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Také v letošním školním roce využíváme možnost přilepšit si čerpáním 
dotací z tzv. „šablon“ – tedy dotací zaměřených na zlepšování 
konkrétních oblastí ve vzdělávání.

My jsme si vybrali jednak šablony, které podporují kroužky, kde 
máme čtyři čtenářské (z toho dva anglické), dva doučovací a jeden 
kroužek deskových her. Prospěšné a dobře fungující jsou všechny, 
dosvědčuje to zájem o ně. Za sebe, jako nadšeného čtenáře, ale říkám 
– i kdyby ze šablon nevzešlo nic jiného než tyto čtyři skupinky, které se 
každý týden scházejí nad knihami, bylo by to skvělé.

Ale všechno to není. Část zaměřenou na další vzdělávání pedagogů 
využíváme na úhradu školení k Hejného metodě výuky matematiky – i 
toto se nám velmi osvědčuje a díky těmto školením a píli našich 
matematiků se metoda, kterou považujeme za přirozenou a vstřícnou k 
žákům, úspěšně ve škole zabydluje.

K tomu patří i další „šablonová“ aktivita – Kavárny pro rodiče 
věnované Hejného metodě. Pro první stupeň už běží, druhostupňové 
startují v lednu. Poznat tento způsob výuky je nejlepší na vlastní kůži, 
však se přijďte podívat a zahejnit si.

Zbývají nám ještě šablony pro vzájemnou spolupráci pedagogů, které 
„rozjedeme“ v novém pololetí. Věřím, že i tyto nám pomohou posunout 
se zas o kousek dál.

Miloslav Tvrz

Šablony pro ZŠ Horácké 
náměstí pokračují

Socha: pan učitel Růžička – práce 
žáků druhého stupně

Naše škola se zapojila do Výzvy č. 
13/2017 Ministerstva životního 
prostředí nazvané Ozdravné pobyty. 
V rámci tohoto projektu se naši žáci 
zúčastní enviromentální výuky a  
výuky v oblasti udržitelného rozvoje  

Nové projekty 

prostřednictvím ozdravných pobytů, 
které proběhnou v letech 2019 až 
2020.Dále se naše škola rozhodla 
reagovat také na Výzvu č. 16/2017 
Ministerstva životního prostředí s 
názvem Přírodní zahrady a žádat o 
dotaci na revitalizaci školní zahrady. S 
nápady na to, co by se na zahradě 
mohlo změnit, aby se nám na ní dobře 
učilo, přicházeli jak učitelé, tak děti. V 
rámci žákovského parlamentu bylo toto 
téma s dětmi prodiskutováno a byly 
osloveny jednotlivé třídy naší školy, aby 
shrnuly nápady do připraveného 
dotazníku. Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 
se konal celoškolní projekt s názvem Jak 
se žije na naší škole. 

V rámci dílny Zahradní architekt 
převedly děti svoje nápady do 
trojrozměrného světa a vytvořily 3D 
modely budoucí školní zahrady. 
Všem se práce moc povedla, 
posuďte sami na přiložených 
fotkách. V rámci projektového dne 
proběhla výstava, na které si 
vytvořené modely prohlédli žáci a 
učitelé školy. O týden později, ve 
čtvrtek 23. listopadu, jsme 
uspořádali výstavu pro rodiče. 
Modely byly k vidění také ve čtvrtek 
7. prosince v rámci Dne otevřených 
dveří. 

Petra Polášková
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Na naší škole je samozřejmostí přemýšlet o možnostech 
efektivní podpory všech žáků při jejich vzdělávání. 
Tématem nejsou pouze žáci se specifickými poruchami, 
ale také žáci ohroženi školním neúspěchem z jiných 
důvodů. Mimo vlastních aktivit využíváme projektů, které 
napomáhají poskytnutí žákům rovných podmínek pro 
vzdělávání. Nejrozsáhlejší projekt s názvem Prevence 
školní neúspěšnosti na základních školách ve městě 
Brně navazuje na dvouletou tradici. Cílem projektu je 
plošná podpora ZŠ při realizaci společného vzdělávání, 
prevence školní neúspěšnosti, podpora začleňování 
žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně 
odlišného prostředí. Do podpůrných aktivit je zapojeno 
68 základních škol a 7 organizací neformálního 
vzdělávání. 

V předešlé formě projektu převládala podpora 
zacílená na konkrétní žáky prostřednictvím doučování a 
intervence omezující možné výukové obtíže. 

Současná podoba projektových činností je výrazně 
pestřejší. Zahrnuje široké spektrum příležitostí pro rozvoj 
vzdělávacích, pracovních i sociálních kompetencí. 
Zaměřuje se také na vhodný výběr budoucího povolání, 
spolupráci školy s rodinou a dalšími subjekty. 

Pro prevenci školní neúspěšnosti škola po dohodě s 
rodiči poskytuje doučování 25 žákům nad rámec běžné 
výuky. Aktivity vedou pedagogičtí pracovníci – 
doučovatelé, dříve tzv.mentoři, kteří se snaží posílit u 
přihlášených žáků kompetence k učení. 

Projekt Prevence školní 
neúspěšnosti na základních 
školách ve městě Brně

V roce 2017 se naše škola se zúčastnila mnoha konferencí 
ve vzdělávání. Tyto akce jsme nenavštěvovali z donucení, 
ale viděli jsme v nich příležitost se vzdělávat i prezentovat 
práci naší školy.

MAS – Místní akční plán rozvoje školství v SO ORP 
Vyškovsko

K programu této konference patřilo sdílení podmínek 
inkluze na školách místního regionu ve srovnání se 
zkušenostmi naší velké brněnské školy za účasti ředitelů 
ZŠ v regionu Vyškovska. Načerpali jsme inspiraci, 
seznámili jsme se s novou legislativou a získali praktické 
rady.

Školní expo na PdF MU 

Jednalo se o prezentaci školy pro profesory PdF MU, 
studenty a veřejnost. Nejvíce jsme zaujali individuálním 
přístupem k žákům, spoty z projektového dne „ Jak se žije 
na Horáckém nám.“, které vytvořili žáci naší školy, 
zařazením hodnotového vzdělání do výuky a autorskými 
učebnicemi kolegyně Mgr. Paškové. 

