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Editorial: 
Milí čtenáři Slováčku, 
 

   máme za sebou první dva 
měsíce školního roku a jak 
vidno, akcemi se jen hemžily. 
   První letošní číslo je nabité 
akcemi od školní družiny až po 
deváté ročníky. 
   Pod pokličku nahlédnete 
sportovcům, kteří nás reprezen-
tovali ve sportovních kláních, 
vstoupíme společně také do 
jednotlivých vyučovacích hodin 
a budeme svědky nejrůznějších 
projektů, her, aktivit a zábavně 
strávených hodin, které se 
mnohdy neodehrávají pouze 
mezi stěnami tříd. 
   Také ve školní družině to žije! 
Nechybí ohlédnutí se za tradič-
ními projekty a akcemi, které 
v minulých letech byly velmi 
omezené. Ale letos jede družina 
na plné obrátky. 
   Máme nové složení školního 
parlamentu, který se s chutí 
vrhnul do práce a uspořádal na 
konci října celoškolní akci Den 
v barvách republiky. A samo-
zřejmě už připravuje další akci 
na listopad, těšte se. 
   Nesmíme zapomenout ani na 
zájezd do Anglie, který si všichni 
účastníci velice užili. 
   Zkrátka – nový rok odstartoval 
naplno, s chutí a radostí, a tak 
Vám všem přeji, ať se vám daří, 
ať máte mnoho sil a energie do 
dalších dní! 
 
   S úctou 

    Pavla Kotoučková 
šéfredaktorka 

Jak jsme si zavařili zážitky 
 

Setkání po prázdninách bývá náročné zejména na sdě-

lování zážitků. 
    Znáte to… Někdy se prostě potřebujete podělit s ostatními 

o to, co jste prožili, viděli, navštívili, koho jste potkali, jaké 

dobrodružství potkalo vás… No zkrátka, nemůžete myslet na nic 

jiného, protože jste plni dojmů. A aby nám naše vzpomínky na 

prožité prázdniny dlouho vydržely, pěkně jsme si je v několika 

třídách 2. stupně zavařili do svých sklenic.  

     Při tvorbě a vzpomínání na krásné chvilky z léta jsme si 

o těch nejlepších zážitcích vzájemně popovídali a kdo chtěl, 

mohl nakouknout do sklenice i ostatním spolužákům. 

     No a teď už se můžeme zase vrhnout do učení. 

 
Mgr. Pavla Kotoučková 
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Pohár krále Jiřího 
Dne 1. 6. 2022 se žáci prvního stupně naší školy zúčastnili atletického závodu o 

pohár krále Jiřího v Kunštátě.  
Svými výbornými sportovními výkony v disciplínách: běh 50 m, běh 400–600m, běh štafeta, 

hod kriketovým míčkem a skok do dálky získali v ohromné konkurenci 19 dalších škol pro naši 

školu krásné 3. místo v kategorii starších žáků. Bronzový pohár krále Jiřího tak rozšířil 

sbírku našich sportovních pohárů. 

 

Kategorie loňských 3. tříd: 

3. místo a bronzová medaile                běh 50 m                  Bára Kopecká, 3. F 

3. místo a bronzová medaile               skok daleký  Anna Veverková, 3. G 

3. místo a bronzová medaile               hod   Bára Kopecká, 3. F 

3. místo a bronzová medaile                  hod    Patrik Bayer, 3. E 

 

Kategorie loňských 4. a 5. tříd: 

1. místo a zlatá medaile                           běh 50 m             Ondřej Tichý, 5. F 

1. místo a zlatá medaile     skok daleký   Ondřej Tichý, 5. F 

4. místo                          skok daleký     Nela Ryšávková, 4. G 

 

Ostatní závodníci, kteří přispěli k získání celkového 3. místa:    

Lucie Kovaříková, 5. G 

Antonín Janků, 3. E 

Štěpán Polák, 5. F 

            
 Lída Živná 

-------------------------------------------------------------- 

Mezinárodní den dětí 
PaK – Mezinárodní den dětí, tedy 1. červen, si 

žáci loňské 2. G s třídní učitelkou Janou Čániovou 

řádně užili.  
Děti se vydaly za doprovodu paní učitelky k bosko-

vickému hradu, kde na ně po splnění úkolů čekal zaslouže-

ný poklad.  

Foto: Jana Čániová  
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PUTOVÁNÍ POHÁDKOVOU ŘÍŠÍ… 
…to nezažije jen tak každý! Děti ze školní družiny Slovákova 

však právě takovou cestu dostaly ke svému svátku Dne dětí 

ve středu 1. 6. od svých paní vychovatelek. 
Na každé putování je třeba se připravit už předem a zvlášť, když 

vstupenkou do Říše pohádek je královská či princeznovská koruna. Takže 

nejdřív se ve všech odděleních vyrábělo, kreslilo a stříhalo, abychom 

podmínku splnili.  

Cesta pak děti zavedla až do areálu Centra polytechnické výchovy, 

kde se u kouzelného rybníčku všichni museli po kamenech s úkoly dostat 

k víle a „přetancovat“ na druhou stranu kladiny. Děti pak ještě zkusily posbírat 

jahody s Jeníčkem a Mařenkou, oloupat perníček ježibabě, podívat se do 

tajemného starého kufru a zapamatovat si, co se v něm skrývá. Za každou 

překonanou překážku jim do jejich cestovního průkazu přibylo jedno 

písmenko a všech pět písmen dohromady dalo heslo, po jehož vyslovení každé 

princezně či princi přistála v ruce ovocná zmrzlinová odměna. 

