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Editorial: 

Milí čtenáři Slováčku, 
jaro si s námi zatím škodo-

libě pohrává a duben ukázal, 
co je to pravé aprílové počasí. 
Těším mě, že i přes to všechno 
jsme prožili další měsíce škol-
ního roku v docela činorodé 
atmosféře.  

Březen je měsícem knihy a 
jak se ukázalo, knížky ještě u 
mnohých z vás nepatří do 
sběru. Mnohé třídy se zúčast-
nily workshopů se současnými 
spisovateli – Klárou Smolíko-
vou a Jiřím W. Procházkou, 
opět jsme byli potěšeni vel-
kým zájmem žáků o recitační 
soutěže, a dokonce se naši 
nejmenší ve školní družině 
setkali s překladatelkou knih 
pro děti Klárou Kučerovou. 

Pro žáky bylo připraveno 
také mnoho besed na nejrůz-
nější témata. 

Jaro s sebou tradičně nese 
také řadu projektů – pro šes-
ťáky to je Hra na město, 
Osmáci se připravují na Děti 
odjinud, všichni jsme si při-
pomněli Den Země a novinkou 
se stal Den mazlíčků. 

Všem čtenářům přeji krás-
né slunné dny a šťastný vstup 
do závěru školního roku! 

S úctou 
    Pavla Kotoučková (PaK) 

Setkání se spisovateli 
 

V pátek dne 10. 3. 2017 navštívili na pozvání paní 
učitelky Kotoučkové naši školu spisovatelé Klára 
Smolíková a Jiří Walker Procházka. 

Pro žáky 7.–9. tříd 
byla určena beseda se 
spisovatelem Jiřím W. 
Procházkou. Zezačátku 
jsem od toho nic neče-
kal, ale nakonec mě toto 
setkání velmi příjemně 
překvapilo. Pan Jiří W. 
Procházka napsal hod-
ně sci-fi a fantasy kní-
žek, které mne velmi 
zaujaly. Někteří mí spo-
lužáci přednášce vůbec 
nevěnovali pozornost a 
neuvědomovali si, že 

v naší třídě stojí opravdová osobnost. Po představení 
svých knížek začal pan spisovatel mluvit o známých sci-fi 
a fantasy knížkách, jako třeba Pán prstenů, Hunger ga-
mes  nebo Harry Potter.  

 (Pokračování na další straně) 

Michael Bresser, 8. E 
Foto: PaK 
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(Pokračování ze str. 1 – Setkání se spisovateli) 

Z názorů 8. E: 
Mně se program velmi líbil a i samot-

ný spisovatel byl super. Po skončení 
programu jsem si s ním ještě 20 minut 
povídal a dostal jsem od něj i autogram 
na památku. Pro mne, jako pro čtenáře, 
to bylo velmi motivující a inspirativní a 
velmi jsem si tuto besedu a setkání s 
panem spisovatelem užil.    

Michael Bresser, 8. E                          
 
Toto téma mě moc nezajímá, takže 

mě to nudilo. Pan spisovatel pořád mlu-
vil jen o svých knížkách. 

 
Nelíbilo se mi, že to bylo strašně 

dlouhé, o jedné věci mluvil dlouho. Líbilo 
se mi, že vzal některé své knihy ukázat a 
že odpovídal na všechny otázky. 

 
Pořád mluvil o svých knihách a ne 

obecně. Mluvil o nějakých příšerách, 
hodnotil cizí knížky a filmy negativně, 
vnucoval své názory. Ale něco málo jsme 
se dozvěděli a celkově se mi to líbilo. 

 
Moc jsem mu nerozuměla, chvilkami 

jsem nevěděla, jestli mluví o realitě nebo 
o knize. Na mě to bylo docela dlouhé, ke 
konci mě to už přestávalo bavit. Pracov-
ní list jsme skoro vůbec nevyplnili. 

 

 
 
 
_______________________________________________ 

 

Komiksová dílna 

s Klárou Smolíkovou 
V pátek 10. 3. proběhla ve 4. a 5. 
ročníku dílna s Klárou Smolíkovou 
na téma 
„Jak se dělá 
komiks“. 
Paní spisova-
telka nám 
povídala, jak 
takový 
správný ko-
miks vytvořit. 
Každý si vy-
myslel a na-
kreslil svého 
komiksového 
hrdinu. Roz-
dala nám 
pracovní listy, na kterých jsme si vy-
zkoušeli tvorbu komiksů. Za odměnu 
jsme dostali komiks s Bartem Simpso-
nem.  Nakonec jsme si mohli zakoupit 
její komiksy a knížky.  