Konference PPRCH JMK za účasti Ministerstva 
školství 

Na konferenci s názvem „Bezpečné klima ve školách 
JMK" jsme připravili samostatný vstup za naši školu. 
Zabývali jsme se vnitřní podporou učitelů naší školy, 
založenou na interním mentoringu. Tuto aktivitu doplňují 
pravidelná setkání formou intervizních skupin učitelů 
(sdílení praxe a osvědčených postupů při práci se třídou), 
dále efektivně vedené třídnické hodiny, spolupráce s 
týmem poradenského pracoviště, posílení informovanosti 
rodičů (společná setkávání – tématické dílny) a využívání 
spolupráce s dalšími odbornými organizacemi. Na závěr 
jsme naši podporu konkrétně představili na základě 
kazuistiky problémového žáka naší školy.

Naše vystoupení sklidilo velký ohlas jak ze zástupců 
škol JMK, tak od zástupců ministerstva.

K bezpečnému prostředí a inkluzivnímu vzdělávání naší 
školy přispívají svojí prací asistenti pedagogů. V současné 
době zaměstnáváme na této pozici dvacet čtyři osob pod 
metodickým vedením výchovné poradkyně Mgr.Ireny 
Procházkové, která se s nimi pravidelně schází jedenkrát 
za měsíc. Práce asistentů se na naší škole daří, o čemž 
svědčí zájem Pedagogické fakulty MU, která posílá svoje 
studenty tohoto oboru ve velkém počtu k nám na praxi. A 
jak to vidí sami asistenti, si můžete přečíst v následujících 
citacích. (pokračování na další straně)

Lenka Mynářová

Vzdělávací konference 
2017/18

Při výběru střední školy a budoucího povolání jsou běžné 
poradenské služby poskytované výchovnými poradci, 
posíleny skupinovými aktivitami již u žáků 5. tříd a u 
všech ročníků druhého stupně. 

Další podporovanou vzdělávací oblastí je rozvoj 
sociálních dovedností. Žáci si mohli pro letošní školní rok 
zvolit z nabídky zájmových útvarů i kroužek aktivního 
občanství a rozvoje sociální gramotnosti. Setkání žáků je 
propojeno s akcemi školy prostřednictvím žákovského 
parlamentu. Informovanost rodičů posilují tradiční 
schůzky, kavárničky a tematické workshopy.

Na efektivitu všech poskytovaných služeb dohlíží 
školní koordinátor inkluze ve spolupráci se školním 
poradenským pracovištěm.

Všechny brněnské školy a organizace zapojené do 
projektu si společně vyměňují zkušenosti, kontakty, 
náměty na aktivity a zpracovávají výstupy pro projektový 
tým, který poskytuje metodické vedení. Těšíme se na 
pokračující spolupráci.

Irena Procházková
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Asistentky na naší škole:
„Práce asistenta pedagoga je velice rozmanitá. Moc mě baví, 
že každý den je jiný. Každý, kdo dělá tuto práci, musí mít 
hodně citu pro práci s lidmi. Není to jen o dětech se 
speciálními potřebami, ale i  o těch ostatních. Není nad to, 
když člověk po splnění úkolu vidí v očích to slovo "děkuji". 
Nemusí to být slyšet, ale je to důvod, proč tuhle práci mám 
ráda – jsem potřebná. Vidím, kolik jsem se o lidech naučila. 
Každý je jiný, každý má svůj pohled na věc, každý má jiné 
možnosti, ale důležité je, abychom se navzájem naučili 
fungovat spolu. Není to jenom práce, je to poslání.“ 

Lenka Nekvapilová, AP

„Pro mne jako studentku pedagogické fakulty a snad i budoucí 
učitelku je tato práce velmi cennou zkušeností a vhodným 
způsobem, jak se seznámit se školním prostředím. Paní 
učitelka třídní Lenka Tocháčková mi byla velkou oporou a 
myslím si, že už jsme „sehrané“. Zatím mě práce moc baví a 
doufám, že si tu ještě nějaký čas pobudu. Občas člověka 
zamrzí, že některý žák moji pomoc odmítá. Snažím se přijít na 
nejefektivnější způsob jak pomoct, ale současně zachovat 
individualitu žáka a neohrozit jejich pozici ve třídě“.

 Sabina Flídrová, AP

Naše škola byla vybrána a zařazena do projektu 
„Rozvojem sociální gramotnosti k úspěchu“. 
Pilířem projektu je metoda Feuersteinova 
instrumentálního obohacování (FIE z angl. 
Feuerstein Instrumental Enrichment). 

Díky podpoře z projektu jsme otevřeli dva 
kroužky, a to pro děti prvního i druhého stupně. 
Dalším dílčím cílem projektu je představování 
metody veřejnosti. Pro tento účel slouží tzv. 
centrum kolegiální podpory (CKP). Můžeme tak 
laickou i odbornou veřejnost seznamovat s 
metodou Reuvena Feuersteina, díky níž dochází 
k rozvoji poznávacích funkcí a sociálních 
dovedností, tzv. soft skills. 

V rámci CKP proběhlo u nás ve škole již 
několik „ochutnávek“ metody pro rodiče našich 
žáků. Pro druhé pololetí plánujeme další 
„ochutnávky“, tentokrát se zaměřením na kolegy 
pedagogy z brněnských škol, školek a školských 
poradenských zařízení.

Za CKP FIE Michaela Rinková

Centrum kolegiální 
podpory pro metodu FIE Hejného metoda se za posledních pár let ohromně rozšířila jak 

do škol, tak do povědomí rodičů. 

Naše škola je jedna z těch, která je zaměřena na výuku 
Hejného metodou. Nejedná se však pouze o používání nových 
učebnic, ale zejména o přístup k výuce. Pro učitele jsou 
důležité semináře, které absolvují ve svém volném čase. 

Tam se totiž „učí“, jakou roli vlastně má učitel Hejného 
metody. Rozhodně už nepaří mezi ty, kteří přináší poučky a 
jsou středem pozornosti ve třídě. Všechny semináře pro 
vyučující, které byly a jsou plánovány v Brně, se konají na naší 
škole. Zavítá sem množství učitelů 1. i 2. stupně, dokonce i 
mateřských škol, kteří se v této oblasti dovzdělávají. 

Kromě seminářů podporuje společnost H-mat také 
kolegiální spolupráci, tzv. kolegiální podporu. Jedná se také o 
práci mezi učiteli. Každý týden se potkáváme nad tím, co se 
událo a co nás čeká v hodinách matematiky. Stručně řečeno – 
jedná se o sdílení dobré praxe. Protože to je projekt 
financovaný Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání, do kterého jsme zapojeni, dostali jsme k dispozici 
plno úžasných pomůcek, které budeme využívat v hodinách 
matematiky. Vidím v tom obrovskou podporu jak pro učitele, 
tak pro žáky. Není nad to si osahat a tím i lépe chápat 
matematiku.

