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Editorial: 

Milí čtenáři Slováčku, 
zdárně jsme vstoupili nejen 

do druhého pololetí, ale i do 
nového roku 2017. Říká se, že 
vstup do nového roku je ja-
kýmsi milníkem pro ty, kdo 
chtějí udělat změnu ve svém 
životě. Každý z nás si může 
zhodnotit, co se mu podařilo 
více a co méně, a zvolit si tak, 
kam by měly jeho kroky a činy 
směřovat nadále. Toto číslo 
vám poodhalí, jak některé 
z našich tříd do nového roku 
vstoupily, co již zažily a jak se 
při tom měly. 

Hlavním tématem je samo-
zřejmě lyžařský výcvikový 
kurz pro 7. třídy. Konečně 
jsme se dočkali sněhu, takže je 
jasné, že letos se hojně lyžova-
lo. Proběhlo také několik kul-
turních akcí a výukových pro-
gramů mimo naši školu. Tra-
dicí druhého pololetí je také 
účast na nejrůznějších olym-
piádách. Už nyní víme, že naše 
škola bude letos reprezento-
vána také v krajském kole! 

Naši nejmenší ve ŠD jsou 
stále pilní jako včeličky a zá-
stupce v ŠP též. 

Přeji nám všem, aby byl 
rok 2017 plný porozumění a 
správných rozhodnutí. 

Pavla Kotoučková (PaK) 

Hory 
Ve dnech 17.–21. 1. 2017 se konal lyžařský vý-
cvikový kurz pro žáky 7. ročníku.  

Na Šerlichu nás přivítalo krásné slunné počasí. Už 
dlouho nenapadl v zimě žádný sníh, ale my jsme měli to 
štěstí, že ho letos bylo tolik. Paní Zima čarovala a poved-
lo se jí to nejen na horách, ale i v nížinách.  Vládla úžasná 
atmosféra, ko-
lem nás byla 
krásná příroda 
a velmi vlezlá 
zima. Pocítili 
jsme i -8 °C. 
Brrrr, mrzlo, až 
praštělo! 

Celý týden 
jsme bydleli na 
Masarykově 
chatě, zvané „Masaryčka“. Na chatě se některým líbilo a 
některým ne, ale většině se domů vůbec nechtělo. 

Pro začínající lyžaře byl kopec (sjezdovka) dobrý a 
pro pokročilé byl takový příjemný a oddychový. Zdatněj-
ší lyžaři nepřemýšleli a jízdu slalomem si užívali. 

V pátek nás čekal závod ve slalomu. Večer se všichni 
sešli v jídelně, kde pan učitel oznámil výsledky této sou-
těže. Všichni netrpělivě čekali, kdo bude první.  Naši tři 
nejrychlejší chlapci ze závodu o Masarykův pohár byli: 1. 
místo Erik Pospíšil, VII. E, 2. místo Aleš Sedláček, VII. E, 3. 
místo Adam Filler, VII. F. 

 (Pokračování na další straně) 
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Hory (pokračování ze str. 1) 

Vítězkami dívčího slalomu se staly: 1. 
místo Sandra Zdražilová, VII. F, 2. místo 
Vendy Vavrincová, VII. E, 3. místo Natálie 
Továrková, VII. F. GRATULUJEME! 

Na následujícím večírku bylo opravdu 
veselo. Téměř každý měl nějakou origi-
nální úžasnou masku a bylo vidět, jak si 
všichni večerní zábavu užívali.  

Všem se tam líbilo a užili jsme si zimu 
jako z pohádky. Každý si odvezl spousty 
nezapomenutelných zážitků. 
Našim milým a obětavým učitelům tělo-
cviku, kteří celý kurz pro nás organizova-
li a neměli to s námi lehké, patří velké 
poděkování! 
Žáci, kteří se kvůli nemoci nemohli lyžař-
ského kurzu zúčastnit, po zhlédnutí foto-
grafií a z vyprávění spolužáků hodnotí 
pobyt na horách také velmi pozitivně a 
při vyprávění spolužáků se mnoha věcem 
nesčetněkrát zasmáli. 