A my dospěláci vám, naše milé děti, přejeme, ať je každý den pro vás malou pohádkovou cestou, 

která má vždy šťastný konec! 

ŠD 

-------------------------------------------------------------- 

Hrajeme si s MAPem 
Příjemný měsíc červen strávily děti ze školní družiny Slovákova díky nabídce Mobil-

ního kabinetu MAP Boskovice.  
Každý týden se postupně seznamovaly se soubory her, které kabinet 

nabízí – hry společenské, logické a vzdělávací. Jednou z nejoblíbenějších 

her se stal PUKEC, ve kterém se děti dokonce utkaly v malém vyřazovacím 

turnaji o medaile.  

Největší ohlas a nadšení však sklidila tzv. plackovačka, se kterou 

děti pracovaly opakovaně a moc rády. Buďto si návrhy na placky, klipsy či 

zrcátka samy vytvářely, nebo ti méně zdatní využívali nabídku předem 

připravených černobílých motivů, které dál barevně zpracovávali. Řada 

z výtvorů pak posloužila třeba jako drobný dárek např. ke Dni otců. 

Mobilní kabinet se ukázal být výborným nápadem a snad naše 

skvělá zkušenost poslouží jako inspirace pedagogům pro práci v dalším 

školním roce.  

Alena Koutná 

 

-------------------------------------------------------------- 

Odpoledne s ozoboty 
Čilý ruch a život se po prázdninách na plné obrátky rozběhl 

i v naší školní družině.  
Přivítali jsme v našich řadách prvňáčky, kteří se už zabydleli ve svých 

odděleních a našli zde spoustu nových kamarádů.  

Velkou radost máme i z první návštěvy. Pod vedením vynikajícího 

lektora MAPu pana Mikuláška a paní Lenky Dvořáčkové měly děti ze 

zeleného oddělení možnost prozkoumat, jak fungují ozoboti a 3D pera. Děti 

byly nadšené a spokojené a všichni se velmi těšíme na další spolupráci a 

setkání.  

Alena Koutná 
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Vítáme tě, podzime…. 
Naše školní družina je zařízením pro výuku praxe 

studentů SPgŠ.  
V letošním školním roce se budoucí paní vychovatelky 

na svoje povolání připravují v zeleném a oranžovém oddělení. 

Na konci září se s dětmi poprvé potkaly při seznamovacích 

hrách a náslechových činnostech, které byly věnovány 

končícímu babímu létu a nastupujícímu podzimu.  

Děti ve skupinkách plnily řadu úkolů, odměnou jim pak 

byla vlastnoručně připravená ovocná svačinka. Příjemné 

odpoledne jsme zakončili venku na naší zahradě, kde nás ještě pohladilo poslední letní sluníčko a 

zítra už... Vítej, podzime! 

ŠD 

-------------------------------------------------------------- 

Poznávací výlet do Olešnice 
 

Dne 9. 9. 2022 se třídy 2. F a 3. E zúčastnily poznávacího 

výletu do Olešnice.  
        Nejprve jsme navštívili muzeum strašidel ve sklepení pod 

kostelem. Hezky jsme se vybáli při vyprávění pověstí z regionu. Žáci 

spatřili postavy, o kterých čítáváme  – Polednici, Divoženku, Hejkala, 

Raráška a jiné.  

        Poté jsme obdivovali množ-ství a krásu československých 

historických vozidel ze sbírky pana Hamerského. Na závěr nám 

učarovala dílna pana Danzingera, v níž se před více než 100 lety začal 

vyrábět modrotisk. 

        A co se dětem líbilo nejvíc? Děvčatům dílna, chlapcům spíše 

muzea. Ale úplně nejlepší bylo, že nám vyšlo počasí a my jsme si to 

krásně užili... 

 

 Hana Klosová 

 

-------------------------------------------------------------- 

Žluté oddělení v laser aréně 
 

Laser arénu v Boskovicích jsme s dětmi ze 

žlutého oddělení ŠD navštívily v tomto školním 

roce poprvé.  
Děti se předem rozdělily do skupin, zvolily si své 

kapitány a vhodnou strategii. Hru si společně užily, 

získaly nové zkušenosti a zážitky. Cílem tohoto 

dobrodružství bylo také stmelit skupinu a vytvořit z dětí 

ze žlutého oddělení přátelský kolektiv.  

