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Kulturně kulinářská návštěva Francie
Ve čtvrtek �8. listopadu 202� 

jsme měli projekt s názvem Kul-
turně kulinářská návštěva Francie. 
Připravily ho pro nás paní učitelka 
Kolářová a Mgr. Petra Abrahámo-
vá, která žila ve Francii a tam i 
vystudovala literaturu a umění.

Podstatou projektu byla pří-
prava vybraných francouzských 
pokrmů, vysvětlení francouzské 
výslovnosti u konkrétních názvů 
jídel, vyprávění životních příběhů 
jednotlivých osobností a šestero 
„zastavení“ ve Francii. 

V kulinářské části jsme pekli 
dva koláče, a to Tarte flambée – 
alsaský cibulový koláč a Quiche lor-
raine – lotrinský slaný koláč. Jako 
dezert jsme připravili Mousse au 
chocolat – čokoládovou pěnu. Sly-
šeli jsme příběhy o Jeanne d´Arc 
– Johance z Arku, Louis Pasteuro-
vi a třetí příběh Božské makronky a 
Velká francouzská revoluce. 

Za melodie šansonů Edith Piaf 
jsme ochutnávali sýry - Raclette, 
Roquefort a Camembert. Raclette 
jsme si rozpekli na bramboru, 
mňam. Sladkou tečkou na závěr 
krásného dopoledne byla ochut-

návka makronek. 
Projekt se nám velmi líbil, nau-

čili jsme se nové recepty, nějaká 

francouzská slovíčka, dozvěděli 
jsme se nové informace o Francii, 
užili jsme si to mega moc. 

Skupina žáků ze 7. D a 7. E, 
předmět: Domácnost

podzim

2021
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družina na besedě v knihovně
Ve čtvrtek �6. září 202� jsme se 

školní družinou navštívili knihovnu 
Boskovice. Byla pro nás přichystá-
na beseda pod vedením paní Hany 
Matulové. Zajímavé povídání o kni-
hách a představení dětských autorů 
bylo doplněno zábavnou hrou s pís-
menky. Prohlídka dětského odděle-

ní byla obohacena o hledání dopisů. 
Čas strávený v knihovně rychle utí-
kal a my jsme se s knihami nemohli 
rozloučit. Proto se už teď těšíme na 
další návštěvu a poutavé povídání. 
Děkujeme knihovnicím, zvláště pak 
paní Matulové za perfektně připra-
vený program.        Vychovatelky ŠD

zahájení školního roku
Ve středu �. září byl na pra-

covišti ZŠ Sušilova zahájen škol-
ní rok 202�/2022. Děti ze tříd  
�. C a �. D přivítal starosta 

města Jaroslav Dohnálek, ředi-
tel školy Vladimír Ochmanský  
a zástupce ředitele Zdeněk Žá-
ček.
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Čtvrteční odpoledne 7. října 
202� jsme si užili sportovní „bojové“ 
odpoledne s večerníčkovými posta-
vami Boba a Bobka. Bojovka byla 
nachystána v prostorách školy. 

Děti tak měly možnost se během 
plnění úkolů seznámit s prostředím 
školy. Jednotlivé týmy plnily úkoly, 
které byly označeny kamarádskou 
dvojicí Boba a Bobka. Mohly si tak 

vyzkoušet hod na králíka, rychlý 
přesun, vědomostní kvíz o pohádko-
vé dvojici či dechové cvičení. Samo-
zřejmě nemohla chybět ani překáž-
ková dráha. 

Ukončení úkolů bylo vyhodno-
ceno v tělocvičně školy, kde na děti 
čekala diskotéka. Úžasné vědomost-
ně sportovní odpoledne bylo plné 
smíchu, radosti a zábavy.

Bojovka Boba a Bobka

Festival iQ play

Děti ze školní družiny navštívily 30. září 2021 Festival IQ PLAY, hernu 
plnou vzdělávacích her a hraček. Akce se jim líbila.

pochod lesem Řáholcem
Snad všechny děti ze školní 

družiny pracoviště Sušilova se ve 
čtvrtek 2�. září 202� vypravily na 
pochod do lesa Řáholce. V rámci 
družinového projektu Večerníček 
pro ně byly nachystány zábavné 
soutěžní úkoly, které připravil sám 
Rumcajs se svojí rodinou. Děti si 
mohly vyzkoušet svoji přesnost při 
házení šišek, rychlost a opatrnost 

při zdolávání skákacích bot obra, 
vědomosti o rodině loupežníka a 
kamarádů lesa, ale také fantazii při 
vymýšlení ingrediencí do kuchařky 
Manky. Celé odpoledne plné zábavy 
a radosti nám zpříjemnilo sluníč-
ko, které nám doladilo pohodovou 
atmosféru. A děti už se teď těší na 
další společnou akci.