 
Text a fot: žáci 7. E, F 

_______________________________________________ 

Divadlo Radost 

Malý princ 
(PaK) Dne 11. 1. 2017 jela třída 6. F 
s paní učitelkou Kotoučkovou a 
Vítkovou do divadla Radost v Brně 
na divadelní představení Malý 
princ.  

Kdo byl Malý princ, jsme tušili už díky 
předvánočnímu filmovému představení. 
A v divadle jsme se měli seznámit s celým 
příběhem tak, jak ho napsal A. de Sanit-
Exupéry. Jak se nám toto podání příběhu 
líbilo, to si můžete přečíst v následujících 
řádcích. 

Z našich názorů: 
Divadelnímu představení bych dala 
90 %.  

+ V divadle říkali text stejně jako v 

knize. Postavy byly v divadle oblečeny 
stejně jako v knize. Letec nám ukazoval 
dva obrázky, které namaloval, když mu 
bylo šest let (Jak hroznýš polyká slona). 
Hercům bylo krásně rozumět. Mluvili 
spisovně, pomalu a srozumitelně. 

- Malý princ měl v divadle hnědé vlasy, 

zatímco v knize je měl žluté. Malý princ 
neuměl vyslovovat písmenko Š.  

Aneta Maršálková, 6. F 
 

80 % – divadlo jsem čekal lepší.     

+ Hezky odříkané. Dobře zpracované. 

Hezké kostýmy. 

- Malý princ chvilkami koktal. Zdálo se 

mi to moc krátké. S hadem si mohli dát 
lepší práci. 

Tomáš Janíček, 6. F 
 

+ V divadle byla příjemná atmosféra. 

Letec si zachoval dětskou fantazii a na 
rozdíl od představení v kině i mladší 
vzhled. Líbily 
se mi kostýmy 
Malého prince 
a letce. Připa-
dlo mi vtipné, 
že Malý princ 
měl na nohách 
conversy. 
 

- Nelíbily se mi 

kostýmy lišky a 
hada, protože 
byly nevěro-
hodné. Vylepši-
la bych je na-
příklad takto: lišce, bych přidala čumák a 
uši, had by se mohl plazit. 

Tereza Smutná, 6. F 
Foto: http://www.divadlo-

radost.cz/repertoar/maly-princ/  
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Závody „psích  

spřežení“ již popáté… 
 

Zasněžený a umrzlý areál hřiště na 
základní škole Slovákova přivítal 
ve středu 25. ledna téměř stovku do-
konale připravených a odhodlaných 
závodníků a další početnou skupinu 
diváků.  

 
Sešly se tu děti ze školní družiny, aby 

si poměřily svoje síly a rychlost v závodě 
„psích spřežení“. Myšlenka závodu, který 
dětem vzdáleně přiblíží život v sever-
ských krajinách, vznikla v družině již 
před pěknou řádkou let a je naší každo-
roční zimní zábavou. 

Závodníci se v první řadě musí samo-
statně dohodnout a utvořit trojice, nejlé-
pe smíšené ze starších a mladších dětí a 
rozdělit si úlohy – dva jsou eskymáčtí psi, 
kteří běží a táhnou po vymezené trase na 
saních třetího. Ten by měl být nejmenší a 
nejlehčí z trojice, aby sáňky mohly rychle 
ujíždět.  

Do cíle se na povel vydaly vždy dvoje 
sáně, kterým se měřil čas. A mnohdy šlo 
jen o setinky vteřin – tak byly výkony 
našich závodníků vyrovnané!! Po projetí 
posledních závodních saní už hurá do 
tepla a připravit se na slavnostní vyhod-
nocení!!  

Absolutním vítězem letošního závodu 
se stala trojice Jakub a David Malinovi + 
Martin Kolář s časem 8:50, 2. místo ob-
sadila sestava Lucka Ondráčková, Martin 
Fiala a Míša Černý s časem 8:53 a bron-
zové místo získal tým Mareček Kuba, Oli-
verek Kaštyl a Robinek Černý s časem 
8:85. 

Drobné odměny nebo sladkost si za-
slouženě odnesly i všechny ostatní děti. 

Blahopřejeme a všem závodníkům dě-
kujeme za jejich strhující výkony!!  

 
Za ŠD Slovákova text i foto:  

 Alena Koutná 
_______________________________________________ 

Plakát pro kampaň 

„ČESKO ČTE DĚTEM 

2017“ 
Zmíněným celostátním projektem 
žije školní družina Slovákova naplno 
už pátým rokem…  

Čteme každý den, naše přečtené kníž-
ky pečlivě dokumentujeme, zveme si 
k nám milé hosty… Každoročně také po-
řádáme výtvarnou soutěž pro naše malé 
malíře „O nejlepší návrh plakátu kampa-
ně na rok 2017“. 

Necelé dva týdny od 18. 1. – 1. 2. se 
všechny děti s chutí věnovaly kreslení a 
malování. Malí umělci si sami zvolili for-
mát práce i techniku, mohli se také roz-
hodnout, zda budou pracovat individuál-
ně, či skupinově. 

 
Ve středu 1. 2. jsme se s velkým oče-

káváním sešli ke slavnostnímu vyhlášení 
nejlepších autorů. Oceněnými malíři 
z naší školní družiny, kteří obsadili příč-
ky nejvyšší, jsou: 

1. místo: Kristýnka Čížková, Anička 
Geršlová, Eliška Jordánová + Kristýnka 
Páralová; 
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2. místo: Eliška Krátká, Julinka Spous-
tová, Kristýnka Dostálová, Tonička Ger-
šlová, Ilonka + Ivetka Michovské; 

3. místo:  Laurinka Hauptová + Zuzka 
Kubíčková, Niky Kunc + Míša Černý, 
Zuzanka Ryšávková, Esterka Křížová + 
Elenka Hrajerová. 

K velkému úspěchu gratulujeme a zá-
roveň děkujeme všem našim dětem, kte-
ré s chutí a radostí tvořily, svoje práce 
dokončily, a podpořily tak tento úžasný 
projekt pro děti. 

Za ŠD Slovákova A. Koutná 
_______________________________________________ 

Krocení literární 

múzy 2017 
 (PaK) Ve čtvrtek 2. 2. 2017 se vy-
dalo 29 zájemců o psaní s paní uči-
telkou Kotoučkovou na Gymnázium 
Boskovice, kde probíhal kurz tvůr-
čího psaní s názvem Krocení lite-
rární múzy 2017.  

Pořádán byl Památníkem písemnictví 
na Moravě a pro 12–15leté děti byl sa-
mozřejmě tento program složen z úkolů 
pro ně vhodných. A nutno říci, že se naši 
žáci mezi malými gymnazisty neztratili. 
Veškeré aktivity spojené s psaním zvládli 
velmi dobře, mnohdy jsme se společně 
nad vzniklými texty pobavili. Sami žáci 
tuto hodinu psaní hodnotili kladně a 
mnozí se také začali aktivněji zabývat 

myšlenkou na účast v některé z nabíze-
ných literárních soutěží. 

Chtěla bych tedy poděkovat Gymnáziu 
Boskovice i Památníku písemnictví za 
možnost akce se v tak hojném počtu zú-
častnit a také za výborně promyšlený 
program a aktivity, které motivovaly děti 
k vlastní tvorbě bez obav. 

 

Z názorů našich žáků: 
Když jsme šli, ve čtvrtek 2. 2. na Bos-

kovické Gymnázium, čekal jsem, že se 
posadíme, dostaneme nějaké téma a ce-
lých 45 minut budeme psát.  

Upřímně byl jsem překvapen, nepro-
bíhalo to vůbec, jak jsem si představoval, 
posadili jsme se, to byla jediná věc, ve 
které jsem se nezmýlil. První úkol byl 
představit se, ale jiným způsobem. Moje 
přezdívka (v podstatě už nahradila moje 
jméno) je Žaky. Takže jsem podle úkolu 
vymyslel: Živá anakonda kouše ypsilon.  

Poté jsme měli ve dvojících psát pří-
běh, každý napsal větu, či souvětí a poté 
dal příběh druhému ze dvojice, tímto 
způsobem se oba střídali. Mojí výhodou 
bylo, že jsem byl ve dvojici s Milošem a 
oba máme rádi Creepypasty, neboli horo-
rové povídky, proto jsme se okamžitě 
shodli.  

 
Další úkol byl napsat text z pohledu 

vybrané neživé věci, já si vybral vločku a 
na závěr jsme dostali zatykač na pohád-
kovou bytost. Já jsem dostal rytíře na 
kole.  

Akce se mi líbila a byl jsem překvape-
ný z počtu úkolů a rozhodně to bylo lepší 
než psát celou hodinu o jednom tématu. 
Jen si myslím, že příště by to mohlo být 
delší.  

Jan Žáček, 9. F 
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Probírali jsme kolektivní tvorbu a pak 
jsme si zkoušeli vlastní tvorbu na různá 
témata, dokonce jsme dostali papír, do 
kterého jsme měli vyplnit údaje, které 
jsme si vymysleli pouze při pohledu na 
obrázek přiložený k tomu. Moc se mi tam 
líbilo, protože jsme mohli představivost 
nechat dělat si, co chce a nic není zakázá-
no. 

Dominik Pohl, 9. F 
 
Od přednášky jsem čekala něco úplně 

jiného, ale zase jsem se dozvěděla plno 
zajímavých věcí. Uvažuji o tom, že se zú-
častním jejich soutěže, kterou každý rok 
pořádá Památník písemnictví na Moravě 
v Rajhradě. Akce se mi moc líbila. 

Eliška Kudláčková, 9. F 
Foto: PaK  

_______________________________________________ 

Srdce s příběhem 
(PaK) Školní parlament projednával 
na přelomu ledna a února 2017 
účast na hlasování v projektu Srdce 
s příběhem a jednotliví zástupci poté 
v HTU seznámili ostatní spolužáky 
s možností hlasovat.  

 
Jedná se o projekt, do kterého se zapo-

jují školní kolektivy a podporují např. 
hendikepované, nemocné spolužáky, ka-
marády, rodáky z okolí jejich školy apod. 
Letos je již zapojení škol ukončeno, ale 
hlasovat se může až do konce března 
2017. Každý zájemce má možnost hlaso-
vat pro kohokoli, záleží na jeho volbě a 
zájmu. Naše škola se však rozhodla pod-

pořit svými hlasy ZŠ Olomučany, jejichž 
školní družina pořádá každoročně para-
lympiádu a seznamuje se 
s handicapovanými sportovci a jejich po-
stižením, které je celým jejich životem 
provází. Tamní děti si povídají o jejich 
každodenním boji o běžné věci, které se 
nám zdravým zdají samozřejmostí. A díky 
těmto akcím se seznámili i s Kamilem Va-
šíčkem z Blanska.  

Kamil Vašíček studoval, sportoval, zá-
vodil v lyžování a radoval se ze života. 
Avšak v jeho dvaceti letech mu jedna je-
diná vteřina obrátila život naruby. Po 
úrazu páteře zůstal odkázaný na invalid-
ní vozík a plnou asistenci druhé osoby. 
Samostatně zvládá pouze jízdu na elek-
trickém vozíku, který ovládá pomocí hla-
vy a obsluhu počítače a mobilu se speci-
ální pomůckou v ústech. Ale kdo si myslí, 
že se vzdal a rezignoval, mýlí se. Kamil 
opět sportuje! A to na světové úrovni.  

Jeho novou sportovní disciplinou se 
stala Boccia. Sport Boccia je hra podobná 
pétanque a je určená lidem s těžkým tě-
lesným postižením, kteří jsou odkázáni 
na invalidní vozík. V roce 1984 se Boccia 
stala paralympijským sportem. A v tomto 
sportu je pan Vašíček čtyřnásobným mis-
trem České republiky, vybojoval stříbro 
na světovém poháru v Santiago de Cali, 
šesté místo na evropském poháru ve 
Španělsku, kde v soutěži párů získal také 
stříbrnou medaili. Výčet jeho úspěchů na 
poli sportu by byl dlouhý. Jeho sen, re-
prezentovat ČR na paralympiádě, se letos 
stal skutečností. Kvalifikoval se na para-
lympiádu v Riu, kde vybojoval krásné 14. 
místo. Děti a učitelé ZŠ Olomučany mu 
drželi palce a radovali se z jeho úspěchů. 
A proto se také rozhodli, že mu pro ra-
dost vyrobí srdce. 