Moc se nám to líbilo a zatím to byla 
nejlepší akce naší školy. 

 
Gabriela Veselá, Simona Hladilová,  

Nathalie Malinová, Petra Kolářová, 5. F 
Foto: paní asistentka 4. ročníku 

_______________________________________________ 

Rozhovor se spisovatelkou 

Klárou Smolíkovou 
Klára Smolíková je autorkou mnoha 

knih pro děti a mládež, jedné detektivky 
pro dospělé a také píše do učebnic.  
Měl jsem možnost udělat s paní Smolí-
kovou rozhovor.  
1. Měla jste někdy nějaké vzory?  
V dětství se mi nejvíce líbily komiksy Čtyřlís-
tek a také časopis ABC. Později mě velmi bavi-
ly knihy o Harry Potterovi.  
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2. Chtěla jste být spisovatelkou již od 
dětství?  
Vždy jsem chtěla být spíše ilustrátorkou dět-
ských knih, ale později jsem začala psát texty 
pro svého manžela výtvarníka a ilustrátora.  
3. Co byste doporučila začínajícímu spi-
sovateli? 
Hlavně hodně číst a zkoušet psát na počítači.  
4. Kolik Vám bylo let, když jste napsala 
svou první knížku? 
Bylo mi 30 let. 
5. Kde čerpáte inspiraci pro Vaše knihy? 
Nechávám se inspirovat vším kolem sebe.  

Děkuji Vám za rozhovor a za to, že jste 
navštívila naši školu.  

Jan Machač, 6. F 
_______________________________________________ 

Odpoledne 

s králíkem Karlíkem 
Vy neznáte králíka Karlíka a nikdy 
jste o něm neslyšeli?  

Děti ze školní družiny Slovákova by 
vám o tomhle zajímavém králíkovi 
mohly vyprávět hodně a hodně dlouho, 
protože o něm přečetly v minulých 
dnech celou veselou knížku pražské 
spisovatelky, scénáristky a lektorky 
Kláry Smolíkové „Králík málem králem“. 
Hlavním hrdinou je právě králík Karel, 
který nemá žádné kamarády a spolužá-
ků se straní. Když si jednou nasadí na 
hlavu papírovou korunu, stane se něco 
neuvěřitelného – přivolá tím samotného 
krále Karla IV. A začnou se dít věci! Pa-
novník Karlíkovi vypráví o svém životě, 
o svých statečných činech, moudrých 
rozhodnutích, ale i o trampotách, kte-
rými prošel. Díky tomu Karlík pochopí, 
že fňukáním se nic nespraví a pustí se 
do „královského boje“, ze kterého na-
konec vyjde jako ten, který překonal 
sám sebe a změnil svůj život k lepší-
mu… 

O králíkovi Karlíkovi i o králi Karlovi 
IV. nám do školní družiny přijela paní 
spisovatelka Klára Smolíková povyprá-
vět osobně v pátek 10. března a na její 
návštěvu jsme se dlouho dopředu moc 

těšili. Navíc ji k nám doprovodil její 
manžel Jiří W. Procházka, autor mnoha 
známých komiksů pro malé i velké děti, 
takže to byla návštěva dvojnásob milá. 
Celé odpoledne bylo nabité povídáním, 
smíchem a veselím dětí, když si třeba 
mohly s paní Klárou a s jejími rekvizi-
tami zkusit na králíka Karlíka zahrát. 
Velký herecký talent ukázal i pan Pro-
cházka, když nám bleskurychle impro-
vizovaně ztvárnil krále Karla IV  

Společně jsme přemýšleli i nad  bá-
ječnými pracovními listy, které všem 
dětem paní Smolíková připravila a pro-
tože už knížku o králíkovi Karlovi dobře 
známe, všechny úkoly jsme zvládli na 
jedničku a domů si za to odnesli prima 
odměny. 

 
Potom už se oba autoři dětem naplno 

věnovali při autogramiádě, u které ještě 
stihli odpovědět na celou řadu zvěda-
vých dětských otázek.  

S milou návštěvou se vždycky loučí-
me neradi a ani tentokrát to nebylo jiné. 
Děkujeme paní Kláře Smolíkové a panu 
Jiřímu W. Procházkovi za báječné odpo-
ledne, které jsme díky nim a jejich bá-
ječným knížkám společně zažili a na 
které budeme určitě dlouho vzpomínat. 