 

Gabriela Klevetová 
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Evropský den jazyků jako miniprojekt 
 

Dne 26. září se každoročně od roku 2001 slaví Evropský den jazyků. Osmáci na ZŠ 

Boskovice, pracoviště Slovákova si jej připomněli z průběhu prvního školního měsíce 

formou miniprojektové výuky napříč různými předměty.  
Nejprve formou práce s textem ve dvojicích 

zjistili, jak je to s jazyky nejen na území Evropy, ale také 

ve světě. Spočítali jsme, kolik písmen mají některá 

nejdelší slova v češtině, němčině, švédštině apod. a 

zahráli si několik jazykových her. Při skupinové práci 

jsme využili také mapu Evropy, aby si žáci mohli 

dohledat, kde leží státy, v nichž se hovoří jazyky z 

různých jazykových skupin. V literatuře a slohu jsme 

pracovali se slovenskými texty a příběhy a vyzkoušeli 

jsme, jak slovenštině dnešní děti rozumí. V hudební 

výchově jsme se zaměřili na anglické a slovenské písně 

i jejich překlad do češtiny. Žáci ve dvojicích vytvořili 

papírové LP desky s originál textem v cizím jazyce i jeho překladem do češtiny. Všechny písně 

jsme si také poslechli a naučili se jednoduchý zahraniční tanec. 

 

 Pavla Kotoučková 

-------------------------------------------------------------- 

Náš životní styl – odpady  
 

V průběhu měsíce září se žáci 7. ročníku na ZŠ Slovákova věnovali v hodinách Vko 

ekologicky zaměřenému projektu s názvem Náš životní styl – odpady.  
Vstupní aktivitou se stala osmisměrka, v níž jsme 

hledali názvy nejčastěji diskutovaných druhů odpadů. 

Poté jsme také řešili, jak s nimi nakládat. Do následného 

pracovního listu si pak žáci zaznamenali, co všechno 

v oblasti třídění už ví, co praktikují nebo co si myslí. 

V krátkém dokumentu brněnské spalovny Sako jsme pak 

hledali odpovědi na další otázky. Výsledné správné 

odpovědi nás následně dovedly až k potřebě jít se podívat, 

jak to tedy s námi vytříděným odpadem vlastně je. 

A tak nás kroky zavedly až na místní třídicí linku, 

kde jsme si kromě odpadů prohlédli též stroje a zařízení, 

jež pomáhají odpady lisovat. S takto získanými poznatky 

pak na žáky čekala ještě přednáška společnosti Tonda Obal na cestách, při níž si znovu prošli cestu 

třídění či recyklace odpadů. 

Nakonec jsme společné putování zakončili hrou na učitele a vzájemně jsme testovali naše 

získané znalosti dané problematiky. Úplnou tečkou za projektem v rámci Vko byla aktivita, při níž žáci 

do obkreslené dlaně dopsali, jak přispívají k ochraně naší planety oni sami. 

Na dosavadní znalosti sedmáci dále naváží i v jiných předmětech, aby se problematice 

odpadů věnovali z více úhlů a aby pochopili, jak velkou roli v našich životech ekologie hraje. 

 

 Pavla Kotoučková 
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Umíme spolupracovat? 
V rámci výuky Výchovy k občanství se šesťáci ze 6. G zamysleli nad smyslem 

a výhodami spolupráce.  
Ve svých týmech měli za úkol postavit ve vymezeném čase co 

nejvyšší věž z novin tak, aby se na jejím vrcholu udržela 10 vteřin 

karta. O nápady nebyla nouze a také spolupráci zvládla většina týmů 

na výbornou. Ve výsledku nám totiž nešlo o samotnou stavbu, ale 

právě o schopnost spolupráce, kreativity, domluvy, hledání různých 

způsobů apod. Každý z týmů na závěr svou práci ohodnotil, napsal si 

pozitiva, která se dařila, a stanovil si také, kde jsou případné rezervy, 

na nichž děti ještě mohou v budoucnu zapracovat.  

 

 Pavla Kotoučková 
 

-------------------------------------------------------------- 

Výuka státovědy prakticky 
V rámci učiva Vko 8. ročníku najdeme celek o fungování našeho státu. 

Žáci 8. F využili jedinečné možnosti pro setkání s kandidátkou na českou prezidentku paní 

Danuší Nerudovou na nám. TGM v Boskovi-

cích. Brzy nás totiž čekají další prezidentské 

volby, a protože si určitě nenecháme ujít 

možnost na ně nahlédnout v hodinách Vko více 

zblízka, začali jsme již nyní právě návštěvou 

prezidentské kampaně a položili jsme naší 

kandidátce také několik otázek.        

Na všechny otázky nám paní Nerudová 

ochotně odpověděla a nakonec každý z nás 

obdržel také malý upomínkový předmět na tuto 

prezidentskou kampaň.                                                                
Text: Pavla Kotoučková 

Foto: Adam Mráček 

-------------------------------------------------------------- 

 

II. Veletrh vzdělávání 
Ve středu 21. 9. se žáci 8. a 9. roč. vydali na II. Veletrh vzdělávání do místní sokolovny.  
        Zde mohli načerpat mnoho informací o SŠ, jejichž stánky se nacházely v hlavním sále, 

poslechnout si mohli také nabídku několika místních firem, jejichž prezentace probíhala na galerii. 

Ti nejpilnější se díky nasbíraným razítkům zúčastnili navíc 

i tomboly o velmi zajímavé ceny a někteří z výherců se 

nakonec našli také na naší škole.  

       Veškeré informace nyní mohou žáci postupně zpraco-

vávat a tvořit si obrázek o své budoucnosti. Odcházeli jsme 

totiž obtěžkáni mnohými letáky i upomínkovými předměty.  

