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Veletrh základních škol patří už léta k tradičním akcím pořádaným 
brněnským Magistrátem. Základní školy na něm dostávají příležitost 
prezentovat svoji práci a zodpovědět rodičům budoucích prvňáčků jejich 
otázky. My patříme k účastníkům už od prvního ročníku a ani letos jsme 
nevynechali.

V prvních ročnících jsme se účastnili s tradičním informačním 
„stánkem“. Před několika lety nás ale mistrovství nástěnkářů trochu 
omrzelo a rozhodli jsme se jít jinou cestou. Umožnil nám to hlavně fakt, 
že máme vždy v našem sboru aspoň jednu skvělou výtvarnici, která je 
ochotná věnovat veletrhu nemálo času a sil. A tak nás už reprezentoval 
Horácký orbis pictus – mocný foliant s výjevy z naší školy, mapa výuky či 
variace na díla M. C. Eschera nebo Františka Kupky, které informovaly o 
naší škole. Letos nás napadlo přijít s něčím pohyblivějším. Světlo světa 
spatřil Horácký orloj – měří čas a ukazuje výjevy ze života školy.

Veletrh základních škol

Výhodou takto pojatých prezentací je, že máme každý rok další dílo k výzdobě školy. Takže pokud byste se na ně 
chtěli podívat, najdete je v chodbě u kanceláří a ve sborovně školy.

Miloslav Tvrz

Dne 25. května vstoupilo evropské nařízení v platnost a 
působilo jako velký strašák. Řada věcí, které toto 
evropské nařízení požaduje, však již byla obsažena v 
minulé legislativě. Jsou tam samozřejmě i jiné 
povinnosti a také například povinná analýza 
současného stavu ochrany a spravování osobních 
údajů ve škole. Byli jsme moc rádi, že naše obec 
zařídila všem svým školám tuto analýzu a také školení 
na obecním úřadě. Velkou pochvalu získal pan učitel 
Jindřich Michal za zabezpečení a systém správy 
informatické sítě. Naším pověřencem pro tuto 
problematiku je J.K. accounting s.r.o. a za tuto firmu 
konkrétně Bc. Jaroslav Kocián. V současné chvíli jsou 
na webových stránkách školy zveřejněny informace, 
které informují o tom, jaké údaje škola zpracovává a 
kam je případně předává. Tyto dokumenty jsou 
zveřejněny i na nástěnkách školy.

Ivana Melichárková

GDPR

Natáčení ve VIDA parku – žáci naší školy se v květnu 
zúčastnili natáčení naučného videa, které má propagovat 
možnost bezbariérové návštěvy pro vozíčkáře. Více na str. 7
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Naši pedagogové jsou vedeni k tzv. celoživotnímu 
vzdělávání. Absolvují nejen semináře, školení či 
konference, podporou zkvalitňování školství je také 
sdílení dobré praxe – tedy vzájemné předávání 
zkušeností odborníků z různých oblastí. 

V souvislosti s inkluzí a vzděláváním dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami se naše škola 
zapojila do projektu s názvem „Inovativní metody 
integrace žáků s poruchami autistického spektra". 
Jedná se o podporu pedagogů či asistentů pedagoga, 
kteří pracují s žáky s Aspergerovým syndromem. 
Setkání probíhá celoročně každou druhou středu v 
měsíci na ZŠ Masarova. Schází se zde učitelé a 
asistenti z různých brněnských škol a probírají, jak s 
těmito dětmi pracují, co jim funguje, a naopak 
nefunguje. Schůzky Centra kolegiální podpory 
moderují dvě psycholožky a vedoucí projektu pan 
Bartoš. Projekt bude probíhat i další školní rok a 
zúčastnění pedagogové ho vnímají velmi pozitivně. 

Někteří pedagogové sdíleli své zkušenosti s kolegy z 
MŠ a ZŠ Kociánka, kteří nám předávali informace a 
zkušenosti z oblasti práce s dětmi s postižením a 
příslušnou legislativou v rámci inkluze. Dokonce jsme 
se mohli přijít podívat na výuku, což bezesporu vydá 
za tisíc slov.

V rámci kolegiální podpory jsme se nezaměřovali 
pouze na oblast inkluze. Protože jsme zapojeni do 
projektu „Rozvojem sociální gramotnosti k úspěchu“, 
jehož cílem je mimo jiné seznamovat (především) 
pedagogickou veřejnost s metodou Feuersteinova 
instrumentálního obohacování, uspořádala naše 
škola pět takovýchto kolegiálních setkání. Zde jsme 
se zaměřovali na ukázky instrumentů a vymezení 
základních pilířů metody – zprostředkování a 
přemostění. Navštívili nás například pedagogové ze 
základních škol okresu Znojmo, MŠ a ZŠ Kociánka či 
pracoviště Lipka.

Rovněž pro zkvalitňování výuky matematiky dle 
profesora Hejného mohli naši pedagogové zkušenosti 
pedagogů jiných škol nejen čerpat, ale také předávat 
osobní poznatky z praxe kolegům ze základních i 
mateřských škol. Prostory naší školy byly poskytnuty 
právě pro takovéto kolegiální setkávání.

Za sebe mohu říct, že je takováto forma vzdělávání 
a získávání informací, znalostí a zkušeností nejen 
přínosná, ale také příjemná. 

Michaela Rinková

Kolegiální podpora jako 
forma celoživotního 
vzdělávání našich 
pedagogů

Naše škola dostala v letošním školním roce příležitost 
zapojit se do projektu s názvem Rozvojem sociální 
gramotnosti k úspěchu, jehož „posláním“ je zavádět 
metodu Reuvena Feuersteina do škol. Jedná se o 
metodu Feuersteinova instrumentálního obohacování 
(z angl. Feuerstein Instrumental Enrichment, zkr. FIE). 
Za spolupráce s Ligou lidských práv a Charlie Karlin 
jsme tak mohli otevřít dva kroužky, jenž byly dětem 
hrazeny z projektu. Kroužky byly přístupné dětem 
prvního i druhého stupně a na jejich vedení se podílely 
paní učitelky Michaela Rinková, Petra Mendlová a 
Radka Johnová. Děti pracovaly s instrumenty 
Uspořádání bodů a Ilustrace. 

Pro příští školní rok je opět naplánováno otevření 
kroužků, ale také zařazení metody jakožto povinně 
volitelného předmětu do kurikula školy, a to pro žáky 6. 
ročníků. Přejeme si a věříme, že se dětem bude tato 
novinka líbit a společně s vyučujícími – 
zprostředkovateli se v duchu FIE vzájemně obohatí.

Za FIE tým Michaela Rinková

Feuersteinovo instrumentální 
obohacování neboli FIE v naší 
škole
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Ve druhém pololetí na naší škole opět probíhaly praxe 
studentů pedagogické fakulty MU.

Pedagogická fakulta se zapojila do projektu Rozvoj 
procesu pregraduálního vzdělávání důkladnou přípravou 
k dobré praxi. Vzhledem k tomu, že jsme fakultní 
školou, zapojili se do tohoto projektu také naši učitelé a 
pochopitelně i studenti, kteří opět u nás vykonávali praxi 
jak na prvním, tak na druhém stupni. Praxe probíhala od 
8. 3. do 11. 5. a studenti se spolu se svými provázejícími 
učiteli zapojovali do aktivit školy a blíže se seznamovali 
se svým budoucím povoláním. V rámci spolupráce s 
fakultou v 8. ročníku v hodinách výchovy k občanství 
probíhala také tandemová výuka s panem docentem s 
pedagogické fakulty. 