Vychovatelky ŠD

�8. října 202� se uskutečni-
la preventivní akce „Kdo je vidět, 
vyhrává!“ Děti z kroužku při ŠD 
Sušilova se rozhodly navštívit místní 
dobrovolné hasiče a dozvědět se pár 
informací. Velikým přínosem byly 
zajímavosti o této práci přímo od 
zástupce velitele p. Martina Pečinky, 
který nás tento den provedl a ukázal 
nám i hasičskou techniku. Tímto 
moc děkujeme za super strávené 
odpoledne!

Návštěva u hasičů
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projekt Boskovice a okolí
Cílem tohoto projektu bylo zjistit si a zapsat informace o své obci, ve 

které žijeme. Přinesli jsme také obrázky a fotografie z Boskovic a nejbližšího 
okolí. Svoji práci potom každý prezentoval ve vlastivědě před tabulí.

Třída 4. E

Exkurze do Rudky u Kunštátu
Třídy �. C a �. D se v září zúčast-

nily exkurze k oslavám Dne české 
státnosti do Rudky. Exkurze byla 
spojena s pěší turistikou do okolí, 
zakončená prohlídkou nejen krásné 
zahrady u jeskyně Blanických rytířů, 
ale také samotné jeskyně a Buriano-

vy rozhledny. 
Dozvěděli jsme se spoustu 

zajímavých informací týkajících se 
pověsti o Blanických rytířích a o 
samotném sochaři Stanislavu Rolín-
kovi.

Žáci 3. C a 3. D

projekt Boskovice a okolí 
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projekt „Náš 
životní styl  
a odpady“

Diskutovali jsme o tom, jaké 
můžeme mít odpadky, proč a jak 
třídíme odpad. Probrali jsme témata: 
barvy kontejnerů, nebezpečné odpa-
dy, recyklace. Mluvili jsme o našem 
prostředí, naší planetě Zemi. Zapoji-
li jsme se do projektu Recyklohraní.

Ve čtení jsme si četli text písně 
od Z. Svěráka „Chválím tě, Země 
má“ a v hudební výchově jsme si ji 
pak zazpívali. Ve výtvarné výchově a 
pracovních činnostech jsme využili 
odpadový materiál, např. proložky 
od vajec, vlnu, vršky od pet lahví, 
bublinkové fólie, ruličky od toaletní-
ho papíru. Na školní zahradě jsme 
objevili „hřbitov odpadů“.

Třída 4. D a 4. E

Návštěva knihovny
V říjnu jsme se šli podívat 

do Městské knihovny v Bosko-
vicích. Byli jsme seznámeni s 
provozem knihovny a s různý-
mi knížkami. Zjistili jsme, že 
v knihovně je tolik knížek, že 
si opravdu každý může vybrat, 
co se mu líbí. Moc užitečný 
byl i doprovodný program paní 
knihovnice. Spousta z nás byla 
natolik nadšená, že se nově do 
knihovny přihlásila. Byla to 
super akce.

Třída 3. C

předání Slabikáře

Koncem listopadu 2021 třídy 1. C a 1. D navštívily Městskou knihovnu 
v Boskovicích. Paní knihovnice pro ně připravily slavnostní program, v jehož 
závěru děti dostaly nový Slabikář.
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Adventní tvoření 
Chystali jsme se na adventní 

tvoření do Muzea Boskovicka, ale 
protože nám kvůli covidu akci zru-
šili, rozhodli jsme se, že si ve �.D 
uděláme naše vlastní adventní tvoře-
ní. A rovnou jsme se pustili do výro-
by adventního věnce. Paní učitelka 
Smejkalová nám zajistila kulaté 
korpusy a přinesla smrkové větvičky, 
ozdoby jsme si přinesli z domova. 
Práce to nebyla vůbec jednoduchá, 

výroba věnce nám zabrala skoro celé 
dopoledne. Nejdříve jsme museli 
celý korpus nazdobit větvičkami - to 
bylo nejtěžší. Někteří z nás museli 
celou práci dělat znovu, protože 
větvičky padaly. Ale zvládli jsme to. 
Nejkrásnější na celé práci bylo zdo-
bení věnce. No a podle fotek můžete 
vidět, že se nám dílo skutečně poda-
řilo. Tak VESELÉ VÁNOCE !

Třída 3. D

Leden

V lednu je tak strašná zima.
Když je sníh, tak je to prima. 
A sněhuláci v klidu jsou,
nebojí se, že roztajou. 