 

 Pavla Kotoučková 
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Šifrovací hra v družině 
Děti ze žlutého oddělení ŠD se vydaly do blízkého lesa, kde 

si zahrály šifrovací hru s postavami z pohádek.  
Předem se děti rozdělily do skupin, ve kterých následně plnily 

různé úkoly na téma českých pohádek. Cesta byla vyznačená fáborky 

a po cestě děti musely splnit celkem 15 úkolů. Za každý splněný úkol 

dostaly jedno písmenko do šifrovacího pole, ze kterého nakonec 

všichni společně složili tajenku.  

Děti si zkusily pracovat ve skupinkách, plnit náročné úkoly 

a kolektivně se sblížit. 

 

Gabriela Klevetová 

-------------------------------------------------------------- 

Barevné rámečkování 
 

Ještě dřív než se školní rok přehoupl do svého druhého měsíce, stačili se všichni naši 

školáčci v družině rozkoukat natolik, že jsme se v 

jednotlivých odděleních pustili do letošního prvního 

celodružinového projektu, který se již stal hezkou 

tradicí úvodního měsíce školy.  
Každoročně stěny pavilonu ŠD zdobí stálá výstava 

autoportrétů všech dětí, které do naší družiny docházejí, a 

protože je rok dlouhá doba, během které děti vyrostly, změnily 

se a hlavně přibyly nové, vyhlásili jsme letos opět dny tzv. 

„Barevného rámečkování“. Děti tvořily svoje vlastní 

autoportréty – vybrat si mohly, zda barvami, či pastely a 

následně jsme hotové obrázky společně vkládali do rámečků v barvách jednotlivých oddělení.  

Slavnostní minivernisáž se uskutečnila ve středu 5. 10., naši rodiče si výstavu budou moci 

prohlédnout v příštím týdnu a my i vás srdečně zveme k návštěvě. 

ŠD 

-------------------------------------------------------------- 

Nové oddělení ŠD 
 

Jak už si mnoho z vás jistě všimlo, v tomto školním roce nám přibylo nové oddělení 

školní družiny, a to fialové pro děti třetích a čtvrtých tříd.  
S dětmi jsme se tu už pěkně zabydleli a společně se snažíme naši družinku vylepšovat  

a zkrášlovat, abychom se tu cítili příjemně a útulně. 

V říjnu jsme se naladili na podzim, udělali si 

výzdobu a vyzkoušeli své smysly – hmatem jsme 

poslepu hádali různé přírodniny, čichem jsme 

poznávali vůně patřící k podzimu a to celé jsme 

završili ochutnávkou podzimního ovoce. 

Máte-li chuť, pojďte se k nám podívat… 

 

Barbora Unčovská 
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První zasedání školního parlamentu 
 

Dne 4. 10. se uskutečnila 1. schůzka 

zástupců školního parlamentu s koordiná-

torkou Pavlou Kotoučkovou.  
V letošním školním roce se podařilo zvolit 

zástupce ve všech třídách 2. stupně a připojili se k 

nám tradičně i zástupci 5. ročníku. Na první 

schůzce jsme se vzájemně seznámili, sdělili jsme si 

své představy o fungování ŠP a domluvili se na 

první akci, která proběhla před podzimními 

prázdninami –  Den v barvách naší republiky.  

Pavla Kotoučková 

-------------------------------------------------------------- 

Rodilý mluvčí v angličtině 
 

Dne 3. 10. proběhl na ZŠ Slovákova další projektový den s 

rodilým mluvčím AJ.  
Tentokrát si Tino připravil informace a aktivity zaměřené na 

blížící se poznávací výjezd našich žáků do Anglie. S mladšími žáky se 

věnoval oblíbenému anglosaskému svátku Helloween. 

 

 Lída Živná 

-------------------------------------------------------------- 

Hudebka tvořivě 
 

V sedmých třídách jsme si zpestřili hodinu hudební výchovy 

tvořením. 
Navázali jsme na učivo o hudebních nástrojích a lidové písni  

a vše jsme využili pro výrobu papírových akordeonů. Při tvoření jsme 

také prozkoumali sestavení klaviatury, tedy jak se střídají bílé a černé 

klávesy. Samozřejmě nemohl chybět ani poslech lidových písní. 

Do práce se s námi mohly pustit i děti cizích národností  

a obohatit náš český repertoár písněmi z jejich domoviny. 

 

Pavla Kotoučková 

-------------------------------------------------------------- 

Pracovní nasazení třeťáků 
 

Orientace v krajině za pomoci buzoly a práce 

s kaštany, kterých nám přinesla Betynka opravdu 

hodně.  
      Zvířátka se povedla a práce nás bavila. Podzim ve 3. G.  

 

Jana Čániová 
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Dřevo, materiál budoucnosti 
 

My deváťáci, žáci IX. F – Jasmín Konečná, 

Michal Andrlík, Honza Hartl, Lukáš Bušina a 

Viktor Jura – jsme se zúčastnili polytechnické 

soutěže Dřevo, materiál budoucnosti.  
Soutěž byla organizována a probíhala 

v Letovicích na Masarykově střední škole. Tato škola 

pořádá pro vycházející žáky tři polytechnické soutěže, 

tato je první z nich. Na šikovné žáky a zájemce ještě 

čekají soutěže: Ukaž, co umíš a Postav most. Tentokrát 

jsme tam odjeli autobusem 11. 10. 2022 za doprovodu 

pana Kovačíka, správce CPVV a důležitého člena 

pracovních týmů v předmětech Pracovní činnosti i 

Pracovní dovednosti.  