Toto srdce, které mu věnovali, vypráví 
jeho sportovní příběh. Do středu srdce 
děti umístily svůj kolektiv – 27 dětí škol-
ní družiny – sledující závod a znak sportu 
Boccia. Po obvodu umístili oči – diváky a 
27 bílých srdíček. Každý z nich věnoval 
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Kamilovi jedno srdíčko pro štěstí 
s přáním dalších úspěchů ve sportu. 

Toto srdce symbolizuje lásku, úctu a 
nezměrný obdiv k tomuto sportovci, kte-
rý se i přes svůj handicap pere s osudem 
a nevzdává se. Bojuje, sportuje a vyhrává! 
Je nejen pro tyto děti, ale zajisté i pro nás 
všechny vzorem! 

Pokud by se myšlenka projektu Srdce 
s příběhem zalíbila některému z našich 
kolektivů, může se také výhledově zú-
častnit.  

Zdroj: http://srdce.age-
management.cz/soutezni-prace-

2016/detail/64 
_______________________________________________ 

Rádio Lávka 
Dne 7. 2. 2017 se třída 8. E zúčastni-
la vzdělávacího programu v Lužán-
kách v Brně.  

Tato část Brna je střediskem volného 
času. Navštívili jsme budovu Ateliér Láv-
ka, jehož součástí je i studio Lávka. Zde 
byl pro nás připraven výukový program s 
jediným cílem – vytvořit 20–30minutové 
nepřetržité vysílání rozhlasové stanice s 
využitím veškerého vybavení studia.  

Program byl tedy o tom, jak funguje 
vysílání v rádiu a vše kolem něj. Napří-
klad jaké jsou programy v rádiu – rekla-
my, písničky, pozvaní hosté, zprávy atd. 
Také z čeho je rádio financováno nebo za 
co může dostat pokutu. Dozvěděl jsem se 
informaci, že rádio musí pouštět české 
písničky ze 40 % a zahraniční z 60 % a 
další jiné zajímavosti. 

Po krátkém úvodu jsme se rozdělili do 
různých skupin a začali vytvářet zprávy, 
reportáže a rozhovory. Sestavili jsme 
seznámení s českou skupinou a zahra-
ničními Beatles. Ten, kdo byl režisérem, 
dostal za úkol vytvořit play list. Potom 
postupně skupiny vcházely do nahráva-
cího studia, kde prezentovaly, co si při-
pravily. 

Ve zbytku celého dopoledne byla tedy 
naše třída „zaměstnaná“ v rozhlasovém 

studiu. Každý žák ve studiu totiž patřil do 
určité skupiny a měl za úkol něco jiného. 
Vysílání naší třídy nakonec trvalo dvacet 
minut. Ve studiu byli dva moderátoři, dva 
psychologové, jeden režisér, jeden zvu-
kař, čtyři zpravodajové a hosté – paní 
učitelky, které nás doprovázely.  

 
Po skončení vysílání jsme se všichni 

sešli, abychom zhodnotili naši společnou 
práci. Myslím si, že všichni odvedli dob-
rou práci. Na památku dostaneme CD se 
záznamem našeho vysílání. Myslím si, že 
celkové vysílání se nám na poprvé po-
vedlo. 

Po skončení programu jsme jeli do 
centra Brna a při procházce jsme ještě 
navštívili brněnské památky. Městem nás 
provedli a nějaké zajímavosti brněnských 
pověstí si pro nás přichystali naši spolu-
žáci, kteří se k nám do Boskovic právě 
z Brna přistěhovali. Za zmínku stojí i „br-
něnské hantec“, takže jsme jeli šalinou 
(tramvají) a vystoupili jsme na Čáře (uli-
ce Česká). 

