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Celoroční čtenářská hra „Psí rok“
�. března 202� vyhlá-

sila knihovna Boskovice 
celoroční čtenářskou hru 
„Psí rok“. Zapojila se 
celá třída 4. D. Četli jsme 
knížky o psech, zapisova-
li je do Psího čtenářské-
ho deníku, plnili jsme 
tvořivé úkoly a za odmě-
nu jsme se každý měsíc 
podívali na animovaný 
film pro radost – samo-
zřejmě o pejscích. 

Pravidelně měsíčně 
také paní knihovnice 
losovaly jednoho výher-
ce. Často měly šťastnou 
ruku a téměř pokaždé 
vylosovaly žáka naší tří-
dy. Letos v únoru 2022 
přišla do 4. D návštěva 
z knihovny a předala 
všem účastníkům celo-
roční hry hodnotné 
dárky – knihy, komik-
sy, sladkosti, deníčky, 
záložky… 

První místo za všech-
ny splněné úkoly vyhrál 
Jakub Pacola. Třetí mís-
to obsadili žáci: Sabina 
Dostálová a Daniel Pos-
piech

Třída 4. D

zima

2022
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Soutěž o nej 
sněhuláka

V 8. oddělení ŠD Sušilova pro-
běhla soutěž o nejhezčího, nejorigi-
nálnějšího a nejzajímavějšího sněhu-
láka. Vyhrály všechny děti, které se 
s radostí zapojily.

Hrátky školní družiny na sněhu
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Valentýnské  
dílny

Láskou naplněné a pohodové 
odpoledne jsme si užívali v rámci 
svátku sv. Valentýna ve školní druži-
ně. Děti si již tradičně tvořily přá-
níčka pro rodiče, prarodiče či kama-
rády. Projevit lásku druhému může 
být někdy těžké, ale s vlastnoručně 
vyrobeným přáníčkem se slova říkají 
snáze.

Konečně! Je to tady! Opět jsme 
se po čtyřech letech dočkali zimní 
olympiády. A protože jsme se zrov-
na v rámci celoročního projektu 
Večerníček seznámili s pohádkový-
mi postavami Spejbla a Hurvínka, 
tak jsme s nimi na olympiádu vyrazi-
li společně. A jak taková olympiáda 
vypadala? Samozřejmě že nemohly 
chybět disciplíny jako sjezdové lyžo-
vání, hokej, biatlon či rychlobrusle-
ní. 

Pohádkové postavičky nás pro-
vázely celým programem, ať již 
v podobě označených stanovišť či 
vítězné medaile. Sníh nám bohužel 
nevyšel, ale to nám vůbec nevadilo, 
protože sluníčko se na nás usmívalo 
celé odpoledne. Společné dovádě-
ní jsme si nadmíru užili a pořádně 
rozpohybovali svoje tělíčka. Vítězná 
dobrota byla už jen pomyslnou třeš-
ničkou na dortu celé olympiády.

ŠD Sušilova

Spejbl a Hurvínek na olympiádě
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Návštěva Židovského obecního domu

I v měsíci lednu jsme se svojí 
paní učitelkou zavítali do Muzea 
Boskovicka. Tentokrát pro nás paní 
Alice Hrbková, pracovnice muzea, 
připravila literární program na téma 
„Pohádky Arnošta Goldflama“.

Kdo je Arnošt Goldflam? Co 
dělá a kde žije? Vše jsme se dozvě-
děli během úžasného dopoledního 
programu. Pana Goldflama jsme 
viděli v ukázce z filmu Lotrando a 
Zubejda, ale hlavně jsme si přečet-

li jeho legrační pohádkové příběhy. 
Pokud byste se chtěli začíst do jeho 
knížek, můžete navštívit knihovnu 
v Boskovicích a vypůjčit si třeba kni-
hy: Pohádky o nepotřebných věcech 
a lidech, Sny na dobrou noc nebo 
Tatínek 002. 

Na další programy v muzeu se 
už těšíme. Čeká nás totiž Povídání 
a PRAvěku a všech věcech PRAvě-
kých.

Třída 3. D

Pohádky arnošta Goldflama v muzeu Boskovicka

V únoru jsme byli v Židovském domě. Povídali jsme si o herci a spiso-
vateli Arnoštu Goldflamovi. Hráli jsme hry a četli jeho zábavné pohádky. 
Bylo to moc super!!!

Vojta, Jirka a Ráďa ze 3. C

Doba masopustu si žádá speciál-
ní přípravu. Připomněli jsme si, jak 
se masopust slavil v dobách minu-
lých i současných. 

Nejlepší část ovšem proběhla ve 

školní kuchyňce: příprava, smažení, 
zdobení a vychutnávání si tradič-
ních masopustních koblížků. Bylo 
to super.

Tadeáš, Adéla a Iveta

masopust ve 3. C
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24. února si třída 2. D připomně-
la zvyky a tradice masopustu. Žáci 
byli tento den převlečeni do masek a 
plnili během celého dne mnoho zají-
mavých úkolů souvisejících s tímto 
tématem.