Zahájení probíhalo ve třídě, kde nás po 

přivítání seznámili s cílem soutěže a jejími pravidly.  

Zúčastnilo se celkem 10 týmů základních škol našeho okresu, které byly tvořeny vždy 5 žáky. 

Tým bude získávat body na dílčích úkolech, na konci budou sečteny. Každý soutěžící byl hned na 

začátku obdarován tatrankou na posilněnou a poté mu byl přidělen skvělý průvodce, abychom se v nové 

škole neztratili. Byla nachystána 3 stanoviště, na nich se každý tým prostřídal. Čas na vykonání úkolu byl 

vždy 40 minut.  

Na 1. stanovišti jsme na počítači v „3D interaktivním plánovači“ navrhovali uspořádání kuchyně 

s kuchyňskou linkou, všemi elektrospotřebiči i jídelním stolem. Hodnotila se funkčnost, praktičnost, design i 

fantazie. První stanoviště bylo dobré a docela nám to i šlo. Na 2. stanovišti jsme prokázali svoje praktické 

dovednosti - zatloukali hřebíky a vrtali šrouby. Tento úkol byl na čas. Na stejném stanovišti jsme vyráběli 

krabičku z překližky a ze dřeva. Na tomto stanovišti jsme byli nejúspěšnější! Na 3. stanovišti jsme 

sestavovali model psacího stolu, vyráběli jsme ho z balzy. Také tady bylo hodnoceno dodržení požadavků na 

stůl (rozměry), pečlivost a celkový vzhled. Třetí stanoviště bylo docela těžké, mysleli jsme si, že nám to 

nevyjde, ale dostali jsme 42 z 50 bodů. 

Akce končila vyhlášením výsledků. A jako vždy, kdo měl nejvíce bodů, ten vyhrál! Nemohly chybět 

i nějaké ceny. Za 1. místo byla odměnou pro každého ptačí budka, za 2. místo polička a za 3. místo dřevěný 

košíček. Všechny ceny pro nás vyráběli studenti této školy. Kdo nevyhrál, nemusel se obávat, že odejde 

s prázdnou. Za účast dostal dřevěný držák na telefon. Když se vyhlašovali vítězové, byli jsme nadšení! 

Nebyli jsme poslední, ale obsadili jsme 7. místo. Nepřišli jsme vyhrát, ale užít si to naplno, jak to jen šlo!  

Děkujeme organizátorům za možnost vyzkoušet si něco nového a také panu Kovačíkovi, že jel 

s námi a nebál se ostudy. Tu jsme mu ani škole rozhodně neudělali! 

                                                                                                             Jasmín a Michal, 9. F 

-------------------------------------------------------------- 

 

Výroba plakátů v deváté třídě 
 

Na podzim začíná být vždy aktuální téma oxid uhelnatý.  
Tomu se v rámci opakování věnovali také deváťáci naší 

školy. Pokusili se k tématu vytvořit informační plakátky, což může 

být poučné pro každého z nás. 

 

Eliška Bezděková 
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Výstava drobného zvířectva 
V pátek 23. 9. jsme se se třídou 3. F zúčastnili výstavy chovatelů drobného zvířectva 

v rámci Husích slavností.  
      Tímto děkujeme organizátorům této 

výstavy, že umožňují dopoledne vstup školám i 

školkám. Dětem ochotně vše vysvětlují, ukazují 

vážení a měření zvířat a ochotně zodpovídají 

všechny dětské dotazy. Počasí bylo na jedničku a 

nám tato procházka skvěle obohatila výuku. 

Děkujeme a doporučujeme, za rok opět rádi 

vyrazíme!  

 Kateřina Oujeská 

-------------------------------------------------------------- 
 

Výtvarná činnost sedmáků 
 

Během září a října jsme se 7. G v hodinách pracovních činností 

skládali obrazy a objekty z jídla a tvořili šablony, které jsme 

pak nafotili v areálu školy. 
 

 Pavlína Vítková 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

Angliáda 
 

Ve středu 19. 10. se na gymnáziu v Jevíčku konal 7. ročník Angliády (olympiády 

v anglickém jazyce), kterého se naše škola účastnila s počtem 13 žáků.  
Z celkových 17 škol mikroregionu Malá Haná se naše škola umístila na krásném 3. místě. 

Z žáků se nejlépe umístil Patrik Veselý ze třídy 9. F, jenž z celkového počtu 157 žáků obsadil 

úžasné 4. místo. Všem zúčastněným gratulujeme!  

 

 
 

 Míša Štychová 
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Projekt ve 4. ročníku 
 

 „Odpady – náš životní styl“ je název projektu, 

do kterého se každoročně zapojují žáci 4. 

ročníku naší školy.  
Cílem programu je zamyslet se s žáky nad 

možnostmi snížení odpadů a přispění tak k ochraně před 

znečišťováním životního prostředí naší planety Země.  

V rámci projektu k nám do školy zavítala 

pojízdná výstava „Tonda, obal na cestách“, jejíž lektoři 

pomocí praktických ukázek a interaktivních aktivit 

zvýšili u dětí povědomí o správném třídění a recyklaci 

odpadu.  