Všechny tyto aktivity ve škole byly příjemným 
zpestřením pro pedagogy i žáky.

Vladimíra Chalupníková

Pedagogická praxe studentů 
ve druhém pololetí

Hned začátkem dubna – zápisového měsíce – 
proběhly dva zápisové dny i na naší škole. Dětí přišlo 
jako smetí. Odečteme-li ty, kteří žádali o odklad, přišlo 
jich hned 155. Až jsme zase měli strach, že všechny 
nepobereme. Hlavně ty nespádové. A tak jsme se 
rozhodli počkat a nikoho hned neodmítat. Leckteří 
rodiče měli políčeno i na jiné školy a spádovou berou 
jako pojistku, „kdyby to nevyšlo“.

Čekali jsme dlouho, v podobné situaci se asi ocitlo 
více škol a i na nich se čekalo...

Výsledkem čekání bylo, že jsme nemuseli nikoho 
odmítat ani losovat, což nás nikdy netěší. Vadou na 
kráse zůstalo, že jsme bohužel nemohli vyhovět všem 
v umístění na jednotlivé budovy školy a museli děti 
rozdělit podle kritérií, která pro toto dělení máme. A 
mít je musíme. I když jsme se snažili o jejich 
maximální spravedlnost, nemůžeme zabránit tomu, že 
jejich uplatnění je někdy úředně kruté. A tak nám 
nezbývá, než v prvním roce školy dětem i rodičům 
dokázat, že o nic nepřišli.

Miloslav Tvrz

Zápis do prvních tříd

Na konci března se ve 2. A uskutečnily jarní velikonoční 
dílničky. Pro děti byla připravena tři stanoviště. Každý si 
tak vyzkoušel přípravu vynikajících chlebíčků se sýrovo-
zeleninovou pomazánkou a zeleninových talířů, sypání 
zeminy do připravených truhlíků a setí semínek, výrobu 
papírových narcisek (ty se moc hodily k zapíchnutí do 
zeleného obilí, které si děti vypěstovaly již v předchozím 
týdnu), velikonočních kuřátek nebo zajíčků. Děti se s 
velkou chutí ponořily do práce. Výroba kuřátek a 
papírových květin vyžadovala jemnou práci a 
soustředění. Příprava chlebíčků obnášela zejména 
krájení, strouhání, ale i ochutnávání. Setí znamenalo 
ušpinění rukou zeminou, čtení návodů na balíčcích se 
semínky i mnohá dilemata - jaká semínka si skupina 
zvolí, jak zalévat s ohledem na nastávající velikonoční 
prázdniny. Zvolena byla varianta ponechání semínek v 
suché zemině a zalévání až po prázdninách. Každá 
skupina si proto vyrobila i svou ceduli „prosím nezalévat". 
Následovalo pochutnávání si na vynikajícím občerstvení 
připraveném samotnými dětmi, ale i domácím 
velikonočním beránku a bochánku. Atmosféra ve třídě 
byla jako vždy skvělá a jarní tvoření si tak užili nejen děti, 
ale i dospělí. Je radost pozorovat krásný a sehraný 
kolektiv dětí, nasazení a obětavost rodičů či prarodičů a 
zejména paní učitelky. Děkujeme!

Lenka Rampulová, maminka z 2.A

Jarní tvoření ve 2. A
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Po jarních prázdninách proběhl na Horáckém 
náměstí už tradiční projekt Edison. Na následujících 
řádcích bych vás ráda seznámila s tím, co tento projekt 
obnáší a v čem je pro nás přínosný.

Projekt Edison má záštitu MŠMT a je zajišťován 
agenturou AIESEC. Přímo na jejích stránkách se 
dočtete, že „Projekt Edison spojuje mladé lidi odlišných 
kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, 
tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak 
generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní 
bariéru."

V praxi to znamená, že po celý jeden týden působili 
na naší škole studenti z různých zemí světa.

Hned v pondělí je čekalo slavnostní přivítání v 
tělocvičně. Po úvodním slovu paní ředitelky zhlédli 
stážisté vystoupení žáků sportovních tříd, které se 
zápasníky secvičil pan učitel Kučera.

V následujících hodinách jazyků, ale také zeměpisů 
nebo i v jiných předmětech seznamovali naši hosté 
žáky se svými zeměmi formou prezentací. Nedozvěděli 
jsme se jen informace o počtu obyvatel a zajímavých 
místech v zemi, ale viděli jsme také videa s tradičními 
tanci, učili jsme se slova v jazyce prezentované země a 
viděli jsme také ukázky písma.

Co bylo ale nejdůležitější, stážisté neuměli česky, 
takže naši žáci tak dostali jedinečnou šanci vyzkoušet 
si svoje jazykové dovednosti a komunikovat se 
zahraničními studenty anglicky. A pokud byste si 
mysleli, že to zvládli jen ti nejšikovnější, ráda vás 
vyvedu z omylu! I ti, kteří nepatří v běžných hodinách 
mezi jedničkáře, se aktivně zapojili a kladli hostům 
otázky.

Letos jsme na naší škole měli stážisty z Indie, Číny, 
Indonésie, Ukrajiny, Gruzie, Ázerbájdžánu, 
Kyrgyzstánu a Brazílie a dozvěděli jsme se od nich 
mnoho zajímavostí.

Na videu jsme viděli na pohled velmi nebezpečný 
gruzijský tanec se šavlemi. Botian z Číny nám ukázala, 
jak počítají na prstech – a je to úplně jiné než v České 
republice! Zjistili jsme, že rendang, tradiční indonéský 
pokrm, byl televizní stanicí CNN zvolen tím 
nejchutnějším jídlem na světě. Chytlavou ukrajinskou 
písničku Morozec si i o přestávkách na chodbách 
prozpěvoval kdekdo a nejednomu z nás doslova padla 
brada při ultra rychlém brazilském tanci frevo.

Ke zdárnému průběhu projektu přispěly také 
hostitelské rodiny, kterým patří velký dík. Víme, že vzít 
si domů na týden hosta, který nemluví česky, je velká 
výzva. Ale o to je přínos projektu větší, protože 
angličtinu pilují nejen děti, ale také rodiče!

Poděkování patří také paní učitelce Gregorové a 
zejména paní učitelce Filákové, která akci zajišťovala 
organizačně.

Projekt Edison na 
Horáckém náměstí

Celý "edisoňácký týden" byl příjemným zpestřením 
života na naší škole. Procvičili jsme si angličtinu, 
dozvěděli jsme se něco nového a sami jsme také 
předali něco z našich českých zvyklostí.

Alena Dostálová

Tato, pro někoho velmi obtížná aktivita, která 
propojuje žáky prvního a druhého stupně na naší 
škole probíhá již tradičně. V březnu si žáci 8.C 
připravili v rámci výuky pracovních činností i ve svém 
volném čase aktivity pro páté třídy týkající se volby 
povolání. Žáci se rozdělili do skupinek a vyrazili do 
pátých tříd, kde se společně zamýšleli na tím, čím by 
chtěli být, jaké školy musí pro své vysněné povolání 
vystudovat, co je zajímavého na různých povoláních, 
která povolání jsou atraktivní, o kterých povoláních 
zatím nic netušili… Otázek i odpovědí bylo hodně. 
Hrály se hry, kvízy, hádanky, lidská pexesa a nakonec 
přišlo i poučení z nachystaných prezentací.

