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Pasování prvňáčků na čtenáře 

     Ve středu 2. prosince 2015 třída 1. C a 1. D navštívila Městskou 

knihovnu v Boskovicích, kde byl pro žáky připraven program, např. 

beseda o knihách a různé kvízy na zjištění znalostí o postavičkách 

z pohádek. Na závěr děti čekalo překvapení. Objevil se pohádkový 

hrdina - „rytíř“, který porazí draka, vysvobodí princeznu, je čestný 

a nikdy se nevzdává. Stejně jako prvňáčci při boji s písmenky. Děti 

dostaly od rytíře „Pasovací listinu“, kterou byly přijaty do stavu 

čtenářského. 

 

Vypouštění balónků Ježíškovi 

     Dvě stě balónků se vzneslo v pátek 4. 12. 2015 po třetí hodině odpoledne k nebi nad ZŠ 

Sušilova. Školní družina se zapojila do celorepublikové akce „Vypouštění balónků s přáním 

Ježíškovi“. Připraven byl také zábavný program formou plnění různých úkolů. Děkujeme 

tímto Sdružení rodičů, které tuto akci finančně zajistilo. Všem přejeme splnění jejich přání. 

 

Sběr hliníku 

      Od 7. do 9. 12. 2015 se na naší škole uskutečnil sběr hliníku. Výtěžek činí 138 kg. Všem 

sběračům děkujeme. Zde jsou výsledky: 

1. místo: Petra Nečasová ze 6. C, Ondřej Nečas ze 3. D. Každý přinesl 9 kg hliníku. 

2. místo: třída 3. C s 8,65 kg. 

3. místo: Petr Pospiech ze 4. D se 6,90 kg. 
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„Dramaťák“ 

     Školní kroužek „Dramaťák“ vedou paní učitelky Eva Klevetová a Klára Vondálová, které si 

na konkurzu vybraly ty nejšikovnější žáky a žákyně ze školy. Někteří žáci na konkurzu zpívali, 

jiní recitovali apod. V 1. pololetí jsme trénovali představení „Jak Florimón ke štěstí přišel“. 

Představení o čertu Florimónovi, který našel pravou lásku v kominici Tradamile, bylo občas 

obtížnější na trénink, ale všechny scény, které dělaly žákům potíže, se nám podařilo 

dopilovat skoro k úplné dokonalosti. Představení hrálo 14 dětí od 3. do 5. třídy. Z celkové 

sestavy dramaťáku se dva členové odhlásili, ale další tři k nám přibyli. Už je jenom otázkou:  

„O čem bude příští hra?“          Z. Rozkošná, M. Lukešová 

FLORIMÓN   Oskar Brodecký 

TRADAMILA   Natálie Přibylová 

ANTONÍN   Zuzana Rozkošná 

CYRIL, VYPRAVĚČ  Miriam Bartošová 

ČERVEŇÁK   Martina Lukešová 

ČEMUS   Veronika Staňková 

HUGO    Miriam Pečárková 

LUCIFERKA   Monika Hénková 

PRASKAL   Tobiáš Hons 

ČERTI    J. Král, E. Votočková, N. Marková, T. Aujeská, K. Langerová 
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Jurský park s dinosaury koník autíčko 

dílna pejsek v taštičce 

medvídek 

            Ohlédnutí za Vánocemi 

Hodnocení vánoční výzdoby 

Školní parlament vyhlásil soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu tříd. Oceněným třídám 

gratulujeme. Tady jsou výsledky: 

1. stupeň: 1. místo 1. C   2. stupeň: 1. místo 6. C 

  2. místo 5. D     2. místo 8. D 

  3. místo 2. C, 3. D, 4. D    3. místo 6. D 

Vánoční přání dětí z 2. C 

Děti z 2. C odpovídaly na dvě otázky. První otázka byla: Chcete nějaký dárek k Vánocům, 

který se dá koupit? Žáci napsali: hračku psa, lego, domeček, postavičku Terminátora, batoh, 

rukavice, web kameru, lego Ninja go, medvídka, autodráhu, snowboard, paruku, opičku, 

pavouka na ovládání, Autobota, hračku pet shop, hry Hot Wheels, auto vaporizer.                                                      

Druhá otázka zněla: Chtěli byste něco, co se koupit nedá? Žáci odpovídali podobně: zdraví, 

štěstí, lásku, život, nesmrtelnost, mít křídla, umět kouzlit. 

Obrázková vánoční přání dětí z 2. D 

Žáci z 2. D nakreslili, jaký dárek si přáli k Vánocům. Děti, obrázky si můžete vybarvit.  
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nový tablet 

panáček 

kniha na čtení 

stíny 

vláček 

Přání, aby se všichni měli rádi. 

lego 

Přání, aby 

se všichni 

měli rádi. 

panenka 
Furby 

tablet domeček pro panenky 

auto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční básně od dětí ze 3. C 

Splněné přání        Vánoce 

Marek Vitouch             Liliana Reiblová 

 

Stromeček zdobíme,      Na Vánoce se těším, 

cukroví baštíme,     ze školy rychle běžím. 

v televizi pohádka,      Ozdobičky chystám, 

dárků pěkná hromádka.    Ježíška pak vítám. 

 

Mezi nimi je i ten,   Dárečky mě potěší, 

který jsem si tolik přál,    snad už brzy zasněží. 

koloběžka freestylová,    Ježíškovi děkuji, 

právě o ni jsem si psal.     se všemi se raduji. 
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Vánoce      Vánoce 

 

Adriana Veselá     Miriam Pečárková 

Jako vždycky po roce,      A tak zase po roce 

proběhly nám Vánoce.    máme tady Vánoce. 

Chvíli bláto, chvíli sníh,    Už se na ně těšíme, 

pojedem i na saních.     s rodinou je strávíme.  

