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Editorial: 
Milí čtenáři Slováčku, 
 

      
s postupným oteplováním a 
čím dál větším těšením se na 
prázdniny přichází také další 
číslo našeho časopisu. 
    Je doslova nabito akcemi a 
soutěžemi, s kterými se po 
dlouhé době opět jakoby 
roztrhl pytel. 
   Mnohé třídy napříč prvním i 
druhým stupněm podnikaly a 
zapojovaly se do hromady 
akcí, takže je opravdu co číst. 
   Nahlédneme pod pokličku 
také dětem a vychovatelkám 
školní družiny, kde to žije a 
tvoří se ve velkém. 
   Zjistíte, kteří spolužáci zažili 
úspěchy v té či oné disciplíně, 
a to nejen na poli sportovním, 
ale také uměleckém či 
tvořivém. 
   Připomeneme si také 
úspěšné akce školního 
parlamentu, do nichž jste se 
mnozí zapojili, a pomohli tak 
na chvíli rozzářit školu a 
vybočit ze všedních dní 
trochou zábavy. 
   Také divadla a besedy nám 
vstoupily do cesty a zpestřily 
výuku a vlastně i celý den. 
   Přeji vám prima čtení, 
vzpomínání, ale i těšení se na 
prázdniny. 
 
   S úctou 

    Pavla Kotoučková 

Boskovice prehistorické 
 

Na ZŠ Slovákova odstartovaly v pátek 18. 3. 2022 oslavy 

800 let od první písemné zmínky o založení Boskovic.  
      Mezi 15. až 18. hodinou byly otevřeny brány Centra 

polytechnické výchovy a vzdělávání pro širokou veřejnost. Do 

přilehlých prostor nachystal tým pedagogů, asistentek, 

vychovatelek, školníků i žáků zábavně naučný program s 

různými venkovními pohybovými aktivitami, interaktivními 

dílnami i výstavou prací našich žáků. To vše v duchu prvního 

z tematických období „Boskovice prehistorické”. V něm jsme 

chtěli především připomenout dva významné rodáky našeho 

města – Karla Absolona, speleologa a archeologa, a Josefa 

Augustu, paleontologa a autora populárně vědeckých knih pro 

mládež. 

 
Za tým celé školy 

Pavla Kotoučková 
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Boskovice prehistorické 
(pokračování ze str. 1) Přítomní se mohli napříč 

generacemi na chvíli stát speleology a prozkoumat 

naši improvizovanou jeskyni s nejrůznějšími 

překvapeními, jak to kdysi prováděl také objevitel 

Věstonické venuše Karel Absolon, stát se mohli též 

archeology a v písku najít všechny části pravěkých 

nádob, které po následném očištění sestavili do 

původní podoby. Vyzkoušet jste si mohli i svou 

pozornost v jednoduché hře nebo poslepu poznávat 

přírodní materiály. Odměnou za splnění úkolů se 

stala malá imitace Věstonické venuše, o níž si 

návštěvníci mohli připomenout základní údaje 

formou doprovodných nástěnek, pracovní listů a 

prezentací na interaktivních tabulích. Velký zájem 

vzbudila také tvořivá dílna na výrobu píšťalky či odlitků přírodních útvarů. Menší děti našly vyžití 

dále i v tvořivých dílnách, kde si vyrobily drobnosti z papíru, malovali na kámen nebo zejména 

malé princezny se ozdobily ručně vyráběnými šperky. 

Třešničkou na dortu se stal výbuch sopky, o jejíž vznik se postarali také žáci naší školy. 

Výstavka prací našich žáků i naučná stezka budou součástí CPVV po dobu celého měsíce března. 

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří přišli naši akci podpořit a zapojili se do připravených 

aktivit. 

 

Pavla Kotoučková 

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

Jak jsme rozzářili školu 
 

Pondělí 14. února, tedy sv. Valentýna, jsme si ve škole zpříjemnili barvami lásky. 

Školní parlament na pracovišti Slovákova na tento den vyhlásil akci “Rozzáříme 

spolu naši školu!”  

Hlavním důvodem, proč žáci, učitelé, ale také třeba paní kuchařky přišli do školy převážně v 

červené či růžové barvě, ovšem nebyl samotný svátek zamilovaných, nýbrž chuť na chvíli vystoupit 

z onoho dlouhého šedivého období plného testování, karantén a obav z nemoci.  

A abychom si den užili naplno, třídy jsme si vyzdobili v barvách lásky a podařilo se nám 

vytvořit také na krátký okamžik několik krásných srdíček. 