Učení všechny bavilo jako vždy, když děti učí děti.

Irena Procházková, garant projektu

Žáci osmých tříd si zkusili práci učitele 
a na zkušenou vyrazili do pátých tříd
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Všímáte si problémů, které trápí společnost? Deváťáci 
mají každý rok za úkol natočit o některém problému 
krátký spot.

Ve výtvarné výchově probíhá od října do dubna projekt, 
kde si děti ve skupinách nejprve volí téma, poté k 
tématu sbírají informace (i statistického rázu – kolika lidí 
ve společnosti se daný problém týká), nápady, vytvoří a 
odprezentují před spolužáky prezentaci a mezitím točí či 
fotí materiál k samotnému spotu – krátkému videu.

Skupinky jsou dvou až šestičlenné. Žáci se naučí 
organizovat si práci, domluvit se, dělat kompromisy, ale i 
prosadit své nápady. Mimo to musí zvládnout kameru, 
střih, ovládnout některý program na zpracování videí, 
umět přidat titulky či vhodný hudební doprovod.

Dobrý spot předává divákovi vzkaz, poselství, oslovuje 
jej, vtahuje do problému a vyzývá k řešení.

Témata byla letos pestrá: ochrana životního prostředí, 
vztah ke zvířatům, způsoby trávení volného času, 
obezita a vhodná strava, nákupy na internetu, 
prezentace sebe na Instagramu, vztah starší generace k 
moderním technologiím, doping, ale i varování před 
šikanou nebo užíváním návykových látek.

Vytvářet krátké video namísto klasické malby, kresby a 
prostorové tvorby bývalo v minulých letech pro žáky 
vítané zpestření ve výuce výtvarky. Všechno nové se 
časem okouká, letos byla chuť do práce menší, 
převládal pocit zahlcenosti jinými povinnostmi. Přesto 
ale výsledek stojí za to. A já jsem ráda a děkuji všem 
deváťákům za překonání překážek i sebe sama.

Věra Šebestíková

Spoty

Snímek z letošního divácky nejúspěšnějšího spotu na téma 
Doping (9. C)

Co k tvorbě spotů říkají žáci?
„Přináší to tyto výhody: zkušenosti, zábavu s přáteli, 
pobavení nad závěrečným spotem. Žádná negativa v 
tom nevidím.“ (žák 9. A)

„Dobré na spotech je, že je to zajímavá tradice této 
školy, byla zábava je dělat. Spoty byly většinou v 
dobré kvalitě, dobře pojaté, dobré pro zamyšlení nad 
těmito problémy. Špatné je to, že některé spoty jsou 
nudné, je to pracné a někteří to ani vůbec dělat 
nechtěli.“ (žák 9. C)

„Určitě to byla zajímavá zkušenost a díky tomu jsem 
se aspoň mohla naučit s programem. Určitě je to 
hezká vzpomínka, kterou mi nikdo nevezme, už jen 
proto, že ji mám na videu. Vadilo mi, že to bylo v 
deváté třídě, určitě by to měl každý zkusit, aspoň se 
pobaví, ale bylo by to lepší třeba v osmé třídě.“ 
(žákyně 9. A)
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Koncem května se pět žáků devátých tříd zúčastnilo 
druhé části výměnného pobytu ve Španělsku. První 
část proběhla už na podzim, jak jste si mohli přečíst v 
minulém Zpravodaji. V neděli v brzkých ranních 
hodinách jsme se vydali na pražské letiště, odkud jsme 
letěli do Bilbaa. Přivítalo nás nejen příjemné počasí, ale 
také naši španělští kamarádi a jejich rodiny. Program 
připravený školou byl vyčerpávající, ale nesmírně 
zajímavý. Při návštěvě školy nás překvapilo, že žáci ve 
výuce používají tablety a nemají žádné učebnice či 
sešity. Také prosklené třídy pro nás byly novinkou.

Navštívili jsme krásné vinice, ochutnali nealkoholický 
mošt a výborné sýry. Asi nejnáročnějším výletem byl 
San Juan de Gaztelugatxe, kde se natáčelo několik 
scén seriálu Game of Thrones. Odměnou nám byl 
canoeing na moři u pláže v městečku Laida. Další den 
jsme strávili v městě Bilbao, kde jsme navštívili 
nejzajímavější historické památky, ale i muzeum 
moderního umění Guggenheim. Odpoledne jsme 
věnovali velmi oblíbenému nakupování. 

Součástí programu byl orientační běh v oblasti La 
Arboleda, který prověřil komunikační schopnosti a 
sportovní nadání našich i španělských studentů. 
Závěrem každá skupinka ve škole vytvořila dva 
plakáty, které shrnují celý výměnný pobyt jak v Brně, 
tak i v Sodupe a Bilbau.

Celý výměnný pobyt byl příjemným zpestřením 
školního roku a příležitostí si procvičit angličtinu a také 
porovnat kulturní rozdíly v našich zemích. 

Magdaléna Filáková

Výměnný pobyt

 Brno - Sodupe (Španělsko)
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V úterý 10.5.2018 v 9 hodin zahájili ředitelé 
brněnských základních škol Mgr.Roman Tlustoš a 
PhDr. Vladimír Moškvan již 22.ročník mezinárdní 
daltonskou konferenci Czech Dalton pro učitele. 
Tentokrát sice bez mezinárodní účasti, ale s odbornou 
přednáškou České školní inspekce, která posuzovala 
čtenářskou gramotnost žáků 4.ročníků, a to právě na 
mezinárodní úrovni v 50 zemích celého světa. ČŠI 
nám v číslech ukázala a dokázala, že naše děti jeví 
zájem o čtení a ovlivňují je při tom nejen rodiče ale i 
škola. 

Dopolední program uzavřel prof. Karel Rýdl, který učitele 
seznámil s novými trendy ve vzdělávání. V odpoledních 
blocích mohli učitelé navštívit zajímavé semináře a 
vzájemně sdílet své zkušenosti. Naši školu na konferenci 
zastupovaly paní ředitelka Mgr. Ivana Melichárková s 
praktickou ukázkou hodnotového vzdělávání Cyril 
Mooney a Mgr. Eva Blažová se svými zkušenostmi s 
výukou Hejného matematiky žáků na 2.stupni. Obě se 
shodly, že atmosféra na seminářích byla příjemná a 
kolegové z jiných škol byli milí a aktivně se zapojovali do 
průběhu seminářů. I my, které naše škola vyslala na 
tento den, hodnotíme konferenci za úspěšnou a 
obohacující. 

Michaela Albrechtová

Daltonská konference

Dne 3.5.2018 proběhl na naší škole projektový den s 
názvem Tisíc lidí, tisíc chutí. Projekt byl rozvržen do 
různých dílen, ze kterých si žáci vybírali. Každá dílna 
se svým zaměřením týkala jídla. Smyslem bylo přiblížit 
žákům, jak probíhá příprava jídla ve školní jídelně, 
kolik jednotlivé potraviny stojí, jaké usílí je za tím 
připravit oběd, ať už ve školní jídelně, či doma. 