Úkolem, který bavil všechny 

nejvíc, byla výroba koblížků. Vážení 
surovin, hnětení těsta, umývání nádo-
bí, práce dle instrukcí v receptu...to 
vše předcházelo sladké tečce v podo-
bě výborných koblížků, na kterých 
jsme si všichni moc pochutnali.  

Třída 2. D

Oslava masopustu

Bruslení nás baví. Mnozí z nás 
umí krásně bruslit, někteří méně, 
ale to nevadí, hlavně, že je legra-
ce. 

Na ledě se učíme bruslit “cibul-

ky”, vlnky, jezdit po jedné noze a tak 
podobně. Zábavná je i hra na rybič-
ky s bruslemi, u ní se rybář celkem 
zapotí.

Laura, Lada a Lucka

Bruslení třídy 3. C

zOH 2022 na výkresech čtvrťáků
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zimní olympijské hry 2022  
na výkresech čtvrťáků

myšlenkové mapy
V 8. ročnících jsme kapitolu o slovních druzích ukončili tvořením myš-

lenkových map – všestranného nástroje, jak uspořádat informace do vizu-
ální, přehledné podoby.

Blackout poetry
Vizuální poezie, která vzniká kreativní destrukcí, to je blackout poetry. 

Několik bílých polí a v nich slova, která dohromady dávají význam úplně 
odlišný než původní text. Vyzkoušeli jsme v rámci hodin slohu v �. a 8. 
ročnících.
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Lyžařský výcvik 7. D a 7. E
20. února 2022 za chladného 

rána odjížděla naše škola na lyžař-
ský kurz do Jeseníků. Cesta byla 
vcelku poklidná. 

Později na nás čekala horská 
chata Barborka. Byla z velké části 
pokryta sněhem. Chata je také roz-
dělena na dvě části, novější a starší. 
My jsme byli v té novější části. 

Ubytováni jsme byli v pokoji 
s číslem 4�. V menší předsíni bylo 
několik poliček, malé umyvadlo, pár 
věšáčků a odpadkový koš. V druhé 
místnosti jsme měli čtyři postele, 
malý stoleček a pár židlí. Strava zde 
byla vcelku dobrá. 

Po snídani následoval dopolední 
lyžařský výcvik. Po obědě byl poled-
ní klid, který trval hodinu a půl. A 
znovu na svah! Po večeři býval večer-
ní program nebo nějaká přednáška. 

Poslední den byl připraven sla-
lom. A večer jsme si užili karneval, 
samozřejmě i s maskami. 

V sobotu 2�. února nás čekal 
odjezd. Shrnula bych to jako velmi 
vydařený lyžařský zájezd. Asi za 
všechny můžu říct, že jsme se všich-
ni více sblížili. Uteklo to strašně 
rychle, nejradši bych tam ještě zůsta-
la. Bylo to super!

Veronika Hanusová, 7. E 
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OKÉNKO mETODiKa PREVENCE

Pandemie koronaviru měla a má dopad nejen na 
fyzické, ale i duševní zdraví lidí všech věkových 
kategorií. Žáci, rodiče a v neposlední řadě 
i pedagogové byli vystaveni zátěžovým situacím, 
které nebylo lehké zvládnout. Výuka na dálku 
byla ve všech svých podobách náročná pro 
všechny zúčastněné. Omezená byla i sociální 
stránka vzdělávání, mezilidský kontakt a velmi 
obtížně se realizoval i výchovný aspekt. Tato 
situace více než kdy jindy ohrožovala duševní 
zdraví dětí (potažmo pak rodičů a pedagogů). 

V takových chvílích je o to více důležité vyvážit 
priority a hledat cesty, jak posilovat školní i třídní 
klima a podporovat dobré vztahy v třídních 
kolektivech i mezi žáky a učiteli. 

Jako metodik prevence bych chtěla poděkovat všem, 
kteří se jakkoli snažili udržet pracovní návyky 
žáků, zapojovali je z nepodnětného prostředí 
a podporovali je v tak nelehkém období.

Duševní zdraví a pandemie 
koronaviru

Metodik prevence: Eva Klevetová

Chata Barborka

Zasněžené okýnko, to má chata Bar-
borka.
Od ní pochod na Praděd byl kratší,
než by někdo řek. 

Svítilo slunce i sněžilo,
počasí se hodně měnilo.

Když v sobotu ráno odjíždělo se, 
začalo svítit slunce. 
Když domů jsme přijeli,
sníh už jsme neviděli.

Doma vybalili jsme
a vzpomínali jsme,
jak hezky lyžovalo se. 

Laura Turečková, 7. D.

Na horách

Frčíme ze svahu,
protože máme odvahu.
Na chatě Barborce
je to pro velké borce.

Dominik Šmoldas, 7. D 