CKP Hejný

Profesor Hejný Eva Blažová
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Naše škola je školou fakultní, a proto i v prvním 
pololetí tohoto školního roku probíhala praxe studentů 
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Praxe probíhala tentokrát pouze na druhém stupni. 
Od 9.října do 15. prosince realizovalo učitelskou praxi 
pět studentek a jeden student prvního semestru 
navazujícího magisterského studia. Vykonávali 
nejrůznější činnosti v roli asistenta učitele, podíleli se 
na realizaci projektů a z každého oboru realizovali tři 
vyučovací hodiny. Ve stejném období probíhala 
asistentská praxe čtyř studentek a jednoho studenta 
druhého ročníku bakalářského studia. Tato praxe je 
zcela nová. Cílem je umožnit studentům získávat a 
rozvíjet specifické dovednosti nezbytné pro činnost 
asistenta pedagoga spojené s individualizací a 
diferenciací výuky v inkluzivním prostředí školní třídy.

Za studenty obou skupin se přišli také podívat jejich 
pedagogové z fakulty.

Od 20.11. nastoupilo na souvislou praxi opět pět 
studentek a jeden student 3. semestru navazujícího 
magisterského studia. Ti již samostatně odučili 20 
vyučovacích hodin za každý studovaný obor.

Pedagogická praxe studentů

Každé páteční odpoledne se fanoušci deskových her 
scházejí v herním doupěti! Ne, nejde o žádnou zvířecí 
noru, ale o kroužek deskových her, který má na naší škole 
mnohaletou tradici.

Jako každý rok i letos jsme se v rámci kroužku vydali 
na Městský turnaj v deskových hrách. Zúčastnilo se ho 
více než 20 brněnských základních škol. V obrovské 
konkurenci uspěl Matyáš John z 9.A, který obsadil 3. 
místo v kategorii 2. stupeň. Gratulujeme!!! Vysoký počet 
bodů v kategorii 1. stupeň získali i Kuba Brídl a Martin 
Reininger ze 3.A. Všichni zúčastnění si turnaj užili a to je 
nejdůležitější!

Kroužek je otevřený pro všechny zájemce zdarma 
každý pátek v čase 14:00 – 15:30. Jeho financování 
probíhá ze SBOŠ (Sítě brněnských otevřených škol).

Tento projekt vychází ze závěrů strategického 
dokumentu Statutárního města Brna „Obecní školství ve 
městě Brně a směry jejího vývoje do roku 2013“ a z 
materiálu schváleného KVV ZMB – program Podpora 
města při vzniku otevřené školy – centra vzdělanosti. 
Projekt je zaměřen na rozvíjení doplňkových služeb v 
oblasti celoživotního učení, společného trávení volného 
času celých rodin, rozvoje dobrovolné činnosti rodičů ve 
prospěch školy, podpory výchovy ke zdravému životnímu 
stylu, zlepšování klima na škole, sportovních a kulturních 
aktivit (více na www.otevreneskoly.cz).

Alena Dostálová, Miloslav Tvrz

Herní doupě v otevřené škole

Čísla jasně ukazují, že i nadále o práci ve školství mají 
zájem zejména dívky. Studenti se svých povinností ujali 
zodpovědně a pozitivně hodnotili klima školy. 
Pedagogové byli s jejich prací spokojeni. Také na 
setkání provázejících učitelů na fakultě jsme slyšeli 
pozitivní odezvu na tyto praxe. Pevně věříme, že aspoň 
některé poznatky studenti využijí ve své budoucí profesi.

Vladimíra Chalupníková
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Už několikátý rok jsme se zúčastnili projektu 72 
hodin, který je zaměřený na pomoc nejbližšímu okolí, 
ve kterém se dobrovolníci pohybují. Může jít o pomoc 
lidem, zvířatům či životnímu prostředí a projekt musí 
být proveden během určeným 72 hodin (letos to bylo 
12. - 15.října). 

Zajímavých nápadů měla letos skupina 
dobrovolníků z 9.A hned několik, zrealizovat se nám 
však nakonec podařilo pouze jeden, ale i ten stál za 
to. Za pomoci pana učitele O. Růžičky jsme se v 
celkovém počtu 8/10 dobrovolníků vydali 12.října 
poklidit Zamilec. Mile nás potěšilo, že hájek je na 
pohled poměrně čistý, přesto jsme naplnili dva velké 
pytle na odpadky.

Doufám, že tento projekt bude na naší škole 
pokračovat i v příštích letech, protože pomáhá u žáků 
vzbudit zájem o jejich nejbližší okolí.

Jitka Bednářová

Projekt 72 hodin 

Žáci šestých ročníků se v druhé polovině září vydali 
na třídenní adaptační pobyt. Zavítali jsem do 
lesního penzionu Podmitrov, který leží uprostřed 
mezi branou Českomoravské vysočiny Tišnovem a 
Novým Městem na Moravě. Penzion je schovaný v 
údolí říčky Bobrůvky. Nedaleko penzionu se 
nachází zřícenina hradu Mitrov, kde děti bojovaly o 
záchranu krásné princezny, prošly nebezpečnými 
zkouškami, bojovaly s Fantomasem… Celé tři dny 
byly zaměřené na utváření nového kolektivu, hraní 
her, upevňování vztahů mezi dětmi a hlavně 
spolupráci dětí ve vznikajících třídách. Každá třída 
si společnými silami vytvořila také třídní vlajku. Děti 
se nevyhnuly ani učení. Poznávaly přírodu a 
fyzikální zákony. Třídenní pobyt ukončila parádní 
diskotéka. 

Přeji všem dětem, které našly na adaptačním 
pobytu kamarády, ať ve své třídě nebo jiné, aby 
jejich přátelství vydrželo celé další čtyři roky.

Tento rok se mimořádně uskutečnil i adaptační 
výjezd osmých tříd. Ze tří sedmých tříd se vytvořily 
na škol. rok 2017/18 dvě třídy osmé. Bylo potřeba 
vytvořit nové fungující kolektivy, vytvořit mezi dětmi 
nová přátelství a vztahy, které by vydržely do konce 
školní docházky.

Děti se na adaptační pobyt vydaly hned první 
týden v září. Třída 8.C s p.uč. Matulíkovou pobyla 
tři dny na Kaprálově mlýně. Třída 8.B s p.uč. 
Blažovou také navšívila mlýn, ale tentokrát 
Nemojanský. Obě třídy prožily tři krásné dny v 
přírodě, kde se mohly dokonale seznámit s novými 
spolužáky.