Část žáků se na jeden den do školní jídelny nejen 
podívala, ale podílela se i na přípravě oběda a 
svačiny. Vše dokumentovala a poté a připravila pro 
ostatní velice zajímavou prezentaci s fotkami a videem 
o tom, jak to chodí v naší jídelně. 

Projekt byl zakončen debatou mezi zástupci z 
jednotlivých dílen a vedoucím kuchyně panem Bc. 
Jiřím Rafajem, kde žáci měli možnost navrhnout 
změny týkající se naši školní jídelny. Celý projekt byl 
přínosem nejen pro žáky.

Erika Borková a Martin Jelínek

Tisíc lidí, tisíc chutí

 na ZŠ Horácké náměstí

Ve čtvrtek 17. května se Eliška Kuchtová, Filip Císař a 
Jan Pražák zúčastnili natáčení informačního videa o 
přístupnosti různých objektů pro vozíčkáře. Video se 
natáčelo ve věděcko-zábavném parku Vida. 

Děti si vyzkoušely, že práce herce není žádná 
legrace. Aby video bylo úplné a mohlo se poté dobře 
zpracovat střihem, bylo nutné scény natáček několikrát 
z různého úhlu. Bylo náročné vše zopakovat několikrát 
po sobě a stále stejně.

Pro děti to byl netradiční zážitek. Eliška svoji 
zkušenost popisuje slovy: "Z mého pohledu zajímavá, 
příjemná, i když poněkud náročná zkušenost, která 
přinesla zábavu i poučení. Za přínosné považuji také 
seznámení se vstřícnými a přátelskými lidmi, kteří mi 
tuto příležitost poskytli. Pro mne a mé přátele to bylo 
odpoledne zážitků, zábavy a zkušeností. Mého výběru 
přátel nelituji, jsem toho názoru, že jsou oba skvělí, a 
jejich přátelství, pomoci a síly překonat překážky si 
velice cením."

Kéž je natočené video pomocí pro ty, kdo se chtějí do 
Vida centra podívat i s někým, kdo je na invalidním 
vozíku. 

Lenka Nekvapilová

Na vozíčku ve VIDA parku 
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Na čtvrtek 31.5. jsme s dětmi z naší školy rádi přijali 
pozvání od Domova Tereza na hudební vystoupení v 
rámci akce „Strom života 2018“. Domov Tereza poskytuje 
pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením v 
Brně-Řečkovicích. Jednalo se již o 9. ročník této oblíbené 
integrované akce, během které vystupují klienti centra 
společně se studenty a žáky škol. Tato tradiční akce 
symbolizuje rovnost mezi námi všemi a právo na důstojný 
život. 

Letošní ročník „Stromu života“ proběhl za krásného, již 
prakticky letního, počasí v areálu bývalého pivovaru v 
Řečkovicích a nesl se v přátelském duchu hippies. Po 
krátkém zahájení moderátorkami a starostou městské 
část Mgr. Markem Viskotem následoval veselý program, 
například předtančení na písničku Ivana Hlase, dále 
kytarové písně, které s klienty centra nacvičili studenti 
gymnázia, či rytmické vystoupení s bubínky. Žáci naší 
základní školy vystoupili uprostřed programu s písněmi 
„Jaro“, „Chválím tě, země má“ a s cover verzí anglické 
písně „Somebody I Used to Know“ od belgicko-
australského zpěváka GOTYE.

Hudební vystoupení v rámci 
akce „Strom života“

 Písničky děti doprovázely houslemi, ozvučnými dřívky 
a trianglem a vše jistila na klavír paní učitelka Eva 
Blažová. Potěšilo nás, že některé posluchače naše 
muzika zvedla ze sedadel a pobídla k tanci.

Společně s Evou Blažovou bychom chtěli poděkovat 
dětem za výbornou práci během nácviků a především 
za veselé a procítěné vystoupení v rámci samotné 
akce. Vždyť pro některé to bylo vůbec poprvé, co zpívali 
na mikrofon před skutečným publikem!

Jakub Svoboda

Letošní krásné počasí nám nejen připomíná blížící se 
prázdniny, ale i skutečnost, že další školní rok utekl jako 
voda.

U nás ve školní družině ZŠ Horácké náměstí jsme se 
rozhodně nenudili. Celoroční projekty zaměřené na 
zdravou výživu a sportovní vyžití se nejen dětem moc 
líbily. Také dlouholetá spolupráce s místní pobočkou 
knihovny Jiřího Mahena přináší své ovoce. Zvláště když 
na velmi oblíbené a poučné besedy s paní knihovnicí 
navazují i pravidelné chvíle nad knihou ve školní 
družině. 

Z dalších vydařených akcí můžeme jmenovat například 
oblíbenou Drakiádu, sváteční Vánoční jarmark a tvořivé 
Vánoční, Velikonoční a Maminčiny dílničky. Hodně 
zábavy děti zažily také při karnevalu, kouzelnickém 
představení i na Čarodějnickém odpoledni. 

V hojném počtu a s pěknými výsledky jsme se 
zúčastnili i soutěže Požární ochrana očima dětí. V 
kategorii mladších žáků získala Klára Čermáková 
krásné 1. místo a Tereza Czerneková velmi pěkné 3. 
místo. V kategorii starších žáků nám pak udělala radost 
Anežka Trávníčková na 3. místě. 

Ve XII. ročníku keramické soutěže Brněnský hrnek, 
jejíž letošní téma bylo „Máme rádi zvířata“, získala ve 
velké konkurenci 2. místo Linda Jarošová.

V neposlední řadě nabídla dětem naše školní družina 
už tradičně také řadu zájmových kroužků, mezi kterými 
si každý může vybrat ten svůj, a to podle svého zájmu a 
nadání.

Ano, byl to velmi pěkný rok. Tak na shledanou opět v 
září ve školní družině.                            Vychovatelky ŠD

Veselý rok v družině

Jako před dvěma roky začíná být živo kolem divadla 
Barka. Ano, dnes je 3.5. 2018, množství 
zaparkovaných aut vypovídá o hojné účasti diváků, 
ani teplota kolem 30°C je neodradí. Hlediště je 
zaplněno, světla se stmívají a herci nám vyprávějí 
tragikomickou morbidérii o podivné rodině, ve které si 
nemůžete být jistí, že dožijete rána: Divadelní 
představení „Hrobka s vyhlídkou“ od spolku Havlíčkův 
brod (ochotnická sebranka) pod vedením Miloše 
Tvrze. Hodiny zkoušek se vyplatily, neboť na konci 
představení vás bolí břicho od smíchu, pochybujete, 
zda se kolega objeví další den v práci, protože vrah 
odvedl velmi dobrý výkon!!!

Divadlo učitelů a přátel školy je pro mě nejenom 
kulturním zážitkem, ale především prostorem k 
setkávání se s bývalými kolegy, vyšlými žáky, příznivci 
naší školy a já tak mohu sledovat, že naše práce má 
smysl. Z nesmělých kluků a holek vyrostli herci, kteří 
leckdy strčí profesionály do kapsy. Kolegové ukazují, 
že mají srdce na pravém místě a udělat si ze sebe 
srandu je jim vlastní. 

Už teď se těším na další představení z repertoáru 
divadelního spolku.

