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Editorial: 

Milí čtenáři Slováčku! 
Opět po dvou měsících 

Vám přinášíme další číslo 
plné ohlédnutí za řadou akcí, 
které nám přinesl listopad a 
prosinec 2016. 

A co se v něm dočtete? Za 
zmínku určitě stojí, že naši 
nejmenší byli pasováni na 
prvňáčky, naproti tomu devá-
ťáci se intenzivně věnují svým 
dalším studijním plánům. 

Šesťáci se již zabydleli na 
druhém stupni a v rámci své-
ho učiva podnikají různé, ne-
jen výukové, akce. Sedmáci 
popřemýšleli nad přínosem 
pubertálního období pro je-
jich život. A osmáci? O nich 
pro tentokrát moc slyšet není. 
Zato družinové děti podnikají 
nejedno dobrodružství. 

Ocitáme se na sklonku ro-
ku 2016. Máme před sebou 
zasloužené dny volna, které 
snad všichni strávíme se svý-
mi blízkými. 

Přeji tedy Vám všem, abys-
te vánoční svátky prožili v po-
koji a lásce a šťastně vstoupili 

do nového roku 2017! 

S úctou 
Pavla Kotoučková (PaK) 

Pasování prvňáčků 
Ve čtvrtek 10. 11. 2016 se ve 14 hodin konalo pa-
sování prvňáčků třídy 1. F. 

Pasování se odehrávalo přímo ve třídě, kde již netrpělivě 
čekali rodiče. Zahájení patřilo dvěma žákům 6. F, Aničce Se-
mecké a Janu Machačovi. Tato dvojice nás provázela celým 
programem. Po krátké vzpomínce starších žáků na první třídu 
do třídy nastoupili všichni prvňáčci. Poté následovalo krátké 
přivítání rodičů a potom otázky, 
které ověřily, co se již děti 
všechno stačily naučit. 

Tento slib děti pronesly uni-
sono: „Slibujeme na psí uši, na 
kočičí svědomí, že budeme pilní 
žáci, nikdy žádní poškoláci. Učit 
my se budeme, žádné pětky ne-
chceme.“ 

Děti také zazpívaly za dopro-
vodu klavíru několik písniček, 
četly písmena a tancovaly. 

Krásný program v režii paní 
učitelky Klosové byl zakončen 
promítáním fotek, které nám 
přiblížily první dva měsíce třídy 
1. G. 

Děti byly velmi šikovné a bylo vidět, že je to ve škole velmi 
baví! Mně samotnému se toto pasování velice líbilo a přeji 
našim prvňáčkům hodně štěstí do dalších školních let. 

  Text: Jan Machač, 6. F 
Foto: archiv Hany Klosové 
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Volba povolání aneb 

Kam dál… 
Burzy středních škol 

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 jsme se 
šli se spolužáky z 9. tříd a s našimi rodiči 
podívat do školní jídelny na burzu 
středních škol. Přivítala nás výchovná 
poradkyně. Všichni zástupci SŠ se před-
stavili a poté jsme se mohli rozejít po 
jednotlivých stáncích.  

Nemůžu posoudit, jak zástupci předa-
li informace o škole nám žákům, protože 
už mám vybranou školu a žádná škola, 
co byla v jídelně, mě osobně nezaujala. 

Následující den, což bylo 11. listopadu 
2016, jsme s VP navštívili Gymnázium 
Boskovice. Na gymnáziu byl Den otevře-
ných dveří. Po škole nás provázel matu-
rant, který tuto školu už moc dobře zná. 

Poté jsme navštívili nedalekou Soko-
lovnu. V Sokolovně byla burza středních 
škol většinou z okresu Blansko. Byly to 
většinou školy, které byly též u nás ve 
školní jídelně. Poté, co jsme skončili na 
burze, jsme se rozdělili na dvě skupiny. 
Jedna skupinka šla na školu André Ci-
troëna a druhá, v níž jsem byl i já, na-
vštívila školu na Hybešově ulici.  

Na této škole mají hodně oborů, které 
jsou velmi zajímavé. Určitě si někteří 
z nás našli obor, který by je zrovna na 
této škole zaujal.  

Petr Papoušek, 9. E 
 

Úřad práce 
22. listopadu jsme šli na Úřad práce, 

kde nás poučila paní Marie Hoffmannová 
o volbě povolání. Prý spousta studentů 
chce jít na školu se svými kamarády, a 
proto jdou i někam, kde je to nezajímá. 
Mně se tohle netýká. I když bych chtěla 
být se svými kamarády, tak volba školy 
je důležitější.  