Jana Vlachová

Adaptační výjezd 6. a 8.tříd
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O tom, co je to mentoring, jste se, milí čtenáři, dozvěděli 
v minulém Zpravodaji. Pro nové čtenáře píši, že to je 
forma profesního a sociálního rozvoje učitele. Na naší 
škole probíhá interní mentoring, a to již třetím rokem. V 
tomto zpravodaji bych vás ráda informovala, jak pracuje 
mentorský tým složený ze tří mentorů (Romany 
Matulíkové, Lenky Mynářové, Jany Paškové) a jak 
mentoring využívají učitelé na naší škole. 

Mentorský tým připravil na výjezdní sborovnu v 
Nedvědici pro všechny dílnu na téma „Popisný jazyk“. 
Proč zrovna toto téma? Ve svém životě více používáme 
hodnotící jazyk: „Ten obrázek je krásný!“ Popisný jazyk 
nám však říká více informací: „Na obrázku jsi zvolil 
vhodně barvy, rozmístil jsi věci vyváženě...“ Ve škole je 
pro žáky přínosnější zpětná vazba popisným jazykem, 
proto jsme se rozhodli se více vzdělávat v popisném 
jazyku. Učitelé si v připravené dílně například zkusili, co 
nejvíce vypustit jazyk hodnotící a zařadit do učitelské 
praxe více popisný jazyk. Však si to také zkuste. Najděte 
si libovolného kolegu a bez přípravy se mu dívejte do očí 
a popisným jazykem popisujte jednu minutu jeho obličej. 
Že je to pro vás jednoduché? Tak to blahopřeji! Ostatní 
nesmutněte, vše se dá postupně natrénovat. Stačí to po 
troškách zkoušet.

Mentoring aneb pracujeme na sobě 

Mentorky taktéž na začátku školního roku zorganizovaly 
pro učitele obou stupňů dvě setkání, kde si mohli „cvičně“ 
vyzkoušet mentoring na sobě. Dále pod vedením mentorů 
proběhla setkání zájemců na téma „Zpětná vazba“ a 
„Formativní hodnocení“, kde se učitelé navzájem 
inspirovali, co v těchto oblastech dělají za aktivity.

Mentoring za dobu fungování na naší škole využilo 
patnáct kolegů z 2. stupně a tři kolegyně z 1. stupně. 
Každý z kolegů na sobě pracuje v různých oblastech. 
Nejčastěji se objevují zakázky na práci s třídním 
kolektivem, jak zvládat případné výukové problémy ve 
třídě a zakázky na práci na své osobě a na roli učitele. 

Mentoring má tu výhodu, že si jej každý učitel může 
„ušít“ dle svých vlastních představ. A jak mentoring 
hodnotí někteří kolegové? 

„Pro mě to byla jedna z nejužitečnějších věcí, které jsem 
tady zažila. Mentoring mi pomohl pootočit si náhled na 
situaci, která mě hodně štvala. Ve výsledku bych řekla, že 
výstup / výsledek (nevím, jak to nazvat) byl přínosný nejen 
pro mě, ale i pro děti. Myslím si, že to co vzešlo z 
mentoringu, určitě přispělo k tomu, že jsme já a moje třída 
zvládly konec školního roku ve fajn atmosféře.“

Romana Matulíková

Halloween party na Uprkově pořádaná pro žáky 4. tříd, je 
již tradiční a oblíbená akce. Sešli jsme se 2. listopadu 
2017. V 17 hodin se tedy škola zaplnila všelijakými 
čaroději, duchy, černými kočkami, příšerkami, kostlivci i 
mumiemi, a bylo vidět, že děti i rodiče si dali na výrobě 
strašidelných oblečků velmi záležet. 

Zahájili jsme strašidelnou písničkou „What's in the 
house?“ a pak jsme děti rozdělily do čtyř skupinek, které 
putovaly po jednotlivých dílničkách. Každý si tak mohl 
vyzkoušet namalovat obrázek na tričko nebo vyrobit 
kostlivce z papíru. Každý rok se také hodně nasmějeme u 
typické halloweenské hry – Bobbing for Apples, při níž se 
podle anglické tradice ústy vytahují jablíčka z vody bez 
pomoci rukou. A nakonec ti nejstatečnější prošli stezkou 
odvahy sami, někteří šli raději s kamarádem, ale nakonec 
prošli všichni a ještě vyplnili anglickou křížovku. 

Jak je vidět z přiložených fotografií, kdo se zúčastnil, 
neprohloupil! 

Jana Gregorová

Halloween na Uprkově
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I letos se uskutečnila charitativní akce 
„Krabice od bot“, kterou podpořily třídy 4.A, B, 
5.B, E, 9.A se svými učiteli. Pomáhaly i paní 
Soběslavská a Stárková. Celkem se odeslalo 
44 krabic. Doufáme, že všechny dárky se 
dostaly k dětem, kterým udělaly radost. A 
současně všem, kdo se akce účastnili, velice 
děkujeme.

Další zdařilou akcí byl vánoční jarmark, 
který se uskutečnil 20. 12. 2017 ve vestibulu 
školy na pracovišti Horácké náměstí. Na 
přípravě akce se podílely téměř všechny třídy 
a výsledky jejich snažení byly velmi zdařilé. 
Největší pochvalou výsledků jejich práce byl 
velký zájem rodičů, kteří je přišli podpořit. 
Vykoupené stánky udělaly všem dětem 
velkou radost.

Libuše Švecová

Charitativní akce Krabice od bot a vánoční jarmark
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Dvakrát ročně se zapojí všichni žáci naší školy do projektu se 
společným tématem a pracují na něm po celý den. Název 
letošního podzimního projektového dne byl JAK SE ŽIJE NA 
NAŠÍ ŠKOLE.

Na 1. stupni děti pracovaly po jednotlivých ročnících a byly 
namíchány z jednotlivých tříd do skupinek. Za každý ročník tak 
vzniklo 4 – 5 dílen s odlišným, ale vždy tvořivým programem:

verše, příběhy, dramatizace a písně na téma naše škola 

reklamní spot na život na naší škole

„výkřiky do bublin" (hashtagy), ódy na naši školu

malování obřích pastelek, navrhování školních erbů...výzdoba 
školy

výroba 3D modelů obou budov z krabiček

výroba pomůcek – dopravní značky, hodiny, počítadlo

výtvarně zpracování povolání, která mohou v naší škole potkat 
(školník, kuchařka, ředitelka, uklízečka...) 

zamýšlení se nad všemi profesemi ve škole, například kdo s 
dětmi řeší jejich problémy a pomáhá jim je překonat - školní 
psycholog

být učitelem – vymýšlení a předvádění zajímavých metod, 
dramatizace

učení se všemi smysly

vědomostní kvíz o naší škole

Naši prvňáčci uvítali ve škole předškoláky z MŠ Škrétova a 
společně si prošli pohádkovými dílnami, kde se seznámili se 
zvyklostmi na naší škole: spolupracujeme, pomáháme si, 
tvoříme a snažíme se být samostatní.