 

Vánoce             Vánoce  

Monika Vojtěchová                Barbora Polívková 

 

Zvoneček zvoní, cukroví voní,   Hurá, zase po roce 

pod stromečkem brzy dárečky se zjeví.  máme krásné Vánoce. 

Očka všem jen září,     Všude mír, klid a sníh, 

přišel ten čas v kalendáři.    budem jezdit na saních. 

 

Vánoční svátky nastaly    Vánoční čas 

Nikol Marková     Tobiáš Hons 

 

Vánoční svátky nastaly,    Kapr plave v potoce, 

se sněhem se děti nesetkaly.    těší se na Vánoce. 

Nudily se doma velice,    Až ho rybář vyloví 

až je dostaly vánoční tradice:    a zvoneček zazvoní. 

krájení jablíček, pouštění lodiček,   rozsvítíme stromeček, 

s úsměvem na tváři     pod ním najdem 

zářily jak plno hvězdiček.    dáreček.  

 

Vánoční zvyky             Kouzlo Vánoc 

Ester Svobodová            Ivo Grubhoffer 

 

Veselé Vánoce vám přejeme,    Stejně letos jako vloni 

vánoční zvyky a tradice neseme.   Vánoce jsou bez sněhu. 

Voňavé cukroví vanilkou voní,   Náladu si nezkazíme 

radostné Vánoce už tady zvoní.   a pěkně se veselíme. 

 

Botou holky házejí,     K večeři kapříček, 

skořápky se pouštějí.     chuť sladkých jablíček, 

Pod talířem šupina,     překrásný zvuk rolniček, 

za okny ale není zima.    pod stromečkem dáreček. 
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Vánoční nálada   Zima 

Lea Grubhofferová              Jan Křička 

 

Hurá, jsou tu Vánoce,     Dnes začala zima, 

konečně zas po roce.     zatím to tak nevypadá. 

Slyším cinkot zvonečku    Venku svítí slunce, 

na vánočním stromečku.    ráno denně mlha padá. 

 

Dárečky si dáme,     Štědrý den zas na blátě, 

společně si zazpíváme.    už mám z toho šok, 

Prosíme Ježíška, ať pošle sníh,   snad snížek napadne 

abychom mohli jezdit na saních.   aspoň příští rok. 

 

Za klidné Vánoce       Vánoční komín 

Eliška Votočková        Alex Řehořek 

 

O Vánocích úkoly mi připadají zbytečné,  Na Vánoce brzy zrána 

zato paní učitelce přijdou přímo výtečné.  byl jsem černý jako vrána. 

       Co se stalo? Hned Vám povím. 

Těšíme se na Vánoce ne pro úkoly,   Vybouchl nám starý komín. 

ale abychom si trošku odpočali od školy.  Tak jsem napsal Ježíškovi, 

       ať nám dodá komín nový. 

Abychom se po roce sešli u jednoho stolu,  Rozměry jsem poměřil a pošťáka pověřil, 

narození Ježíška oslavili spolu.   aby dopis dodal včas   

       a nás nestrašil žádný mráz. 

       Přání se nám splnilo, večer už se topilo. 

 

 

Jak jsme prožili vánoční prázdniny – zážitky od dětí ze 3. D 

 

Na Vánoce a vánoční prázdniny jsem se moc těšila, protože to pro mě jsou 

dny klidu a pohody. 24. 12. šla celá naše rodina dávat do krmelce srnkám 

tvrdý chleba a jablka. Potom už jsem s bratrem netrpělivě čekala na Ježíška. 

Dostala jsem spoustu pěkných dárků, ale nejvíc mě potěšilo pletení a 

šperkovnice. Další sváteční dny jsme jezdili po návštěvách a chodili se psem na procházky. 

Také jsme zajeli do Olešnice, kde jsem se učila lyžovat. Mrzí mě, že nenapadl sníh, ráda bych 

si postavila sněhuláka a šla sáňkovat. Bylo to moc fajn, jen škoda, že to tak rychle uteklo.

            Adriana Veverková 
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     Na vánoční prázdniny se těšíme celý rok. Tak jsme se dočkali pod stromkem 

fotbalové branky. Byl jsem rád. A za dva dny jsme šli na ping pong. Další den jsme si šli 

zabruslit.                 Filip Čermák 

 

Letošní Vánoce byly hodně zvláštní. Mojí tetě Blance se mělo narodit na Štědrý 

den miminko. Všichni jsme čekali, jestli to bude zase holka. Doma už mají tři – 

Kačku, Verču a Barču. Já jsem chtěl, aby to byl kluk. Nakonec jsme se dočkali až na konci 

prázdnin: 3. ledna. Zajímá vás, kdo se narodil? Já to už vím. Je to Josífek. Hurá! 

          Štěpán Mucha 

 

Vánoční prázdniny se mi líbily. Nejprve jsme jeli do Brna za babičkou a potkali jsme 

bratrance a sestřenice. Také jsme navštívili Kapucínskou hrobku, kde jsou mumie. 