Lenka Mynářová

Morbidérie při ZŠ Horácké nám.
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Věděli jste například, že Švýcarsko je rozlohou 
dvakrát menší než naše republika? Územně se dělí 
na 26 kantonů a žije zde 8,5 mil. lidí, přičemž každý 
čtvrtý obyvatel nepochází přímo ze Švýcarska, ale 
např. z Portugalska, Španělska, Itálie či země 
bývalého východního bloku. Tamější obyvatelé hovoří 
plynule minimálně dvěma jazyky. Oficiálními jazyky 
jsou francouzština, němčina, italština a 
rétorománština. Hlavním městem se od poloviny 19. 
století stal Bern, který byl vybrán jako kompromis, 
protože se lidé nemohli rozhodnout, zda vybrat 
Curych nebo Ženevu. Bern je počtem obyvatel a 
rozlohou srovnatelný např. s našimi Českými 
Budějovicemi či Ústím nad Labem.

Náš pětidenní zájezd byl zaměřen na poznávání 
měst i přírody a cestou jsme projeli mimo jiné tato 
místa: Rýnské vodopády, Curych, Basilej, Emmental, 
Bern, Luzern, Grindelwald (Alpy). Nebudu Vás již déle 
unavovat zeměpisnými údaji a výčtem aktivit a 
umožním Vám nahlédnout do zážitků některých 
účastníků.

Švýcarsko je nádherná vnitrozemská země ve 
střední Evropě. Až zde budete, musíte určitě navštívit 
majestátní Alpy, rozlehlá jezera a městečka, ze 
kterých na vás dýchá stará doba. Samozřejmě také 
ve Švýcarsku narazíte na plno turistů, kteří si zběsile 
fotí každou památku. Vůbec jsem ale nečekala, že by 
se mi mohlo přihodit něco podobného. S 
kamarádkami nás trápil hlad, a tak jsme zamířily do 
restaurace. Za chvíli před námi stála teplá pizza. Po 
jídle jsme anglicky oznámily, že zaplatíme. Přišla k 
nám mile vypadající servírka a začala na nás mluvit k 
našemu velkému údivu česky. Paní nám prozradila, 
že pochází ze Slovenska, ale žije tady už 18 let, a 
jejím šéfem je dokonce Čech. To je mi ale náhodička! 
(Žákyně 9. ročníku)

Naše první zastávka byla u kamene, který 
připomínal raketu, která přistála na zahradě. 
Rozděluje Německo, Francii a Švýcarsko. Dále jsme 
byli v katedrále Münster. Nahoře na věži jsem nebyla, 
takže Vám nemohu povědět, jaký tam byl výhled, ale 
řeknu Vám, že uvnitř to bylo krásné. Nejvíce mě 
zaujala okna. Byly v nich obrazy různých postav. Další 
zastávkou byl Emmental. V hlavní budově jsme viděli, 
jak se vyrábí sýr. Hned poté jsme navštívili 
bonusovou zastávku – obchod se sušenkami. Jééé! 
Nebudu lhát, ochutnala jsem všechny. Naše poslední 
zastávka byla v Bernu. Koupili jsme si tam specialitu – 
rösti, byly moc dobré! (Žákyně 7. ročníku)

Lenka Vonášková

Poznávací zájezd do švýcarských hor a měst 

Na letošní školní rok jsme do programu školního zájezdu do Osvětimi zařadili i prohlídku města Krakov, a proto jsme 
vyráželi již v brzkých ranních hodinách. Netrvalo dlouho a přistoupil k nám v Ostravě pan průvodce. Cesta probíhala 
jako každý rok, avšak velkou novinkou pro nás letos byla změna prohlídky prostorů areálu Auschwitz I, která 
proběhla v rámci jedné velké školní skupiny s jedním průvodcem. Dalším příjemným, třebaže vlastně smutným 
překvapením, bylo rozšíření prohlídky v Auschwitz II-Birkenau, kde jsme poprvé zavítali k torzům velkých krematorií a 
památníku, kde bylo možné přečíst memento doby i v našem rodném jazyce. Jinak je třeba dodat, že návštěvníci 
Osvětimi si mohou veškeré popisky přečíst v polštině, angličtině a často i v hebrejštině. Ale potkáte zde i skupiny s 
výkladem v němčině, francouzštině, italštině nebo španělštině.

Pozitivní změnou oproti loňskému roku bylo obohacení našeho programu o město Krakov. Prohlédli jsme si zde 
návrší Wawelu, na němž stojí královský hrad a katedrála sv. Stanislava a Václava. Pak jsme se zastavili u domu 
Karola Wojtyly, který je známý jako papež Jan Pavel II. Hrdost lidí na tuto velkou osobnost dějin 20. století je v 
Polsku všudypřítomná. Následně jsme došli na náměstí Krakovský rynek, kde je mimo jiné například nejstarší 
krakovský kostel sv. Vojtěcha. Po rozchodu na tomto náměstí jsme se vydali na cestu zpět, během které jsme 
navštívili ještě jagellonskou univerzitu a podívali se, kam až může dosáhnout rozvodněná řeka Visla. 

Letošní pobyt v Polsku utekl tak rychle jako každý rok, přestože byl obohacen o další zajímavá místa. Hodiny návratu 
odbíjely půlnoc a další ročník našeho školního zájezdu do Osvětimi, respektive Krakova, byl nakonec úspěšně za 
námi.

Lukáš Novák

Školní zájezd do Osvětimi, ale i Krakova
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 Že bylo učení pro děti většinou zábavou, dokazuje 
množství zážitků a akcí dětí na 1. stupni. 

V únoru začala druháčkům výuka plavání v řečkovickém 
bazénu, ve které budou pokračovat i po prázdninách ve 
třetí třídě, čtvrťáci a páťáci si pravidelně jednou týdně po 
celý leden a únor zabruslili v centru města u Zemanovy 
kavárny, kde je sice malé kluziště, ale každá třída ho má 
sama pro sebe, a to celých 60 minut.

Jakmile se na jaře oteplilo, pokračovaly Běhy brněnské 
mládeže, které jsou u našich žáků ve velké oblibě. V 
letošním roce malí běžci dosáhli vynikajících výsledků – 
například chlapci z první třídy obsadili pokaždé první, 
druhé i třetí místo. A protože i ostatní naši malí 
reprezentanti byli velice úspěšní, v několika kategoriích 
jsme posbírali nejpřednější příčky, naše škola v letošním 
XXVII. ročníku BBM získala prvenství. 

Během února a března přivítali naši prvňáčci několikrát 
své budoucí mladší spolužáky – děti z mateřských škol z 
Řečkovic, Ivanovic, Jehnic, Mokré Hory a Ořešína. 
Školkáčci měli možnost vyzkoušet si učit se společně s 
prvňáčky. Všechny děti vytvořily smíšené skupinky a 
společně četly, psaly, počítaly, zpívaly a tvořily. 

Akce 1. stupně ZŠ Horácké náměstí v 2. pololetí 
školního roku 2017/2018

Druhé pololetí škol-
ního roku uteklo 
jako voda a děti se 
toho hodně naučily. 
Ale neseděly stále 
jen ve školních 
lavicích. Nové vědo-
mosti a dovednosti 
získávaly i jinde a 
navíc se i pobavily, 
zasportovaly si a po-
řádně se nasmály.