Pavla Kotoučková 
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Noc s Andersenem 

V pátek 1. dubna 2022 se konala na škole Noc s Andersenem. Zapojila se do ní 

většina tříd 1. stupně. 
 Ve 2. G děti absolvovaly následující aktivity: 

- Beseda s knihou – pohádky od Andersena, ilustrátoři – ukázky  

- Četba – Ošklivé káčátko 

- Výroba bílé labutě 

- Řešení kvízu a sladká 

odměna 

- Filmové představení 

 „Tajemství staré bambitky“ 

 

Text a foto: Jana Čániová, Pavla Kotoučková 

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

Druháčci se zdokonalili ve zdravovědě 
 

Dne 11. 4. 2022 jsme využili nabídky Mgr. Moniky Šplíchalové a účastnili se 

programu „Interaktivní činnosti“ na boskovické škole VOŠ a SŠ, Komenská.  
Studenti se na nás připravili velice zodpovědně. Tři třídy našich 

druháčků se rozmístily ve třech speciálně vybavených třídách, v nichž na 

nás čekala stanoviště zaměřená na témata: 

Lidské tělo – orgány a jejich funkce 

Zdravé a nezdravé potraviny  

Resuscitace osoby 

První pomoc 

Přesun osoby 

Péče o kojence 

Děti nadšeně plnily úkoly, poslouchaly stetoskopem tlukot srdce 

spolužáků, měřili si navzájem teplotu, leželi ve speciálních postelích jako 

opravdoví pacienti, vyzkoušeli si mnoho praktických dovedností.  Za 

získané vědomosti obdrželi potvrzení v průkazu a na závěr okusily i malé 

občerstvení. 

Dvouhodinová akce probíhala ve velice dobře vybavených 

třídách, příjemný kolektiv učitelů i studentů navodil pohodovou 

atmosféru. Ocenila jsem i pomoc dvou studentů, kteří pomohli našemu 

vozíčkáři Vojtíškovi – vynesli ho i s vozíčkem do druhého patra, aby 

s námi mohl vše zažít. 

Závěrem bych chtěla celému kolektivu VOŠ a SŠ Boskovice poděkovat za velmi vydařenou akci. 

Škole bych přála hodně úspěchů, a zejména dostatek šikovných studentů u letošních přijímacích zkoušek. 

Mají se na co těšit – čeká je studium v moderní, kvalitně vybavené škole. 

Za kolektiv učitelů a žáků druhých tříd ze ZŠ Boskovice, Slovákova Mgr. Hana Klosová  
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Návštěva Vyšší odborné školy  

a střední školy Boskovice 
 

Žáci třetích ročníků (3. E, F, G) Základní 

školy Boskovice – Slovákova dostali 

zajímavou nabídku, která se nedala 

odmítnout. 
25. dubna 2022 jsme poprvé vstoupili do 

prostor Vyšší odborné školy a střední školy 

Boskovice. Dostalo se nám vřelého přivítání. A to 

jsme ještě netušili, jak úžasný program nás čeká.  

Ve třech třídách byla připravena různá stanoviště 

zaměřená na zdravovědu a první pomoc. Děti si 

vyzkoušely např. přebalování a převlékání miminka 

(panenky), velmi se pobavily, když si mohly 

vyzkoušet polohování postele pro pacienty. Učily se 

rozlišovat zdravou a nezdravou výživu, seznámily se 

s funkcemi některých vnitřních orgánů člověka, vyzkoušely si umělou masáž srdce a plnily ještě spoustu 

dalších zajímavých úkolů.  U každého stanoviště obdržely nějakou odměnu.  

Naši žáčci si tak hravou formou rozšířili své poznatky z oblasti zdraví člověka po praktické i 

teoretické stránce. Z akce odcházeli plni zážitků, dojmů a dobré nálady. 

Interaktivní program připravili pro děti studenti a vyučující Vyšší odborné školy a středí školy 

Boskovice. Patří jim od nás velké poděkování za uskutečnění dobrého nápadu a vzorně připravený projekt.  

                       Dana Šamšulová,3. G 

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

Ponožkový den 
Den 21. 3. je nejen prvním jarním dnem, ale připomínáme si také Světový den 

Downova syndromu. 
A proč zrovna 21. 3.?  

Právě 21. chromozom mají totiž lidé s Downovým syndromem hned 3krát. Downův syndrom je 

považován za genetickou náhodu, vyskytuje se celosvětově ve všech zemích, národech, etnikách i sociálně-

ekonomických třídách. 

Proč zrovna PONOŽKOVÝ den? 

Protože nožky patami k sobě znázorňují právě chromozom X, který mají lidé s Downovým 

syndromem NAVÍC a liché ponožky podtrhnou jeho výjimečnost. A tu jsme si připomněli díky akci 

vyhlášené školním parlamentem také. Děkuji všem zapojeným žákům. 

 

       
Pavla Kotoučková 
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Tvoření v 2. G 
Třída 2. G s paní učitelkou Čániovou využívá každou chvilku pro tvoření z nejrůz-

nějších materiálů. 
A i když jsou děti nemocné a sejde se jich ve škole jen malá hrstka, vyjdou do přírody a 

výuku si zpestří tvořením z přírodnin. Prostor dostalo také setí do květináčů. Takto se 2. G těšila na 

jaro. 

       
 

Děti 2. G se také připravily na svátek maminek a vyrobily ke Dni matek přáníčka. A aby 

udělaly radost i dalším, napsali též dopis spolužačce Natálce do lázní, kde se zotavovala po operaci. 

     
 

Druháci se zapojili také do projektu Voda. Projekt jsme zrealizovali skoro ve všech předmětech. 

Přání naší vodě VV + PČ, zamyšlení, kdo všechno vodu potřebuje – v Čajsu, v Čj – probíráme 

slovní druhy – vyvození přídavných jmen – JAKÁ JE VODA? JAKÁ MŮŽE BÝT? 

 

 
Jana Čániová 
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Valentýnský týden 
 
Legendou o svatém Valentýnovi zahájily v pondělí 7. 2. děti ve všech odděleních 

letošní Valentýnský týden.  
Připomněli jsme si, jak je důležité využít každou příležitost k 

obdarování svých nejmilejších alespoň malou drobností, která nás kromě 

naší snahy a trpělivosti vůbec nic nestojí, ale přitom tolik potěší. Do 

srdíček se oblékla také naše okna, vestibul i oddělení, ve kterých děti 

s chutí vyráběly nejrůznější „valentýnky“, srdíčkové zápichy, věnečky i 

veselá srdíčková zvířátka.  

Všem obdarovaným přejeme spoustu radosti!! 

ŠD 

 

Valentýnská pošta 
 

Po nucené covidové pauze se ve vestibulu ŠD opět objevila obří 

růžová schránka, kterou jsme letos s radostí znovu využili k 

tomu, abychom v období před svátkem sv. Valentýna tvořili, 

kreslili a psali letošní „valentýnky“ pro svoje nejlepší 

kamarády. 
V pondělí 14. února jsme se pak společně sešli, schránku otevřeli a 

během krátké chvilky všechny srdíčkové obálky našly svoje šťastné 

majitele, kterým přinesly spoustu opravdové radosti. Tak zase za rok! 

ŠD 

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

Slavíme masopust 
 

V úterý 1. 3. 2022 si naše praktikantky ze SPgŠ připravily pro děti maškarní 

odpoledne, kterým jsme si připomněli staré zvyky a obyčeje spojené s obdobím 

masopustu.  
Při přípravě masek jsme se mohli vyřádit podle vlastní fantazie, protože převleky měly být 

legrační, veselé, bláznivé... Během odpoledne na nás čekaly stejně veselé soutěže, za které děti na 

závěr sbíraly odměny, a vše vyvrcholilo v malé tělocvičně závěrečnou diskotékou s tancem a hrami. 

ŠD 
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Boskovice prehistorické očima ŠD 
 
V pátek 18. března se naše škola proměnila v jednu velkou expozici, která měla 

připomenout dva významné a uznávané rodáky z našeho města – Karla Absolona a 

Josefa Augustu.  
Jejich memoriál se zároveň stal úvodem k nadcházejícím oslavám 800. výročí první písemné 

zmínky o Boskovicích. 

I naše družina se připojila k široké nabídce aktivit, kterých se mohla veřejnost v tento den 

zúčastnit. Pro jeho úzké propojení s malířem a ilustrátorem knih o pravěku Zdeňkem Burianem, 

jsme si pro inspiraci k našemu tvoření zvolili osobnost Josefa Augusty.  

Život v pravěku je i přes veškeré vědecké objevy stále tak trochu neznámou, proto zajímá 

snad každého člověka a děti obzvlášť. Proto jsme od začátku března hledali nápady 

v encyklopediích, knihách, na webových stránkách, prohlíželi si zmenšené modely a figurky 

pravěkých zvířat. V našich kroužcích jsme se pak s chutí pustili do kolektivní panoramatické práce 

s využitím různých výtvarných i pracovně technických postupů. Naše pravěká zvířata následně 

doplnila jejich mláďata a pravé dinosauří hnízdo s vejci, stejně tak i pravěké stromy.  

Celou práci jsme použili k výzdobě místnosti, kde probíhaly pravěké tvořivé dílničky, v 

nichž si návštěvníci mohli z kartonu vyrobit malé mládě dinosaura ve vajíčku a nebo 3D model 

různých druhů dinosaurů bez použití lepidla. Mnozí naši dekoraci využili také jako fotokoutek. 

V současnosti se s naší dino rodinkou můžete potkat ve vestibulu školní družiny, kde se 

určitě právě teď raduje z dalšího malého přírůstku  

ŠD 

    

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

Vlajkování 2022 
 

Společné vytvoření návrhu družinové vlajky už neodmyslitelně 

patří ke každoročním událostem v naší školní družině.  
Letos jsme opět dodrželi tradici a na vlajce se objevily všechny 

barvy, kterými označujeme naše oddělení. Každé z dětí si z otisků svých 

prstů vytvořilo první písmeno svého jména a jednoduchým dokreslením 

vznikl řetěz malých človíčků – kamarádů, protože těmi nejlepšími se 

v družině ze všech sil všichni snažíme být… 

 

ŠD 
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VELKÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

 

„MŮJ NEJMILEJŠÍ POHÁDKOVÝ HRDINA“ 
 

V letošním školním roce slavíme v naší družině malé jubileum – už desátým rokem 

jsme registrovanými členy celostátní kampaně „Celé Česko čte dětem“ a jsme za to 

moc rádi. 
Rok našich družinových oslav jsme zahájili vyhlášením velké výtvarné soutěže, kdy děti 

měly za úkol popřemýšlet, který hrdina z jejich oblíbené knížky je jim nejbližší a nejmilejší a 

ke kterému se při četbě rádi vrací. 

Poslední dva lednové týdny se pak děti ve všech pěti odděleních s chutí věnovaly kreslení 

a malování, při kterém si sami zvolili formát práce i techniku.   

S velkým očekáváním jsme se pak sešli ke slavnostnímu vyhlášení nejlepších autorů 

a představení jejich prací. 

Oceněnými malíři z naší školní družiny, kteří obsadili příčky nejvyšší, jsou: 

 

   1. místo: Karinka Kejíková, Anička Veverková, Anetka Zábojová, Natálka Kratochvílová  

                  a Terezka Přikrylová. 

   2. místo: Terezka Žilková, Adélka Podvalová, Ellinka Kotoučková, Sofinka Pospíšilová 

                  a Hanička Nejezová.                

   3. místo:  Milánek Staněk, Šimonek Charvát, Viktorka Andrlíková, Emmička Vlachová 

                  a Bára Kopecká          

 

      K velkému úspěchu gratulujeme a 

zároveň děkujeme všem našim dětem, které 

s chutí a radostí tvořily, svoje práce dokončily 

a podpořily tak tento úžasný projekt pro děti!! 

  Vítězné práce spolu s řadou dalších, 

jsou ke zhlédnutí ve vestibulu ŠD na 

celoroční stálé           

výstavě od začátku dubna. 

                                                                                                                     

Alena Koutná     

 

 

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

 

Přivítali jsme budoucí prvňáčky 
(PaK) – V druhé polovině března k nám na školu zavítaly děti z mateřských škol, 

které se už po prázdninách stanou žáky základní školy. 
Pro předškoláky si paní učitelky prvních tříd 

připravily s dětmi naší školy krátké divadelní představení, 

kterým provázeli Mach a Šebestová, ale dostavil se též 

Křemílek s Vochomůrkou. 

Po přivítání ve třídě pak předškoláci pokračovali 

v prohlídce školy a aktivitami nachystanými v tělocvičně. 

Už se moc těšíme na nové kamarády, s nimiž už se 

zanedlouho budeme na chodbách naší školy potkávat. 
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Anglická burza poosmé 
 

V pátek 8. dubna 2022 se v jídelně na ZŠ Boskovice pracoviště Slovákova po 2leté 

covidové pauze konal již 8. ročník Anglické burzy.  
Všechny přítomné přivítala vedoucí vychovatelka Alena Koutná. Již po osmé se školní 

jídelna proměnila v tržnici s Anglickou burzou s vyzdobenými stánky, které nesly jména či 

přezdívky svých prodejců. Byly tu k vidění jak rukodělné výrobky, některé již laděné do blížících 

se Velikonoc, na jiném jste si mohli zakoupit sazenice. Kousek dál stál stánek se sladkostmi, které 

tu převažovaly. Ale i milovníci masa či chlebíčků s uzeninou si přišli na své. Burza se setkala 

opravdu s velkou návštěvností i množstvím stánků. Jedna paní mi povídá: „Přijeli jsme 

z Podkrkonoší, ale je to tu neuvěřitelně bohaté.“ 

Také jste si zde mohli pořídit portrét nebo si zakoupené laskominy zabalit a odnést s sebou. 

V předsálí se nacházela kavárnička, kde jste mohli dostat kávu, čaj nebo džus.  

Do letošního ročníku burzy se aktivně zapojila čtyřicítka rodin, kterým za jejich výbornou 

spolupráci a hlavně nadšení mnohokrát děkujeme! 

ŠD 

 

     
 

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

Když svátky jara byly za dveřmi 
 

…a s nimi i tolik očekávaný první jarní den!  
Děti si čas čekání na teplé jarní sluníčko krátily nejrůznějšími výtvarnými a pracovními 

činnostmi – do jarního barevného kabátku se postupně převlékly prostory celého pavilonu školní 

družiny a také všechna oddělení. V úterý 5. 4. jsme se pak 

všichni sešli při slavnostním zahájení tradičních Jarních 

dílniček, jejichž náplň i vedení si vzaly na starost naši 

praktikanti ze 4. roč. SPgŠ.  

Připravili pětici pracovních stanovišť, ze kterých si 

děti buď mohly vybrat, anebo se pokusit zvládnout vytvořit 

výrobky všechny. Celé řadě z nich se to podařilo a z dílen si 

odnášely ozdobné zápichy, jarní korálky, ovečku, 

přáníčko… 

Pak už stačilo jen ozdobit naše domovy a svátky jara 

mohly začít!  

ŠD 
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BozaCon 2022 
 

V pátek 18. 3. 2022 se obě páté třídy ZŠ Slovákova zúčastnily unikátního festivalu 

sci-fi, fantasy, deskových her a komiksu zvaného BozaCon.  
Akci organizovalo boskovické kino společně s knihovnou i kulturou. Žáci se moc těšili na 

obrázky komiksových kreslířů a hlavně na besedu se spisovatelem Vojtěchem Matochou, jehož dílo 

Prašina je mezi dětmi velmi oblíbené. A kdo by tuto autorovu prvotinu náhodou neznal, ten měl 

možnost se do ní začíst ve škole v hodinách čtení. Dětem se příběh i autor moc líbil, nechaly si jeho 

autogram zapsat do vlastních výtisků knih či deníčků a z celé akce odcházely moc spokojeny, 

zvláště poté, co navštívily Minecraft nebo Amanita Design hernu, vyzkoušely deskové hry a kvíz 

Pána prstenů.  

Možnost vzít si zdarma domů celou řadu plakátů, pak už byla jen třešničkou na pomyslném 

dortu celé akce. 

Jana Richterová, Marie Švancarová 

 

 

Také některé třídy 2. stupně zavítaly na BozaCon. Účastnily se připravených aktivit, jako 

hraní her v hráčském doupěti, někteří využili zábavy ve fotokoutku, prohlédli jsme si také výstavu 

prací nejen našich žáků, nalákaly nás stánky s komiksovými knihami a nejrůznějšími stolními 

hrami, a některé třídy se také zúčastnily další z besed s Vojtěchem Matochou. 

 

Zde několik recenzí žáků 7. F na besedu: 

 
Beseda byla zábavná, líbilo se mi, jak se spisovatel vyjadřoval, byl vtipný, měl příliš moc otázek a moc mě 

to navnadilo, abych si knihu Prašina přečetla. 

Sofie 

Ve zkratce se mi beseda líbila, nenudil jsem se u ní, Matocha vyprávěl hezky a srozumitelně, líbilo se mi, že 

mohli mluvit i lidé, co naslouchali, a ani jsem nevnímal, že by tak utíkal čas. 

Šimon S. 

Vzhledem k tomu, že jsem si chtěla knížku už nějakou dobu přečíst, tak jsem se na besedu moc těšila a užila 

jsem si ji. Dověděla jsem se důvody k některým událostem v knize. 

Elen 

Beseda se mi velice líbila, protože jsem se dověděl hromadu nových informací. Přišla mi sice krátká, ale 

chápu časové vytížení spisovatele. Bylo pro mě velice zajímavé, že se spisovatel nevěnuje pouze psaní. 

David 

Beseda byla super. Spisovatel odpovídal na otázky. Nejvíce se mi líbilo smýšlení příběhu. 

Adam 
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Den Země 
(PaK) – Den Země jsme si na Slovákově připomněli i letos. Téma bylo Les a jeho 

obyvatelé, ale učitelé připomněli také další oblasti, které se k ekologii vztahují. 
Třída 2. G oslavila Den Země prací i zábavou. V hodině Čajsu a českého jazyka vytvářeli 

myšlenkové mapy na téma „Les“. Povídali si o funkci lesa, o jeho důležitosti, problémech a 

ochraně. Opakovali si také rostliny a živočichy, které v lese můžeme potkat.  

V okolí školy posbírali odpadky a vložili je do správných kontejnerů. Ve výtvarné výchově 

vyrobili přáníčko pro naši Zemi. 
 

      
 

V 7. F si žáci nejprve formou skupinové práce připomněli, na jaké stopy zvířat můžeme 

v lese narazit a jaké stromy jsou u nás v lesích časté. Poté výtvarně zpracovali planetu Zemi a okolo 

nalepili svá předsevzetí, jak ji mohou chránit. Nakonec se třída vydala do okolních lesů směrem 

k přehradě, aby se podívala, jak jsou na tom v poslední době naše stromy. 
 

      

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

Rodilý mluvčí ve španělštině 
Ve čtvrtek 7. 4. 2022 navštívil žáky předmětu španělský jazyk rodilý mluvčí – pan Oscar.  

Přišel k nám jako cizinec, o kterém měli žáci 

za úkol zjistit co nejvíce informací. Žáci se ho ptali 

ve španělštině odkud je, jak se jmenuje, kolik je mu 

let, proč žije v České republice, jak se mu u nás líbí, 

jaké ja jeho oblíbená hudba, sport, jídlo atd. Když 

zjistili téměř vše, sami jeden po druhém představili 

sebe, svou rodinu a svoje záliby. Pro děti i pana 

Oscara to byl velmi přínosný zážitek. 

 

Lída Živná 
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Štafetový pohár 
 

Dne 13. 4. 2022 se děti z naší školy zúčastnily soutěže Štafetového 

poháru – atletického běhu smíšených štafet.  
Celkem 19 žáků z 2., 3. a 5. tříd cestovalo ráno vlakem do Blanska na 

stadion, aby se utkalo s družstvy z dalších 5 škol z okresu Blansko. 

Štafeta se běžela celkem čtyřikrát. Poprvé běželo 8 žáků (chlapců a 

děvčat) z 1.–2. tříd. Družstvo naší školy doběhlo jako druhé. Druhou štafetu 

běželi žáci 4. a 5. tříd a skončili na čtvrtém místě. Další dva běhy běžela 

družstva chlapců a dívek smíchaná z žáků 1. až 5. tříd. – oba tyto běhy jsme 

skončili na třetí pozici.  

Zdálo se, že 3. místo je naše, ale museli jsme ještě nervózně čekat na konečný součet všech 

časů, ve kterém jsme nakonec o 2 sekundy porazili družstvo lysické školy, a získali tak krásné třetí 

místo – bronzovou medaili. 

Radost dětí byla veliká. Z Blanska jsme si dovezli červený pohár (umístěný u hlavního 

vchodu naší školy), diplom a bronzové medaile pro všechny zúčastněné žáky. 

Cestou zpět jsme dokonce získali batoh, který jeden žák zapomněl ve vlaku, a vrátili jsme se 

tak kompletní. Na soutěž doprovodily žáky učitelky: Renata Wetterová a Lída Živná. 

Lída Živná 

 

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

Živá hudba v divadle Radost 
V pátek 22. 4. jsme se autobusem dopravili do divadla Radost v Brně.  

Divadelní představení bylo ztvárněno podle díla Kytice, kterou napsal K. J. Erben. Premiéra 

představení se uskutečnila 14. 4. 2012, režíroval ji Petr Nosálek. Jeho režie o baladách z Kytice byla 

spíše hororová. Novou dnešní podobu režíroval Ondřej Nosálek. Celé představení trvalo 1 hodinu a 

20 minut. 

Herci předváděli 5 balad – Kytice, Vrba, Vodník, Zlatý kolovrat a Svatební košile.  

V divadle mě ohromila živá hudba, kouřové efekty a hlavně moderní a vtipné provedení u balady 

Zlatý kolovrat. U balady Vodník mě překvapilo, že si herci dělali své vlastní zvukové efekty, např. 

kloktání vody. Výkon herců byl výborný, mluvili nahlas a zřetelně a proudily z nich všechny 

emoce. Skvěle se i na pódiu pohybovali.  

Někomu by mohl vadit zápach z kouře, který se chvilkami objevoval. U balady Svatební 

košile jsem občas špatně rozuměla zpívaným částem.  

Určitě bych toto představení doporučila, mělo atmosféru, emoce a povedené kulisy. 

 

Adéla Valentová, 8. H 
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Kytice v divadle Radost 
V pátek 22. 4. jsme navštívili brněnské divadlo Radost, kde jsme zhlédli představení 

s názvem Kytice. 
Kytici napsal K. J. Erben v 19. století. Divadelní ztvárnění mělo v divadle Radost premiéru 

14. 4. 2012 pod režií Petra Nosálka. Avšak od té doby bylo lehce pozměněno pod vedením Ondřeje 

Nosálka. Představení trvá asi 80 minut.  

Zhlédli jsme balady Kytice, Vrba, Vodník, Zlatý kolovrat a Svatební košili. Během 

představení hrála živá hudba, probíhaly i kouřové efekty. Herci mluvili nahlas a zřetelně a po jevišti 

skoro tančili. Kulisy byly velké a hezké, byť se moc neměnily. Loutky byly krásné, ale myslím, že 

některé loutkové scény mohli hrát herci.  

I přes pár drobností hodnotím představení jako velmi povedené a vtipné, moc jsme si jej se 

třídou žili a určitě doporučuji se na něj podívat. 

        Kristýna Zouharová, 8. H 

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

Mezinárodní den tance 
Mezinárodní den tance je celosvětově 

uznávaný svátek zapsaný pod UNESCO, 

který každoročně připadá na 29. dubna, tedy 

na den narození velkého tanečního 

reformátora Jeana-Georgese Noverrea, tvůrce 

moderního baletu.  
Cílem Mezinárodního dne tance je oslavit tanec, 

překonat všechny politické, kulturní a etnické bariéry a 

spojit lidi společným jazykem – tancem! 

A protože ZŠ Slovákova žije již déle než měsíc 

poměrně multikulturně, zejména díky příchodu dětí 

z Ukrajiny, vzali jsme si na mušku toto téma v hodinách 

hudební výchovy, výchovy k občanství i češtiny se 

šesťáky i sedmáky. 

Žáci se v češtině-slohu seznámili s historií tance, tvořili jsme myšlenkovou mapu a poznávali 

nejrůznější druhy tanců ze všech koutů světa. Následně jsme si na mapě vyhledali jejich domovinu, dále 

jsme luštili v hudebce osmisměrku a sestavovali taneční domino, zhlédli jsme krátké video věnované evoluci 

tance, jehož součástí byl též vývoj hudebních stylů i taneční módy. V souvislosti se 70. výročím založení 

tanečního souboru Velen jsme neopomněli ani zmínku o místních folklórních tancích. Děti pracovaly 

samostatně, ve dvojicích i skupinkách. 