Celý den jsme měli dobrou náladu a to 
i díky sluníčku, které nás v mrazivém 
počasí šimralo lehce do tváří. 

 
Jan Zemánek, 8. E 

Foto: třída 8. E 
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Valentýnské dílničky 
Legendou o svatém Valentýnovi za-
hájily ve čtvrtek 9. 2. děti ze školní 
družiny Slovákova letošní již tradič-
ní Valentýnské dílničky, připravené 
společně s našimi praktikantkami ze 
SPgŠ.  

Připomněli jsme si, jak je důležité 
využít každou příležitost k obdarování 
svých nejmilejších alespoň malou drob-
ností, která nás kromě naší snahy a 
trpělivosti vůbec nic nestojí, ale přitom 
tolik potěší. 

Děti mohly využít nabídky pěti dílni-
ček a odnést si tak pět „Valentýnek“. A 
protože jsou všechny naše děti šikovné a 
zručné, mnohé z nich stihly vyrobit i něco 
navíc a domů si odnášely plné sáčky 
dárečků. 

A my přejeme všem obdarovaným 
spoustu radosti! 

 
Alena Koutná, ŠD 

______________________________________ 

A znovu BRuNO 
V pátek 10. 2. 2017 jsme pro velký 
zájem letos již podruhé navštívili 
brněnský park BRUNO.  

Padesátka dětí, která se na výlet dlou-
ho dopředu těšila, si celé tři hodiny poby-
tu jaksepatří užila – trampolíny, skluzav-
ky, kolotoče, prolézačky, podzemní i výš-
kové chodby, ale také zmrzlina a různé 

dobroty – to vše neodmyslitelně 
k BRUNU patří. Největší oblibě se u dětí 
ale těší dvě atrakce – autíčka na závodní 
dráze a lodičky, kterými můžete křížem 
krážem brázdit vodní plochu. 

Těšily jsme se i na maskota parku – 
čápa Bruna, ale ten se zřejmě ještě 
z teplých krajin nevrátil, a tak jsme na něj 
tentokrát čekali marně. Třeba budeme 
mít štěstí příště! 

 
Alena Koutná, ŠD 

_______________________________________________ 

Vlajkování 
Projekt společného vytvoření a vy-
věšení družinové vlajky už pátým 
rokem neodmyslitelně patří ke kaž-
doročním událostem ve školní dru-
žině na pracovišti Slovákova.  

Vlajka je vždy symbolem určitého 
společenství a tím naše školní družina 
bezpochyby je – vždyť se tu ke společné 
práci i zábavě denně schází přesně 150 
mladších i starších dětí a jejich paní vy-
chovatelky.  

Letos jsme opět dodrželi tradici a na 
vlajce se objevilo všech šest barev, kte-
rými označujeme naše oddělení. K deko-
rování jsme již tradičně použili ten nej-
jednodušší nástroj – naše ruce, které 
jsme otiskovali na barevný podklad a 
poté dokreslovali. 
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Novou vlajku jsme slavnostně přiví-
tali ve středu 15. 2., v pavilonu ŠD si 
vlajku můžete při cestě kolem naší ško-
ly prohlédnout i vy…  

Za děti a vychovatelky ŠD Slovákova  
Alena Koutná 

______________________________________________ 

Jarmark 
Dne 18. 2. 2017 se konal Řemeslný 
Jarmark pod Oborou.   

Součástí 
jarmarku 
byly tra-
dičně růz-
né tvořivé 
dílny a ka-
várnička se 
spoustou 
dobrot. V 
dílničkách 
jste si 
mohli vy-
robit např. 
krásnou 
čelenku, 
šperkovni-
ci nebo i 
ptačí bud-

ku. Kavárničku tentokrát provozovali 
žáci 6. F. Z občerstvení jste mohli ochut-
nat různé dortíky, koláče i buchty, které 
připravily maminky našich žáků. Konala 
se i sušenková soutěž. Ten, kdo chtěl, 
mohl donést svoje nejoblíbenější sušen-
ky a dát je do soutěže a ostatní mohli 
tyto sušenky ohodnotit. Petr Prchal z 
6. F vyhrál 1. místo za své domácí per-
níčky. Musíme podotknout, že je dělal 
sám bez pomoci. Žáky z 6. F moc bavilo 
obsluhovat v takové kavárničce.  

Ve školní jídelně  se pak k obědu po-
dávaly polévky různých druhů. 

Jarmark se velice vydařil díky ma-
minkám, paní zástupkyni a paní Blance 
Matuškové.  

Gabriela Peková, 6. F 
 

Recitace školní kolo 
(PaK) Během měsíců února a břez-
na se v mnohých třídách konají 
třídní kola v recitaci. 

Vítězové postoupí do školních kol, 
kde budou ve své kategorii bojovat o 
postup do městského kola – přehlídky 
nejlepších recitátorů všech pracovišť ZŠ 
Boskovice. Školní kolo recitace pro dru-
hý stupeň se uskuteční ve čtvrtek 9. 3. 
od 14.00 ve třídě 4. E. Přijďte podpořit 
své spolužáky a kamarády!  

Městská přehlídka se uskuteční 29. 3. 
od 14.30 v kině Panorama a ti nejlepší 
z celé naší školy pak budou vysláni do 
okresního kola v Adamově. Všem milov-
níkům recitace a výrazového přednesu 
přejeme hodně štěstí! 

 

 
__________________________________________________ 

Okresní kolo Olympiády 

v českém jazyce 
(PaK) Na začátku měsíce února se 
konalo okresní kolo olympiády 
v českém jazyce. 

Z naší školy se jej poté, co vyhrála 
školní kolo, zúčastnila Kristýna Nováko-
vá, žákyně 9. F (a také redaktorka škol-
ního časopisu). Kristýnka se v okresním 
kole umístila na 2. místě, a vybojovala si 
tak postup do krajského kola. To se 
uskuteční v první polovině dubna.  

Všichni Kristýnce blahopřejeme a v 
krajském kole přejeme mnoho úspěchů! 
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Co se do minulého čísla nevešlo? 

Jako prase v žitě 
To byl název ekologického progra-
mu pro žáky 7. ročníku v SVČ Lu-
žánky – pracoviště Lipka Brno, kte-
rý absolvovali 13. prosince 2016. 

 

Nacházíme se v hlavni místnosti 
výukového centra „Lipka“, kde jsme byli 
po celou dobu programu. V první části 
programu jsme se hodně pobavili při 
postupném tleskání. Části z nás to moc 
nešlo (já nejsem výjimkou). Tuto část 
programu asi nikdy z hlavy nedostanu. 
Později jsme v další části programu hráli 
pantomimu. Já, Petr a pár dalších lidí 
jsme imitovali krávu. Bylo hodně vtipné 
to, že spousta lidí nedokázala uhodnout, 
co napodobujeme. Zajímavé přitom bylo, 
že podle mého názoru jsme měli 
nejméně povedené vystoupení a na 
přípravu jsme měli nejvíce času.   

Jindra Č. 
 

Pan instruktor nám povídal o duševní 
pohodě zvířat, tak zvaném „welfare“, 
jedná se o zajištění domácího přiro-
zeného prostředí zvířat, pocitu bezpečí, 
dodržení hierarchie ve skupině zvířat, 
umožnění přirozeného projevu chování. 

Slovo domestikace znamená česky 
zdomácnění. 

Filip K. a Alena S. 
 

Během přestávky jsme dostali všichni 
občerstvení – žáci bylinkový čaj a paní 
učitelky i kávu. V kuchyňce Lipky byly 

všechny výrobky označeny značkou 
FAIR TRADE, která znamená, že na vý-
robě těchto potravin se nepodílely děti, 
jak tomu v mnoha zemích bohužel je.  

Alena S. 
 