Bylo to trochu zvláštní, ale mně se to líbilo. Pak jsme jeli do Krouny. Přijel tam i můj kamarád, 

společně jsme vymysleli a vyrobili hru. Podnikli jsme výlet do Toulovcových Maštalí, což jsou 

skály, ve kterých se kdysi schovával loupeživý rytíř Toulovec. Na Nový rok jsme zkoušeli 

pouštět dron. Večer jsme jeli do Hlinska, kde byl krásný ohňostroj.   Daniel Bureš 

 

První den prázdnin jsme pomáhali s přípravou: uklízeli a zdobili stromeček. Na 

Štědrý den jsme očekávali skauty, kteří nám přinesli Betlémské světlo. Po 

štědrovečerní večeři jsme šli ke stromečku, zpívali koledy, rozdávali dárky a pak 

jsme navštívili babičku. Na Boží hod vánoční jsme byli ráno na mši a odpoledne, ve 14 hodin, 

jsme navštívili v zámeckém skleníku skautské divadlo s názvem Radiátor (na motivy Mrazíka) 

a večer jsme spolu s anděly, Josefem a Marií putovali do Betléma. Na Štěpána se sešla celá 

naše velká rodina u babičky. Bylo nás třicet tři. Další dny jsme navštěvovali zbytek rodiny, 

chodili na výlety a byli spolu.               Anežka Pohlová 

 

Můj Štědrý den začíná zdobením vánočního stromečku a následně i zbytku toho 

vánočního cukrovíčka. Také jdeme na procházku, jen je snad škoda, že nemůžeme 

vytáhnout sáňky a boby, protože sněhová nadílka prostě chybí. A pak se uvelebíme u 

televizní obrazovky u mých oblíbených pohádek. Také si zazpíváme koledy a pustíme lodičky 

z ořechových skořápek. A už je tu večeře a pak běžíme ke stromečku pro dárečky. Byli jsme 
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překvapeni z dárků. Můj nejmilejší dárek je stavebnice lego a několik stolních her. Moje 

sestra dostala k Vánocům legračního opičáka a panenku.  Často si s tím hrajeme.  D. Bránská 

 

Prázdniny mám moc rád. Vždy si s mámou naplánujeme nějaký výlet. Tyto 

prázdniny jsme chodili hodně bruslit. Také jsme šli na procházku s koloběžkou. Na výletě 

jsme byli v Brně v Bongu. Tam jsem si to užil. S kamarády jsem si byl zahrát nerfky u babičky 

v podzemní garáži. Strejda si zařídil posilovnu, tak jsme si tam byli zacvičit.      Kryštof Bednář 

 

Na vánoční prázdniny jsem se těšil. Dostal jsem moc dárků. Následující den jsem jel k 

babičce. Největší radost mi udělalo lego. Jak jsem měl chvíli čas, hned jsem si ho 

postavil. Byli jsme v zábavním vědeckém centru VIDA v Brně. Bylo tam mnoho zajímavých 

věcí. Byl tam i trenažér pro kosmonauty. Nejvíc se mi líbilo zemětřesení. Navštívil jsem 

všechny příbuzné. Byl jsem i u tety, kde měli malého psa. Dostal jsem tam robota. Jenom mě 

mrzelo, že nebyl sníh a že jsem si nemohl s kamarády postavit sněhuláka. Tomáš Kmeč 

 

Jako každý rok, tak i letos jsem se na Vánoce moc těšil. Konečně přišel Štědrý den 

a my zasedli ke štědrovečerní večeři.  Měli jsme rybí polévku a smaženého lososa 

s bramborovým salátem. Den uběhl poměrně rychle, neboť jsem se sestrou zdobil stromeček 

a díval jsem se na pohádky. Po zazvonění zvonečku jsme se šli podívat, co nám Ježíšek nadělil 

pod stromeček. Byl jsem celý rok hodný, a tak jsem očekával mnoho dárků. Nejvíce jsem si 

přál tablet. Ježíšek je zřejmě humorista, protože některé dárky neuložil pod stromeček, ale i 

do jiných prostor v domě. Jeho smysl pro humor se projevil i ve způsobu balení dárečků. 

Dostal jsem např.: playstation 3, tablet, knihy, oblečení, papírové kuželky, hračku vojenského 

vozidla a kanónu… V další sváteční dny k nám přijížděly rodinné návštěvy. Tyto dny velmi 

rychle uběhly, protože jsme si hráli, povídali a zejména divočili. Vánoce se mi moc líbily, 

klidně by mohly být vícekrát do roka. Nezbývá mi, než čekat na další rok.            Theodor Brož 

 

Na vánoční prázdniny jsem se moc těšil, hlavně na Štědrý den. Ve středu 23. 

prosince jsme s dětmi zpívali vánoční písničky a koledy u kapličky. Ráno 24. prosince jsme 

s dětmi šli do lesa krmit zvířátka. Já jsem jim nesl kaštany, které jsem na podzim nasbíral. Byl 

Štědrý večer a mě potěšilo lego. Hned jsem ho začal skládat, protože v neděli 27. prosince 
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byla výstava lega. Výstava se mi moc líbila. Příští Vánoce si přeji další lego.   

                                                                                                                            Ondřej Nečas 

 

O vánočních prázdninách jsem s bratrancem a bratrem nazdobil stromeček. Potom 

jsme se těšili až do večera na rozdávání dárků. Jako nejmladší jsem rozdával dárky já. Na 

silvestra jsme byli v letním kině. Také jsme šli se sousedy na zahradu pouštět rakety. Vánoční 

prázdniny se mi líbily.                  Jakub Hromek  

 

Moje zimní prázdniny začaly, hned jak jsem šla naposled v úterý ze školy. Ještě 

ten večer jsem s maminkou a sestrou Laurou nastrojila stromeček. Byl nádherný. 

Nevím, jak to děláme, ale náš je vždycky nejhezčí. Den před Štědrým dnem se nesl v duchu 

zábavy. Maminka připravovala vše potřebné a byla moc ráda, když jsme jí doma nepřekáželi. 

Tak nás táta bral celý den ven. Obešli jsme všechny známé v okolí naší chaty a všem popřáli 

klidné prožití vánočních svátků a jako každý rok jsme rozdali námi ozdobené perníčky. Je 24. 

prosinec – den D! Cukroví napečené, ryba nachystaná, vše krásně poklizené a vánočně 

vyzdobené, i stromeček se zdá nervózní v obývacím pokoji. Já i sestra netrpělivě čekáme na 

večer, jak si budeme rozbalovat dárky. Konečně je večer a zasedáme ke stolu. Dárků pod 

stromečkem byla spousta a všichni máme velikánskou radost, že Ježíšek na nás nezapomněl. 