Některé třídy se zúčastnily výukového programu Astronaut v brněnském Planetáriu, jiné navštívily VIDA centrum – 
neuvěřitelné množství atrakcí a zajímavostí. Ve třídách proběhly besedy o bezpečnosti s policistou z Městské policie 
Brno, prvňáci se učili dopravní výchově v centru na Cacovické v Brně-Husovicích, ti starší jezdili na kolech na 
dopravním hřišti na Horáckém náměstí, čtvrťákům se líbilo dopravní dopoledne na Riviéře – teorie na počítači i jízda 
na kole na dopravním hřišti.

Naši žáčci se vzdělávali i kulturně. V divadle Radost si zazpívali společně s babičkou, dědečkem, Budulínkem a 
liškou při pohádce „Budulínek z hudebky“, v divadle Bolka Polívky zhlédli představení „Káťa a Škubánek“. Z filmových 
nabídek jsme si letos vybrali „Coco“ a „Tajemný příběh mazlíčků“. Mnozí navštívili výstavu „Fimfárum“ v Letohrádku 
Mitrovských, prohlédli si vystavené unikáty v Antrophosu, v Moravské galerii nás zaujal program „Čaroděj 
Kouzlovánek“ – děti si nejen prohlížely obrazy, ale hledaly v nich různé indicie a hlavně se učily, jak se v galerii chovat. 
Nezapomeneme ani na návštěvu řečkovické knihovny Jiřího Mahena, kde pro děti připravují velmi pěkné programy. 
Prvňáčci byli pasováni na čtenáře a získali kouzelný klíč ke knížkám. A o knihách jsme i besedovali – tentokrát s 
autorem „Krysáků“. 

Konec zimy a nástup jara jsme oslavili jarními a velikonočními dílničkami. Selo se a sázelo – pšenice, řeřicha, 
ředkvičky, keříčková rajčátka, celer, afrikány, vyráběla se přáníčka, míchaly pomazánky, malovala se velikonoční 
vajíčka, děti tvořily z papíru a z kartónů od vajec slepičky a kohoutky, zajíčky, pomlázky, na školní zahradě hledaly 
schovaná vajíčka.
Den Země si pro své mladší spolužáky připravili žáci z druhého stupně, malým se prezentace těch starších velmi 

líbily a ti starší si okusili, jaké je to být v roli učitele. Učení se navzájem děti velmi baví, rády se účastní mezitřídních a 
meziročníkových projektů na různá témata. Den dětí si všichni užili na stanovištích se zábavnými, poučnými i 
sportovními aktivitami – páťáci jako skvělí organizátoři, mladší plnili úkoly a sbírali body, obrázky, razítka.

Úžasná byla také akce „Bubnování“ i výukový program „Poznej svého psa“ – canisterapie, či „Mravencovo desatero“ v 
lesní škole Jezírko. Velmi zajímavý byl program relaxačního charakteru „Tibetské mísy“, děti si samy vyzkoušely na 
mísy hrát. Některé třídy navštívily útulek opuštěných zvířat, jiné pak brněnské hasiče na Lidické.
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Jaro a závěr školního roku bývá spojen s výlety a se 
školami v přírodě. V březnu děti z prvních tříd podnikly 
velikonoční výlet na hrad Šternberk – prohlédly si 
velikonočně vyzdobenou prohlídkovou trasu gotického 
hradu, jak se slavily Velikonoce v dobách dávno 
minulých a co přetrvalo dodnes, vyrobily si malovaný 
stojánek na vajíčko. V dubnu děti navštívily galerii 
Skleněnka v Březině – na starobylém statku viděly, jak 
se vyrábí skleněné figurky, v korálkové dílně si 
zhotovily vlastní výrobek. Poslední květnový den 
vyrazili prvňáci na exkurzi do pekárny v Kunštátě – 
seznámili se s celým procesem výroby pečiva a každý 
si vyrobil vlastní kousek pečiva. Pak si prohlédli 
pískovcovou jeskyni Blanických rytířů v Rudce a 
vyzkoušeli svoje smysly ve smyslové zahradě. Školní 
rok zakončí prvňáčci výletem na kozí farmu v 
Ratibořicích – uvidí stáje se zvířaty, ochutnají mléčné 
výrobky z kozího mléka, dozví se informace ze života 
farmy. Pak se přesunou do přístaviště Kramolín a užijí 
si hodinovou plavbu lodí Horácko po Dalešické 
přehradě k Wilsonově skále a zpět. 

Druháčci byli na výletě k rybníkům, podnikli výšlap na 
Mokrou Horu, prohlédli si brněnský hrad Špilberk, jeli 
do našeho hlavního města Prahy, uskutečnili výlet na 
brněnskou přehradu, navštívili ranč s koníky. Třetí a 
čtvrté třídy si prohlédly starodávný hrad Bouzov, 
Mladečské jeskyně, navštívily Olomouc, Pevnost 
Poznání, podnikly výlety do okolí Řečkovic, jely 
vlakem do Tišnova na rozhlednu Klucanina. Velkým 
zážitkem byl výlet do archeoskanzenu Modrá – 
osídlení z dob Velké Moravy a do Živé vody Modrá – 
děti se podívaly pod hladinu jezera v podvodním 
tunelu, v expozici se seznámily s životem ve vodě i 
kolem vody. Řada tříd využila nabídky výukového 
programu u koní – Ranch Oliver v Kuřimi, o němž 
napsaly děti ze 3.B:

„Se třídou pravidelně chodíme na Ranch Oliver. Je to 
skvělé místo, kde se můžete naučit jezdit na koni. Je 
to v Kuřimi. Jsou tam i příměstské tábory. Také se tam 
chodí do kroužku. Je tam plno hodných a šikovných 
koní. Je tam i kůzle jménem Emička. Je to ten nejlepší 
ranch, který znám, jsou tam ti nejlepší učitelé.“

Závěrem školního roku jezdí některé třídy na školu v 
přírodě. Už několik let využíváme mimo jiné i služeb 
Vládi Mauera v Mladočově. Pokaždé připraví pro děti 
úžasný program plný zábavy, aktivit, soutěží, zpěvu a 
tance a navíc v krásné přírodě. Letošní škola v přírodě 
se opět vydařila, děti zaujalo téma – Kouzelný pohár – 
hrály si na čaroděje, který vlastní kouzelnou hůlku.

Mnohé děti si během druhého pololetí tohoto školního 
roku vyzkoušely, jak to vypadá ve škole večer a v noci. 
Celé třídy společně přespaly ve škole. Někteří měli na 
počátku akce roj masek a stezku odvahy po hradě 
Uprkštejn. Pak si pustili pohádku na dobrou noc a šli 
spát. Jiní se snažili spatřit školního skřítka, s odvahou 
a zaujetím plnili úkoly, které jim skřítek zadával a také 
je i odměňoval barevnými drahokamy. Také oni mohli 
pro klidné usínání sledovat a poslouchat pohádku.

Nyní se už všechny děti těší na zasloužené prázdniny 
a popravdě – i my učitelé. Ale současně už společně 
přemýšlíme a plánujeme, co všechno podnikneme v 
tom příštím školním roce, aby nás to zase všechny 
hrozně moc bavilo.

Jana Pašková

Sportovní akce 1.stupně

Letos se žáci 1. stupně zúčastnili XXVII. ročníku Běhů 
brněnské mládeže. Tento rok byl pro nás velmi 
úspěšný. Ve dvou podzimních a dvou jarních kolech 
jsme nasbírali takový počet bodů, který nám zajistil 
prvenství. V několika kategoriích jsme posbírali 
nejpřednější příčky. Díky velkému zájmu malých 
sportovců i podporou rodičů, kteří nám fandili, se 
podařil tak skvělý výsledek a při posledním kole jsme 
převzali pohár za 1. místo.