Dostávali jsme složky s prací, kterou 
bychom se chtěli později zabývat. Mohli 

jsme si přečíst, co práce obnáší a co by-
chom museli splňovat. Mně nejvíce zau-
jala práce účetní. Návštěva UP mi po-
mohla, a teď opravdu vím, kam bych 
chtěla dál.  

Petra Lujková, 9. E 
Foto: Jan Žáček, 9. F 

_______________________________________________ 

Anglické divadlo 
V pondělí 7. listopadu 2016 deváté 
třídy zhlédly divadelní představení 
Canterburské povídky od anglické-
ho spisovatele Geoffreyho Chaucera.  

Divadlo si připravili studenti praž-
ského gymnázia a přijeli pro nás a jiné 
žáky zahrát do Brna. Scénář byl sice na-
psaný v angličtině, ale všichni jsme mu 
rozuměli.  

Canterburské povídky je soubor dva-
ceti šesti příběhů, které si vyprávějí 
poutníci při cestě do města Canterbury. 
Nejlepší historka pak vyhrává. V před-
stavení se objevily tři příběhy.  

Jelikož jsem zvyklá na jiný typ diva-
dla, tak mě tohle představení nebavilo. 
Avšak oceňuji práci a snahu, kterou si s 
tím dali. Sama vím, jak je těžké vymyslet 
divadlo, protože vždycky, když se sna-
žíme na horách zrežírovat představení 
pro naše rodiče, většinou se z toho stane 
fraška. 

Daniela Dufková, 9. E 
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Z ostatních názorů: 
Představení se mi líbilo, věřím, že to 

dalo hrozně moc práce, a líbila se mi i 
správně vybraná hudba, jen mi vadil  
konec prvního příběhu, moc dobře jsem 
mu nerozuměla.  

Kristýna Nováková, 9. F 
 
V divadle to vypadalo dost špatně a 

divně, bar měli zavřený, v divadelním 
sále to jaksi smrdělo, ale povídky se mi 
líbily a herci to zahráli celkem dobře. 
Něčemu jsem nerozuměl, ale většině 
ano. Nebylo to špatné. 

Tomáš Přibyl, 9. F 
_______________________________________________ 

Rozhlasová relace: 

Státní svátek  

17. listopad 
V pátek 4. listopadu jsme se dozvě-
děli od paní učitelky Kotoučkové 
v hodině českého jazyka, že rozhla-
sová relace na téma „státní svátek 
17. listopad“ připadla tentokrát na 
nás, 9. E.  

Nejprve jsme s paní učitelkou prošli 
prezentaci vztahující se k tomuto dni a 
paní učitelka nás tak seznámila se zá-
kladními fakty. Poté nám rozdala texty, 
které se týkaly tohoto významného dne. 
Dostali jsme také otázky, kterými nás 
paní učitelka navedla na nejdůležitější 
informace v tomto složitém tématu. Na 
ně jsme měli vyhledat odpovědi. Tomuto 
tématu jsme se znovu věnovali ve čtvr-
tek 10. listopadu, a to rovnou dvě hodi-
ny. Nejdříve v českém jazyce, kdy jsme 
dokončili vyhledávání odpovědí na otáz-
ky týkající se osobnosti Václava Havla, 
pak ještě v hodině Vko, kdy jsme šli na 
počítače s paní učitelkou Svobodovou a 
dávali získané informace a naše nápady 
na rozhlasovou relaci dohromady.  

V pátek 
mě paní uči-
telka Ko-
toučková 
zastavila na 
chodbě 
s nápadem, 
že bych měla 
do rozhlasu 
mluvit já. 
Abych se 
přiznala, vůbec mě to nepotěšilo. O pře-
stávce jsem šla za paní učitelkou do ka-
binetu, kde mi dala text a předvedla mi, 
jak bych to měla přečíst. Celý víkend 
jsem předčítala mamce a sestře připra-
vený text.  

V pondělí 14. listopadu jsem šla do 
školy trochu dřív, abych ještě stihla paní 
učitelce text přečíst. Měla jsem z toho 
hlášení velký strach. Na začátku první 
hodiny mě paní učitelka Bohatcová 
uvedla a já začala číst text do rozhlasu. 

Ze začátku jsem se bála, že se přeřek-
nu, nebo že mi nebude rozumět, ale po-
tom to už bylo v pohodě. Nebylo to vů-
bec tak hrozné, jak jsem si celou dobu 
myslela a docela jsem si to i užila. Tak 
doufám, že to něco dalo i vám! 

Nikola Tomášková, 9. E 
Foto: http://www.kasperk.cz/akce-na-
hrade/17-listopad-na-kasperku-2015/ 

_______________________________________________ 

Marihuana a konopí 
Ve středu 16. listopadu 2016 na-
vštívily třídy 8. E, F zajímavý pro-
gram v Brně, jehož tématem byla 
marihuana a konopí. 