                                                                                         
Za nadšené děti  

Alena Koutná a Gabriela Klevetová 
Foto: J. W. Procházka 



Slováček                                                                            březen, duben 2017 

Recitační soutěž žáků 

2. stupně 
Dne 9. 3. 2017 se na škole ZŠ Slová-
kova konala recitační soutěž.   

Ze šestých a sedmých ročníků se dohro-
mady dostavilo 20 žáků a žákyň, z osmých a 
devátých tříd žáků sedm.  Poté, co dorecito-
val šestý ročník, přišel na řadu sedmý. Po 
odrecitování žáků z první kategorie si pro 
nás nachystala třída 7. E ve složení žáků 
Daniel Sedláček, Jan Jež, Klára Bušinová a 
Daniela Keralová nesoutěžní vystoupení 
s textem od Lukáše Pavláska Taková dnešní 

rodinka. Po něm 
vystoupila Len-
ka Andrlíková 
z 6. F se svým 
hudebním čís-
lem, a to s hrou 
na kytaru. Ná-
sledovala vy-
stoupení žáků 8. 
a 9. tříd.  

Po přednesu 
všech soutěží-
cích nás čekalo 
vyhlášení. Do 
poroty zasedli 

pozvaní hosté, takže jejich rozhodnutí byla 
zcela nestranná. Z mladších ročníků se 
umístil na 3. místě Jan Machač z 6. F 
s básničkou Uspávanka s hloupými kocoury 
a paní myší, na 2. místě byla Tereza Fučíko-
vá ze 7. E s básničkou Uspávanka s panem 
Mozartem a na 
1. místě Sára 
Čížková ze 7. F 
s básničkou 
Něco na sebe.  

Ze starší ka-
tegorie se na 
3. místě umístila 
Martina Stlou-
kalová z 9. F 
s básničkou 
Ukolébavky 
s kožíšky a peřinou, na 2. místě pak Jana 
Chladilová z 9. E s básničkou Tajná láska.  

Zlato si odnesla Eliška Kudláčková z 8. F 
s prozaickým textem Princezna Turandot. 
Eliška také vyhrála cenu diváků. 

Součástí recitační soutěže byla výstava 
Literární masakr. 

Aneta Maršálková, 6. F 
Foto: PaK 

____________________________________________________________ 

Rozhovor s paní učitelkou 

Ivanou Halouzkovou 
Když jsme řekli paní učitelce, že s ní 
chceme udělat rozhovor, řekla, že je 
moc ráda.  

Položili jsme jí tyto otázky:   
1. Jaký jste měla ráda předmět ve ško-
le? 
- Dějepis a český jazyk. 
2. Představovala jste si, že budete uči-
telka? 
- Ano, protože moji rodiče byli také uči-
telé, ale chtěla jsem být i novinářkou. 
3. Jaká barva se vám líbí? 
- Líbí se mi modrá a na oblečení černá, 
bílá a šedá. 
4. Jaká hudba se vám líbí? 
- Líbí se mi všechna hudba. 
5. Co byste chtěla ve škole změnit? 
- Aby se v mých hodinách děti snažily a 
aby byly pozorné. Jinak můžu říct, že 
jsou velice šikovné. 
 

 
 

Gabriela Veselá, Simona Hladilová,  
Nathalie Malinová, Petra Kolářová, 5. F 
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Anglická burza jubilejní 
Ani se tomu nechce věřit, ale oblí-
bená společná akce dětí, rodičů a 
vychovatelek ze školní družiny při 
ZŠ Slovákova s názvem Anglická 
burza letos slaví půlkulaté výročí – 
v pátek 24. března se uskutečnila 
již popáté!! 

 
Stejně jako v předchozích letech se 

od začátku března děti v družině věno-
valy přípravě svých stánků, doma zase 
se svými rodinami vymýšlely a chystaly 
vše, co na svých pultech návštěvníkům 
burzy nabídnou. A o tom, že šikovnost, 
kreativita a fantazie je opravdu silnou 
stránkou našich dětí a jejich rodičů, se 
mohl přesvědčit každý, kdo v páteční 
podvečer zavítal do školy na Slovákové.  

Školní jídelna byla zaplněná do po-
sledního místečka krásně barevnými 
stánky s neuvěřitelně pestrou nabíd-
kou… dobroty sladké i slané, jarní a ve-
likonoční dekorace, ozdůbky, sazeničky, 
hračky, šperky, k tomu dokonalá práce 
kadeřníka, karikaturisty, nehtového 
ministudia či tetování ze třpytek… kaž-
dý si tady mohl najít to svoje.  

