Martinu.

Podzim	
Antonín Válka

Hnědá, žlutá, červená,
to jsou barvy podzima.
Listí padá, vítr fouká,
pouštím draka, táta kouká.

Kaštany si nasbírám,
zvířátka z nich udělám.
A pak v lese do krmelce
zvířátkům je nasypám.

Podzimní	básnička
Aleš Klíma

Na podzim vesele pouštíme draky,
vítr nám zatím z oblohy rozfoukal mraky. 
Ze stromů padá barevné listí,
jako by z oblohy padalo podzimní štěstí.

Mlha nám ráno zahalí silnice,
zahalí celý svět a bude konec měsíce.
Teď je tu říjen, ten je vždy prima,
ani se nenadějem a bude tu zima. 

Podzim	
Vít Kopecký

Děti už jdou pouštět draky,
vem si svetr a pojď taky. 
Zlatá, žlutá, červená,
tyhle barvy listí má.
Zelené už skoro není,
každý den se barvy mění.
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Praha

nás, že lanovka, kterou jsme měli jet 
nahoru, nebyla v provozu. Museli 
jsme jít pěšky, ale i tak to byla legra
ce. Prošli jsme si staré zrcadlové blu
diště a vystoupili na Petřín, z něhož 

nebylo skoro nic vidět kvůli mlze. 
Přesto se nám návštěva Prahy 

moc líbila. Výlet jsme opět ukončili 
rozchodem na Václavském náměstí.  

Třída 8. D 

Dne 5. června 20�9 jela naše tří
da, ten rok ještě 7. D, na exkurzi do 
Prahy. Vystoupili jsme na hlavním 
nádraží a zamířili do centra města. 
Šli jsme přes Karlův most, odkud 
je krásný výhled na Pražský hrad. 
Zastavili jsme se také u orloje. Přes 
Staroměstské náměstí, kde se všich
ni dobře pobavili, jsme se vydali 
směrem k Václavskému náměstí, 
prohlédli si pražskou Lucernu a 
nakonec jsme u Národního muzea 
dostali rozchod. 

V říjnu jsme vyrazili do Prahy 
znovu, tentokrát jsme se vydali po 
stopách �7. listopadu. Šli jsme se 
mimo jiné projít k památníku �7. lis
topadu na Národní třídě. Také jsme 
se podívali do Jindřišské věže, kde 
jsme si v nejvyšším patře poslechli 
krásnou zvonkohru. Později jsme se 
přemístili na zastávku metra, odkud 
se odjelo na stanici Malostranská. 

Procházeli jsme kolem Len
nonovy zdi, ta ale byla bohužel 
v rekonstrukci. Na závěr jsme stihli 
navštívit Petřínskou věž. Mrzelo 
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Školní parlament k 30. výročí 17. listopadu
K letošnímu 30. výročí �7. listo

padu �989 připravil Školní parament 
pro spolužáky malé překvapení. 
Zástupci parlamentu dnes rozdávali 
trikolory – stužky našich národních 
barev  rodičům, učitelům a spolužá
kům. Trikolory vyráběli žáci z 9. D, 
kteří pomáhali i s organizací. Setka
li jsme se o velké přestávce v bloku 
A2, úvodního slova se ujali šesťáci 
Michal Kassai a Denis Ondroušek. 
A protože kromě zapojení studentů 
a cinkání klíčů patřila neodmyslitel
ně k Sametové revoluci hudba, se 
také i dnes zpívalo. Nesměla chybět 
hymna pádu režimu Modlitba pro 
Martu a to v podání Natálie Přiby
lové z 9. C. Dále se zpívala píseň 
Náměšť, pod kterou se podepsal 
signatář Charty 77 Jaroslav Hutka. 
A kvůli té všudypřítomné triko triko
lóře zazněla i píseň Za sto let, tedy 
singl ke stoletému výročí Českoslo
venska. Žáky doprovodil na kytaru 

pan učitel Pernica ze SPgŠ Bosko
vice, kterému velmi děkujeme za 
ochotu. Práce na tomto projektu nás 
hodně bavila a jsme rádi, že měla u 
dětí kladné ohlasy. 

Školní parlament ZŠ Boskovice, 
pracoviště Sušilova

Edukační program „méně je více“ 
ve vile Tugendhat

Dne 2�. listopadu 20�9 jsme se 
vydali do Brna na exkurzi do vily 
Tugendhat. Sraz byl brzy ráno na 
vlakovém nádraží. Po přivítání se 
s paními učitelkami a spolužáky 
jsme vlakem odjeli do Brna. Před 
vilou na nás čekala paní průvodky
ně, která nás přivítala s úsměvem 
na tváři. Po příchodu do vily všich
ni použili automat na jednorázové 
návleky na boty (tento stroj nás zau
jal) a společně s paní průvodkyní si 
postupně vilu prošli a dozvěděli se 
zajímavé informace o vile a rodině 
Tugendhatových. 