Odjížděli jsme vlakem z Boskovic. Ko-
lem deváté hodiny jsme dorazili na Lip-
ku na pracoviště Rozmarýnek, kde nás 
uvítala paní lektorka. Potom jsme se 
převlékli a následovali ji do místnosti, 
kde na nás čekal dopolední program.  

Krátce po seznámení jsme se pustili 
do různých aktivit, které pro nás měla 
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paní připravené. Například jsme si říkali, 
jaký je rozdíl mezi marihuanou a ko-
nopím, jak se dá konopí využít pro stav-
bu domů a taky jestli si konopí můžeme 
jenom tak koupit v lékárně. Všechny ale 
nejvíce zajímala část, kde si každý mohl 
vybrat svoji činnost – kreslení, psaní 
anebo zahrát krátkou scénku. Většina 
lidí si vybrala psaní nebo kreslení, ale 
alespoň někdo si přece jen zkusil zahrát 
scénku. Nakonec každý mohl ohodnotit, 
která činnost ho bavila nejvíce.  

Po skončení programu jsme honem 
spěchali na vlak, aby nám neujel a jeli 
jsme plní pocitů a zážitků zpět do Bos-
kovic.  

Myslím, že to byl moc pěkně strávený 
den, a hlavně jsme se dozvěděli věci, 
které jsme vůbec nevěděli.  
 

Jakub Homolka, 8. E  
______________________________________ 

Předvánoční dílnička 

s maminkami 
Již od 1. třídy za dětmi do současné 
5. F pravidelně docházejí maminky, 
které ochotně a nezištně připravují 
tvořivé dílničky v období předvá-
nočním nebo velikonočním. 

 
Tak tomu bylo i v úterý 22. 11. 2016, 

kdy přišla do 5. F paní Charvátová, Šte-
faňáková a Henzlová. V dopoledních ho-
dinách jsme pracovali s keramickou díl-
nou, ze které jsme si vyrobili vánoční 

svícínek – kapříka a dekorační prkénko 
jako dáreček pro maminku. Maminkám 
moc děkujeme a těšíme se na jarní díl-
ničku, kterou dětem maminky určitě 
zase připraví. 

Žáci 5. F 
Foto: 5. F 

_______________________________________________ 

Pasování prvňáčků v 1. G 
(pokračování ze str. 1) 

Děti ze třídy 1. G se sešly ve svých tří-

dách a napjatě čekaly, co je čeká. Po pře-

konání trémy děti předvedly svým rodi-

čům, co se již ve škole naučily. Vystoupení 

bylo bez chyby a rodiče byli nadšení.  

Poté nastoupili žáci 9. F a vyzvali děti 

k samotnému pasování. Při něm dostávaly 

děti šerpy, drobné dárky a slabikář. Paní 

učitelka Markéta Dvořáková připravila 

svým prvňáčkům jako překvapení video 

s fotkami.  

Nováková Kristýna, 9. F  

__________________________________ 

Jablíčkové dny v ŠD 
To ovoce kulaté, 

bývá hodně šťavnaté. 
Každý kluk i holčička, 

má rád sladká jablíčka! 
 

 A protože právě jablíčka patří mezi 
nejoblíbenější ovoce malých i velkých, 
věnovali jsme jim v zeleném a žlutém 
oddělení naší školní družiny několik 
listopadových dnů.  

Porovnávali jsme si svoje znalosti o 
tomto ovoci, luštili jsme hádanky, kří-
žovky, jablka kreslili i tiskali a nejvíc 
jsme se těšili na den, kdy budeme právě  
z jablíček péct nějakou dobrotu. Volba 
byla jasná a jednohlasná – nejlepším 
moučníkem z jablek je přece jablečný 
závin čili štrůdl!  
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Malí cukráři s chutí váleli těsto, 
strouhali jablka a přidávali vše, co do 
dobrého závinu patří. O zbytek práce se 
postarala trouba v naší kuchyňce a pak 
už si nezbývalo než popřát dobrou chuť 
při báječné svačince! 

Text a foto: ŠD 
_______________________________________________ 

Adventní Malé čtení  

a minikoncert  

ve školní družině 
Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 
zavítala do školní družiny flétnistka 
Michaela Koudelková, která se stala 
v tomto školním roce druhým 
hostem tzv. Malého čtení v rámci 
projektu Celé Česko čte dětem.  

S nadcházejícím příchodem adventu 
si Michaela pro děti připravila příhodné 
čtení z půvabné knížky Pohádky z nebe 
od paní spisovatelky Taťány Eichlerové.  
Děti se mohly zaposlouchat do 
adventního příběhu „Jak andělíčci 
uklízeli obláčkové peřinky“.  