Ráno po Štědrém dni hned po snídani vyrážíme na první vánoční návštěvu k babičce a 

dědečkovi – strašně se těším na babičku a na dědu i na dárky. Všichni sedíme a povídáme si 

až do večera. Od babičky jedeme ještě k tetě a strýci. Strýc má krásné hodiny kukačky a u 

nich vždy sedíme s Laurou nejdéle. Strýc nám je vždy přetočí, abychom nemuseli sedět tak 

dlouho, než kukačka zakuká. Další den jedeme k druhé babičce, kde jsou další dvě tety a mé 

sestřenice – další pěkný den, když jsme spolu a hrajeme si. Vlastně každý den prázdnin 

trávíme u někoho na návštěvě, abychom je „vánočně“ navštívili. A ani se nenaději a je tu 

nový rok 2016. Každý si do nového roku něco přeje. Přemýšlím a napadá mě si přát obrovský 

kulatý stůl plný jídla, velký vánoční strom a také všichni – celá rodina pohromadě – máma, 

táta, všechny babičky, prababičky, děda, sestřenice, tety i strýc s kukačkami. Byla by to 

krása… A věřte, že dárky ode všech by se nám nevešly ani do obýváku. Papír z nich by naplnil 

minimálně jednu popelnici. Je neděle, jdu spát a trochu tajně už se těším do školy, snad 

začne zase sněžit… 

              Šarlota Kunčarová 



 

12 

Anketa o dodržování vánočního zvyku      

Po Vánocích byly osloveny všechny třídy z 1. stupně. V každé třídě jsme se zeptali: 

1. Kdo měl ke štědrovečerní večeři kapra? 

2. Kdo jedl jiné jídlo? 

Na otázku, jaké jiné jídlo děti jedly, většinou odpovídaly: filé, kuřecí nebo vepřový řízek, jinou 

rybu (lososa, tilápii apod.), klobásu, smažený sýr, rybí prsty, zeleninové placky, omáčku.   

Na grafech vidíme, že se v některých rodinách tradice jezení kapra vytrácí. 
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Básnička o zimě 

Michal Kassai, 2. D 

 

Zima je tu, zima je tu. 

Zima se chystá vzít kartu. 

Karta srdce lásku dá, 

zima na dveře zaklepá. 

 

Řekneme jí, nám je prima, 

že je tu už zase zima. 

Maminka a tatínek 

nám říkají Mafínek. 

 

Provozování zimních sportů  

Žáci z 5. C byli osloveni, jakými zimními sporty se zabývají. Tady jsou jejich odpovědi: 

 

Od minulého roku jezdím na běžkách. Když zamrznou rybníky, tak si tam jdeme 

zabruslit, ale když nezamrznou, zajdeme si na stadion. Snad jako každé dítě chodím 

sáňkovat.             Miriam Bartošová 

 

  V zimě se zabývám lyžováním. Bruslit sice moc neumím, ale chodím každou zimu na 

stadion i na rybník. Také se kouluji, sáňkuji a bobuji. Zimu mám moc ráda.  

              Martina Lukešová 

 

Hraji fotbal a hodně lyžuji. S bratrem na rybníku hraji hokej. Se školou chodíme 

bruslit. Nejvíc mě baví fotbal.                František Čejka 

 

  V zimě se zabývám lyžováním nebo jízdou na snowboardu. Na hory jezdíme lyžovat 

a bobovat. Rád v zimě běhám. Také jezdíme bruslit.                    Patrik Janík 

 

V zimě se zabývám těmito sporty: lyžováním, sáňkováním, bobováním, bruslením, 

koulováním. Hraji hokej, jezdím na běžkách a dělám smyky na kole.  

       Richard Malach 
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 Ráda bruslím. Už jako malá jsem bruslila a teď chodíme se školou. Bobování mě 

baví, ale v poslední době jsem moc nebobovala.      Kristýna Šafránková 

       

V zimě bruslím a hlavně sáňkuji a bobuji. Také se kouluji s kamarády. 

         Veronika Hořavová 

 

 Tuto zimu jsem byla akorát jednou na koulovačce. V minulých letech jsem 

sáňkovala, bobovala a párkrát jsem byla bruslit.     Gabriela Michálková 

 

V zimě, když napadne sníh, si hraji s bratrem. Hrajeme všechno možné, hlavně 

sněžný fotbal. Také si dáme na hromadu sníh, pak do něho skáčeme. Je to vždycky velká 

legrace.  A já ještě dělám do sněhu andělíčky.                Julie Siverová 

 

 Se třídou chodíme bruslit. Minulou zimu jsme se s bratrem koulovali a jezdili na 

bobech i na saních. Jednou, protože bylo málo sněhu, nám táta dal pytle naplněné pilinami.  

                               Zdeněk Dobeš 

 

V zimě se s kamarády kouluji a někdy chodím i sáňkovat. Když máme čas, chodíme 

bruslit na stadion. Ale dřív, když byla hodně velká zima, jsme bruslili na rybníku. 

                Zuzana Rozkošná 

 

 V zimě se zabývám bruslením, lyžováním, bobováním, sáňkováním a koulováním.  

               Natálka Přibylová 

 

Někdy jezdím na lyžích, protože je to můj oblíbený sport. Potom jezdím na bruslích, 

ale to mě nebaví. A ještě bobuji. Je to legrace, užívat si zimu a její sporty.   