Nabídku malých prodejců doplnila 
ještě tradiční družinová dílnička a ku-
pující si mohli posedět a odpočinout 
v družinové kavárničce, kde se zdarma 
nabízela káva, čaj a limonáda. 

Letošní návštěvnost určitě pokořila 
loňskou šestistovku a my si zájmu a 
přízně našich návštěvníků velmi váží-

me. Největší poděkování ale posíláme 
našim rodičům a dětem, bez kterých 
bychom vůbec nemohli oblíbenou bur-
zu uskutečnit. 

Už teď se těšíme nashledanou zase 
za rok!! 

Za vychovatelky ŠD Slovákova  
Alena Koutná 

_______________________________________________ 

Přednáška o vodě 
Přednáška se konala 24. 3. 2017.  

Za žáky šestých tříd přišla paní z SVČ 
Monika Pavléková, která s každou třídou 
strávila 3 vyučovací hodiny. A jak žáci 
hodnotí tuto akci? 
 - Vadilo mi, že když jsme na konci byli 

hluční, tak nám chtěla ta paní dát vyplnit 

pracovní list na známky. Jo chápu, že jsme 

byli hluční, ale vadilo mně to, velice mě to 

zarazilo. Také video v ANGLIČTINĚ ne-

bylo pro většinu vhodné, ty titulky se neda-

ly přečíst, byly moc rychlé. Naopak líbilo 

se mi, že jsem se dozvěděla a vypočítala si, 

kolik pití mám asi za den vypít. Celé to 

bylo hezky promyšlené a hodně jsem se 

dozvěděla o pitném režimu. Ale ke konci 

už to bylo moc dlouhé.  

Gabriela Peková, 6. F  

Foto: PaK 
 

 
 

_______________________________________________ 
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Jeden svět 
Dne 29. 3. 2017 se zúčastnili naši 
deváťáci festivalu Jeden svět, který 
se konal v Brně, Kohoutovicích. 
V rámci tohoto festivalu si zvolili 
film Kyberdžihád.  

 
Jednalo se o program, který se nám 

snažil ukázat propagandu pomocí médií, 
kterou používá ISIS. Po příjezdu jsme se 
usadili na židličky a pustili nám film. Po 
reklamách jsme zjistili, že je v angličtině 
a s titulky. V celém filmu šlo o propa-
gandu ISIS, jak využívají mladých (ne-
zkušených) lidí, aby se k nim připojili. Po 
připojení to už ale nejde vrátit zpět. Dále 
se zde jednalo o to, jak se případná pro-
pagační videa točí… Celé video doprová-
zel pán – islámolog. 

Po filmu jsme se přesunuli do vedlejší 
místnosti, kde s námi jeden pán se sleč-
nou rozebírali rozdíly mezi propagan-
dou a propagací, vytvářeli jsme si slogan 
atp. 

I když to bylo v angličtině, rozuměla 
jsem tomu. Ale přišlo mi, že dělali to 
stejné, co ti lidé v tom filmu – snažili se 
nás přesvědčit, ať se přidáme na jejich 
stranu – něco jako propaganda 
v propagandě. Beseda mě zklamala, 
myslela jsem, že nám tam vysvětlí věci, 
které jsme ve filmu nepochopili, ale ne-
stalo se tak. 

Kristýna Nováková, 9. F 
Foto: archiv Legato, Brno 

 

Docela mě to zklamalo, protože jsem 
jak od filmu, tak od besedy, která násle-
dovala, čekala daleko víc. Ale také jsme 
se dověděli, proč je na internetu tolik 
násilných videí, co je to propaganda 
apod. Celkově se mi tato akce moc nelí-
bila, ale jsem ráda, že jsem dostala příle-
žitost podívat se na tento film. 

Eliška Kudláčková, 9. F 
_______________________________________________ 

Se šnečkem Krasíkem 

ve školní družině 
Příkladem pěkné spolupráce školní 
družiny Slovákova a Knihovny u nás 
v Boskovicích bylo společné setká-
ní dětí s překladatelkou dvoudílné 
knížky pro děti Dobrodružství šne-
ka Krasíka Ing. Klárou Kučerovou.  

Do školní družiny ji doprovodili další 
dva milí hosté – knihovnice boskovické 
knihovny paní Jurdičová a Jalová. 