Po přečtení pohádky čekalo na 
všechny malé překvapení. Michaela 
přinesla dětem ukázat různé druhy 
zobcových fléten a na všechny postupně 
zahrála krátkou skladbičku. U malých 
posluchačů vzbudil velkou pozornost 
hudební příběh o opičce, kdy děti mohly 
slyšet nezvyklé zvuky zobcové flétny, a 
mnohé překvapilo, že pohádky nebo 

příběhy se dají nejen číst, ale také zahrát 
na nějaký hudební nástroj. Pro zpestření 
zahrála Michaela také na píšťalu ze 
zvířecího rohu (Gemshorn). P 

Flétnistka pak ochotně odpovídala na 
mnohé otázky. Děti se tak mohly 
například dozvědět, v kolika letech 
začala na flétnu hrát, z čeho se flétna 
vyrábí, z kolika kousků se skládá, kolik 
stojí, jestli umí zahrát na flétnu i tygra 
nebo kolik měří nejmenší a největší 
zobcová flétna. Nejmenší flétničku, která 
měří asi 15 cm a vejde se do dlaně, měly 
děti možnost uvidět i uslyšet přímo v 
družince. Největší flétnu měřící přes 3 m 
si prohlédly na obrázku. 

Na závěr zahrála Michaela několik 
nejznámějších koled a děti se zcela 
spontánně přidaly a společně si 
zazpívaly.  

Děti i paní vychovatelky poděkovaly 
milému hostu za příjemné odpoledne 
závěrečným potleskem.  

Děkujeme a těšíme se zase někdy 
příště na shledanou. 

 
Za děti a vychovatelky ŠD Slovákova  

text a foto: Kateřina Čeřovská a  
Renata Koudelková 

_______________________________________________ 
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Muzeum Slovotvorba 
Dne 23. 11. 2016 třída 6. F s paní 
učitelkou Kotoučkovou navštívila 
Muzeum Boskovice. 

Prohlédli jsme si expozici o pravěku a 
spojili tuto dějepisnou stránku i 
s češtinou. Od paní průvodkyně jsme se 
dozvěděli spoustu zajímavostí o obdo-
bích před naším letopočtem. Některé 
dřívější činnosti jsme si mohli i vyzkou-
šet. Například drcení obilí na mouku, 
nebo si utkat vlastní látku na tkalcov-
ském stavu. Paní průvodkyně nám také 
ukázala vrtání otvoru do kamene a řezá-
ní provazu ostrým kamenným čepelem. 
Prohlédli jsme si šperky z mědi a vázy z 
hlíny.  

Na závěr jsme dostali skupinovou 
práci. Naše skupina pracovala se slovem 
dřevo, ostatní skupinky měly slova kov a 
hlína.  

Z expozice mě nejvíce zaujalo tkaní 
látky na tkalcovském stavu. V muzeu se 
mi moc líbilo, potěšilo mě, že jsme si 
mohli některé věci vyzkoušet sami.  

Text:Tereza Smutná, 6. F 
Foto: PaK 

Z názorů: 
Rozdělili jsme se do skupin po pěti. Paní 
průvodkyně nám dala papír s úkoly. 
Úkoly mě bavily, protože nebyly moc 
těžké. Byla jsem v docela dobré skupině, 
práce nám šla dobře. Program se mi líbil, 
nemám k němu nic, co bych vytkla.  

Tereza Konečná, 6. F 

Hurá do BRuNA 
Na návštěvu oblíbeného brněnské-
ho zábavního 
parku jsme se 
dlouho dopře-
du v naší dru-
žině těšili a 
tento výlet byl 
vlastně splně-
ným přáním 
většiny dětí. 

V pátek 25. 11. 
jsme se konečně 
dočkali a v BRUNU strávili celé tři hodi-
ny na úžasných atrakcích a hlavně pořád 
v pohybu. Však už se cestou domů mno-
hým klížily oči, a tak nás naše maminky 
rovnou od autobusu spěchaly uložit do-
mů do našich postýlek. Ráno jsme si 
mohli v klidu přispat a užít si první ad-
ventní víkend! 

Text a foto: ŠD 
_______________________________________________ 

Adventní kalendář  

plný přání 
Třída 6. F si pod vedením paní uči-
telky Pavly Kotoučkové vyrobila 
v hodině českého jazyka adventní 
kalendář.  

A když mluvíme o češtině, nejde jen o 
kalendář plný dobrot. Ten náš byl plný 
krásných vánočních přání, která si žáci 
psali navzá-
jem v rámci 
učiva slohu o 
psaní osob-
ního dopisu. 
A kdo si koho 
v tomto úko-
lu vylosoval, 
to se děti dověděly, až když si otevřely 
obálku se svým pořadovým číslem. 
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Kromě přání si na své přišly samozřejmě 
i mlsné dětské jazýčky, protože paní uči-
telka nezapomněla ukrýt do obálek ma-
lou sladkost.  

Třída 6. F přeje také vám všem krásný 
vánoční čas. 

Za 6. F Mgr. Pavla Kotoučková 
 text a foto (PaK) 

_______________________________________________ 

Napsali jsme si dopis 

do budoucnosti 
V rámci učiva slohu o psaní osobní-
ho dopisu si žáci 6. F napsali jeden 
takový dopis do budoucnosti. 

Adresátem nebyl nikdo jiný, než oni 
sami. A protože každý z šesťáků má o 
své budoucnosti určitou představu, má 
svoje přání a tužby, které by chtěl napl-
nit, pokusili se žáci ve svých dopisech 
napsat vše, co chtějí stihnout do konce 
deváté třídy.  

Dopis – u některých i s drobností – 
poté vložili do obálky (mnohdy krásně 
výtvarně zpracované) a nadepsali na ni 
svoji adresu. Jako úschovna jim poslouží 
kabinet paní učitelky Kotoučkové, která 
za tři a půl roku dopisy „opráší“ a na 
konci devátého ročníku žákům „doručí“. 

Zda budou budoucí absolventi zá-
kladní školy překvapeni, potěšeni či 
zklamáni, to se uvidí, až si dopisy opět 
přečtou.  

Text i foto: PaK 
 

 
 

Přišel k nám Mikuláš… 
Po dlouhých dnech příprav se děti 
ze školní družiny Slovákova koneč-
ně dočkaly, byl tu čtvrtek 1. 12. a 
sotva byste asi v tento den našli 
hodnější a vzornější děti, než právě 
v naší družině!   

Však si také Mikuláš letos sebou vzal 
víc andílků než čertů, aby unesli všechnu 
nadílku, kterou pro děti připravil. Na 
oplátku děti mikulášské družině před-
nesly řadu básniček a říkadel, poté jsme 
se rozloučili společnou diskotékou 
s andílky a čerty, při které jsme si všich-
ni uvědomili, že Vánoce už jsou skutečně 
za dveřmi...  

Děkujeme 
děvčatům ze 
SPgŠ a paní 
prof. Strbačko-
vé za pomoc při 
přípravě odpo-
ledne, našemu 
Spolku rodičů a 
Jednotě COOP 
Boskovice za 
příspěvek na 
nadílku dětem.   

 Za ŠD text a foto: Alena Koutná 
___________________________________________ 

Pečeme perníčky v ŠD 
Adventní čas dětem většinou připa-
dá nekonečně dlouhý – vždyť už se 
přece tolik těšíme na Ježíška a Štěd-
rý den!!  

A tak si každým rokem tyto dny u nás 
ve školní družině na Slovákové krátíme 
společným čtením vánočních příběhů, 
zpíváním koled a zimních písniček, hra-
mi a samozřejmě i vyráběním či kresle-
ním.  

Pěknou tradicí, kterou vždy na konci 
listopadu se svou paní vychovatelkou 
organizují děti ze žlutého oddělení, se u 
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nás stalo pečení voňavých perníčků na 
ozdobení vá-
nočního dru-
žinového 
stromečku. I 
ty letošní se 
povedly 
krásně a děti 
je s chutí v 
dalších dnech 
ještě pečlivě 
nazdobily 
barevnými 
polevami a 
uvázaly na 

červené stužky k zavěšení. Práci našich 
malých cukrářů si můžete alespoň na 
fotografiích prohlédnout i Vy. 

Text a foto: ŠD                                                                                    

_______________________________________________ 

Senioři a děti společně 

ve školní družině 
Adventní čas patří mezi nejkrásněj-
ší dny v roce, které jsou plné očeká-
vání vánočních svátků, slavnostní 
nálady a příjemných setkání. 
K jednomu obzvlášť milému v naší 
školní družině na Slovákové došlo 
v pátek 2. 12.  

V rámci projektu MPSV a Jihomorav-
ského kraje „Senioři a děti společně – 
Senioři a děti ve školách“ jsme u nás při-
vítali trojici seniorů, se kterými děti 
strávily zajímavé odpoledne plné vyprá-
vění, otázek i odpovědí. V myšlenkách 
tak každý na chvíli byl se svou babičkou 
či dědečkem a mohl o nich ostatním ně-
co zajímavého sdělit. Ale nejenom o na-
šich prarodičích se besedovalo – děti se 
zamýšlely i nad životem seniorů domo-
vech, penzionech či ústavech i nad těmi, 
kteří žijí úplně sami a musí se vyrovná-
vat s mnohými problémy, které jim život 
bez rodiny přináší.  

Při našem společném povídání se 
ukázalo, kolik empatie v sobě naši nej-
menší mají, jejich postřehy byly často 
velmi přesné, mnohdy i vtipné. 
V srdečné atmosféře nám proto vyme-
zený čas rychle uběhl a s našimi hosty 
jsme se rozloučili předáním malých dá-
rečků, které jim děti připravily. 

 
Text a foto: Alena Koutná 

______________________________________ 

Senioři ve třídě  
V rámci projektu MPSV a Jihomoravské-
ho kraje „Senioři a děti společně – Senio-
ři a děti ve školách“ nás navštívili tři se-
nioři, kteří s dětmi besedovali o úskalí 
stáří. 

Text a foto: třída 5. F 
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Mikuláš ve škole 
Jistě všichni víte, že 
svatý Mikuláš má svá-
tek 6. prosince, ale 

hodným dětem chodí rozdávat cuk-
rovinky už o den dříve.  

Těm zlobivým většinou donese uhlí 
nebo brambory a v horším případě si ho 
čerti odnesou do pekla.  

Svatý Mikuláš nezapomněl ani na naši 
školu a 5. prosince 2016 navštívil všech-
ny třídy prvního stupně. Jako posilu si s 
sebou vzal tři anděly a pět čertů. Všem 
třídám se podařilo přivolat Mikuláše 
písničkou a zaslouženě pak získali slad-
kou odměnu. Sice se v každé třídě našel 
jeden nebo víc zlobivců, ale naštěstí pro 
žáčky a paní učitelky si tento rok čerti 
neodvedli do pekla žádného hříšníka.  

V prvních, druhých a třetích ročnících 
byly děti statečné, ale chvilkami ukápla i 
slzička. Děti slíbily, že budou hodné a 
polepší se. Tak uvidíme za rok, až se 
znovu vrátí Mikuláš s čerty a anděly, aby 
si všechny smrtelníky zkontrolovali a 
podle jejich hříchů odměnili, nebo po-
trestali.  

Text: Daniela Dufková, 9. E 

 
Foto: Jana Čániová 

 
 
 
 
 

Jak prožívají pubertu 

naši sedmáci? 
Odpovědi najdete v jejich básnič-

kách, které zpracovali v hodinách 

Výchovy k občanství při přemýšlení 

a povídání si na téma Dospívání.  

Padl na mne smutek, 
je to lítost, nebo zmatek? 
Hledám v sobě, nic mi není, 
snad se všechno časem změní. 

 
Táta, máma, všichni kolem, 

jsou jak z jiné planety, 
já mám přece svoji hlavu  

a miluji úlety. 
Tělo moje, mysl moje, 

teď jsou přece v rozvoji, 
jen nad akné přemýšlení  

málo sil mě nestojí. 
Rodina mi neustále nepořádek vyčítá, 

růst, či nerůst – teď otázka, 
proč jen člověk dospívá? 

Mám ještě jak dítě brečet, 
nebo mám být dospělá? 

Na první jsem trochu velká,  
na to druhé nesmělá. 

 
Puberta mě zaskočila, 
sprostá slova naučila. 
Akné už mám na čele, 
furt je mačkám jak tele. 
Ve škole zlobím učitele, 
ti se na to tváří skvěle. 
Už mám důtku ředitele! 
Změna hlasu ta mě čeká, 
to zas bude věc veliká. 
Při hodinách kecáme, 
průšvihy z toho máme. 
Kdyby se tak zalekla 
a pryč někam utekla. 
Ta naše p u b e r t a. 

 
Puberta je fajn. 

Končím – jsem offline. 

 
Žáci 7. F 
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Vánoční jarmark a 

Boskovický betlém 
(PaK) V pátek 9. 12. navštívila řada 
tříd 19. vánoční jarmark na náměs-
tí TGM v Boskovicích. 

Žáci mohli nasát atmosféru přicháze-
jících Vánoc, nakoupit si drobnosti pro 
své blízké a účastnit se coby diváci růz-
ných doprovodných programů. 

Děti z 6. F si však tento den zpestřily 
ještě dalším zážitkem, a to návštěvou 
Muzea Boskovice, kde je vystaven opět 
po roce Boskovický betlém.  

A pokud chcete tuto nádheru zhléd-
nout i vy, neváhejte, bude zpřístupněna 
jen do 8. ledna 2017. 

 
Foto: http://www.boskovice.cz/ 

boskovic-
ky%2Dbetlem%2Dje%2Dvystaven%2Dv

%2Dmuzeu/d-29768/p1=1019 
_______________________________________________ 

Filmová projekce  

Malý princ 
(PaK) Ve středu 14. 12. navštívili 
žáci 6. E, 6. F, 7. F a 8. E boskovické 
kino Panorama. 

Jako jedna z předvánočních akcí pro 
ně byla zajištěna filmová projekce. Paní 
učitelky češtiny pro ně vybraly film 
s názvem Malý princ. A jak se žákům 
líbil? Přečtěte si sami. 

 
Foto: http://www.premierecinemas.cz 

/filmy/maly-princ/ 

 
Z postřehů našich žáků: 

Nezapomínat na minulost a lidi, kteří v 

ní byli. Nevytahovat se nad jinými. Líbil se 

mi životní plán, také bych takový chtěla, 

jen ne tak přísný, chtěla bych mít víc času 

pro sebe. Bylo to zvláštní, protože to bylo 

jako něco z pohádky a něco ze současnosti. 

Mám z toho celkem dobrý pocit.  

Gabriela Peková, 6. F 

 
Maminka chtěla pomoct své dceři, aby 

vystudovala školu. Malý princ nechal 
svoji růži na planetě. Na své cestě potkal 
lišku a s ní se spřátelil. Liška s malým 
princem našla bránu s růžemi a ta Ma-
lému princi připomněla jeho růži. Nako-
nec se Malý princ se svou růží znovu 
setkal, ale byla už uschlá. 

Natálie Nečasová, 6. F 
_______________________________________________ 

Přehazovaná 
(PaK) Ve čtvrtek 15. 12. se v tělo-
cvičně naší školy uskutečnilo regi-
onální kolo mladších i starších žá-
kyň v přehazované. 
 

 
Foto: PaK 

http://www.boskovice.cz/
http://www.premierecinemas.cz/
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Rozhlasová relace: 

Vánoce 
Naše paní učitelka Pavla Kotoučko-
vá nám navrhla, abychom připravili 
vánoční čtení do rozhlasu.  

 
Text sestavila paní učitelka, i když my 

šesťáci jsme ve slohu ve skupinkách 
pracovali s několika texty, které se pro-
blematikou Vánoc a adventu zabývaly.  

Nejprve bylo vybráno 5 spolužáků, 
kteří čtení textu nacvičili, a z nich dva 
jste nakonec slyšeli předčítat do rozhla-
su. Bylo nutné vše řádně nacvičit, takže 
jsme každý den ve volných chvilkách 
odcházeli do kabinetu a tam jsme zkou-
šeli. Text byl rozdělen na části a paní 
učitelka určila, kdo bude kterou část číst. 
Součástí relace bylo také vyprávění o 
narození Ježíše. Celý proslov byl zpes-
třen krásnými vánočními koledami.  

Myslím si, že i když všude okolo o Vá-
nocích pořád slyšíme, tak díky tomuto 
čtení si můžeme uvědomit, jaký je pravý 
smysl těchto svátků.  

Těšíme se na Vánoce!  
Text: Jan Machač, 6. F  

Foto: PaK 
 

 
_______________________________________________ 

 

Vánoční koncert 

Cimbálová muzika Réva 
(PaK) Po delší době k nám do školy 
zavítala na pozvání paní učitelky 
Kotoučkové cimbálová muzika Réva. 

Dne 19. 12. žáci 2. stupně připravili 
v průběhu první hodiny jídelnu, aby zde 
následně mohly proběhnout koncerty 
pro všechny třídy naší školy. Nejprve se 
v ní shromáždily děti z prvního stupně, 
po velké přestávce též žáci druhého stupně.  

Oba odehrané koncerty snad v poslu-
chačích navodily vánoční atmosféru, 
připomněli jsme si mnohé vánoční zvy-
ky, adventní svátky a tradice, zazpívali 
jsme si koledy i něco „ostřejšího“ a ně-
kteří z nás byli za svou snahu a vědo-
mosti také odměněni. 

 
Foto: PaK 

 

Z názorů našich žáků: 
Většina se bavila a přidávali se, když 

zpívali známé koledy. 
 Denisa Jurášková, 9. F 

 
Když přišli v krojích, tak jsem mysle-

la, že to bude nuda, ale ke konci jsem 
byla překvapená, že nám zahráli Kabá-
ty… úplně mě to ohromilo. 

Martina Stloukalová, 9. F 
 

Koncert jsem si užila, smála jsem se, 
dokonce i zpívala. 

Ilona Aujeská, 9. F 
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Vánoční přání  

Elišky Trmačové 
Pro Elišku sbíráme víčka od PET 
lahví. Ani Eliška na nás na sklonku 
roku nezapomněla a poslala nám 
nejen zprávy o sobě, ale také krásné 
přání. 