Na 2. stupni děti měly možnost vybrat si dílnu a ztvárnit v ní 
různé zajímavosti a události z naší školy. Vytvářely se sochy, 
písničky, plakáty, pexesa, básně, videa, prezentace, fyzikální 
pokusy, 3D návrhy na zlepšení naší zahrady a spousta dalších 
krásných věcí. Celý projektový den byl zakončen výstavou ve 
vestibulu školy, kde se sešli všichni žáci, poslechli si úvodní 
slovo paní ředitelky a písničky a tance z hudební dílny. Poté měli 
všichni možnost prohlédnout si výrobky, které jejich spolužáci 
vytvářeli. Na závěr nechyběl ani raut, který byl výsledkem 
kulinářské dílny.

Pro organizátory i účastníky projektu byla velkou odměnou 
přátelská a kreativní atmosféra a množství úžasných nápadů a 
výrobků.

I přes velký počet dětí a veškeré hemžení a přesuny mezi 
dílnami fungovaly. Co jsme si naplánovali, to jsme stihli a také si 
to užili. 

A tak si myslím, že se na naší škole žije dobře!

Jana Gregorová

Celoškolní projekt
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V hodinách anglického jazyka děti 
seznamujeme s tradičními svátky v 
anglicky mluvících zemích a v čem 
se liší od způsobu, jakým je 
slavíme u nás. 

Letos jsme navázali na úspěšný 
loňský ročník. Oslovila jsem 
anglicky mluvící cizince žijící v 
Brně, kteří rádi pracují s dětmi a 
jsou ochotni přijít k nám do školy a 
povědět dětem o vánočních 
tradicích u nich doma a spojit to s i 
s výrobou jednoduchých vánočních 
předmětů. Po zkušenostech z 
loňského roku bylo trochu 
snadnější takové dobrovolníky 
najít, sociální sítě mi komunikaci 
velmi usnadnily. Ve středu 6. 
prosince jsme přivítali šest lektorů 
z různých zemí: Velké Británie, 
USA, Norska a Rumunska, kteří 
pro naše žáky připravili úžasné 
dílny.  Děti se dozvěděly mnoho 
detailů o tradičním jídle, vánoční 
výzdobě i zvycích, které pak mohly 
srovnávat s naší tradicí. Dílny 
trvaly dvě hodiny a kromě mnoha 
zajímavých  informací doplněných 

Vánoční dílny s rodilými 
mluvčími už podruhé!

fotografiemi, video projekcemi a 
prezentacemi si děti zazpívaly 
vánoční koledy, doplňovaly křížovky či 
kvízy a tvořily různé výrobky 
(například si vyráběly vánoční 
stromeček z 24 toaletních ruliček jako 
adventní kalendář, ušily si punčochu 
na drobné dárečky, které si děti v 
Anglii zavěšují na krb nebo si vyrobily 
ozdobné magnetky s vánočními 
motivy). Hlavně však měly možnost 
komunikovat s rodilými mluvčími a 

procvičit si angličtinu v reálném životě! 
Jak příjemný pocit je porozumět! Měla 
jsem velkou radost, že mnoho dětí 
využilo tuto příležitost a nebálo se 
rodilých mluvčích ptát. Vysloužily si od 
nich pochvalu za ukázněnost i aktivní 
komunikaci. 

Podle nadšených reakcí dětí i 
lektorů se tato akce vydařila a snad se 
stane na naší škole pravidelnou 
vánoční a hlavně milou tradicí. 

Jana Gregorová
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Zahraniční pobyty
Během letošního školního roku bylo a bude uskutečněno několik zahraničních pobytů. Již v prvním pololetí se konal výlet 
do rakouského hlavního města Vídně, kde žáci navštívili známé památky, jako jsou zámek Schönbrunn a k němu 
náležící zoologickou zahradu, katedrálu svatého Štěpána, rezidenci habsburských panovníků a na závěr výletu i zábavní 
park Prater, který byl pro žáky největším zážitkem z výletu. O dalších výjezdech se můžete dočíst dále.

Roman Růžička

Výměnný pobyt Brno – Sodupe (Španělsko)

V týdnu od 15. do 22. října naše škola absolvovala první část výměnného pobytu se španělskými studenty. Do tohoto 
projektu je zapojeno celkem 5 brněnských škol, z naší školy se účastní 5 žáků. V neděli jsme netrpělivě čekali na přílet 
španělských studentů a jejich učitelek. První setkání proběhlo úspěšně, všichni si našli svého „výměnného kamaráda“ a 
společně s rodinami českých dětí se vydali do jejich domovů.

V týdnu nás všechny čekal bohatý program, v pondělí žáci navštívili naši školu, byli přivítáni vedením školy a učiteli. 
Na uvítanou jsme pro ně také přichystali vystoupení našich skvělých zápasníků, po kterém následovala prohlídka školy a 
návštěva několika hodin angličtiny. Úterní den začal srazem na hlavním nádraží, odkud jsme se společně i s ostatními 
školami vydali na výlet do Prahy, bylo krásné, skoro letní počasí, tak se nám výlet výborně vydařil. Kromě pražské 
architektury byli Španělé nadšení z nákupního centra Palladium. 

Ve středu jsme s našimi žáky a jejich španělskými kamarády vyrazili na řečkovickou radnici, kde nás přivítal pan 
starosta, povídali jsme si o naší škole a o škole v Sodupe, měli jsme také možnost si prohlédnout obrazy známého 
malíře Jana Hrušky. Poté nás čekala procházka v centru Brna. Čtvrtek byl asi nejakčnějším dnem, protože jsme změřili 
své síly při hře lasergame, kterou jsme si všichni užili, a unavení jsme se vrátili do školy na oběd. Poslední společný den 
nám zpestřilo VIDA centrum. Víkend už byl v režii rodin českých dětí, které pro Španěly připravily opravdu pestrý 
program. V neděli jsme si zamávali na letišti a už teď se těšíme na květen, kdy se zase my pojedeme podívat do 
španělského Sodupe. Věříme, že všechno proběhne tak hladce jako první část tohoto zajímavého projektu.

Magda Filáková
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Poslední školní den roku 2017 pro nás začal brzkým 
ranním vstáváním a skončil návratem na hlavní brněnské 
vlakové nádraží v sobotu 23. 12. v 1:45 hodin. Měli jsme 
tak za sebou přibližně devatenáct hodin trvající akci 
jménem Kometa Expres. 