Další krásnou sportovní akcí jsou Novoroční plavecké 
závody pořádané ve spolupráci se Sítí brněnských 
otevřených škol. Pořádající školou byla ZŠ Jasanová. 
Plavecké závody se konaly ve dvou termínech: pro 1.-
3. ročník to bylo 17. ledna a pro 4. a 5. ročník 24. 
ledna 2018. V obou kategoriích jsme zazářili v 
jednotlivcích i ve štafetách škol. Za štafety jsme 
„domů“ přinesli zlaté trofeje.

Také se pravidelně přihlašujeme na florbalový turnaj 
SBOŠ, 1. stupeň reprezentovali žáci 5. tříd . Turnaj se 
konal 5.4 a probíhal v halách Tatranu Bohunice.

Máme ze sportovních úspěchů ohromnou radost a 
všem sportovcům děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy. 

Andrea Hoplíčková 
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Akce 2.stupně
Během 2.pololetí absolvovali žáci druhého stupně kromě 

výjezdů, výletů, soutěží i olympiád spousty akcí, uvádíme 
některé z nich.

Deváťáci učí

Žáci devátých tříd pro naše budoucí šesťáky připravili 
hodinu v učebně přírodopisu. Akce probíhala jak v 
odborné učebně, tak v přírodní učebně. Žáci si připravili 
různí kvízy, úkoly, které se týkaly přírodopisu. Děti pátých 
tříd poprvé mohly spatřit model nejen lidské kostry, 
poznali jak se pracuje s mikroskopem...

Hodina proběhla hravou, veselou formou. A páťáci, už 
se na vás těšíme.

Anglické divadlo pro II. stupeň

V dubnu žáci 2. stupně vyrazili za kulturou na anglické 
divadelní představení do Buranteatru na Kounicově. Žáci 
šestých ročníků potrénovali angličtinu na dramatizaci 
Pippi Dlouhé punčochy, starší žáci viděli komedii 
Čarodějnice.

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek17.5. opět jako každoročně proběhl na naší 
škole Den otevřených dveří. Rodiče a prarodiče, ale i 
sourozenci mohli nahlédnout, jakým způsobem se na 
naší škole učí a pracuje s dětmi. Poznat spolužáky svých 
dětí i atmosféru, která panuje ve třídách.

Preventivní programy

V rámci prevence proběhlo během školního roku 
2017/19 na naší škole mnoho preventivních programů. 
Programy se týkaly témat, které nejvíce dnešní děti řeší. 
V šestém ročníku proběhl preventivní program Úvod do 
závislosti, kde se děti dozvěděly, že nejen cigarety, ale i 
kofein, energetické nápoj nejsou to pravé ořechové, které 
by ve svém věku měly poznat. Do vyšších ročníků jsme 
zařadili téma kyberšikany, netolismu a vztahů. Programy 
nás provázeli zkušení pracovníci z organizací Podané 
ruce a Spondea.

Jana Vlachová

Běhy brněnské mládeže

Již tradičně se zapojujeme do sportovní akce Běh 
brněnské mládeže. Jedná se o čtyřkolový závod v 
běhu, kdy se soutěží v městském parku Lužánky a v 
parku na Lesné. Za každý ročník mohou 
reprezentovat svou školu 4 děvčata a 4 chlapci, 
přičemž se počítá umístění do konce startovního pole 
a to maximálně 3 nejlepších běžců a běžkyň ročníku a 
školy. V konkurenci 15 základních škol a víceletých 
gymnázií se našim sportovcům dařilo již od prvního 
kola obsadit celkové první místo a toto skvělé pořadí 
udržet až do finále. Tentokrát to byl však boj do 
poslední chvíle, kdy stačilo jedno zaváhání a brali 
bychom stříbro. Žáci však zabojovali a s náskokem 74 
bodů na Gymnázium Kapitána Jaroše jsme již popáté 
v řadě dokázali vyhrát a získat zlatý pohár. Spolu s 
běžci z prvního stupně naší školy, kteří vybojovali také 
zlatý pohár, jsme se tak opět stali školou s 
nejrychlejšími běžci. Všem našim sportovcům 
gratulujeme.

Ranch Oliver, plavecké úspěchy 1. stupně, běh mládeže
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Každý rok se uskuteční zimní škola v přírodě pro děti z 1. stupně, které rády lyžují, nebo se to chtějí naučit. I letos 
jsme vyrazili na sjezdovky v Hynčicích a všichni jsme si to užili naplno. Sjezdovky byly upravené, zasněžené a počasí 
nám přálo. Také zábava po lyžování nevázla. Byli s námi i starší děti z 9. třídy a jejich nápady na hry a soutěže byly 
opravdu netradiční a super. Všichni se pobavili a mnohdy se i něco zajímavého dozvěděli nebo se něco naučili. Věřím, 
že všichni odjížděli spokojení a příští rok se zase sejdeme. Těšíme se na lyžaře, kteří už brázdí bezpečně zasněžené 
sjezdovky, i na ty, kteří by se to rádi naučili, a tak rozšíří řady lyžařů z Horáckého náměstí. Tak že v příštím roce zase na 
sněhu.                                                                                                                                                          Libuše Švecová

Zimní škola v přírodě Hynčice pod Sušinou

Sportovní akce 2. stupně

Výcvik jízdy na koních, Moravské Knínice duben – 
květen 2018

Žáci sportovních skupin navštívili při celkem pěti 
návštěvách jízdárnu v Moravských Knínicích, kde 
proběhl výcvik jízdy na koních, hry v přírodě a ukázka 
geocachingu. Také žáci 5. ročníku si vyzkoušeli při 
třech návštěvách jízdárny péči o koně, výcvik jízdy na 
koních, hry v lese a na louce a opékání špekáčků. To 
vše za pomoci a pod vedením žáků sportovních 
skupin na druhém stupni ZŠ.

EKO Den s Kometou 2018, Brno 6.6.2018

Žáci sportovních skupin se zúčastnili akce, která 
nebyla jen o sběru odpadu, ale zejména o edukaci a 
osvětě problematiky odpadového hospodářství a 
ekologie. Také se osobně setkali s hráči vítězného 
týmu naší hokejové extraligy a mohli si s nimi 
promluvit a získat jejich tolik ceněné podpisy.

Pavel Kučera

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
 II. pololetí 2017/ 2018

Utkání Kometa Brno – Škoda Plzeň, Brno 5. 1. 2018

Žáci sportovních skupin fandili na hokejovém utkání v 
brněnské hale Rondo. Svezli se i na komeťácké 
rolbě :). Utkání jsme navštívili díky panu starostovi Mgr. 
Bc. Marku Viskotovi.

Laser Game, Brno 12. 1. 2018

Sportovci naší školy si zahráli na vojáky v aréně Laser 
Game. Akce byla organizována pod taktovkou klubu 
TAK Hellas Brno, který zajišťuje doprovodné akce pro 
naše žáky.

Mezinárodní turnaj mládeže – zápas v.s., Kolding 
(Dánsko) 18. - 21. 1. 2018

1. místo: Tereza Mračková

Olympiáda dětí a mládeže, Pardubický kraj 28. 1. -

2. 2. 2018

Na Olympiádě dětí a mládeže reprezentovali náš kraj a 
školu dva sportovci. Michaela Vrašťáková v 
krasobruslení a Filip Kala v běžeckých disciplínách.