                                Ondřej Kupsa 

 

V zimě se zabývám sáňkováním, bobováním, bruslením, lyžováním, koulováním, 

stavěním sněhuláka a iglú.          Daniel Kubiš 
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Já žádné zimní sporty nedělám. Ani nemám ráda zimu.    

                                                                           Anna Marie Bátorová 

 

  V zimě sáňkuji, lyžuji, bruslím a hraji s tátou hokej. Někdy se kouluji. 

                         Adam Sabol 

 

Já lyžuji, bruslím, ale nehraji hokej.   

   Filip Olesov 

 

  Občas v zimě hraji hokej, bobuji, sáňkuji. Také se koulujeme.   

                   František Bayer 

 

Chodím bruslit na stadion. Občas jedeme do Olešnice lyžovat a jezdit na 

snowboardu. Když jsem byl malý, chodil jsem bobovat. A také hrajeme koulovačky.  

            Matyáš Plch 

 

Výherci školního kola recitační soutěže  

1. a 2. tříd 

ze třídy 1. C:   Samuel Nečas 

ze třídy 1. D: Jakub Martínek 

ze třídy 2. C: Šimon Krajči    

ze třídy 2. D: Barbora Mikulášková 

 

Výherci školního kola recitační soutěže 3. až 5. tříd 

za 3. ročník: Daniel Bureš 

za 4. ročník: Tomáš Trbušek 

za 5. ročník: Zuzka Burešová 

 

Výhercům srdečně blahopřejeme. 
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Karneval na farmě 

     Ve čtvrtek 18. února 2016 se konala celodružinová akce: Karneval na farmě. Akci připravily 

studentky Střední pedagogické školy v Boskovicích. Karneval probíhal na třech stanovištích: 

diskotéka ve stodole, pokusy ve chlévě a vyrábění s farmářem. Přitom žáci plnili různé úkoly.  
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Výzdoba ve třídách a na chodbách 1. stupně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. D 

1. C 

2. C 

3. C 

2. D 
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   Výzdoba ve třídách a na chodbách 1. stupně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. D 

4. C 

3. D 

4. D 

5. C 
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Exkurze Brno Anthropos 

 

 V úterý dne 8. 12. 2015 odjela celá 

naše třída do Brna na výlet do Moravského 

zemského muzea – Anthropos, kde jsme následně 

prošli celý pavilon i s výkladem k jednotlivým 

exponátům. Na konci jsme si mohli projít celý 

pavilon sami a nafotit si ho. Prohlídka začala v první 

místnosti, kde byly vystaveny kostry opic. Potom 

jsme pokračovali dále a v další místnosti byl 

vystaven člověk zručný (Homo habilis) žijící v době kamenné asi před 2,1 až 1,6 mil. př. n. l. 

Naše prohlídka pokračovala dále a ve třetí místnosti byl mamut obrovských rozměrů s malým 

mládětem. Dále nás zaujala rodina člověka zručného, žijícího v jeskyni. Po cestě ke kopii 

Věstonické venuše nás po stěně doprovázely nástěnné malby. Na druhé straně místnosti 

jsme viděli chýši ze dřeva, kůží různých zvířat, kostí a klů mamutů - zkrátka chýše lovců 

mamutů. Vpravo byly kostry zvířat, např. vlka obecného, lva a medvěda jeskynního a soba 

polárního. Celý výlet se nám velmi líbil. Celkově můžeme považovat návštěvu Anthroposu za 

úspěšnou, protože skvěle doplňovala školní učivo.               

               Zuzana Vavříčková, 6. C                 

                                                

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

  Exkurze na Střední škole Hybešova v Boskovicích  

  

     Před Vánocemi 21. prosince jsme byli se třídou na Střední škole Hybešova na exkurzi. Na 

začátku naší exkurze nás rozdělili do skupin, ve kterých jsme se střídali u různých pracovišť. 

Na prvním stanovišti, které naše skupina navštívila, na nás čekal pes. Ukázali nám, jak se psi 

váží a rovněž jsme si poslechli jeho tep. Také jsme si vyzkoušeli, jak se koním čistí zuby. 

Potom jsme přešli na stanoviště, kde měli tři hady a želvu. Také jsme si vyzkoušeli, jak 

zachránit psa. Další zastávka byla u robotů. Ukázali nám, jak fungují. Podívali jsme se na 3D 

tiskárnu a mohli jsme si vzít žeton do nákupního košíku nebo karabinku z 3D tiskárny. Poté 

jsme se přesunuli do místnosti s mikroskopy. Pod mikroskopy jsme si prohlédli tkáně svalů. 

Ukázali nám také, za jakou dobu se utvoří plíseň a také třeba špína na rukou. Na dalším 

stanovišti v laboratoři jsme vyráběli lávovou lampu a hopíka. Lávovou lampu jsme vytvořili 

tak, že se do sklenice nalila voda a do ní barvivo. Potom trochu oleje a nakonec se 

přisypávala sůl. Sůl se smíchala s olejem a plavala dolů a opět nahoru. Na tomto stanovišti 

jsme také vyráběli hopíka. Já a ještě jedna spolužačka z naší skupiny jsme si navlékly 

rukavice. Tekuté sklo se nalilo do nádoby a míchalo se, až z něho vznikla skoro průhledná až 

bílá kaše. Z této hmoty se vymodeloval hopík. Poslední místo naší exkurze byl zvěřinec. Byly 

zde různé druhy myší a také jedna úplně malinkatá myš, velcí potkani a krysy. Měli tam 

černobílou a i pruhovanou myšku. 

     Úplně nakonec nám ukázali nového leguána, tedy leguánku. Byla větší, než jsem čekala.  

Měla svůj výběh z různých větví. Myslím si, že se bála víc nás, než my jí.  