V následujících dnech jsme s dětmi tyto znalosti 

dále upevňovali v mnoha vyučovacích předmětech. Děti si téma připomněly při čtení a ilustraci 

ekologických pohádek, dále vyráběly výrobky z plastů a obalů různého zboží, podílely se na 

realizaci školního sběru papíru, uklidily v okolí školy. Ve skupinkách žáci plnili úkoly v terénu i ve 

své třídě. V závěru projektového týdne zpracovávali informační plakáty s upřesněním, co do daného 

kontejneru patří, ale také si upřesňovali, co tam nemá být dáno. 

Zdá se, že téma ochrany životního prostředí není našim dětem lhostejné a to nás těší. 

 

Marie Švancarová 

-------------------------------------------------------------- 

Náš životní styl v Čj a Vv 
 

V rámci projektu Náš životní styl – odpady jsme se v českém jazyce a výtvarné 

výchově se 7. G zaměřili na téma Voda a její ochrana.  
Žáci zhlédli video, pracovali s textem Spotřeba vody 

v domácnosti a jak ji snížit, kdy rozvíjeli svou čtenářskou 

gramotnost. Na základě textu pak tvořili buď sami, nebo ve 

skupinách motivační plakát, který následně prezentovali ostatním 

spolužákům. Souběžně s tím žáci pracovali na příbězích, které se 

dotýkaly problematiky odpadů a znečištění vody, a poté je převáděli 

do podoby komiksů.  

Ve výtvarné výchově navíc ještě malovali na téma Voda a její 

ochrana. Myslím, že se nám podařilo téma projektu smysluplně 

naplnit, žáci rozvíjeli schopnost spolupracovat a snad se i něco 

nového dozvěděli.  

 Pavlína Vítková 

 

-------------------------------------------------------------- 

Radost v červeném oddělení ŠD 
V červeném oddělení naší školní družiny se rozdávala radost! Ačkoliv je družina hračkami vybavená velmi 

dobře, paní vychovatelka dětem obstarala celou řadu nových vzdělávacích her a hraček, které dětem udělaly 

náramnou radost!!  

       Těšíme se, až je všechny společně vyzkoušíme a ještě více u nich stmelíme náš družinkový kolektiv.  

Kristýna Hrdá 
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Zájezd do Velké Británie 
V říjnu 2022 (8. 10. – 13. 10.) vyrazila skupina 27 žáků z 9. ročníku naší školy na 

studijní a poznávací pobyt do Velké Británie.  
V průběhu tohoto pobytu strávili žáci dva dny v Londýně a navštívili tam mnoho 

atraktivních a historických míst. Pluli na lodi po řece Temži, svezli se na obrovském kolotoči 

London Eye, navštívili přírodovědné muzeum, národní galerii, muzeum voskových figurín a zažili 

piknik v Hyde Parku. Pravou multikulturní atmosféru Londýna mohli dýchat v uličkách pod parkem 

Greenwich. (V Greenwich parku se nachází nultý poledník.) 

Téměř celý jeden den si mohli žáci užít v zábavním parku Legoland, který se nachází poblíž 

historického městečka Windsor. 

Poslední den přejela školní výprava do přímořského města Hastings, kde si děti prohlédly 

podmořská akvária, místní hrad, historické jeskyně pašeráků, měly rozchod na pláži a v centru 

maloměsta. 

Největším přínosem pro studium jazyka bylo ubytování přímo v anglických rodinách, kde se 

děti musely domlouvat pouze anglicky. Mnozí z našich žáků byli rodinami pochváleni za svou 

snahu a dobré chování. 

Lída Živná 

    
Zde si můžete přečíst, jak viděli pobyt v UK sami žáci: 
 

„Na pobytu to bylo úžasné. Byla to zábava. Super byl Legoland, ten se mi líbil nejvíce. Potom se mi líbilo 

město Hastings. Našel jsem si nové skvělé kamarády a také jsme měli nejlepší hostitelku, se kterou byla 

sranda. Celkově to vše hodnotím kladně, protože to byl úžasný zážitek.“                                             D. M. 

 

„Na výlet do Anglie jsem se těšila už půl roku dopředu. Cesta byla sice dlouhá, ale stálo to za to. Strašně 

moc se mi tam líbily památky, jako např. Big Ben, Tower Bridge – který se zrovna otevíral, Buckingham 

Palace a mnoho dalších. Muzea v Anglii byla úchvatná. V jednom muzeu byly kostry zvířat, v dalším 

voskové figuríny atd. Nejvíce jsem se, ale těšila do Londýna na London Eye, které mě vůbec nezklamalo, 

protože výhled byl úžasný. V parcích bych také mohla strávit hodiny a hodiny. Poslední den jsme byli v 

Hastings, to je přímořské město známé díky Fish&Chips. Tam jsme měli rozchod a já jsem strávila několik 

hodin na pláži, protože tam byl klid a úžasný výhled na moře. Do rodiny jsem se každý den těšila, protože 

byla milá a hodná. Povídali si s námi. Jsem hrozně ráda, že jsem na tento výlet jela. Nemám tomu co 

vytknout.“                                                                                                                                                A. V. 
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Den v barvách republiky 
 

V návaznosti na státní svátek 28. 10. Den vzniku samostatného československého 

státu vyhlásil školní parlament Den v barvách republiky .  
Děti i učitelé přišli 25. 10. do školy v červeném, modrém či bílém oblečení a v průběhu dne 

jsme sestavili českou státní vlajku – nejprve z dětí 2. stupně, poté i z dětí 1. stupně.  