První díl zmíněné knížky si děti 
v uplynulých dnech společně celý pře-
četly, a tak s nadšením poslouchaly 
všechny podrobnosti a zajímavosti, kte-
ré se mohly ještě navíc dozvědět. Hrdi-
nou knížek je šneček Krasík, který díky 
získané kouzelné moci putuje v různých 
dobách po různých místech, ty však mají 
jedno společné – nachází se v okrese 
Blansko, a to 
zejména 
v Moravském 
krasu. Pří-
běhy šnečka 
Krasíka se 
tak staly i 
výborným 
tipem na jar-
ní či prázdni-
nové výlety. 

Děti si 
s paní pře-
kladatelkou 
s chutí i za-
soutěžily, 
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když se snažily o překlad slůvek ze slo-
venštiny, a ti nejlepší se pak radovaly 
z krásných odměn přímo od Krasíka. 
Závěrečnou tečkou příjemného odpo-
ledne byla malá dílnička, kde si děti 
z barevných papírů podle návodu paní 
překladatelky poskládaly každý svého 
šnečka Krasíka a odnesly si jej domů. 
Děkujeme všem našim hostům za moc 
milé setkání a už dnes se těšíme na 
předčítání dalšího dílu knížky, díky které 
zažijeme s Krasíkem  nová dobrodruž-
ství. 

Děti a vychovatelky ŠD Slovákova 
A. Koutná a G. Klevetová 

_______________________________________________ 

Beseda s kurátorem 
V pátek 31. 3. besedovali deváťáci 
s kurátorem. Třídu 9. F navštívil 
pan Kvapil.  

Říkal nám, co vlastně dělá za práci, 
také nám vysvětloval, jak fungují zákony 
na mladistvých. Říkal nám i nějaké staré 
příběhy o dětech, co se mu staly. Také 
nám vyprávěl, co se s těmi dotyčnými 
později stalo, když vyšli z vězení, nebo 
jak se s tím vypořádali. 

Pan Kvapil mluvil srozumitelně, od-
povídal na všechny naše dotazy a zapo-
joval nás do konverzace. Beseda se mi 
líbila. 

Kristýna Nováková, 9. F 
 

Další hodinu nám pan Kvapil vyprávěl 
příběhy a situace, které se mu staly a 
které řešil. Příběhy byly tak zajímavé až 
zastrašující, že jsme celá třída seděli a 
jenom poslouchali.  

Martina Stloukalová, 9. F 
Kladli jsme mu různé otázky a on nám 

vždycky odpověděl nebo řekl něco ze 
svých zkušeností. Mně se to moc líbilo. 
Nakonec jsme mohli říct něco, co se stalo 
nám. Neprobíhalo to tak, že by nám 
např. promlouval do duše, co se smí a co 
ne. Mluvil s námi otevřeně a to se mi na 
tom líbilo. 

Eliška Jašková, 9. F 
 

Řecko  
– mýty a bohové 

Dne 11. 4. 2017 se třídy 6. E a F zú-
častnily výukového programu Řec-
ko – mýty a bohové v Brně v Lu-
žánkách.   

Program probíhal v budově Legato, 
kde nás přivítali dva lektoři, jež nás pro-
vázeli po celou dobu. Paní lektorka nám 
četla mýty o bozích a pán většinou orga-
nizoval hry. 

Na úvod jsme 
si zahráli hru, 
která se jmeno-
vala štronzo, při 
které jsme 
svými těly vy-
tvořili např. 
Trojského koně. 
Potom jsme si 
všichni sedli do 
kruhu a dostali 
jsme papíry, na 
které jsme vy-
psali jména bo-
hů. Rozdělili 
jsme se do skupinek a každý si vybral 
jednoho boha, kterého představoval. 
Také jsme si promysleli, co jako bohové 
budeme říkat. Znovu jsme se vrátili do 
kruhu a jednotlivé skupiny hádaly, kdo 
jakého boha představuje. Někteří spolu-
žáci měli proslovy promyšlené a vtipné. 
Na závěr nám paní přečetla mýtus o 
Odysseovi a rozdala nám papír, který 
jsme vyplnili. 

Vyhovovalo mi, že jsem měla možnost 
volby. Mohla jsem se rozhodnout, s kým 
budu ve skupince při předvádění bohů. 
Celý program byl velmi zajímavý, pouč-
ný a moc se mi líbil. 

 
Text: Tereza Smutná, 6. F 

Foto: PaK 
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Hra na město vrcholí 
Žáci 6. F ze Slovákové finišují 
v projektu Hra na město.  