Dobrý den, ahoj všem, 
v září jsem nastoupila již do 3. ročníku 
ZŠ speciální v Boskovicích. Do školy 
jezdím velice ráda, jsem tam moc 
spokojená a mám tam spoustu 
kamarádů. 

V období od 20. září do 15. října jsem 
absolvovala intenzivní rehabilitační 
pobyt v lázních v Klimkovicích. Tento 
pobyt byl částečně hrazen z peněz 
získaných sběrem plastových víček. 
Děkuji, moc děkuji, že mi takto 
pomáháte!!! 

Během pobytu jsem naordinované 
procedury a speciální program Klim 
Therapy zvládla bez absencí, 
spolupracovala jsem, byla jsem snaživá, 
zlepšila jsem se v sezení, v tzv. šikmém 
sedu, posílila svalstvo, mám lepší držení 
těla, je vidět pohybové zlepšení, velice 
motivující pro mě byla chůze ve 
vysokém kleku s oporou o dětský 
kočárek a nácvik chůze s oporou o 
kočárek.  Rehabilitační pobyt byl celkově 
mě velice přínosný a lékaři mi doporučili 

do půl roku 
rehabilitační pobyt 
znovu zopakovat. Ve 
sběru víček tedy 
pokračujte, prosím! 

V listopadu jsem 
oslavila své 10. 
narozeniny, jsem 
skoro pořád 
usměvavá a veselá. 
Nyní už se moc těším, 
určitě jako vy všichni 
ostatní, na Vánoce a 

vánoční prázdniny. 
Já i rodiče děkujeme všem, kteří jste 

přispěli sběrem víček k tomu, že se můj 
stav zlepšuje. 

„Příjemné prožití vánočních svátků a 
v novém roce hodně zdraví.“ 

 
Všechny vás moc zdraví Eliška 

Trmačová s rodiči 
_______________________________________________ 

Vánoční dílničky 2016 
Vánoční dílničky byly i letos víta-
ným a očekávaným zpestřením ad-
ventního času v naší družině.  

Přípravě přáníček a malých dárečků 
jsme se společně s našimi praktikant-
kami ze SPgŠ věnovali ve čtvrtek 
15. prosince, a aby nám šla práce lépe od 
ruky, poslouchali jsme nebo i společně 
zpívali naše krásné české a moravské 
koledy. Snad naše dárečky i o těchto Vá-
nocích přinesou mnoho radosti, kterou 
přejeme o blížících se svátcích i Vám… 

 Text a foto: Děti a vychovatelky ŠD  
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Co se do minulého  

čísla nevešlo? 

Halloweenský týden 
Poslední říjnové dny jsou v naší 
družině již tradičně spojeny 
s oslavami Halloweenu. Je to hlavně 
výborná příležitost k nejrůznějším 
aktivitám, při kterých se všichni 
společně pobavíme.  

Nejenom, že rádi vyrábíme hallowee-
nské strašidelné lucerničky, masky a 
dekorace a zdobíme s nimi svoje družin-
ky, ale k Halloweenu patří i tradiční hry 
a soutěže – lovení jablíček, soutěž o ne-
jdelší jablečnou slupku, tanec s jablkem 
apod.  

Děti ze žlutého oddělení letos pekly i 
strašidelné prsty a k nim si umíchaly 
speciální halloweenské lektvary…  

Nápadů, jak si Halloween opravdu 
užít, je nepřeberné množství a my se už 
teď těšíme, jak si za rok vyzkoušíme dal-
ší! 

Text a foto: ŠD 
 
 

_______________________________________________ 

 

Sobota v Laser game 

aréně 
Brněnskou arénu jsme s družinou 
v minulosti navštívili již několikrát 
a pro dobrodružství a napětí, které 
tam děti prožijí, je u nich velmi ob-
líbená.  

 
Proto dalším výletem kroužku Světo-

běžníků byla letošní druhá cesta do LA-
SER GAME, a to v sobotu 15. 10. 2016 
dopoledne. Děti byly už předem rozdě-
leny do šesti osmičlenných týmů, které 
se během dopoledne vzájemně utkaly po 
dvojicích ve třech kolech. Jako bonus 
mohly týmy starších dětí vyzkoušet i 
druhou strategickou arénu, kterou zde 
také mají a která je o něco málo větší a 
náročnější.  

Unavení, ale spokojení jsme se vrátili 
přesně v pravé poledne domů, kde už na 
nás naše maminky čekaly s uvařeným 
dobrým obědem.  

A my se těšíme zase příště! 
 

Text a foto: ŠD 

 

 

 

 