Vilu Tugendhat postavil roku 
�930 architekt Ludwig Mies van der 
Rohe, který měl od rodiny neome
zené finanční prostředky. Jedná se 
o funkcionalistickou stavbu, která 
patří k základním dílům moderní 
architektury a je zapsána na sezna
mu památek UNESCO. Vila je 
tvořena třemi patry, která jsme si 
postupně prohlédli. V nejvyšším 
patře se nachází oddělené ložnice 
manželů Tugendhatových, dětské 

pokoje a pokoj vychovatelky. Patro 
níže slouží jako obytná část vily, jejíž 
dominantou je onyxová stěna a velká 
okna umožňující pohled do zahrady. 

Miriam Bartošová (9. C) nám zde 
zahrála na klavír. 

V obývacím pokoji jsme si všich
ni vzali polštářky a posadili se na zem 
do kruhu. Paní průvodkyně nám roz
dala desky a zadala úkol. Měli jsme 
nakreslit návrh domu a napsat dvě 
věty, které by dům charakterizovaly. 
Dům jsme si všichni pojmenovali a 
po dokončení si naše výtvory společ
ně ukázali. Naši průvodkyni nejvíce 
zaujal návrh egyptského domu od 
Matyáše Plcha (9. C).

Paní průvodkyně k nám byla 
shovívavá a dovolila nám ve vile 
pořídit fotografie ke studijním úče
lům. Budeme totiž s touto tematikou 
dále pracovat v hodinách výtvar
né výchovy, výchovy k občanství a 

hodinách slohu. 
Poslední část, kterou jsme vidě

li, sloužila k přípravě jídla a služeb
nictvu. 

Nejvíce mě zaujal výtah z kuchy
ně, stahovací skleněná stěna hlavní
ho pokoje, tropický skleník umístěný 
hned vedle obývacího pokoje a ony
xová stěna. Po nádherné prohlídce 
interiérů jsme se šli podívat do krás
ně upravené zahrady. Vymoženosti 
této vily na tehdejší dobu nás všechny 
ohromily a okouzlily. Jsem ráda, že 
nám paní učitelky Kolářová a Kubo
vá tuto zajímavou exkurzi domluvily 
a nechaly nás nahlédnout do této oje
dinělé luxusní vily, která může být i 
dnes inspirací moderního bydlení. 

Veronika Hořavová, 9. C
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Rozhovor s michaelou Prazanovou
Milí čtenáři, přinášíme Vám roz

hovor s naší milou spolužačkou, kte
rá přišla k nám do školy letos v září. 

Jak dlouho žiješ v České repub-
lice?

V Česku žiju dva roky a šest 
měsíců. 

Odkud jsi přišla? 
Přišla jsem z Jihoafrické repub

liky z města Pretorie.
Jaký byl tvůj první pocit z prvního 

dne vyučování tady u nás na škole?
Bylo to zajímavé.
Kde je lepší školství, tady nebo 

v Jihoafrické republice?
�00% tady.
Jak dlouho ti trvalo si najít tady 

kamarády?
Netrvalo to moc dlouho, padli 

mi všichni do oka.

Jaký je tvůj nejoblíbenější před-
mět?

Mám ráda všechny předměty. 
Jen občas mi dělá problém čeština.

Jsi ráda, že jsi přešla zrovna na 
naši školu?

Ano, jsem šťastná, že tu jsem.
Máš představu, kam bys chtěla jít 

na střední školu?
Ano, chtěla bych jít na pedák 

nebo na Hybešku.
Máš nějaké koníčky? Pokud ano, 

tak jaké?
Ano, mám. Ráda sportuji, čtu, 

poslouchám hudbu, vařím a zpí
vám.

Děkujeme Mikki za poskytnutí 
rozhovoru a přejeme jí hodně úspě
chů a ať se jí vše daří.

Veronika Hořavová a Kristýna 
Šafránková z 9. C

den cizích jazyků
V pátek 29. listopadu se ve škol

ní jídelně uskutečnil „Den cizích 
jazyků“. Vybraní žáci vyšších roční
ků během 2. a 3. vyučovací hodiny 
prezentovali žákům 6., 7. a 8. tříd 
reálie rusky, německy a španělsky 
mluvících zemí. Cílovou skupinou 
byly šesté třídy, které si letos budou 
volit druhý cizí jazyk. Každý jazyk 
si našel svůj koutek, kde prostřednic
tvím informačních panelů postupně 
oslovil všechny žáky. 