Během měsíců března a dubna 2017 
si pod vedením třídní učitelky Pavly Ko-
toučkové ovšem pouze nehráli. Naopak, 
seznámili se s nejrůznějšími stránkami 
našeho města. Nejprve si v hodinách 
Výchovy k občanství zakreslili do mapy 
Boskovic místa, která by ukázali svému 
kamarádovi odjinud. Také jsme si řekli, 
jak je to se jmény v názvech některých 
našich ulic, a tak žáci objevili naše vý-
znamné rodáky. O nich si v rámci domácí 
přípravy nejprve vytvořili krátké referá-
ty a společně jsme pak na základě našich 
sestavených poznatků vytvořili anketu 
pro boskovické rodáky. Ty pak skupinky 
žáků oslovily přímo na náměstí TGM. A 
že to byl úkol nelehký, by vám mohl říci 
každý z nich. Žáci na vlastní kůži poznali, 
co je to neochota, spěch dospělých, oba-
vy z oslovení cizí osoby, museli také cí-
leně užívat slušného vystupování, zdra-
vení i děkování a v neposlední řadě nesli 
odpovědnost nad splněním úkolu. Na-
konec se ale všem podařilo najít osobu, 
která by jim na pět otázek odpověděla. 
Z ankety jsme dostali nijak překvapivou 
zpětnou vazbu, že mladší ročníky již vý-
znamné rodáky Boskovic neznají, sami 
žáci si uvědomili, proč je třeba o těchto 
osobnostech stále mluvit a připomínat si je. 

 
Následným bodem našeho projektu 

se staly památky. Také o nich si žáci 
v domácím úkolu pobádali a své závěry 

přednesli ostatním. Poznatky z obou 
úkolů – jak o rodácích, tak o památkách 
– nakonec zúročili ještě i v rámci Dne 
Země, jehož téma pro letošní rok znělo 
„Aktivní a pasivní místa odpočinku“. 
Nejprve jsme si vytvořili informační kar-
tičky a s nimi se pak všichni společně 
vydali na procházku Boskovicemi. Bě-
hem ní jsme dělali mnohá zastavení jak 
u památek, tak na ulicích našich rodáků. 
Každé zastavení pak provázelo čtení in-
formačních kartiček, takže si děti vy-
zkoušely také roli průvodce.  

 
Naše kroky směřovaly od ulice Slová-

kovy, přes židovský hřbitov, ulici Bílko-
vu, židovskou čtvrť, kostel sv. Jakuba, 
Špidlíkovo knihkupectví, radnici, Galerii 
Otakara Kubína, Muzeum Boskovicka, 
pamětní desku Karla Absolona, Zámecký 
skleník, zámek, hrad, kostelík Všech sva-
tých s hrobem Aloise Slováka, ulici Svě-
rákovu a poslední zastavení bylo na ulici 
Otakara Chlupa. Prošli jsme tedy jak 
místa pasivního odpočinku, tak také dvě 
místa odpočinku posledního. 

Vyvrcholením projektu byla návštěva 
Městského úřadu v Boskovicích. V rámci 
hodiny českého jazyka se žáci naučili 
psát úřední dopis – žádost – a tu pak 
napsali na vedení města. Žádali o přijetí, 
prohlídku úřadu a krátkou besedu. Vel-
mi ochotně nám vyhověla paní místosta-
rostka Mgr. Dagmar Hamalová, která 
prohlídku začala hned před budovou. 
Vysvětlila žákům, co je to úřední deska, 
po vstupu do budovy ukázala fotografie 
členů městského zastupitelstva, zadala 
žákům úkol, který měli vyřídit na poda-
telně.  
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Následně jsme se krátce zastavili u 
pokladny, nahlédli jsme do obřadní síně, 
poté nás zavedla k tabuli slavných spor-
tovců Boskovic a ukázala nám svou kan-
celář i výhled z ní. Připomněla také dě-
tem jednotlivá partnerská města Bosko-
vic a nakonec nás zavedla také do zase-
dací místnosti, kde se schází rada města. 

 
V zasedací místnosti pro nás měla 

připravenou prezentaci, ukázku různých 
formulářů, zodpověděla všechny naše 
připravené otázky a po celou dobu byla 
velmi vstřícná, ochotná a milá, za což jí 
ještě jednou patří veliké poděkování. 

Posledním doplněním projektu bude 
ještě prohlídka židovské čtvrti, na niž 
nám zatím nepřálo počasí.  

 
Mgr. Pavla Kotoučková 

_______________________________________________ 

Den mazlíčků 
(PaK) – Dne 21. 4. se v rámci Dne 
Země konal na naší škole dlouho 
očekávaný Den mazlíčků. 