Akce se mohli zúčastnit žáci naší školy, kteří splňovali 
určitá kritéria. Akce byla tedy určena dětem, které chodí 
do sportovních tříd, mají řádně zaplacené příspěvky v 
TAK HELLAS a pravidelně se aktivně podílejí na příběhu 
svého sportovního života, ať už v Hellasu nebo v jiném 
sportovním klubu. Neméně důležitým aspektem bylo 
samozřejmě i svolení rodičů. Nakonec jsme tedy vytvořili 
fanouškovskou buňku čítající 27 dětí a 6 dospělých jako 
doprovod. 

Speciálně vypravený vlak vezoucí hráče, trenéry, děti a 
fanoušky Komety k extraligovému zápasu na Spartu 
vyrazil od Ronda několik zminut před pravým polednem. 
Vezl přes 1100 lidí, vybavených čepicemi, šálami a tričky 
v designu celé akce. Patnáct vagonů Kometa expresu se 
dalo do pohybu za velkého zájmu Brňanů. Stovky 
zvědavců se přišly podívat k aréně, další velké množství 
přihlížejících sledovalo vlak proti své vůli v dlouhých 
kolonách podél kolejí v centru města, kudy Kometa 
expres pomalu projížděl. Většina motoristů to brala s 
humorem, vlak si v kolonách fotili, natáčeli nebo mávali. 
„Co to říkáte?“ A z vlaku se ozývalo: „Kometa dnes 
vyhraje!“ Za zábradlím stály hlavně děti, pro které byl 
odjezd vlaku velkým zážitkem. Expres vyjel směrem k 
brněnskému Dolnímu nádraží, kde měl naplánovanou 
pauzu před finálním odjezdem do Prahy. V jednom z 
vagonů jely i legendy Komety, tedy hráči, kteří jí v jejím 
nejslavnějším období pomáhali k mistrovským titulům. 
Soupravu táhla speciálně polepená lokomotiva a výzdobě 
lokomotivy odpovídal i design čepic, šál a triček, které 
cestující dostávali od rána před nástupem. „To je lidí, jako 
když odjížděl Titanic,“ komentoval zájem kolem odjezdu 
vlaku jeden z kolemjdoucích. „Tak snad to nedopadne 
stejně,“ odpovídal mu muž vedle něho. Celý Kometa 
expres se svými patnácti vagony měřil více než 400 
metrů. 

Kometa Expres

Vstupenky všem cestujícím zajistil jako vánoční dárek 
brněnský klub. Kometa tak na Spartě měla velkou 
diváckou podporu, jak je tradicí, když Brňané hrají 
výjimečné zápasy v O2 areně. 

V Praze na libeňské nádraží jsme přijeli po třetí hodině 
odpoledne, ale hrálo se až od půl sedmé a O2 aréna se 
otevírala v pět, takže jsme časovou rezervu využili pro 
návštěvu OC Galerie Harfa, kde jsme se před zápasem 
občerstvili. 

Samotné hokejové utkání proběhlo za unikátní 
návštěvy několika tisíců příznivců Komety. V Praze se 
tak podařilo vytvořit téměř domácí atmosféru, která 
bohužel brněnským hokejistům k výhře nepomohla, 
nicméně jsme z Prahy všichni odjížděli naplněni mnoha 
zážitky, na které budeme vzpomínat celý život. Akce to 
byla velmi náročná, ale nakonec vše dobře dopadlo a ve 
zdraví jsme se všichni vrátili do Brna a dne 3. 1. 2018 
jsme se setkali ve škole. 

Lukáš Novák

Začalo to v úterý 5.12. v 7 hodin ráno, když jsme se 
scházeli ve vestibulu naší školy. Všichni přicházeli v 
různých maskách a oblecích. Vyzdobili jsme obě 
tělocvičny a následně přezkoušeli jednotlivá vystoupení. V 
osm hodin to všechno vypuklo. Před tělocvičnou se řadily 
třídy plné jak vystrašených, tak i natěšených dětí. Všichni 
se usadili a vyčkávali na velkolepý příchod Mikuláše. 
Nejdříve jsme viděli taneční číslo žáků ze sedmých tříd. 
Poté konečně přišel již zmiňovaný Mikuláš, který nám 
všem řekl, jak bude den probíhat. Po jeho slovech jsme si 
všichni společně zazpívali koledy za doprovodu Petry 
Pavlíkové (klavír) a Jakuba Skláře (kytara). Následně 
holky z 8.C zatančily připravenou taneční choreografii, 
kterou si zatančili úplně všichni. Děti se rozprchly na 
stanoviště, kde musely plnit zábavné úkoly a hádanky. 

Po ukončení stanovišť se vyhlásila tombola a nejlepší 
maska. Mezi ceny patřily nejen sladkosti, ale i ovoce. 
Nakonec se znovu zpívalo, případně tancovalo. Takto si 
třídy prošly mikulášskou a myslíme, že si to všichni 
náramně užili.

Adéla Odehnalová, Kristýna Křivanová 8.C

MIKULÁŠSKÁ 2017
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První pololetí školního roku 2017/2018 představovalo pro 
děti prvního stupně nejen nově nabyté vědomosti, ale také 
velké množství zážitků. Děti z prvních tříd se podívaly do 
planetária, kde zhlédly příběh o ptačím ostrově. 
Planetárium, tentokrát mobilní, si užily také děti druhých 
ročníků. Pod velikou nafukovací kupolí zhlédly příběh o 
ledním medvědovi.

Napříč ročníky se děti vyřádily na dopravní výchově. Na 
kolech si důkladně projely dopravní hřiště na HN, 
objevovaly význam jednotlivých dopravních značek. Své 
teoretické znalosti dopravní výchovy si ověřily 
prostřednictvím počítačových programů.

Akce 1.stupně 2017/2018

Žáci druhých tříd měli unikátní příležitost si prohlédnout 
policejní stanici v Řečkovicích. Na vlastní oči viděli, jak 
vypadá výcvik policejního psa, mohli si vyzkoušet, jak se 
sedí na policejní motorce. Halloween se stal dnem 
velkých proměn – ve škole jsme se tento den mohli setkat 
se supermany, kostlivci, princeznami. Návštěva VIDA 
centra je pro děti velké lákadlo – věda, tobogán, pokusy, 
to jsou předpoklady pro velmi příjemně strávené 
dopoledne. Samozřejmostí jsou také návštěvy 
různorodých divadelních představení a knihoven – Ferda 
Mravenec, Betlém... 