Celá akce se velmi zdařila a jsme rádi, že se do ní zapojilo mnoho našich žáků i zaměst-

nanců školy. Škola tak na chvíli ožila duchem české státnosti a jistě to byl pro mnohé i příjemný 

vstup do podzimních prázdnin. 

Pavla Kotoučková 

   

-------------------------------------------------------------- 

Záložka do knihy spojuje školy 
Třída 8. F se v hodinách třídního učitele zapojila v měsíci říjnu do 13. ročníku česko-

slovenského projektu pro ZŠ a osmiletá gymnázia v rámci mezinárodní spolupráce 

pod záštitou Knihovny Jiřího Mahena v Brně a Národného ištitútu vzdelávania a 

mládeže na Slovensku. 
Projekt nese název Záložka do knihy 

spojuje školy: Můj literární příběh čeká na Tvé 

přečtení a jde v něm především o návázání kontaktu 

mezi českými a slovenskými školami a pod-poru 

čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. 

Našim osmákům byla přidělena ZŠ v Bytči, kam 

jsme poslali obálku plnou záložek s dopisem o naší 

třídě a škole i několika prospekty o městě 

Boskovice. 

I my se už těšíme na záložky od našich 

slovenských kamarádů. 

Pavla Kotoučková 

-------------------------------------------------------------- 

Vaření v hodině španělštiny 
 

Dne 25. 10. 2022 jsme v rámci hodiny španělštiny 9. ročníku připravili ve cvičném 

bytě typicky španělský pokrm tortilla de patatas (omeletu z brambor a vajec).  
Cílem bylo připravit jídlo podle španělského receptu, u vaření se co nejvíce domlouvat 

španělsky a nakonec cizokrajné jídlo ochutnat.    

Lída Živná 



červen–říjen 2022          

 

Halloween v 6. ročníku 
V pondělí 31. 10. si žáci 6. ročníku naplánovali za podpory vedení školy i třídních 

učitelek halloweenské vyučování.  
A tak kromě tradičního vyřezávání dýní nechyběla ani 

módní přehlídka v kostýmech, soutěžní aktivity jako lovení 

jablek, vytváření příběhů podle kostech, hra šibenice, tančení, 

a dokonce si šesťáci nechali věštit i z koule svou budoucnost. 

Děti si den velmi užily, pobavily se a utužily kolektivního 

ducha. 

 

Pavla Kotoučková 
 

-------------------------------------------------------------- 

„AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ“ 
  

To byl název pondělního halloweenského podvečerního setkání se stezkou odvahy, 

kterou v Centru polytechnické výchovy při ZŠ Slovákova pro děti, rodiče i veřejnost 

připravila školní družina. 
Do chystání a vyrábění rekvizit a výzdoby se s chutí už dva týdny dopředu zapojily i děti ve 

všech odděleních, které samostatně vyrobily více jak 80 lucerniček pro návštěvníky. A že jich letos 

přišla téměř tisícovka! K vidění byly nádherné kostýmy, dokonalé líčení a padající mlha už jen 

dokreslila pravou halloweenskou atmosféru.  

Po zahájení v amfiteátru Centra se děti vydaly na cestu s devíti zastávkami, kde na ně čekali 

duchové, aby jim za splnění zapsali písmenko do průkazu. Děti musely zvládnout vymotat se 

z pavučiny, trefit dýni, najít duchovi ztracené oko, metat dýně metlou, zahrát si bowling s duchy, 

zapsat se na strašidelnou tabuli a řadu dalších nástrah. Na závěr z písmen sestavily heslo a za něj si 

kromě sladké odměny mohly vylosovat, co si opečou na ohništi – jablíčko, marshmallow nebo toust. 

Součástí podvečera bylo i focení v našem fotokoutku a hlavně přehlídka úžasných dýní, 

které díky 40 rodinám rozzářily a zkrášlily celý amfiteátr. Tam si také nakonec mohli všichni 

odpočinout při veselém promítání halloweenských pohádek. 

V úterý 1. 11. se děti ze školní družiny v amfiteátru sešly ještě jednou, aby přebraly ceny za 

jejich překrásné dýně. A co říct závěrem? Děkujeme!! Našim dětem, rodičům, hostům, vedení školy 

i našim kolegům a žákům, Spolku rodičů za stálou podporu, studentkám a vyučujícím ze SPgŠ za 

pomoc a také Květinářství Koupý za krásné květinové dekorace. 

Budeme se na vás těšit na jaře při tradiční Anglické burze a s našimi duchy zase za rok!!! 
 