Žáci 2. stupně připravili na základě 
mnohých jednání Školního parlamentu 
tuto akci pro své mladší spolužáky. Ti 
pak za doprovodu svých paní učitelek 
prošli jednotlivé třídy a kromě hlazení 
zvířátek plnili také řadu úkolů. Navštívit 
nás přišly také děti z mateřské školy.  

Většinu dětí tato akce velmi potěšila, 
užily si ji a zpestřily si tak projektový 
den. Všem organizátorům i účastníkům 
patří velké poděkování za dobře odve-
denou práci. 

 
 

Hodnocení z pohledu žáků: 
Den mazlíčků byl super, protože jsme 

si mohli pohladit např. psy, kočky, krá-
líčky atd. Doufám, že se to dětem líbilo, 
že jsme je potěšili a také doufám, že si 
den užily stejně jako já a budou jej chtít 
někdy zopakovat. 

Projektovému dni mazlíčků dávám 
100 %. 

Aneta Maršálková, 6. F 
_______________________________________________ 

Ukliďme Česko 
(PaK) – Žáci naší školy se zapojili 
v měsíci dubnu také do celorepubli-
kové kampaně Ukliďme Česko.  

V kampani Ukliďme svět, ukliďme Česko! 
vycházející z mezinárodních iniciativ Clean 
Up the World! a Let´s do it! jde o to, zbavit 
okolí odpadků a přispět tak ke zlepšení spo-
lečného životního prostředí! Jaký úspěch 
měla kampaň v loňském roce, si můžete 
vyhledat v následující tabulce. 

 
 

 
Zdroj: 

http://www.uklidmecesko.cz/about/201
6statistika/ 
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Fenomén muzikál 
(PaK) – V úterý 25. dubna se třídy 
5.–8. ročníku zúčastnily koncertu 
skupiny Marbo, který se konal 
v Zámeckém skleníku. 

Koncert nesl název Fenomén muzikál 
a byl doplněním učiva hudební výchovy. 
Měl žákům připomenout slavné světové 
muzikály, jako jsou Jesus Christ Super-
star, Hello, Dolly, My Fair Lady, The Cats 
a další. Zpočátku vládla rozpačitá atmo-
sféra, ale postupně se žáci aktivně do 
dění na koncertu zapojili a nejen zpívali, 
ale také tancovali. Nakonec si vytleskali 
ještě jednu píseň. 

 
Foto: PaK 

 
A jak hodnotí koncert někteří z 
účastníků? 

+ Písničky jsem sice neznal, ale melo-
die se mi líbila. 

- Na tento koncert bych podruhé ne-
šel, čekal jsem tam modernější písničky. 
Koncert bych doporučil spíše rodičům. 

Jan Zemánek, 8. E 
 
+ Líbilo se mi, že zapojovali i nás do 

zpěvu, zahráli ještě jednu píseň nakonec, 
bylo jim hezky rozumět, byli hezky oble-
čení, měli to hezky nachystané, byla 
dobrá atmosféra. 

- Když zpívali, tak jsem občas nevědě-
la, co řekli za slovo, protože hudba hrála 
moc nahlas. 

Klára Hříbalová, 8. E 
 
 

+ Tento koncert se mi hodně líbil, 
protože mám moc ráda muzikály, sama 
jsem na několika byla. Ty písničky 
v muzikálech jsou úžasné v tom, že kaž-
dá písnička je zapojena do nějakého pří-
běhu. 

- Hodně těch písniček jsem neznala, 
ale pár ano. A taky mi trochu vadilo to, 
že ta paní to dost obkecávala. 

Romana Staňková, 8. E 
_______________________________________________ 

Přehazovaná dívky 
Ve dnech 19. a 20. dubna se konaly 
v Boskovicích okresní turnaje 
v přehazované.  

První den hrály mladší dívky a násle-
dující den starší dívky. Oba turnaje byly 
organizované podobně. Nejdříve se hrá-
lo ve třech skupinách, semifinále a finá-
le. Vzhledem k velkému počtu přihláše-
ných družstev (celkem 15 týmů z celého 
okresu)se hrála oba dny jedna skupina 
na ZS Boskovice – Slovákova. Ostatní dvě 
skupiny a finále se hrálo na ZS Boskovice 
– Sušilova.  