              

                Lenka Kohoutková, 7. D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivpJmdkNDLAhVG0RQKHTsOA0oQjRwIBw&url=http://cz.vector.me/browse/100980/bubbling_erlenmeyer_clip_art&bvm=bv.117218890,d.bGQ&psig=AFQjCNGOwv3g_rDg7Vpv9moM_DCfBA34Hw&ust=1458592876498249
http://obrazky.superia.cz/veda/kadinka.php
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     Zimní výcvikový kurz 

      

 V polovině února jsem se zúčastnila lyžařského kurzu v Jeseníkách. Lyžařského kurzu 
se účastnila nejenom naše třída, ale i třídy ze „Zelené“. Odjezd od školy byl stanoven na 
osmou hodinu. Po kontrole, zda se všichni dostavili a mají vše potřebné, jsme nastoupili do 
autobusu a odjeli směrem Jeseníky. Cesta trvala asi tři hodiny a byla docela zajímavá. 
Koukala jsem po okolí nebo jsem si povídala s kamarádkami. Po příjezdu jsme měli radost, že 
je všude hodně sněhu a že si určitě zalyžujeme. Kluci ze třídy naložili naše batohy a kufry do 
rolby, která je odvezla na naši chatu. Chata se jmenovala Barborka. Ještě před ubytováním 
jsme šli na procházku po okolí. Poté jsme se ubytovali, na pokoji jsem byla se dvěma 
kamarádkami. Vybalili jsme si věci a šli na první večeři. Guláš s těstovinami byl velice dobrý. 
Učitelé nám řekli, jaký bude zítra a v dalších dnech program. Pak už jsme se šli vykoupat, a 
protože jsme byli z cesty unavení, šli jsme hned spát. Ráno v sedm hodin byl budíček a hned 
následovala venku před chatou rozcvička. Po rozcvičce jsme se šli nasnídat, abychom vydrželi 
celé dopoledne lyžovat. Byli jsme rozděleni do skupin, podle toho, jak umí kdo lyžovat. 
Protože moje lyžařské dovednosti nebyly moc dobré, přihlásila jsem se do čtvrté skupiny pro 
horší lyžaře. Základy lyžování jsme se učili na malém kopečku, zatímco ostatní vyrazili na vlek 
a sjezdovku. Lyžovali jsme asi tři hodiny, potom byl oběd a po obědě znovu lyžování. Po 
příchodu na chatu jsme se převlékli a šli na večeři. Večerním programem byla diskotéka 
v maskách. Druhý den byl podobný jako ten předchozí, rozcvička, snídaně, lyžování na 
malém svahu, oběd, ale po obědě jsme už vyrazili na vlek a lyžovali na větším svahu, což bylo 
super. Večerním programem byla procházka po okolí. Středeční lyžování už začalo na velkém 
svahu a musím říct, že už mi to docela šlo. Bylo to skvělé. Bohužel celý čtvrtek nám pršelo a 
k lyžování jsme se už vůbec nedostali, což nás velice mrzelo. Výlet na jinou horskou chatu 
jménem Figura nás moc nepotěšil, počasí totiž nestálo za nic. V pátek už nás čekala pouze 
snídaně, balení věcí a odjezd k domovu. Rolba odvezla naše zavazadla k autobusu a rozjeli 
jsme se domů. V Boskovicích na mě čekali rodiče, kterým jsem hned pověděla zážitky z hor. 
Bylo to moc pěkné a ráda bych se tam brzo znovu vrátila. 

                               Adéla Kovářová, 7. D 
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    Valentýnský ples ZŠ Sušilova 

 

 Dne 4. února se konal v Sokolovně již devátý Valentýnský ples, který pořádala ZŠ 

Sušilova. Na přípravě plesu se podíleli žáci z vyššího stupně a samozřejmě učitelé. Ples 

začínal v půl páté odpoledne a končil okolo deváté hodiny večerní. Na plese hrála kapela 

Petra Křivinky. Velký obdiv patří absolventům 9. C za krásný absolventský tanec. Toto 

vystoupení sklidilo obrovský úspěch. Pokračovalo se tanečním vystoupením Katky Havlíčkové 

ze 6. třídy, následovalo pěvecké sólo Markéty Urbanové a potom také Aničky Koudelkové. 

Nezapomenutelná byla i módní přehlídka netradičních a originálních klobouků. Poděkování 

patří všem zúčastněným. Ples se vydařil, užili jsme si ho, jak jsme jen mohli, byl výborný. 

                                                                                    Natálie Kadrnožková, Martin Dostál, 9. C 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv1bb3uL3LAhUhMJoKHQiNDMoQjRwIBw&url=http://publicdomainvectors.org/cs/volnych-vektoru/Bal%C3%B3nky-srdce-Vektor-Klipart/21030.html&bvm=bv.116636494,d.d2s&psig=AFQjCNE9ilwjAnPkN4kzZ_O_k4Kju4Y6Gw&ust=1457950937773590
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 Ačkoliv ples začínal o půl páté, moc jsme se těšili a většina se dostavila již na čtvrtou 

hodinu. Byli jsme rádi, že přišel i náš bývalý spolužák Jirka, který je letos již na gymnáziu. Ples 

byl zahájen tanečním vystoupením žáků devátého ročníku. Pak už jsme mohli jít na parket i 

my. Naučili jsme se nové tance, které nám starší kamarádky předcvičovaly na pódiu. Obdivuji, 

že někteří dostali odvahu k sólovému pěveckému a párovému tanečnímu vystoupení. 

Následoval potlesk našim spolužačkám, které se zúčastnily přehlídky všeho, co se dalo nosit 

na hlavě. Pak už jsme si mohli kupovat losy. Náš pan učitel vše fotil a natáčel. Musel 

zdokumentovat i výjimečnou událost - žádost o ruku naší bývalé absolventky. V osm hodin se 

na závěr losovala tombola. Cen bylo hodně, všichni výherci z nich měli velikou radost. 

Spolužák Petr vyhrál dort, který úspěšně přenesl do školy a příští den se s námi o něj podělil. 

Příprava plesu jistě dala mnoha lidem hodně práce. Všem děkujeme! I když jsme mnozí do 

poslední chvíle váhali, jestli se máme zúčastnit, byli jsme nakonec velmi spokojení. A už se 

moc těšíme na příští rok. 

                      Adéla Šebková, 6. C 
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    Recitační soutěž – školní kolo 

 Ve středu 24. února se na základní škole Sušilova v učebně chemie uskutečnila 

recitační soutěž šestých, sedmých, osmých a devátých tříd. Soutěž byla rozdělena na dvě 

kategorie, 6. – 7. třídy a 8. – 9. třídy. Do poroty zasedly paní učitelky českého jazyka paní 

učitelka Kubová, paní učitelka Kolářová a žákyně Mariana Klevetová, která má bohaté 

zkušenosti z mnoha recitačních soutěží, jež v minulých letech úspěšně absolvovala.  

 Soutěže se zúčastnilo 18 žáků. Všichni soutěžící podali skvělé výkony a porota to 

neměla vůbec jednoduché. Blýskla se například Nikola Nečasová s dramatickým Vodníkem 

od Erbena, nebo Ester Láníková, která se proměnila v Lorda Voldemorta. Chvilkové chmury 

na nás přenesla Markéta Urbanová s ukázkou z Padesáti odstínů svobody. Nakonec se i sami 

soutěžící stali porotci, a to když si volili svého favorita – absolutního vítěze. Žákům se nejvíce 

líbily Úvahy čápa, které jsem recitovala já.  

A jak to celé tedy dopadlo?  

Kategorie 6. a 7. třídy:  

1. místo: Ester Láníková 

2. místo: Pavla Tajovská 

3. místo: Johana Oujeská 

Kategorie 8. a 9. třídy:  

1. místo: Markéta Urbanová 

2. místo: Anna Koudelková  

3. místo: Nikola Nečasová 

Absolutní vítěz: Anna Koudelková 

 Osobně si myslím, že soutěž byla pro všechny soutěžící skvělým zážitkem a dobrou 

zkušeností. Doufám, že další ročník této soutěže bude stejně úspěšný a vydařený jako ten 

letošní a že noví soutěžící budou stejně šikovní a odvážní jako letos.                                      

                  Anna Koudelková, 8. D 
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    Recitační soutěž O lysické sluníčko 

 Dne 18. března 2016 proběhla v Lysicích soutěžní recitační přehlídka O lysické 

sluníčko, byl to již IX. ročník této soutěže.  Soutěž se konala v budově Základní školy Edvarda 

Beneše.  

 Do Lysic jsme vyrazili už v sedm ráno. Ve škole na nás čekalo šest dívek, které se nám 

věnovaly, pomohly nám s prezentací, ukázaly šatnu a zavedly nás do učebny, kde se soutěž 

konala.  

 Soutěžící byli rozděleni do pěti kategorií. Soutěžní kategorie: 1. kat. (1. třída), 2. kat. 

(2.-3. třída), 3. kat. (4.-5. třída), 4. kat. (6.-7. třída), 5. kat. (8.-9. třída).  

 Recitace probíhala pomalu a trvala dlouho. Porotu tvořili učitelé. Absolutního vítěze 

naopak volili sami soutěžící. Všichni soutěžící dostali malé občerstvení a ocenění za účast. 

Absolutním vítězem se stala žačka z naší školy Dominika Plchová. Dominika si s úsměvem na 

tváři odvážela domů „velké lysické sluníčko“, také získala ve své kategorii 3. místo. Dominika 

recitovala svůj vlastní text. Naši školu také vzorně reprezentovala z naší budovy Ester 

Láníková a já – Markéta Urbanová. My jsme se sice neumístily mezi třemi oceněnými, ale 

zato jsme získaly cenné zkušenosti.  

 Recitační soutěž se velice povedla a doufám, že se jí bude účastnit každým rokem více 

nadaných dětí.  

               Markéta Urbanová, 9. C 
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           Čtenářská výzva 2016 

     Chtěli byste víc číst? Nebo jen máte rádi výzvy? Máte možnost vyzkoušet letošní 

čtenářskou výzvu 2016. 

     Pravidla jsou jednoduchá. Přijďte se nahlásit do školní knihovny (blok A2), kde najdete 

seznam dvaceti zadání pro letošní rok.  Ke každému z nich přečtěte jednu knížku (a ne, 

nemůžete jednu knížku aplikovat na více zadání :))) V knihovně bude mít každý svou složku, a 

jakmile přečtete nějakou knížku ze zadání, přineste ji do knihovny ukázat a zapsat si ji do 

svého seznamu :))) Pokud si nebudete s nějakým zadáním vědět rady, přijďte a společně 

něco vybereme. 

     Zadání je přizpůsobeno 2. stupni, pokud by měl ale zájem i někdo ze žáků prvního stupně, 

nebojte, přijďte a zadání upravíme i pro 1. stupeň. 