Sportovní akce jsou již tradiční součástí školního 
roku - za zmínku stojí Běhy brněnské mládeže, kde děti 
dosahují vynikajících výsledků. Žáci čtvrtých a pátých tříd 
si výuku v lednu a únoru zpříjemňují bruslením. Děti z 
třetích tříd si užívají plavání. Ve výčtu akcí nesmí chybět 
výukový program Zdravé zuby, během kterého se děti 
dozvěděly, jak se správně starat o své zoubky.

 Celoškolní projekt „Jak se žije u nás ve škole“ si 
děti náramně užily – malovaly, tvořily erby školy, 
skládaly básně... 

Největšího množství akcí se děti zúčastnily během 
adventu. Ten nám odstartovala již tradiční 
Mikulášská, kdy si žáci druhého stupně připravili 
program pro své mladší spolužáky. Vánoční 
bubnování bylo pro děti příjemnou relaxací v 
předvánočním období. Děti se pilně připravovaly na 
vánoční besídky, na kterých svým rodičům předvedly 
nejen divadelní představení, ale také strhující 
hudební čísla (hra na klávesy, flétnu). Vrcholem 
adventu se stal vánoční jarmark, na kterém děti 
prodávaly své výrobky. Nejen děti, ale také rodiče si 
mohli pochutnat na výborných zákuscích, nakoupit 
roztomilé drobnosti. 

Uznejte sami, děti se ve škole opravdu nenudí, 
což je jedním z důvodů, proč se do školy drtivá 
většina z nich těší. Každý den je čeká něco 
nového :).    

                                      Daniela Vávrová
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V 1. pololetí školního roku 2017/ 18 se jako už 
tradičně uskutečnila spousta zajímavých akcí i 
vědomostních a zájmových soutěží. Školní rok byl 
zahájen 4.9. 2017 a hned následující den si žáci 8.C a 
9.C vyzkoušeli jízdu na koních. V září také vyjeli žáci 6. 
a 8. ročníků na adaptační výjezdy do Podmitrova a žáci 
9.C absolvovali třídenní poznávací zájezd do Prahy.

Říjen odstartovala exkurze do Vídně, kde žáci 
navštívili zámek Schönbrunn, ZOO a zábavní park 
Prater. Žáci 6.ročníků se vydali na koně. První soutěží 
letošního školního roku byl Přírodovědný klokan 9.října. 
V říjnu se také žáci 6. ročníků mohli blíže seznámit s 
osobnostmi Cyrila a Metoděje ve stejnojmenném 
výukovém programu. Nejvýznamnější událostí druhé 
poloviny října byla týdenní návštěva studentů ze 
Španělska, kterým se věnovaly paní učitelky anglického 
jazyka a pět vybraných žáků z 9.A. Na programu bylo 
kromě slavnostního zahájení na naší škole s ukázkami 
řecko-římského zápasu našimi žáky, také prohlídka 
významných turistických památek Brna, jižní Moravy a 
jednodenní výlet do Prahy.

V listopadu se mohli žáci naší školy zúčastnit hned 
pěti soutěží: 15.11. Bobra informatiky, 21.11. Mladého 
chemika, 24.11. městského kola Turnaje deskových her 
SBOŠ a ke konci listopadu školního kola olympiád z 
dějepisu a českého jazyka. V tomto měsíci se také 
vyjelo na dvě exkurze do středních škol: ISŠA a 
SPŠCH. Sportovní třídy potrénovaly bruslení a 9.B 
navštívila Dům umění včetně edukačního programu k 
výstavě Tomáše Rullera.

Akce na 2. stupni a soutěže

 Další zdroj společných zážitků byla soutěž Horácké 
má talent, která se konala poprvé a kde děti předvedly 
své talenty ve zpěvu, tanci, hře na hudební nástroje a 
mnoha dalších oblastech. Vybraní žáci sportovních tříd 
se navíc mohli 22.12. zúčastnit akce nazvané Kometa 
expres – fandili v O2 areně v Praze brněnské Kometě při 
zápase se Spartou a dopravil je tam speciální vlak 
vyhrazený jen fanouškům. Těsně před svátky ovládla 
školu vánoční atmosféra - děti zpívaly vánoční koledy na 
tradičním srazu emeritních pracovníků a především na 
vánočním jarmarku 20.12. a 21. 12. prodávala každá 
třída své ručně vyrobené dárečky, připravované měsíce 
dopředu. Ve středu 20.12. proběhla ve vestibulu školy 
slavnostní událost – paní ředitelka převzala od paní 
Dobešové z Ligy lidských práv pro naši školu certifikát 
Férová škola, který oceňuje otevřený přístup k 
rodičovské veřejnosti, podporu inkluzivního vzdělávání a 
využívání moderních výukových metod. 

Během ledna se žáci 6. ročníků zúčastnili výukového 
programu Vítejte v Neandrtálu a žáci 7. ročníků 
výukového programu k výstavě v Domě umění Otto 
Hrubý – fotograf, pedagog, teoretik. Na leden také byla 
nachystána matematická olympiáda a bylo ukončeno 
odevzdávání dotazníků k akci Bezpečné Vánoce.

Jana Krchová

Prvního prosince si žáci 9. ročníků otestovali své 
studijní předpoklady a 6. prosince navštívilo 20 žáků z 
8 a 9. ročníků SOŠ v Kuřimi. V tento den zároveň 
ožily hodiny angličtiny, neboť k nám zavítali čtyři rodilí 
mluvčí, aby ve vánočních dílnách dětem přiblížili 
štědrovečerní atmosféru u nich doma, podělili se o 
své tradice a jako bonus si každé z dětí vyrobilo 
vánoční výrobek, typický pro danou zemi. Nejvíce 
radosti a zábavy ovšem děti tradičně prožívaly na 
Mikulášské besídce na Horáckém.
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SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 2017/2018

Výcvik jízdy na koních,

Moravské Knínice září – říjen 2017

Žáci sportovních skupin navštívili jízdárnu v 
Moravských Knínicích, kde proběhl výcvik jízdy na 
koních, hry v přírodě a ukázka geocachingu.

Mezinárodní turnaj mládeže a přátelství – zápas 
v.s., ženský zápas

Prievidza (Slovensko) 16. 9. 2017

Mladší žákyně: 2. místo: Tereza Mračková, Marie Kis

3. místo: Ludmila Richterová

8. místo: Tereza Zbořilová

Žáci: 7. místo: Mykyta Horya

Mezinárodní turnaj „Memoriál R. Volrába“ – zápas 
v.s.

Hradec Králové 23. 9. 2017

Mladší žáci: 5. místo: Matěj Chudáček

Žáci: 3. místo: Mykyta Horya

Mezinárodní turnaj „Memoriál J. Svitača“ – zápas 
v.s.

Nitra (Slovensko) 23. 9. 2017

Mladší žáci: 6. místo: Tomáš Šlajs

Běh brněnské mládeže 1.kolo

Brno-Lesná 26. 9. 2017

1. místo: Natálie Hluší 

2. místo: Tereza Mračková, Filip Kala, Monika 
Bartošová 

3. místo: Adam Dobrovolný, Sabina Drápelová 

6. místo: Charlotte Hudáková, Patrik Nekuda, 
Gabriela Svobodová 

7. místo: Leoš Gjumija 

8. místo: Jakub Kala 

9. místo: Veronika Prokešová , Ondřej Dobeš, 
Michaela Kadlečková, Vojtěch Kudlička

10. místo: Julie Obermannová, Lukáš Jelínek, Jakub 
Sklář 

Po 1. kole byla naše škola se ziskem 2013 bodů v 
celkovém pořadí na prvním místě z patnácti 
startujících ZŠ a gymnázií.

Mezinárodní turnaj „Memoriál F. Fojtíka“ – zápas 
ř.ř., Ostrava 7. 10. 2017

Žáci: 1. místo: Mykyta Horya

Mezinárodní turnaj dívek „O pohár města Werdau“ 
– ženský zápas, Werdau (Německo) 6. - 7. 10. 2017

Žákyně: 3. místo: Tereza Mračková 

7. místo: Tereza Zbořilová, Marie Kis

Mezinárodní turnaj „Memoriál G. Frištenského“ – 
zápas ř.ř., Prostějov 14. 10. 2017

Mladší žáci: 1. místo: Matěj Chudáček

Mezinárodní turnaj „Prague Wrestling Open“ – 
zápas ř.ř., Praha 28. 10. 2017

Žáci: 3. místo: Mykyta Horya

Badmintonový turnaj smíšených družstev „O 
pohár Petra Koukala“, 

Brno-BVV 10. 11. 2017

V pátek 4. 11. se na brněnském Výstavišti odehrál 
badmintonový turnaj "O pohár Petra Koukala" aneb 
Turnaj smíšených družstev ZŠ Jihomoravského kraje, 
který byl součástí veletrhu Sportlife. Naše družstvo ve 
složení Kateřina Šedá, Gabriela Svobodová, Mykyta 
Horya a Dominik Marcín vybojovalo 4. místo a Lenka 
Štajnarová, Aneta Donéová, Tomáš Jarý a Tomáš 
Přerovský získali 5. místo.
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Běh brněnské mládeže 2. kolo

Brno-Lužánky 19. 10. 2017

1. místo: Natálie Hluší 

2. místo: Filip Kala, Tomáš Přerovský 

3. místo: Tereza Mračková, Sabina Drápelová, Ondřej 
Dobeš, Monika Bartošová 

5. místo: Leoš Gjumija, Jakub Kala 

6. místo: Filip Šimonovský, Julie Obermannová 

7. místo: Veronika Prokešová, Gabriela Svobodová 

8. místo: Jakub Sklář 

9. místo: Maxim Moskovchenko 

Po 2. kole je naše škola v celkovém pořadí na prvním 
místě z patnácti startujících ZŠ a gymnázií se ziskem 
4020 bodů.

Mezinárodní turnaj „Z Okazji Święta 
Niepodległości“ – ženský zápas, Dzierżoniów 
(Polsko) 11. 11. 2017

Žákyně: 1. místo: Tereza Mračková, Marie Kis, 
Ludmila Richterová

2. místo: Tereza Zbořilová

Mezinárodní turnaj dívek „Chemnitzer Lady´s 
Cup“– ženský zápas, Chemnitz (Německo) 24.-
25.11.2017

Mladší žákyně:

1. místo: Marie Kis

2. místo: Tereza Mračková

6. místo: Tereza Zbořilová

Mezinárodní turnaj „Kolbotn Cup“ – zápas ř.ř., 
Kolbotn (Norsko) 24. - 25. 11. 2017

Žáci: 10. místo: Mykyta Horya

Bruslení žáků sportovních skupin

listopad - prosinec 2017

V letošním školním roce žáci sportovních skupin opět 
zavítali na led, a to na kluziště v DRFG aréně, kde 
strávili příjemnou hodinku nácvikem bruslařských 
dovedností pod vedením trenérů Komety Brno.

Mezinárodní turnaj dívek „Czarny Bór Open“– 
ženský zápas, Czarny Bór (Polsko) 1.-3. 12. 2017

Mladší žákyně:

3. místo: Marie Kis

5. místo: Tereza Mračková

8. místo: Ludmila Richterová

9. místo: Tereza Zbořilová

Silový čtyřboj ZŠ a víceletých gymnázií – Přebor 
Brna a JIM krajské kolo, Brno 6. 12. 2017

Družstvo A: 6. místo v městském kole a 7. místo v 
krajském kole

Družstvo B: 3. místo v městském kole a 4. místo v 
krajském kole

Jednotlivci:

5. místo: Vojtěch Kudlička

12. místo: Mykyta Horya

16. místo: Patrik Nekuda

19. místo: Kvído Malík

26. místo: Jakub Sklář

29. místo: Tomáš Přerovský

32. místo: Leoš Gjumija

38. místo: Martin Šoukal
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Mezinárodní turnaj „Mörbischer-Nikolausturnier“ – 
ženský zápas, Steinbrunn (Rakousko) 9. 12. 2017

Žákyně:

1. místo: Tereza Mračková

2. místo: Ludmila Richterová

3. místo: Silvie Dračková, Tereza Zbořilová

KOMETA EXPRES – Utkání Kometa Brno – Sparta 
Praha, Praha 22. 12. 2017

Vybraní žáci sportovních skupin se díky přispění klubu 
TAK Hellas Brno zúčastnili hokejového utkání Komety 
Brno proti Spartě Praha v pražské O2 areně. Z Brna 
cestovali mimořádně vypraveným vlakem KOMETA 
EXPRES, který se vydal od brněnské DRFG Arény na 
pražské nádraží Libeň. Skvělou podívanou na kvalitní 
hokej bohužel nepodtrhla výhra brněnského týmu, ale 
výborně naplánovaná a organizačně zvládnutá akce 
zanechala v dětských srdcích radost z vánočního dárku. 
Naši mladí sportovci si odnesli skvělé zážitky a navíc 
spoustu suvenýrů a podpisů hráčů. 

Zpravodaj za 1. pololetí školního roku 2017 – 18 graficky upravila Věra Šebestíková.

Pavel Kučera
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