Naše děvčata hrála velice dobře a po 
vyhraných utkáních ve skupinách se 
kvalifikovala do finále. Mladší dívky po-
tom jediným zaváháním ve finálové sku-
pině, a to v utkání s Jedovnicemi, získaly 
krásné druhé místo.  
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Starších dívky prošly turnajem bez 
zaváhání a staly se vítězkami okresního 
turnaje.  

Všem patří veliké poděkování za 
úspěšnou reprezentaci školy.  

 
Družstvo mladších dívek: Sandra 

Zdražilová, Aneta Tomášková, Vendula 
Vavrincová, Natálka Továrková, Terezka 
Chlupová, Míša Prudká, Adéla Přibylová, 
Anna Hartlová, Natálka Botošová 
 

Družstvo starších dívek:  Jana Chla-
dilová, Nikola Hladká, Romana Staňková, 
Martina Stloukalová, Monika Novotná, 
Nikola Tomášková, Petra Lujková, Niko-
la Kalasová, Denisa Jurášková 

 
 

Text a foto: Mgr. Světlana Hrdličková 
_______________________________________________ 

McDonald’s Cup 
Dne 26. 4. 2017 se konal na stadio-
nu v Boskovicích fotbalový turnaj 
žáků prvního stupně. 

Turnaje se zúčastnilo 5 mužstev a na-
ši žáci pod vedením pana učitele Ondru-
cha obsadili 1. místo. Postupují tedy do 
okresního finále, které se uskuteční 12. 
5. v Blansku. 

A kdo nás reprezentoval? 
Z 5. tříd to byli: Jan Baňa, Jonáš No-

votný, Jonáš Kratochvíl, Jenny Berous-
ková, Jakub Frajt a Aleš Stloukal; ze 
4. tříd Bohumil Sluka a Matěj Kopecký a 
ze 3. třídy Martin Fiala. Ten se stal také 
nejlepším hráčem turnaje!  

 

Martinovi, ale i celému mužstvu gra-
tulujeme a přejeme hodně štěstí 
v okresním kole. 

Text: Mgr. Petr Ondruch 
_______________________________________________ 

Memoriál V. Kotrhonze 
(PaK) – Dne 27. 4. 2017 se konal na 
stadionu Boskovice fotbalový turnaj 
žáků 2. stupně. 

Počasí sportovcům příliš nepřálo, 
přesto se jej zúčastnilo 8 okresních muž-
stev. Naši hráči zaslouženě vyhráli a vy-
bojovali díky skvělým výkonům každého 
z nich účast v krajském kole. 

 
 

Reprezentovali nás: Radek Učeň, Jan 
Fleischlinger a Radim Štěrba z 9. F, Petr 
Papoušek a Jakub Loubal z 9. E, Robert 
Klapuš z 8. E a Dominik Baňa ze 7. E. 

Organizátorem byl pan učitel Petr 
Ondruch, jemuž patří také veliké podě-
kování. 
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Zábavná stránka – vyhodnocení soutěže tříd 

(PaK) – Soutěž „O nejlepší návrh zábavné rubriky ve školním časopise“ vyhlá-
sil Školní parlament na svém 9. zasedání dne 3. března 2017. 

Soutěže se mohli zúčastnit zástupci všech tříd a svoje návrhy na zábavnou stránku, 
která žákům ve školním časopise chybí, poslat šéfredaktorce paní učitelce Kotoučkové. 
Uzávěrka byla 30. dubna 2017. Do tohoto data byl odevzdán pouze jediný návrh, a to od 
třídy 6. F. Podíleli se na něm Petr Prchal, Jan Machač, Tomáš Janíček, Lenka Andrlíková, 
Michal Janík, Lucie Minxová a Gabriela Peková. Návrh vám nyní předkládám. 

 

 
 
Vtip: Multimiliardář volá naštvaně manželce: „Hele, když jsem řekl – kup ČÍNU – myslel 
jsem jídlo.“   :D 
 

 

                                                                                                                        Třída 6. F 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.grovit.cz/ZABAVNY_majka57/GIF/kvetiny_ostatni/bile/kvetiny_bile (42).png&imgrefurl=http://www.grovit.cz/ZABAVNY_majka57/GIF/kvetiny_ostatni/kvetiny_bile.htm&docid=y2qjikwZE002tM&tbnid=MmK6n9o4dxAk1M:&vet=1&w=293&h=300&bih=939&biw=1680&ved=0ahUKEwivyN_TiobTAhVjEJoKHZQqDooQxiAIGSgF&iact=c&ictx=1
http://detsky.blog.cz/0608/jedno-opravdu-jednoduche-bludiste
https://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku

