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Editorial: 

Ahoj všem čtenářům Slo-
váčku! 

Po pětileté odmlce jsem se 
vrátila na místo šéfredaktor-
ky školního časopisu a moc se 
těším na všechny vaše pří-
spěvky. V tomto prvním po-
prázdninovém čísle vás čeká 
ohlédnutí za důležitými ak-
cemi prvních dvou měsíců 
školního roku 2016/2017, 
září a října. V prvních škol-
ních dnech si 5.–9. třídy volily 
své zástupce do Školního par-
lamentu. Zjistíte, jak si vedou, 
jak často se schází, co řeší… 
Najdete zde též četné spor-
tovní úspěchy našich dru-
hostupňáků, několik akcí 
školní družiny a prvního 
stupně a nahlédneme i do 
výuky některých tříd.  

Jak jste jistě zaznamenali, 
od letošního roku se snažíme 
zavést novou tradici hlášení. 
Pojďme se tedy podívat pod 
pokličku vzniku rozhlasových 
relací, za kterými prozatím 
stojí třídy 8. E a 9. F. 

Přeji vám úspěšný školní 
rok a prima zábavu při čtení 
Slováčku. 

 
Pavla Kotoučková (PaK) 

 

Školní parlament 

Foto: PaK 
Do Školního parlamentu jste si pro letošní školní rok 

2016/17 zvolili v jednotlivých třídách 5.–9. ročníku tyto 
spolužáky:  

V. E – Jonáš Novotný, Adéla Koudelková; V. F – Anna 
Kovářová, Petra Kolářová; VI. E – Adéla Přibylová, Tereza 
Chlupová; VI. F – Anna Semecká, Anita Grenarová;        
VII. E – Vendula Vavrincová, Daniel Sedláček;                   
VII. F – Martin Kovář, Daniel Schütz; VIII. E – Tereza 
Charvátová, Jakub Homolka; VIII. F – Kateřina Čudová, 
Bohuslav Klimeš; IX. E – Adriana Pokorná, Petr Papou-
šek; IX. F – Jan Žáček, Eliška Kudláčková. Žáky vede vý-
chovná poradkyně Mgr. Alena Svobodová. 
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žilová (7. E), Aneta Tomášková (7. E), Daniela Dufková (9. E), Marti-
na Stloukalová (9. F), kolektiv 7. E, děti ŠD 
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Pasování třeťáků na Divokém západě 

Měsíc září bývá obávaným měsícem pro většinu školáků. Končí pohodové 
prázdninové dny a žáci opět usedají do školních lavic.  

Ve 3. G začal letošní školní rok poně-
kud netradičně, v kovbojském prostředí. 
V posledním zářijovém týdnu jsme se 
v odpoledních hodinách sešli za podpory 
rodičů ve Westernovém městečku 
v Boskovicích. Nezbytností bylo samo-
zřejmě kovbojské oblečení a odvaha po-
prat se se všemi nástrahami divokého 
západu.   

Žáci jako kovbojové kromě nabitých 
znalostí prokazovali také své dovednosti 
při střelbě z luku, hodu oštěpem, běhu 
s kozou a házení lasem. Všichni ukázali 
šerifovi, že jsou hodni stát se kovboji a 
odhodláni poprat se i s nástrahami třetí 
třídy. Šerif z moci svěřené městečkem 
pasoval všechny žáky na kovboje a pa-
sování bylo stvrzeno slavnostním vý-
střelem z děla. Po ukončení jsme si užili 
zbytek odpoledne při táboráku.  

 
_______________________________________________ 

Barevné rámečkování 
Školní rok se přehoupl do svého 
druhého měsíce a i čilý „družinový“ 
život se po prázdninách už dávno 
rozběhl na plné obrátky. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V naší školní družině se děti i nadále 

schází v šesti odděleních, kde se už za-  

Velké 
díky patří 
rodičům, 
kteří nám 
zajistili 
strávení 
krásného 
odpoledne 
plného 
zážitků ve 
Wester-
novém 
městečku. 
Chtěla 
bych také poděkovat celé své třídě za 
aktivní a energické nasazení, se kterým 
do třetí třídy vstoupili. Kéž nám dlouho 
vydrží! Všem školákům přeji úspěšný a 
pohodový školní rok. 

 
Text: Mgr. Michaela Martinková 

_______________________________________________ 
 
bydleli i naši prvňáčci natolik, že jsme se 
všichni společně mohli s chutí pustit do 
letošního prvního celodružinového pro-
jektu, který se již stal hezkou tradicí 
prvního měsíce školy. 

Od předloňského září stěny pavilonu 
ŠD zdobila stálá výstava autoportrétů 
všech dětí, které do naší družiny dochá-
zejí, a protože je rok dlouhá doba, bě-
hem které děti vyrostly, změnily se a 
hlavně přibyly nové, vyhlásily jsme letos 
potřetí opět dva týdny tzv. „barevného 
rámečkování“.    

Děti tvořily svoje vlastní autoportréty 
– vybrat si mohly, zda barvami či pastely 
a následně jsme hotové obrázky společ-
ně paspartovali do rámečků v barvách 
jednotlivých oddělení. Na hotová díla 
čekaly stěny našeho pavilonu, kam jsme 
autoportréty s pomocí dětí instalovaly. 
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Slavnostní minivernisáž se uskutečni-
la v pátek 30. září a jestli i vy máte chuť  
nebo cestu kolem, přijďte se podívat… 

 
Text a foto: Vychovatelky ŠD Slovákova  

____________________________________________  

Evropský den jazyků 
Evropský den jazyků se každoročně 
slaví 26. září. Toto datum bylo ur-
čeno Evropskou radou 6. prosince 
2001.  

Naše třída 9. F si připomněla v čes-
kém jazyce na počest tohoto svátku po-
dobu mezi češtinou a slovenštinou. Do-
stali jsme k přečtení příběh ve sloven-
štině a naším úkolem bylo ho dokončit, 
ovšem již v češtině. Šlo zřejmě o krátký 
text ze slovenského slabikáře zaměřený 
na písmeno „ž“.  

Jak jistě většina z vás ví, Češi a Slováci 
byli kdysi bratři a sestry, no říkám kdysi, 
ale je to teprve dvacet tři let zpátky, co 
se společný stát rozpadl. Českosloven-
sko však bylo svědkem mnoha národ-
nostních hádek, takže při pořádném za-
myšlení jsou na tom naše vzájemné 
vztahy v celé historii nejlépe teď.  

 
Text: Jan Žáček, 9. F 

 
Foto: 

Https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3% 
BD_den_jazyk%C5%AF 

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/slabikar-
lipka/9425-clanok.html  

______________________________________________ 

 

Dva výlety za opičákem 

Bongem 
První dva výlety dětí ze školní dru-
žiny na Slovákové byly podle jejich 
nejčastějších přání namířeny již 
tradičně do brněnského zábavního 
parku BONGO. 

Do autobusu jsme nasedli ve skupi-

nách hned po dva pátky – poprvé 
23. září a podruhé o dva týdny později 
7. října. Po hodince příjemné cesty ve 
zbrusu novém autobusu jsme s velkým 
těšením vystupovali před halou tohoto 
báječného zábavního parku.  

Uvnitř na nás čekaly rezervované sto-
lečky, kde jsme si na židle uložili svoje 
věci a pak se už s chutí rozprchli za zá-
bavou. I tentokrát se nám splnilo přání, 
které máme při každé návštěvě Bonga, 
ale ne vždy vyjde -přišel mezi nás náš 
oblíbený opičák BONGO a ochotně se s 
námi i vyfotil. 

Dvě hodinky zábavy nám utekly 
opravdu rychle, stejně jako cesta zpátky 
do Boskovic, kde nás unavené a vyspor-
tované do náručí rodičů předaly naše 
paní vychovatelky… 

Text a foto: Alena Koutná 
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Rozhlasová relace:  

Emil Zátopek 
Dne 7. 10. 2016 proběhlo na naší 
škole hlášení o Emilu Zátopkovi – 
nejúspěšnějším československém 
atletovi.  

V hlášení zazněly také různé zajíma-
vosti z jeho života a další informace 
z dob jeho sportovní kariéry.  

Hlášení vymýšlela a dávala dohroma-
dy třída 8. E s paní učitelkou Alenou 
Svobodovou. Nejprve jsme vypracováva-
li pracovní list, ve kterém byly různé 
otázky o Emilu Zátopkovi, dále jsme měli 
také za úkol vymyslet hlášení, které by 
zaujalo žáky naší školy. Jakmile jsme 
všechny úkoly splnili, paní učitelka si 
pečlivě prošla všechny práce a z každé 
jsme vybrali něco, z čeho bychom mohli 
poskládat a vytvořit hlášení, které jsme 
později přednesli ostatním.  

Určitě to byl skvělý nápad a byli by-
chom rádi, kdybychom si to v budoucnu 
mohli zopakovat.  

Největší poděkování samozřejmě pat-
ří paní učitelce Aleně Svobodové za 
skvělý nápad a zrealizování celého hlá-
šení. 

Text: Jakub Homolka, 8. E 

______________________________________________ 

Zátopkova štafeta 
Dne 7. 10. 2016 se na naší škole ja-
ko každý rok konal běžecký závod 
Zátopkova štafeta! 

Za každou školu bylo vybráno 25 žá-
ků z prvního a druhého stupně zvlášť a 
každý z nich zaběhl jedno kolo. 

Jako každý rok se závodu zúčastnila 
naše tři pracoviště a v kategorii starších 
žáků přišlo změřit síly také Gymnázium 
Boskovice. 

Snad každá třída, která mohla, se při-
šla podívat a podpořit svoje spolužáky! 

I přes strhující výkony některých běž-
ců se bohužel tenhle rok musíme na 
druhém stupni spokojit se stříbrem, pro-
tože letošními šampiony stali žáci z 
Gymnázia. 

Ale my se nenecháme vykolejit a příš-
tě bude zlato naše! 

Text: Eliška Kudláčková, 9. F 

Foto: PaK 
______________________________________ 

Přespolní běh 
Dne 30. 9. 2016 se ZŠ Boskovice, 
Slovákova zúčastnila přespolního 
běhu v Lysicích.  

Vybraní žáci nastoupili v 8 hodin u 
školy do autobusu, kde bylo pěkně vese-
lo. Cestu tam jsme absolvovali v napětí a 
zároveň očekávání, jak vše dopadne. 

Po prezentaci jsme měli pouhou chvíli 
na rozcvičení a rozběhání a rychle na 
start. Terén byl pro všechny velice ná-
ročný, mladší dívky běžely první, a to 
1,5 km. Potom se na start postavili mla-
dší žáci, kteří zvládli těžší terén v délce 2 
km. Starší děvčata běžela stejně dlouhou 
trasu jako mladší dívky a celý závod za-
vršili starší hoši, kteří museli vynaložit 
maximum svých sil na velice dlouhou 
trať, a to v délce 3 km.  

Přes nepříznivě vypadající počasí, 
které se naštěstí umoudřilo, jsme vyčer-
paní, ale šťastní odjížděli autobusem 
zpět do naší školy.  

 
Text: Aneta Maršálková, 6. F 
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Dopoledne se záchranáři 
V úterý 4. října 2016 jsme strávili 
dopoledne se záchranáři.  

První hodinu jsme strávili ve třídě, 
kde nás paní záchranářka učila o nejrůz-
nějších věcech, např. o první pomoci, 
o tom, jak zastavit krvácení atd. 

Na další dvě hodiny jsme přešli 
do tělocvičny, kde jsme si všechno, co 
jsme se dozvěděli v první hodině teorie, 
mohli vyzkoušet. Celkem jsme si vy-
zkoušeli čtyři stanoviště – 1. jak zastavit 
krvácení, 2. první pomoc, masáž srdce, 
3. jak se zachovat v případě autonehody 
a 4. polohování postiženého. Myslím, že 
to všechny moc zaujalo a byli rádi, že si 
to mohli nejen vyzkoušet, ale také strávit 
pěkné dopoledne se záchranáři. 

A navíc, teď už víme, jak v případě 
nouze správně zachránit lidský život.  

 
Text a foto: Jakub Homolka, 8. E 

______________________________________ 

Tonda obal na cestách 
Ve středu 5. října se konal v rámci 
projektu Náš životní styl – odpady 
ekologický program pro žáky 4. a 
7. ročníku.  

Navštívila nás paní s přednáškou na-
zvanou Tonda Obal na cestách. Dozvědě-
li jsme se nejen o tom, proč je důležité 
třídit odpad a jaký to má význam, ale 
také jsme si zkusili třídit odpad my sami. 
Spoustu věcí jsme se dozvěděli také 

z připravené prezentace. Nakonec vy-
braní žáci dostali za aktivitu odměny. 

 
Text: Sandra Zdražilová,  

Aneta Tomášková 7. E 

_______________________________________________ 

Coca-cola cup 
V areálu Červená zahrada se dne 
10. října 2016 konalo okrskové kolo 
Coca-Cola Cupu.  

Zúčastnily se jej týmy všech našich 
pracovišť. Postupujícím do krajského 
kola se nakonec stal tým ze „Zelené“. 

Zdroj: Zpravodaj školy, říjen 216 
_______________________________________________ 

Polytechnická výchova 

V rámci hodin polytechnické výcho-
vy vznikla nádherná podzimní vý-
zdoba chodeb školy. 

Žáci za pomocí paní učitelek pracovali 
s přírodním materiálem a výsledky jejich 
snažení si může prohlédnout třeba na 
chodbě u hlavního vchodu. (PaK) 
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Knihovna v družině, 

družina v knihovně… 
Ptáte-li se, co spojuje boskovickou 
městskou knihovnu a školní družinu 
na pracovišti Slovákova, je odpověď 
velmi jednoduchá.  

Je to zejména společné členství 
v celostátní kampani Celé Česko čte dě-
tem a z něj vyplývající úkol vzbudit co 
největší zájem o knihy a četbu u našich 
nejmenších.  

Ke krásné spolupráci obou zařízení se 
nabídla nová kampaň s názvem „Jižní 
Morava čte“, kdy v úterý 11. 10. 2016 do 
naší školní družiny přišli velmi milí hos-
té – vedoucí městské knihovny pa-
ní Jurdičová a její kolegyně paní Bolom-
ská. Děti v jejich přítomnosti strávily 
báječné odpoledne plné pověstí, vyprá-
vění, obrázků i soutěží, nechyběl ani 
sladký „zlatý poklad“ na závěr spolu se 
skvělou nabídkou možnosti registrace 
do dětského oddělení knihovny do kon-
ce týdne zdarma.  

A aby naše děti skutečně této jedi-
nečné možnosti nezapomněly využít, 
vydaly se se svými vychovatelkami 
v pátek 14. 10. na oplátku navštívit naše 
úterní hosty a vidět je přímo při jejich 
práci v knihovně.  

Děti nejdřív velmi pozorně vyslechly 
vyprávění paní Jurdičové a s velkým 
nadšením si někteří i vyzkoušeli, jak se 
knihy půjčují a co všechno je třeba ko-
lem výpůjčky udělat. Pak se už malí zvě-
davci nedočkavě vrhli na prohlídku pro-

stor dětského oddělení a ti z nich, kteří 
zde byli poprvé, žasli, kolik zajímavých 
knížek tu pohromadě je. Ještě než jsme 
se rozloučili a vydali se procházkou zpět 
do naší družiny, dostal každý zájemce od 
paní vedoucí knihovny formulář pro ro-
diče ke slíbené registraci zdarma.  

Věříme, že se po tomto společně strá-
veném týdnu řady našich malých čtená-
řů rozrostou, děkujeme pracovnicím 
knihovny za obě příjemná odpoledne a 
už nyní se těšíme na další spolupráci i 
setkání. 

 
Text a foto: Alena Koutná,  

Gabriela Klevetová  
 
_______________________________________________ 

Podzimní dílničky 
 

Obloha je šedivá, 
jak kožíšek myšky, 
veverky si na zimu 
schovávají šišky. 
 
Listí už je na zemi, 
dělá cesty zlaté, 
po nich Podzim přichází: 
„Tak, tady mě máte!“ 

 
Sluníčko za okny ozářilo překrásně 

zbarvené javory kolem školního hřiště a 
všem dětem ze školní družiny Slovákova 
tak připomnělo, že podzim nemusí být 
jen blátivý a zamračený, ale že jej mů-
žeme prožít vesele a příjemně.  
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Děti se proto ve čtvrtek 13. 10. s chutí 
pustily do celoodpoledního vyrábění 
dráčků, dekorací na okna i do květináčů, 
obrázků z ovoce a podzimních pozdravů 
v rámci Podzimní dílničky, jejíž náplň 
pečlivě připravila děvčata ze 4. A SPgŠ, 
která ve ŠD Slovákova praktikují pod 
vedením paní profesorky Jarmily Str-
bačkové.  

Děvčatům děkujeme za vzornou pří-
pravu i vedení dílny a věříme, že stejně 
jako nám, i jim byly největší odměnou 
spokojené tváře dětí, které si domů od-
nášely plnou náruč podzimních dekora-
cí.  

Text a foto: Alena Koutná 

_______________________________________________ 

Australia 
V úterý 18. října si pro žáky druhé-
ho stupně připravil pan Kocůrek 
přednášku o své cestě po Austrálii.  

Po ce-
lou dobu 
svého vy-
právění 
mluvil 
anglicky, 

takže jsme museli dávat pozor, abychom 
věděli, o čem mluví. K mému překvapení 
jsem mu rozuměla. Besedu začal od ces-
ty v letadle a pokračoval mluvením o 
přestupu v Singapuru. Po občerstvení v 
Burger King už jenom čekal na odlet do 
Sydney, největšího města v Austrálii, kde 
jeho cesta odstartuje.  

Věděli jste, že v Opeře v Sydney se 
hraje Smetanova Má vlast? Tohle je jed-
na z mnoha zajímavostí, které jsme se o 
Sydney dozvěděli. Povídal nám o LOH, 
které se zde konaly v roce 2000, a ukázal 
nám fotky z olympijského centra, které v 
Sydney navštívil.  

Jelikož strávil v Austrálii 300 dní, měl 
možnost si vše prohlédnout. Jeho další-
mi zastávkami byly džungle. Našel si zde 
nového kamaráda pana Klokánka, se 
kterým si pořídil fotku. Jak všichni víme, 

Austrálie je proslulá výskytem krokodý-
lů. I ty měl pan Kocůrek čest vidět a v 
prezentaci nám pouštěl video z výletní 
lodě, kde se snažili ty velké krokodýly 
vylákat ven pomocí masa.  

 
Ve druhé polovině přednášky už jsem 

pana Kocůrka přestala vnímat, protože 
se kolem mě všichni bavili. Takže z dru-
hé poloviny si toho moc nepamatuji.  

 
Daniela Dufková, 9. E  

Foto: PaK, 
http://www.statnivlajky.cz/australie 

 

 

 
Z vašich názorů: 

 
Vyprávění se mi moc líbilo, ani jsem 

netušila, o kolik se Česká republika liší 
od Austrálie. Ráda bych ji navštívila.  

Tereza Smutná, 6. F 
 

Dozvěděla jsem se plno zajímavých 
věcí, např. Češi se podíleli na stavění 
australského mostu a mluví se tam an-
glicky. Pan Kocůrek přednášel v anglič-
tině a následně překládal do češtiny.  

Tato přednáška byla velice poučná a 
zajímavá a ráda se podobné akce zú-
častním znova. 

Aneta Maršálková, 6. F 
________________________________________________________ 
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Dřevo, 

materiál budoucnosti 
V úterý 18. 10. 2016 se v Letovicích 
na Masarykově střední škole konala 
soutěž s názvem Dřevo – materiál 
budoucnosti. 

Z naší školy jelo do Letovic 10 žáků ze 
tříd 9. E a 9. F. Po příjezdu na školu jsme 
se rozdělili do skupinek po pěti. Naše 
skupinky se jmenovaly Boskovice, Slová-
kova A 8 a Boskovice, Slovákova B 9.  

Po rozdělení nám byl přidělen prů-
vodce. My jsme měli studentku, která 
studovala druhým rokem obor nábyt-
kářství. Celá soutěž spočívala v plnění 
úkolů. My jsme začali skládáním hlavo-
lamů, puzzle a sudoku. Potom jsme pře-
šli do dílen, tam na nás čekalo řezání 
dřeva, montování dřevěné krabičky a 
zavrtávání šroubků. Nakonec nás čekala 
teorie, která spočívala v poznávání dře-
va, listů atd.  

Při pl-
nění úko-
lů jsme 
měli zá-
roveň 
možnost 
prohléd-
nout si 
školu. Po 
dokonče-
ní všech 
úkolů 
jsme měli 
krátkou 
přestávku, kde jsme si mohli zastřílet 
z luku. Pak už přišlo vyhlášení. Skupinka 
Boskovice, Slovákova A 8 se umístila na 
17. místě, Boskovice, Slovákova B 9 skon-
čila na 9. místě. Celou soutěž vyhráli žáci 
z pracoviště Sušilova. Všem se celá sou-
těž líbila a atmosféra zde byla skvělá.    

 
Text a foto: Kristýna Nováková, 9. F 

_______________________________________________ 

Kometa za odměnu 
Dne 21. října 2016 třída VII. E vyra-
zila do Brna na zápas hokejového 
mužstva Kometa Brno.  

Byla to naše 
výhra v loňském 
projektu školního 
parlamentu Du-
hové jaro. Tam i 
zpět jsme jeli 
vlakem a cesta i sama o sobě byla zába-
va. Cesta do Brna byla příjemná, ale až 
na tramvaj, tam bylo opravdu plno.  

Po příchodu na stadion jsme hned 
slyšeli brněnské fanoušky. Nejúžasnější 
nám přišla ta předzápasová atmosféra, 
když všichni nedočkavě očekávají pří-
jezd hokejistů na led. Výborná atmosféra 
hned po vstupu do arény, hlasitá hudba, 
modrobílé šály všude. K zápasu neod-
myslitelně patří maskoti – lední medvě-
di, se kterými jsme si mohli i plácnout i 
se s nimi vyfotit, světelné a zvukové 
efekty, 7.700 fanoušků skákajících a 
tleskajících do rytmu bubnů a hudby, 
nekonečné fronty a slaná kukuřice. Při 
každém gólu velký hluk.  

21. říjen byl pro všechny fanoušky 
Komety šťastným dnem. Zápas mezi Br-
nem a Zlínem byl plný gólů, střel, zákro-
ků a ofsajdů. Byli jsme svědky mnoha 
šancí a šesti gólů. Brněnská Kometa na-
konec porazila svého moravského rivala 
4:2 a připsala si důležité tři body do ex-
traligové tabulky.  

Před arénou po zápase bylo i pár opi-
lých fanoušků, bohužel i to patří v dneš-
ní době ke sportu. 

I když se o hokej a sport většina žáků 
naší třídy moc nezajímá, tak to byl pro 
nás super zážitek. O přestávce se někteří 
z nás projeli i na rolbě (uhlazovač ledu). 

Byl to pro většinu z nás první hokejo-
vý zápas, který jsme viděli naživo. Líbila 
se nám atmosféra a za tento nezapome-
nutelný zážitek jsme moc rádi. Člověk by 
měl za život stihnout hodně věcí, ke kte-
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rým se běžně nedostane. Pokud bude 
šance, tak na Kometu vyrazíme znovu. 

 
Text: Kolektiv žáků 7. E 

Foto: 
http://www.designportal.cz/brnenska-

kometa-ma-nove-logo-ve-stylu-pivovaru-
starobrno/ 

 
_______________________________________________________ 

Rozhlasová relace: 

28. 10. – státní svátek 
Jedné čtvrteční a dále i páteční ho-
diny češtiny nám paní učitelka Ko-
toučková rozdala pracovní listy na 
téma vznik Československého státu 
a Tomáš Garrigue Masaryk.  

Vytvořili jsme 4 skupinky a naším 
úkolem bylo vypsat z textu nejdůležitější 
informace, které bychom následně pre-
zentovali formou rozhlasové relace 
ostatním žákům a učitelům jako připo-
menutí státního svátku 28. října. S prací 
jsme pokračovali ještě ve výchově 
k občanství s paní učitelkou Svobodo-
vou. Texty, které jsme sepsali, jsme pře-
psali do počítače. K daným textům jsme 
měli za úkol vymyslet i několik otázek, 
abychom zapojili do poslechu také 
všechny ostatní, a ti tak mohli dát naje-
vo, že vzorně poslouchali. V pátek odpo-
ledne mi paní učitelka Svobodová vy-
tiskla nejpovedenější text. Zkusila jsem 
si jej přečíst a paní učitelka mi poradila 
s intonací. Celý víkend jsem se na hlášení 

připravovala, učila se text číst, abych to 
v pondělí nespletla.  

A když přišlo konečně pondělní ráno 
24. 10., tak jsem šla do školy dokonce 
ráda, protože jsem byla natěšená a zvě-
davá, jak to zvládnu. Do školy jsem přišla 
dřív, abych si to mohla ještě zopakovat. 
Bylo 8.05 a já měla jít hlásit. Paní učitel-
ka Bohatcová řekla pár slov a předala mi 
mikrofon. Začala jsem svým nejistým 
hlasem mluvit, ale po chvíli jsem se do 
toho opřela a nejistota byla pryč. Dočetla 
jsem a přemístila jsem se do třídy.  

Naše třída potom vyhodnocovala vy-
plněné lístky s odpověďmi na naše otáz-
ky, které jsme si připravili, a musím říct, 
že jsme se u některých odpovědí hodně 
pobavili. Potěšilo mě, že většina žáků a 
učitelů ocenila a pochválila naši snahu a 
spolupráci. Myslím, že se to líbilo jak 
žákům a učitelům, tak nám deváťákům, 
protože jsme se u toho nasmáli a hodně 
se toho také naučili. Hodně nás zastavo-
vali učitelé na chodbách, že to bylo moc 
hezké. A nejvíc mě osobně potěšilo, že 
nám šesťáci i zatleskali. Jsem ráda, že se 
do této práce s chutí zapojila celá naše 
třída a myslím, že si z toho všichni hod-
ně vzali.  

 
Text: Martina Stloukalová, 9. F 

Foto: http://ceskapozice.lidovky.cz 
 

______________________________________ 

Prodej školního mléka 

ukončen 
Díky velice malému zájmu žáků a 
rodičů na pracovišti Slovákova bu-
de prodej školního mléka po do-
mluvě s firmou ADANTE, která ná-
pojové automaty provozuje, od za-
čátku listopadu ukončen.  

Nevyčerpané prostředky budou rodi-
čům vráceny na jejich účet. 

 

http://ceskapozice.lidovky.cz/
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Zprávy ze Školního parlamentu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dne 16. 9. 2016 proběhlo první zasedání ŠP, a tudíž i seznámení zástupců 
všech tříd za účelem lepší spolupráce a komunikace.  

Zástupci mimo jiné obdrželi papír s jasným úkolem – namalovat „čtyřlístek” a do kaž-
dé ze čtyř částí napsat následující: a) největší úspěch; b) v čem vynikám; c) v čem se chci 
zdokonalit; d) co bych rád řekl ostatním. Bohužel ani tak jednoduchý úkol nebyl schopen 
jeden ze zástupců na další schůzce dodat, a tak byl pro svou nečinnost z ŠP vyloučen a 
nahrazen nově zvoleným spolužákem. 

Byla nám také představena paní učitelka Pavla Kotoučková, kterou mají někteří ze zá-
stupců na český jazyk., Vko a Hv. Paní učitelka Kotoučková zastávala do doby, než odešla 
na mateřskou dovolenou, funkci redaktorky školního časopisu Slováček. Setkání proto 
pokračovalo tématem tohoto časopisu, parlament usoudil, že by bylo vhodné dát žákům 
prostor pro vytvoření nového názvu školního časopisu. 

Ke konci druhého setkání jsme projednávali školní akci, jež by se mohla stát každo-
roční tradicí naší školy. Padlo plno návrhů ve spojení s našimi, ale i zahraničními svátky. 

Dne 14. listopadu na třetí společné schůzce ŠP hlasoval o změně názvu školního časo-
pisu. Hlasování předcházela celoškolní anketa. Většina třídních návrhů zněla jasně – po-
nechat původní název „Slováček“, dokonce i parlament byl pro, ze zúčastněných všichni 
souhlasili, jeden se zdržel hlasování.    

Paní učitelka Alena Svobodová připravila parlamenťákům na pondělí 31. 10. 2016 vý-
let do centra Kociánka v Brně. Toto centrum se zabývá tělesně postiženými. Bavili jsme 
se o tom, jak takto postiženým dětem mohou zvířata ulehčit již tak těžký život.  

Pro žáky 4. ročníku se otevřela skupina „Čtyřlístek“. Vzhledem k velkému počtu dětí 
ve školní družině se již na tyto žáky nedostalo, ale škola jim nabídla možnost trávit čas 
po vyučování ve škole. Škola prozatím vybavila třídu vedle šaten TV nábytkem a potřeb-
ným vybavením, ale prosí prostřednictvím ŠP o pomoc při dovybavení – jedná se o 
společenské hry vhodné pro děti tohoto věku, které už nepotřebujete, nebo je nehrajete. 
Přineste je prosím do školy – shromažďujte je u výchovného poradce, případně v kance-
láři školy.  

Text: Jan Žáček, 9. F; PaK 
Foto: PaK 