Dominik Dostál

Leden

Je leden, padá sníh, 
děti jezdí na saních. 
Tři králové chodí k nám, 
do sbírky jim peníz dám, 
děti bruslí na zamrzlém rybníku 
a zvířátka běhají v závějích po lesíku. 

Kateřina Kolbábková 

Leden

Právě skončily Vánoce
a to opět po roce.
Plno dárků
a ve sněhu stavění sněhuláků. 

Jolana Soukopová 

Duben 

Máme duben, 
zelenají se duby, 
všechny stromy jsou jak nové 
a počasí je aprílové. 

Adam Prokš 

Květen

Květen je měsíc jarní,
měsíc plný radosti, 
zaženu všechny starosti 
a nastoupím na vlak parní. 

Šimon Lizna 

Květen 

Sníh už nikde není, 
venku už se zase všechno mění. 
Za okny již čeká teplo, 
ráno máme brzy světlo. 

Veronika Hanusová

Červen 

V červnu škola končí, 
nastávají letní prázdniny, 
všechno kolem mě voní a bzučí, 
rostou krásné květiny. 

Jolana Soukopová 

Červenec

Slunce svítí, slunce hřeje, 
už se na nás pěkně směje, 
už běžíme ven, 
hrát si celý den.

Začaly nám prázdniny, 
bez školy a bez dřiny, 
ráno vstávat nemusíme, 
od školy si odpočneme. 

Nikol Španělová 

Říjen 

Už zase zívám, 
špatnou náladu mívám, 
bundy vytáhneme,
strašidla jdou, slyš,
oheň plane již. 

Eliška Jandová 

Listopad 

V listopadu padá listí, 
kroky jimi nahlas šustí, 
na konci toho měsíce,
očekávám Vánoce. 

Marek Fiala 

Prosinec 

Padá, padá snížek bílý, 
v prosinci zima sílí, 
je tu zima, je tu mráz, 
bílý je taky náš sráz. 

Filip Holík 

Prosinec 

Prosinec je krásný měsíc, 
se zimou si hrají všechny děti, 
advent klepe na dveře, 
auto ti zas zamrzne.

Kryštof Král 

Básně

Návštěva muzea
Dne 26. října 202� navštívili 

žáci �.D Židovský obecní dům v 
Boskovicích. Tentokrát se naše náv-
štěva zaměřila na židovské zvyky, 
svátky a tradice. 

Žáci měli možnost vyzkoušet si 
hebrejské písmo, vzít si do ruky růz-
né židovské předměty a vyslechnout 
zajímavou přednášku o zvycích, tra-
dicích a svátcích. 

Celým programem nás prováze-
la paní Alice Hrbková. Budeme se 
těšit na další návštěvu.

Třída 3. D
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Výzdoba školy
Výsledky sběru papíru

Charakteristika literární postavy
Kráska a zvíře

Kráska je hlavní postavou z kni-
hy „Kráska a zvíře“. Autorkou této 
knihy je Jeanne-Marie Leprince de 
Beaumont. 

Kráska je vyšší postavy. Má 
krásně vlnité hnědé vlasy a hnědé 
oči. Nenosila moc drahé šaty. 

Už podle jména byla dívka krás-
ná. Měla dobré srdce a byla velmi 
laskavá a skromná. Nevadila jí chu-
doba a měla velmi ráda svého otce. 
Otec je musel opustit a ona si jen 
přála, aby se vrátil zdravý a přivezl 
jí růži. Otec chtěl přání své nejmilej-
ší dcery splnit a růži utrhl v zakle-
tém paláci. Po návratu domů jí otec 
řekl, že se musí vrátit do paláce ke 
strašidelnému zvířeti kvůli utržené 
růži. Kráska řekla, že pojede místo 
otce. Byla ochotná se obětovat kvůli 
lásce k otci. Cítila strach a trochu 
se bála, ale zároveň byla zvědavá, 
jak to zvíře vypadá. 

Kráska se soužitím s netvorem 
zjistila, že nemůžeme hodnotit lidi 
podle vzhledu, ale charakteru. 

Postava mi přijde zajímavá, pro-
tože je krásná a statečná. 

Kateřina Roudná, 9. C

Felix
Devítiletý chlapec jménem 

Felix vystupuje jako hlavní postava 
v knize „Kdysi“. Mladý židovský 
sirotek žije za období holocaustu 
v Polsku kolem roku �9�2 ukrytý 
ve sklepě. 

Felix, jako většina Židů, má 
velmi tmavé až černé vlasy, které 
mu splývají k lehce odstátým uším. 
Jeho tmavě hnědé oči, schované za 
kulatými brýlemi, vynikají v jeho 
bledé pleti, která je bílá jako stěna. 
Nedostatek jídla ovlivňuje Felixovo 
hubené tělo, které je vyhublé až na 
kost. Slabé nohy a tenké ruce nejsou 
zrovna výhodou ve válečné době. 

Felix většinou nosí oblečení, 
které najde po nějakém dospělém 
nacistovi, a proto mu je kabát volný 
a boty mu padají. Pravou paži mu 
zdobí bílá lepicí páska s křiklavě 
žlutou židovskou hvězdou.

Felix je každým dnem v ohro-
žení života, ale i přesto se snaží 
pomoci všem svým blízkým a hlav-
ně svojí nejlepší kamarádce Zeldě, 
kterou obětavě zachránil z hořícího 
domu. Odvážný Felix je také velmi 
zručný a šikovný. Vyrobil si napří-
klad kartáček na zuby nebo hřeben. 
Také hrozně rád vymýšlí příběhy 
a pohádky, které vypráví mladším 
dětem pro rozveselení. Večer si 
povídky zapisuje do svého zápis-
níku a věří, že jednou vyjdou jako 
kniha a on se stane autorem. Felixe 
také ale svírají úzkosti z těžké doby, 
občas je neopatrný a ztrácí důvěru 
k ostatním, protože ho několikrát 
zklamou. 

Působí na mě velmi mile. Je 
hodný, obětavý a velmi silný. Má 
mnoho zkušeností než kdejaký 
dospělý muž. 

Ester Svobodová, 9. C

Zuzana
Budu popisovat Zuzanu Led-

vinkovou z knihy „Léto, jako když 
vyšije“. Kniha vypráví o jejím nej-

dřív nevydařeném, ale nakonec nej-
lepším létě. Místo vysněného poby-
tu u moře skončí u tety v Báborech, 
ale zjistí, že léto je tam úžasné. 

Zuzana je žákyně osmé třídy. 
Bydlí v malém bytě v Praze. Doma 
s ní mimo rodiče a dva mladší bra-
try pobývá i babička. Její rodina 
není příliš bohatá, ale žijí si celkem 
dobře. 

Dívka není příliš vysoká a její 
postava je hubená tak akorát. Při-
rozeně blonďaté vlasy jí spadají 
pod lopatky. V obličeji vynikají její 
velké modré oči a jemné pihy. Přes 
zimu je bledá jako stěna, ale v létě 
se snaží co nejvíce opálit. 

Je to milá a velmi přátelská 
osoba. Nejlépe z rodiny vychází 
s babičkou. Lidem, které má ráda, 
se snaží vždy vyjít vstříc, ale nikdy 
se nebojí vyjádřit svůj názor. Někdy 
ji ostatní popisují jako přidrzlou 
puberťačku. 

Působí na mě jako pravá kama-
rádka, která po své přátele udělá 
první poslední. 

Hana Jakubcová, 9. C

Děkujeme panu učiteli Ladislavu Dostálovi za zkrášlení interiéru i exte-
riéru školní budovy.
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oKÉNKo mETodiKA pREVENCE

Pandemie Covid-19 přinesla za poslední rok velký 
psychický tlak na všechny. Strach o vlastní zdraví  
i zdraví svých blízkých, nejistotu, frustraci  
z nedostatku podnětů a sociálních kontaktů. Také 
dlouhodobou izolaci, kdy jsou rodiny nuceny trávit 
více času pohromadě.

To vše s sebou přináší vlnu stresu i úzkosti, což se 
odráží na duševním zdraví všech – dětí a teenagerů 
nevyjímaje. 

Spolek Péče o duševní zdraví doporučuje  
7 jednoduchých tipů, jak si uspořádat život.  
Je to na první pohled úplně jednoduché:

1. PamaTuJ na Svou Pohodu. ujisti se, že máš 
dostatek spánku, čerstvého vzduchu a vyvážené stravy.

2. PohybuJ Se. najdi si nějakou fyzickou aktivitu, 
která tě baví a po které je ti dobře.

3. uděleJ Si čaS na Své myšlenky a PoCiTy. 
každý den na nějakou dobu vypni počítač, telefon  
a televizi.

4. buď SoučáSTí SkuPiny. věnuj čas lidem,  
se kterými je ti dobře.

5. měJ realiSTiCká očekávání od SvýCh 
nálad. všichni máme někdy špatnou náladu, kdy 
nezvládáme být pozitivní. Pokud máš ale špatnou 
náladu několik týdnů v kuse, vyhledej pomoc.

6. naSTav Si doSažiTelné Cíle. Zvol si cíle, které 
tě motivují, ale nepohlcují.

7. buď na Sebe hodný. Pokud jsi v těžké situaci, 
dýchej zhluboka a zkus k sobě mluvit tak, jako bys 
mluvil k dobrému příteli.

Duševní zdraví

Metodik prevence