I pro mě bylo dopoledne se žáky VII. F 
strávené v poklidu a příjemné 
atmosféře. Mají smysl pro humor, ale je 
dobré vyhodnotit míru humoru a také 
vhodný okamžik. To se učíme ve škole 
každý den. Oceňuji i velmi lidský přístup 
k danému tématu, protože videa, které 
žáci zhlédli, byla místy velmi krutá. 
Třída v jednom okamžiku začala 
pracovat s myšlenkou, že adoptují 
nějaká kuřátka z velkofarmy a postarají 
se o ně. Někteří ani neměli chuť na 
svačinu se šunkou a salámem, i když 
hlad byl veliký. Informace od Jirky se 
dostaly žákům pod kůži. Pochopili to, že 
není život menší a větší. Je jeden život. 

Já osobně jsem na programu v Lipce 
byla poprvé a dověděla se spoustu 
zajímavých informací a viděla žáky ve 
velmi zajímavých rolích. Užila jsem si to 
s nimi. Budu se těšit, že brzy opět 
vyrazíme společně do Brna 

Alena Svobodová, paní učitelka VII. F 
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Zprávy ze Školního parlamentu 
Vybíráme nejdůležitější informace a aktivity, které se staly předmětem zájmu 
na lednových a únorových schůzkách ŠP. 
 

1. Na dveřích tříd se pomalu, ale jistě objevují průhledná plastová skla určená 
pro vizitku třídy. Jejich výroby a montáže se ujal pan školník a nápad pochází z řad žáků. 
Pokud na dveřích již máte sklo, umístěte název třídy, rozvrh, informaci o úspěchu žáků 
vaší třídy, fotografii třídy, nějaký pěkný aktuální obrázek apod. Nápady jsou jen na vás. 
Vše za podpory a spolupráce třídního učitele.  

 
2. Od 2. pololetí je dalším způsobem komunikace školy s rodiči a žáky elektronic-

ká ŽK, a tak i paní učitelka Svobodová umístila pozvánku na další schůzku parlamentu 
na nástěnku elektronické ŽK. Mimo jiné byla pozvánka i na tradičních místech, a to na 
nástěnce VP u šaten a u informací o suplování. A kolik nás dorazilo? Dvanáct. Někdo má 
již každých 14 dní v diáři poznamenanou schůzku ŠP, jiný si všiml pozvánky u suplování 
a byli i tací, co ji viděli na nástěnce v elektronické ŽK. Takže na nás si jen tak někdo ne-
přijde:o). 

 
3. Partnerské vztahy jsou důležité aneb Letošní INSPIROMAT  
Maminka 2 členů ŠP učí na ZŠ v Brně a pozvala nás k nim do školy, kde také funguje 

žákovský parlament (www.zshoracke.org). Už teď se těšíme, že poznáme nové kamará-
dy a získáme nějakou inspiraci a zkušenosti i pro naši školu. Na webu jsme zhlédli např. 
akci „Týden výzev“ a bylo to vtipné, poučné, ale hlavně vytvořené žáky školy. Koukněte 
se také… 

 
4. Stále pracujeme na Dni mazlíčků a zjišťujeme možnosti a zájem o tento celo-

školní den.  
 
5. Školní časopis je vizitkou školy  
Žákyně 9. ročníku Eliška Kudláčková nám donesla časopis boskovického gymnázia 

Gaudeamus. Nahlédli jsme a napadlo nás uspořádat malou anketu mezi našimi spolužáky a 

poskytnout tak i tento pohled šéfredaktorce našeho časopisu Slováček paní učitelce Pavle Ko-

toučkové. Ale bez ní by to nešlo. Proto anketu uspořádáme s její pomocí během března v 

HTU a uvidíme, co se dovíme… 

 
6. Hlášení ve školním rozhlase 
V minulém pololetí jsme již vyslechli hlášení od IX. E, F, VIII. E, VI. E, F. Na druhé 

pololetí si hlášení budou připravovat obě 7. třídy a třída VIII. F. A jaká témata z rozhlasu 
zazní? Březen – měsíc knihy, Velikonoce a připomenutí květnových událostí. Příprava 
hlášení proběhne za podpory vyučujících českého jazyka, Vko a dějepisu. Pokud máte 

jako třída zájem o některé téma, nahlaste to prostřednictvím Vašeho zástupce paní učitelce 

Svobodové co nejdříve.  

 
 

Text: zástupci ŠP a A. Svobodová 
 