Za ŠD Alena Koutná 
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Jižní Morava čte… 
 

PaK – V podzimních měsících vyhlásila Knihovna Boskovice již sedmým rokem 

literární, výtvarnou a literárně výtvarnou soutěž pro děti a mládež ve věku 4–15 let, 

tentokrát na téma: „Co vypráví voda“. 
 V letošním školním roce se do soutěže zapojili také žáci naší školy a níže si můžete přečíst 

jeden z jejich soutěžních literárních příspěvků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z vody se zrodila, k vodě se vrátí 
 

Bazény jsem vždycky měla ráda. Už od malička jsem v něm trávila většinu času. Bylo to, 

jakoby jsem se ve vodě i narodila. Když mi bylo šest, začala jsem chodit na různé kroužky, které se 

týkaly vody. Můj nejoblíbenější ze všech bylo plavání. Moc mě to bavilo, ale trošku mě mrzelo to, 

že když jsme jeli s mým týmem na nějaké závody, ostatní děti měly na tribunách svoje rodiče, kteří 

jim fandili. Já ne. Máma měla většinou moc práce a táta už s námi dlouho nebyl. Maminka mi vždy 

říkala, že tatínek byl stejný jako já a moc rád plaval. Říkala, že ho to bavilo tak moc, že už ve vodě 

zůstal navždycky. 

V den, kdy mi bylo deset let, jsem dostala od maminky nafukovací bazén, jelikož jsme do té 

doby žádný doma neměli a maminku už nebavilo se mnou neustále chodit do lázní. Asi dva týdny 

po mých narozeninách už byl bazén nafouknutý a napuštěný vodou. Měla jsem z toho takovou 

radost, že jsem v něm byla od rána toho dne až do večera. Když jsem vešla do domu, neslyšela jsem 

hrát televizi, což znamenalo, že maminka ještě nepřišla domů. Nejdřív jsem měla trochu strach, 

jestli se mámě něco nestalo, ale potom jsem si vzpomněla na hodného pána v černé uniformě, který 

už maminku několikrát přivedl domů. Řekla jsem si, že ji určitě zase přivede domů a šla jsem si 

udělat kakao, protože jsem měla hlad a v lednici jsme žádné jídlo neměli.  

Když maminka konečně přišla domů, už jsem spala, ale její rachocení klíči a nepřestávající 

nadávání mě probudilo. Jako obvykle držela v pravé ruce zelenou skleněnou láhev, kterou 

pravděpodobně během pár minut rozbije. V druhé ruce měla něco, co jsem ji ještě nikdy neviděla 

držet. Byla to pistole. Nikdy jsem pistoli nedržela, zajímalo mě, jaké to asi je. „Mami?“ křikla jsem 

na maminku do koupelny. Neodpověděla. Vešla jsem do koupelny. „Půjčíš mi to?“ zeptala jsem se 

opatrně. Máma seděla skloněná u záchodu a pistole byla položená na umyvadle. Na odpověď jsem 

nečekala, protože bych ji stejně nedostala. S pistolí v ruce jsem vešla na zahradu a zamířila jsem 

k bazénu, jelikož byla všude tma a já jsem se bála. U bazénu jsem se cítila bezpečněji. Nejdřív jsem 

zbraň zkoumala, potom jsem s ní zkoušela mířit. Když jsem zrovna mířila na naši přeplněnou 

popelnici, uslyšela jsem obrovskou ránu a usnula jsem. 

Když jsem se probudila, byla jsem ve vodě, což mi udělalo prvně radost. Potom jsem se ale 

podívala okolo sebe a uvědomila jsem si, že nikde nevidím žádný břeh. Pouze vodu, vodu a vodu. 

Když jsem se rozhlédla o něco lépe, všimla jsem si, že ke mně někdo plave. Po chvíli jsem poznala, 

že je to muž s černými vlasy. Stejné jako mám já. Když ke mně doplaval, s úsměvem na tváři mi 

řekl: „Teď spolu můžeme plavat už na vždy.“  

 

Elen Hrajerová, 8. F 
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Archaismy a historismy hravě 
 

Školu hrou propagoval už Jan Ámos Komenský. A že je na tom kus pravdy si osmáci 

vyzkoušeli i v hodině mluvnice. 
Učivo o slovech dnes již mnoho neužívaných bývá 

většinou pro žáky těžké a – jejich slangem řečeno – také 

nezáživné. A tak se rozdělili do skupin a s jednotlivými slovy 

si pohráli a zasoutěžili si ve svém odhadu i vědomostech. 

Potřebovali jsme jen herní karty s úkoly, kostku a dobrou 

náladu. 

 

Pavla Kotoučková 
 

-------------------------------------------------------------- 

Zdravotně-výchovný program „Zlobík“ 
 

Program byl zaměřený na prevenci úrazů a bezpečnost silničního provozu. Zrealizo-

valy jej dětem pracovnice brněnského pracoviště oddělení podpory zdraví Státního 

zdravotního ústavu.  
Andulka, Zlobík a Bezpečík provedli děti ze 

žlutého oddělení ŠD zábavnou a hravou formou 

světem nástrah, které na děti číhají. Děti se během 

programu dozvěděly spoustu nových informací a 

upevnily si své vědomosti v oblasti bezpečnosti.  

Děkujeme za krásný program.  

 

Gabriela Klevetová 

 

-------------------------------------------------------------- 

Den stromů 
Projektový den k oslavě Dne stromů se odehrál 20. 

října ve 3. F.  
Děti se učily spolupracovat ve skupině, vyhledávat 

informace, plánovat si svůj čas a přitom se nevědomě 

vzdělávaly.  

Kateřina Oujeská  

-------------------------------------------------------------- 
 

 