Na každém stanovišti byl při
praven kvíz s otázkami, informace 
na panelech navedly děti ke správ
ným odpovědím. Žáci měli možnost 
dozvědět se celou řadu zajímavých 
informací o přírodních krásách, 
historických památkách, gastrono
mii, slavných osobnostech a dalších 
aspektech daných oblastí. Rovněž 
si mohli prohlédnout a vyzkoušet 
autentické hudební nástroje z Peru, 
složit magnetickou mapu světa 

nebo zahrát si některou z připra
vených her v němčině. Workshopu 
předcházela dramatickohudební 
vložka v anglickém a španělském 
jazyce. 

Po dramatické scénce v angličti
ně následovaly dvě písně  kubánská 
Guantanamera a španělská píseň 
Vayamos compañeros. Na ukulele 
žáky doprovodily Zuzana Zapalačo
vá a Anežka Pohlová, na kytaru paní 
Kristína Honzírková. Nechyběla 
ochutnávka španělské sangríe, která 
byla odměnou za splněné kvízy. 

Ne všichni si uvědomujeme, 
že právě poznávání reálií a kultury 
jednotlivých zemí, je nedílnou sou
částí výuky cizího jazyka. Jak zmíni
la úvodem Mgr. Hošková „to je to, 
co dělá každý jazyk jedinečným“. 
Jinými slovy, bez znalosti kultury 
cílového jazyka není možné se tento 
jazyk učit.

Mgr. Eva Nováková

olympiáda z českého jazyka

Dne 25. listopadu se uskutečni
lo školní kolo Olympiády z českého 
jazyka. Olympiáda se konala dvě 
vyučovací hodiny. První hodinu 
vyplňovali žáci mluvnickou část, 
druhou hodinu psali slohovou práci 
na téma „Tomu říkám překvapení“. 
Na 3. místě se umístila Emílie Ryša

vá z 9. D, 2. místo patřilo Barboře 
Kassaiové z 9. D a �. místo získala 
Miriam Bartošová z 9. C. Čestné 
uznání si zaslouží i Simona Murí
nová z 8. D, Pavel Menšík z 9. D a 
Daniel Navrátil z 9. C. Všem úspěš
ným účastníkům gratulujeme. 

Učitelky českého jazyka K&K 
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Vánoční dílny pro seniory
Dne 9. prosince jsme se školním 

parlamentem zavítali do domova 
pro seniory na ulici Sadová v Bos
kovicích. Zpívali jsme vánoční písně 
a koledy. Potom jsme udělali vánoč
ní dílny a vyráběli jsme se seniory 
vánoční ozdoby a dekorace. Povídali 
jsme si společně o všem možném a 
bylo to strašně milé. 

Podařily se nám krásné výrobky 
 andílci, stromečky, kapříci a hvěz
dičky. Doufáme, že se klientům naše 
dílničky líbily, my jsme si to velmi 
užili. Děkujeme za pozvání paní 
ředitelce Sáňkové a také paní učitel
ce Hoškové, která tuto akci připravi
la, a paní učitelce Klementové, která 
s námi nacvičila koledy. Těšíme se 

na další spolupráci. 
Za Školní parlament ZŠ Bos-

kovice Sušilova Hana Jakubcová a 
Miriam Pečarková ze 7. C

mikulášská nadílka
Dne 5. prosince nachystaly třídy 

9. C a 9. D pro žáky �. i 2. stupně 
mikulášskou nadílku. Mikuláš cho
dil s anděly i čerty a podle zápisu 
z knihy hříchů děti odměňovali i 
trestali. Všem dětem se letošní miku
lášská nadílka líbila.
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oKÉNKo mETodiKA PREVENCE

Termínem netolismus označujeme závislost na tzv. virtuálních dro
gách. Mezi ně patří zejména počítačové hry, sociální sítě, internetové 
služby (různé formy chatu), virální videa, televize aj.

Mezi typické příznaky netolismu patří:
A.	Ztráta	kontroly	nad	časem	

Zvyšuje se tolerance, brzké vstávání či naopak ponocování z důvo
du potřeby být online.

B.	Psychické	projevy	
Pocit prázdnoty, když člověk není u počítače či mobilu, rostoucí 
nervozita a neklid, pokud člověk nepoužívá počítač delší dobu, 
přemýšlení o počítači, když ho zrovna nepoužívá, zatajování infor
mací o závislosti, počítač/mobil jako únik od osobních problémů 
atd.

C.	Psychosociální	projevy	
Narušení vztahů s rodinou, ztráta dřívějších přátel.

D.	Projevy	spojené	s	prací	
Méně vykonané práce, zanedbávání učení, zhoršující se prospěch.

Pro	více	informací	můžete	navštívit	internetovou	stránku	
http://www.e-bezpeci.cz/.

NETOLISMUS

Metodik prevence

z hodin  
literatury

Znám rybáře ze Zlína, 
chytl velkýho perlína,
když plul lodí na vodě, 
nebylo to ke škodě,
tomu rybáři ze Zlína.

Erik Hrdlička, 7. E

Mám dědečka ze Lhoty,
nosí dlouhé kalhoty, 
teď už nosí kraťase, 
kalhoty praskly v pase,
tomu dědečkovi ze Lhoty. 

Denisa Šedová, 7. E

Znám jednu tetu z Liberce, 
co má ráda koberce, 
když jsem šla k ní na návštěvu, 
zakopla jsem hned u prahu
u tety z Liberce. 

Kristýna Sehnalová, 7. E

Znám tetu z Brna, 
boty jí zničila skvrna, 
strýček jí chtěl pomoci, 
je totiž po nemoci, 
ta teta z Brna.

Kryštof Šmerda, 7. E

Jedna slečna z Ostravy, 
prohlédla si všechny hrady, 
už jí z toho hrabalo, 
zas to na ni padalo, 
na tu paní z Ostravy. 

Kristýna Nečasová, 7. E

Byla jedna paní z Londýna, 
byla krásná blondýna, 
když jednou šla na rande, 
chovala se tam chladně, 
ta blondýna z Londýna. 

Simona Hrozová, 7. E

Mám jednu tetu v Africe, 
ta libuje si v paprice, 
žije totiž v poušti, 
kde rostou papriky v houští, 
moc se jí líbí v Africe. 

Mám babičku na stromě, 
nechce totiž žít v domě, 
chtěli jsme ji sundat dolů, 
utekla do iglú k pólu, 
tam taky nežije v domě. 

Sára Holešovská, 7. E

Mám kamarádku ze Zlína, 
která bydlí u mlýna. 
V mlýně už se nemele,
pořídila si tele, 
ach, ta teta ze Zlína. 

Eliška Kejíková, 7. E

Limerik je říkadlo o pěti verších, 
pojednává o osobě a často zmiňuje 
místo, pochází z Irska (město Lime
rick), rýmuje se podle vzorce aabba, 
nejznámějším autorem je Edward 
Lear a u nás Jiří Žáček. 

obraz
(Čtení na pokračování)
Moje jméno je Sandra. Chodím 

do základní školy v jednom malém 
městečku. Rozhodla jsem se vyprá
vět vám o naší třídě. Naše třída 
vypadá jako každá jiná. Jenže se v ní 
dějí dost zvláštní věci. Například 
se otevírají samy dveře, zničehonic 
začne téct voda z kohoutku nebo se 
zhasnou světla. 

Ve třídě na stěně vedle dve
ří máme taky obraz. Vypadá dost 
staře, ani si nepamatuju, že by tam 
nebyl. Je na něm zobrazena dívka, 
jak sedí v dáli na louce a v ruce drží 
sešit. Má dlouhé vlasy, které jí zakrý
vají obličej. Přijde mi, že se ta dívka 
každým dnem oddaluje…

Liliana Reiblová, 7. C

Z hodin českého jazyka – ukázka práce zaslaná do literárně-výtvarné soutěže Voděnka

Tři vodopády
Jde vlk lesem. Už od rána hledá, 

kde by se napil, v této části lesa dlou
ho nebyl, takže stále nic nemůže na
jít, navíc je dost sucho. 

Najednou si vzpomene na místo, 
kam dříve rád chodíval, ale časem 
na něj zapomněl. Na tom místě byl 
vody vždy dostatek a všude bylo 
plno zeleně.

A tak se vydal zarostlou pěšinkou 
směrem dolů do údolí. Připadá mu to 
zde ale jiné než tehdy, vždy po cestě 
potkával plno zvířat, která se chodila 
napít tam, kam měl namířeno.

Už byl blízko, podlezl suchý 
spadlý strom, přeskočil vyschlé říční 
koryto a už byl tam, u Třech vodo
pádů, tedy alespoň si domyslel, že 
to budou Tři vodopády. Pamatoval 

si je plné vody, která poskakovala 
po kamenech dolů do Křišťálové
ho jezera a potom pokračovala dál 
řekou. Jenže teď z vodopádů stékal 
jen slabý proud zakalené vody a 
dříve velké Křišťálové jezero bylo 
temné a bez života, zvířata byla 
pryč a stromy byly suché. A ze 
spousty studánek zbyly jen kaluži
ny, nebo zmizely úplně, pár jich tu, 
ale přece jen zbylo. Vlk neváhal a 
zamířil k nejbližší studánce. Napil 
se, ale po chvíli polekaně uskočil, 
měl pocit, že ve studánce zahlédl 
šupinaté tělo, které mu připomína
lo draka. 

,,Drak?“ pomyslel si vlk. ,,Copak 
by ve studánce dělal drak? To bude 
asi tou žízní.“ A tak se znovu sklo

nil ke studánce, tentokrát mu ale do 
tváře vytryskla voda, voda vystoupa
la až nad stromy a začala zvláštně 
měnit tvar a za chvíli se nad vlkem 
skláněl velký vodní drak. Vlk tomu 
nemohl uvěřit, draka viděl naposle
dy, když… ...když začala vysychat 
jedna z největších řek. Drak si vlka 
chvíli jenom prohlížel. 

,,Hmm, vlci zde už nějakou 
dobu nebyli, co tě sem přivedlo?“ 
promluvil drak. 

,,Měl jsem žízeň,“ začal vlk, 
,,vzpomínám si, že zde vždy byl 
vody dostatek, ale teď tu vidím jen 
pár louží. Co se stalo?“ 

Drak mu smutně odpověděl: 
,,To lidé, nevážili si dost vody, plýt
vali s ní, znečišťovali ji. Tohle místo 
pro nás bylo vždy posvátné, ale teď 
to tu vypadá takhle. Jsou to tři vodo
pády, jeden za moře a oceány, druhý 
vodopád představuje řeky, potoky a 
jezera a třetí studánky a prameny.“ 

Vlk mu na to řekl: ,,To je mi moc 
líto, ale je přeci nefér, abychom za 
lidské chyby trpěli my, věřím ale, 
že všichni lidé nejsou špatní. Sly
šel jsem, že vy draci vodu strážíte, 
nemůžeš s tím něco udělat?“ Drak 
sklonil hlavu a pravil: ,,Kdybych 
mohl, tak udělám, ale tohle není 
chybička, se kterou by se příroda 
jen tak vypořádala, já mohu vodě 
pomoct přes překážky, ale tohle 
není jen kámen, který zavalil řeku. 
Tohle už je boj lidí.“ S těmito slovy 
se drak pomalu rozplynul ve vodní 
páru a zmizel. 

Vlk byl smutný, že nemůže vodě 
nějak pomoci, a tak se ještě naposle
dy napil a vydal se tu zprávu povědět 
své smečce.

Barbora Kassaiová, 9. D

o pávovi a housence
V místě, kde se potkává savana 

s pralesem, žil páv. Byl nafrněný a 
myslel si, že si může vše dovolit, pro
tože je krásný. Říkal, že krásu získal 
od rodičů.

Jednoho dne se objevila housen
ka, která požírala listí nad pařezem. 
Zničehonic si páv sedl na pařez a 
málem by housenku rozmáčkl. Hou
senka na něj křikla: „Dávej pozor, 
kam si sedáš!“ Ale páva to nezajíma
lo a nedával najevo žádný zájem.

Uběhly tři dny… A housenka se 
začala kuklit. Páv šel okolo se svými 
obdivovateli a všem se smál, že jsou 
oškliví. Nejvíc se smál právě housen
ce. Ta si ho nevšímala.

Uplynulo dalších sedm dní… 
V savaně se páv naparuje, když tu 
najednou přiletí housenka už jako 
krásný motýl. Lidé ji začali obdivo
vat místo páva. Jakmile to páv zjistil, 
vtrhl do davu a začal křičet: „Hej, ty 
motýle, neber mi obdivovatele! Já tě 
vyzývám na souboj.“ Jen co to doře
kl, motýl do něj vrazil a páv spadl do 
vody. A tu všichni viděli, že z páva 
mizí barva. Když to zpozorovali lvi, 
vrhli se na něj a potrestali ho za jeho 
prolhanost.

Poučení: Pozor na lidi, kteří se 
přetvařují. Není všechno zlato, co se 
třpytí.

Vojtěch Valouch, 7.C