Ve Vko jsme si připomněli činnost nadnárodní organizace UNESCO, na jejíž listinu je zapsán také 

slovácký verbuňk, řeč přišla též na český tanec polku, kterou jsme si zkusili v hudebce i zatancovat. 

Se šesťáky jsme toto multikulturní téma završili sestavením kresleného a následně slepeného 3D 

orchestru a hrou ANO-NE.  

Celým projektem se nesl duch multikultury, neboť se v podstatě plnohodnotně mohly zapojit také 

ukrajinské či mongolské děti. 

Pavla Kotoučková 
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Hra na město ve Vko a Inf 
 

Projekt Hra na město jsme odstartovali v únoru 2022. Děti se postupně seznámily 

s chodem města, pracovali s mapou Boskovic, prohlédli 

jsme si zdejší památky na fotografii v historické podobě a 

porovnali se současností – děti si zasoutěžily ve svém 

odhadu, zda by památky vůbec ještě poznaly, a to jak v 

exteriéru, tak i v interiéru.  
Na tuto část jsme pak navázali prohlídkou židovské čtvrti v 

Bce, při níž jsme zavítali také do některých unikátních objektů, jako 

je mikve a synagoga. 

Další částí projektu byl samotný chod obce. Povídali jsme si 

o zastupitelstvu, zmínili pojmy starosta, místostarosta i rada města, 

zavadili jsme také o symboliku kulatého stolu jako symbolu 

rovnosti a prohlédli si na fotce a poté i ve skutečnosti kulatý stůl, u 

něhož zasedá rada města. Společně jsme si probádali také strukturu městského úřadu, obohatili jsme 

slovní zásobu o slovo odbory a děti se pokusily spojit v jednoduché aktivitě, co by na jednotlivých 

odborech mohly jednou řešit. 

Poslední hodiny projektu v rámci Vko jsme věnovali volbám. Žáci si sestavili své „politické 

strany“, které jsme zaměřili sportovně, kulturně, pro 

moderní rozvoj, pro rodiny s dětmi a ekologicky. Své 

volební programy žáci prezentovali následně před třídou 

a pokoušeli se oslovit své potenciální voliče mezi 

spolužáky. Následující hodinu děti získaly alespoň na 

chvíli aktivní i pasivní volební právo a za přítomnosti 

velkého státního znaku si na připravené volební lístky s 

razítkem doplnily své volební preference a vhodili lístky 

do volební urny. Vzhledem ke třem vítězným stranám 

jsme si také vysvětlili, jaké povinnosti by zvoleným 

nastaly po volbách, jaké by se mohly vytvářet koalice na 

základě sestavených programů apod. 

Toto všechno si pak děti ujasnily ještě při návštěvě městského úřadu, kde je pan tajemník 

Škvařil provedl, podiskutoval s nimi a nakonec i velmi pochválil, jako nejlépe připravené a aktivní 

děti na letošní návštěvě MěÚ. Zde se také žáci na chvíli potkali s panem starostou Dohnálkem i 

místostarostou Malachem, poseděli si v jejich kancelářích a nahlédli na náměstí z balkonu radnice. 
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Také v informatice jsme se projektu dotkli. Využili jsme dosavadních znalostí a 

zkušeností z práce s úpravou textu a vkládáním obrázků a na založenou virtuální nástěnku Padlet 

si každý vytvořil svůj jedinečný příspěvek o vybraném objektu či kulturní akci v Boskovicích.  

Nakonec jsme projekt zakončili prací s webovými stránkami Boskovic, kde jsme si prohlédli 

nejen jejich strukturu a kroniku města, ale zajímali se také o současně dění ve městě. 

 

Pavla Kotoučková 

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

Hra na město v hodinách češtiny  

a výtvarné výchovy 
 

Žáci 6. G se zapojili do projektu Hra na město také v předmětech český jazyk a vý-

tvarná výchova.  
V literatuře žáci ve skupinách pracovali s texty jednotlivých boskovických pověstí. Každá 

skupina si svoji vybranou pověst přečetla a rozkreslila ji do obrázkové osnovy, doplněné krátkým 

textovým doprovodem. Připojen byl i úkol badatelsko-fotografický, kdy skupiny musely zjistit, kde 

se daná místa z pověstí nacházejí, a nafotit jejich současnou podobu.  

V hodinách slohu se žáci věnovali popisu míst na Boskovicku, na kterých není něco v 

pořádku. Nejprve tato místa nafotili (odpadky, nepořádek u kontejnerů, posprejované domy, 

neuklizené chodníky apod.) a posléze popisovali a přemýšleli o možnostech nápravy. 

Ve výtvarné výchově si žáci snažili představit, jak asi vypadal boskovický hrad v minulosti. 

Svoje výtvarné ztvárnění hradu nakonec mohli srovnat s jeho předpokládanou historickou podobou. 

 

Pavlína Vítková 

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

Knihožrouti 
 

(PaK) – Děli z 2. G navštívily knihovnu a při krásné 

besedě zjistily, jak se stát knihožroutem a kdo je 

knihomol. 
Věříme, že se z nich časem stanou knihomolové a 

zakousnou se do nepřeberného množství knih, které dnes trh 

nabízí. 
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Postav most 
 

(PaK) – Dne 11. února 2022 se tradičně účastnili žáci 9. ročníku naší školy letovické 

soutěže ve stavění mostů. 
Letošní ročník byl bro naše žáky velmi úspěšným. Tým 9. F vyhrál 1. místo v soutěži Postav 

most v kategorii 2 a současně se stal absolutním vítězem soutěže. Druhý tým naší školy vybojoval 

3. místo v kategorii 2.  

Mosty jste si mohli prohlédnout během února a března u hlavního vchodu školy. Všem 

zúčastněným gratulujeme! 

         

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

Turnaj ve stolním tenise na Slovákově 
 

V březnu jste na naší škole mohli velmi často slyšet specifické zvuky pingpongového 

míčku, neboť se konal turnaj ve stolním tenise.  
Přihlásilo se celkem 36 hráčů a hráček, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. Sportovní 

klání vyvrcholilo v úterý 29. března semifinálovými a finálovými boji.  

Kategorii 6.–7. ročník ovládla žákyně 6. G Beata Gebelová, která v napínavé třísetové bitvě 

zvítězila nad spolužákem Adamem Sklenářem. Na stupních vítězů je doplnil Michal Vondál.  

Vítězem druhé kategorie (8.–9. ročník) se stal Jáchym Gebel z 9. G, který svedl finálový boj se 

spolužákem Richardem Vyšehradem. Zápas o třetí místo po velmi vyrovnané hře ovládl Tomáš 

Korčák z 8. G.  

Gratulujeme vítězům, děkujeme všem zúčastněným za pěkné sportovní výkony a fair play 

hru a těšíme se na další turnaj.      

           Renata Wetterová  
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Literární soutěž 
V průběhu měsíců únor a březen 2022 vyhlásila Komise českého jazyka literární 

soutěž pro všechny žáky naší školy, která nesla název Jak šel brousek na vandr aneb 

Škola hrou.  
Soutěž měla mimo jiné připomenout naše dvě významná literárně-historická výročí, tedy 

100 let od narození básníka Jana Skácela a 430 let od narození Učitele národů, Jana Amose 

Komenského. 

Tématem se pro děti stala pohádka. Mohly přepracovat libovolnou známou pohádku do 

netradiční podoby nebo mohly vymyslet pohádku dle své fantazie samy. Jako literární formu mohli 

soutěžící zvolit podobu básně, prozaického textu nebo i komiks. Z každé oblasti se nám sešlo 

několik prací. Porota složená z učitelek českého jazyka 2. stupně pečlivě texty přečetla, poradila se 

a snažila se shodnout na několika pracích, která ji oslovily nejvíce. Nakonec se rozhodla, že 

všechny práce si zaslouží odměnu alespoň drobnou odměnu v podobě pamětního listu a sladkosti.  

Paní učitelky měly opravdu velkou radost, že se do soutěže zapojili žáci 1. i 2. stupně a 

všem ještě jednou gratulují a přejí 

mnoho energie do dalších 

literárních počinů. 

 

Pavla Kotoučková 

 

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

Úspěchy na poli českého jazyka 
 

Dne 29. března 2022 se žákyně 8. G Tonička Geršlová zúčastnila okresního kola 

v Olympiádě z českého jazyka. 
 Tonička v okresním kole vybojovala krásné 3. místo a postou-

pila do krajského kola, kde sice na pozice nejvyšší už nevystoupala, 

nicméně je její výkon pro naši školu velmi reprezentativní a jsme na ni 

velmi hrdí! 

Talent nezapřela ani v recitační soutěži v Adamově, kde opět 

vybojovala 3. místo.  

A aby toho nebylo málo, zúčastnila se také školní literární 

soutěže Jak šel brousek na vandr, v níž svou prací velmi oslovila 

porotu složenou z učitelek češtiny na druhém stupni. 

Toničce moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. 

 

Pavla Kotoučková 

 



únor–květen 2022         

  

 

Pohár rozhlasu úspěšný… 
 

Ve dnech 11. a 12. května vyjeli naši nejlepší sportovci 2. stupně do Blanska na 

atletické závody. 
Mnozí skončili „na bedně“ a přivezli medaile. Gratulujeme! 

 

Kategorie 6.–7. ročník  
2. místo  běh 60m   Barbora Krejčí 

 

3. místo  skok daleký  Barbora Krejčí 

 

2. místo   štafeta 4x60m  Barbora Kratochvílová 

      Gabriela Anna Novotná 

Lucie Ondráčková 

Barbora Krejčí 

 

3. místo   štafeta 4x60m  Jan Dufek 

      Ondřej Veverka 

      Ondřej Kopečný 

      Dominik Staněk 
 

 
 

Kategorie 8.–9. ročník  
1. místo  skok daleký  Jan Hartl 

 
Světlana Hrdličková 