 

Čtenářská výzva 2016 

 

1. Kniha začínající stejným písmenem jako tvoje jméno 

2. Kniha poprvé vydaná v roce 2016 

3. Kniha ze žebříčku 200 nejlépe hodnocených knih na Databázi knih 

4. Kniha inspirovaná skutečností 

5. Kniha, která byla přeložena do angličtiny 

6. Kniha, která má méně než 200 stran 

7. Kniha, která byla zfilmovaná 

8. Kniha, která má více než 400 stran 

9. Kniha od veřejně známé osobnosti (ne spisovatele) 

10. Kniha povídek 

11. Kniha od českého autora 

12. Kniha od autora píšícího pod pseudonymem 

13. Kniha autora oceněného Nobelovou cenou 

14. Kniha přečtená za jediný den 

15. Kniha s číslem v názvu 
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16. Oblíbená kniha tvých rodičů 

17. Kniha doporučená kamarádem 

18. Kniha o přátelství 

19. Populárně naučná kniha 

20. Kniha od autora mladšího třiceti let 
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  Školáci, učte se chápat, proč alkohol nepatří do světa dětí 

     Nejdříve statistika. Ta říká, že v České republice má zkušenost s alkoholem až 85 procent 

dětí ve věku 11 až 15 let. Odborníci se shodují, že na vině je především nedostatečná 

prevence a informovanost v oblasti konzumace alkoholu. Cílem prevence má být seznámení 

se s negativními účinky alkoholu na nezralý lidský organizmus, předat informace o tom, jak 

alkohol vzniká, jakým způsobem ho tělo odbourává a co dělat, když to někdo s alkoholem 

přežene. Naučit se v modelových situacích odmítnout alkohol a seznámit se s možnými riziky 

jeho zneužívání. Z těchto informací musí mít dítě jasný pocit, že alkohol není znakem 

úspěchu člověka a když se to s ním přežene, dokáže poškodit zdraví i společenský život.  

Statistika také říká, že celých 68 procent dětí ochutná alkohol poprvé se svými rodiči. A to 

jako přípitek na oslavách, oslava hezkého vysvědčení……… Jako hlavní důvody, kterými 

nezletilí školáci odůvodňují své pití, je pocit uvolnění, ztráta zábran a vnímání veselejší a 

společenštější nálady. Na druhém místě jsou důvodem konzumace alkoholu kamarádi. U 

chlapců převažuje pití piva a u děvčat převládá pití vína a míchaných nápojů.                                                                                   

Už jen pár loků alkoholu může u vyvíjejícího se mozku dospívajících způsobit poruchy učení 

nebo náchylnost k závislostem.  Dítě navíc bude během dospívání vnímat pití alkoholu na 

oslavách jako povinnost a těžko se mu bude alkohol později odmítat. Děti začnou vnímat 

alkohol jako normu, trend společnosti. Svůj příspěvek zakončím vyslovením jednoduché 

pravdy: „Alkohol není kamarád, umí zničit život“. 

 

                                                                                                                          Metodik prevence 
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Tajenka: Druh motýla: ...................................... 

 
                   A 

 

 
       N              S 

  

 
           Ů            A 

       K         Č     
               I 

                CH         A 
          J             D   
    

1) dědeček a .................................................... 
2) exotické ovoce je......................................... 
3) .................. je lesní plod 
4) domácí zvíře je ........................................... 

 5) ke zraku používáme .................................... 
6) vodní pták je ............................................... 
7) červené ovoce je ......................................... 

 

                                                                                                                                                 Johanka Oujeská, 6. C

     

Policista chytí zloděje, jak drží v ruce zlatý prsten. Ptá se ho: „Kde jsi vzal ten prsten?“ „Našel jsem 

ho.“ odpoví zloděj. „A proč jsi ho nešel vrátit?“ zeptá se policista. Zloděj na to pohotově odpoví: 

„Vždyť je na něm vyryto – navěky tvůj.“ 

 

V hodině zeměpisu: „Tak nám, Jeníku, ukaž, kde je Severní Amerika,“ říká paní učitelka. „Prosím 

tady,“ ukazuje Jeník na mapě. „A kdo ji objevil?“ ptá se paní učitelka. „Já sám. Čestné slovo, nikdo mi 

nenapověděl.“           Johanka Oujeská, 6. C                      

 

Sudoku:                                    

                                                                                                                                      

 

 Zuzana Vavříčková, 6. C 

 

 

 

 

 

Zuzana Vavříčková, 6. C 

  
                

     8   5     6     
       3 2 6 9       
   9   6   1 4   5 2 
           9     2 5 
   7 3           6 4 
   8 2     5         
   5 6   9 3     4         

        6 2 5 1     
   2   8     1   3 6 
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Tajenka: Najdi 12 názvů zvířat. 

 
                

 
D K O Z A O Ž T P 

 
K O M O R Č E Y T 

 
O Ž Í Ž A L A G Á 

 
Č K B L B Ý K R Č 

 
K Ů R E R X C Í E 

 
A Ň D V H A D Ž K 

 
V O P I C E P E S 

  

 Johanka Oujeská, 6. C 
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ŘEŠENÍ 

Tajenka: Druh motýla: BABOČKA 

 
B A B I Č K A 

 
A N A N A S 

 

 
B O R Ů V K A 

K O Č K A 
   O Č I 

     

 
K A CH N A 

  J A H O D A 
   

 

Sudoku: 

 
                  

    4 8 2  5  7 3  6  9 1  
   1  5  3 2 6 9  4 7   8 
   9 7  6 8  1 4 3  5 2 
    6 1  4   3 9 7  8  2 5 
   7 3 5   1 8  2  9  6 4 
   8 2 9   4 5  6  7 1  3  
   5 6  1 9 3 8  2  4 7  
   3  4  7  6 2 5 1 8  9  
   2 9  8  7 4  1  5 3 6 
  

 

Tajenka: Najdi 12 názvů zvířat. 

 
                

 
D K O Z A O Ž T P 

 
K O M O R Č E Y T 

 
O Ž Í Ž A L A G Á 

 
Č K B L B Ý K R Č 

 
K Ů R E R X C Í E 

 
A Ň D V H A D Ž K 

 
V O P I C E P E S 

  