3. místo: Michaela Vrašťáková – krasobruslení

20. místo: Filip Kala – běh na lyžích 3 km klasicky

25. místo: Filip Kala – běh na lyžích 3 km volně

Turnaj o pohár ředitelky školy v zápase a 
obratnosti, ZŠ Horácké náměstí 31. 1. 2018

1. místo – 6.C – Mgr. Jana Vlachová

2. místo – 7.C – Mgr. Pavel Kučera

3. místo – 7.D – Mgr. Lukáš Novák

Přebor České obce sokolské – zápas v.s., Ostrava 
3. 2. 2018

2. místo: Matěj Chudáček

Mezinárodní turnaj mládeže – zápas v.s., Bielawa 
(Polsko) 17. 2. 2018

1. místo: Marie Kis, Ludmila Richterová

2. místo: Tereza Mračková, Silvie Dračková

3. místo: Mykyta Horya
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Lyžařský výcvikový kurz – 7. ročníky, Hynčice pod 
Sušinou 18. 2. - 24. 2. 2018

V lyžování a snowboardingu se zdokonalovalo 41 žáků 
školy.

Mistrovství České republiky mladších žáků a 
kadetů v zápase řeckořímském, Jihlava 24. 2. 2018

2. místo: Mykyta Horya, Jan Černohlávek

Mistrovství České republiky mladších žáků a 
žákyň, kadetů a kadetek v zápase volným stylem, 
Kladno 3. 3. 2018

1. místo: Mykyta Horya, Marie Kis, Petra Mračková, 
Tereza Mračková, Tereza Zbořilová

2. místo: Jan Černohlávek, Magdaléna Slavíčková

Lyžařský výcvikový kurz – sportovní skupiny, 
Pustevny 4. 3. - 9. 3. 2018

Na kurzu se zdokonalovalo v technice jízdy na lyžích a 
snowboardu 54 žáků sportovních skupin.

Okresní finále sportovní ligy v basketbalu ZŠ a 
víceletých gymnázií, Brno 7. 3. 2018 dívky

Okresní finále:

dívky:

2. místo: Pavlína Budská, Michaela Kadlečková, 
Gabriela Svobodová, Anna Opletalová, Kristýna 
Kinzlová, Anna Navrátilová, Alice Sauerová

Florbalový turnaj SBOŠ, Tatran Bohunice 5. 4. 2018

Naši žáci se zúčastnili florbalového turnaje, kde se jim 
bohužel nepodařilo postoupit ze skupiny do dalších bojů.

Tréninky stolního tenisu, Brno – TTC Moravská 
Slavia 6. 4. a 13. 4. 2018

Žáci sportovních skupin se díky klubu TAK Hellas Brno a 
pod vedením Mgr. Lukáše Nováka (aktivního hráče) 
zúčastnili tréninků stolního tenisu.

Mistrovství České republiky žáků a žákyň, juniorů a 
juniorek v zápase volným stylem, Teplice 14. 4. 2018

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

2. místo: Magdaléna Slavíčková

3. místo: Silvie Dračková, Tereza Zbořilová

4. místo: Matěj Chudáček, Mykyta Horya 

Běh brněnské mládeže – 3. kolo, Brno-Lesná 24. 4. 
2018

1. místo: Natálie Hluší

2. místo: Tereza Mračková

3. místo: Petra Mračková, Filip Kala, Sabina Drápelová, 
Ondřej Dobeš

4. místo: Adam Dobrovolný, Monika Bartošová

5. místo: Jakub Kala

6. místo: Charlotte Hudáková, Filip Šimonovský, 
Michaela Vrašťáková, Patrik Nekuda, Tomáš Přerovský

7. místo: Eva Špačková, Elizabeth Dominquez, Leoš 
Gjumija, Gabriela Svobodová, Jakub Sklář

8. místo: Veronika Prokešová, Julie Obermannová

9. místo: Daniel Geier 

10. místo: Veronika Stejskalová, Vojtěch Kudlička

11. místo: Max Moskovchenko

12. místo: Pavel Suchý

13. a 16. místo: Mykyta Horya, Milana Laifrová

18. a 19. místo: Tomáš Jarý, Mirek Sadovský

20. a 22. místo: Adam Havlík,  Pavlína Budská

Po 3. kole byla naše škola se ziskem 6069 bodů v 
celkovém pořadí na prvním místě z 15. startujících ZŠ a 
gymnázií.

Běh brněnské mládeže 4. kolo – finále, Brno-
Lužánky 17. 5. 2018

1. místo: Natálie Hluší

2. místo: Tereza Mračková, Filip Kala

3. místo: Adam Dobrovolný, Petra Mračková, Sabina 
Drápelová, Jakub Kala 

4. místo: Patrik Nekuda

5. místo: Jaroslav Šmíd, Gabriela Svobodová

6. místo: Michaela Vrašťáková

7. místo: Charlotte Hudáková, Filip Šimonovský 

8. místo: Daniel Geier, Vojtěch Kudlička

9. místo: Max Moskovchenko, Julie Obermannová, 
Michaela Kadlečková

10. místo: Eva Špačková, Pavel Suchý, Alice Sauerová

11. místo: Monika Křížová, Matyáš Lick, Mykyta Horya

12. místo: Ramon Hudák, Nikola Hájková

13. místo: Alena Oprchalová

15. místo: Milana Laifrová, Matyáš Kolář

16. a 17. místo: Adam Havlík, Jakub Sklář, Vojtěch 
Musil

18. a 20. místo: Patrik Slezák, Adam Suchánek

23. místo: Jiří Kuchovský
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Mezinárodní turnaj mládeže – zápas v.s., Pieszyce 
(Polsko) 5. 5. 2018

1. místo: Marie Kis, Tereza Mračková, Tereza Zbořilová

2. místo: Ludmila Richterová, Magdaléna Slavíčková

3. místo: Matěj Chudáček, Jan Černohlávek, Petra 
Mračková, Silvie Dračková

Mezinárodní turnaj mládeže – zápas v.s., Nový Jičín 
12. 5. 2018

1. místo: Matěj Chudáček, Marie Kis, Tereza Mračková

2. místo: Petra Mračková

Lidice 2018 - Mezinárodní turnaj mládeže v zápase, 
Kladno 19. 5. 2018

1. místo: Mykyta Horya, Marie Kis, Tereza Mračková

2. místo: Petra Mračková, Magdaléna Slavíčková

3. místo: Tereza Zbořilová

Mezinárodní turnaj mládeže – zápas ř.ř. a ženský 
zápas, Ludbreg (Chorvatsko) 26. 5. 2018

1. místo: Marie Kis, Tereza Mračková

2. místo: Petra Mračková, Magdaléna Slavíčková

3. místo: Tereza Zbořilová

6. místo: Ludmila Richterová

8. místo: Silvie Dračková

Mezinárodní turnaj mládeže – zápas volným stylem, 
Dunajská Streda (Slovensko) 26. 5. 2018

3. místo: Mykyta Horya

Tak jako v předešlých letech i letos žáci 9. tříd úspěšně obhájili své závěrečné projekty. Pracovali na nich doma i ve 
škole a mohli při tom zúročit spoustu dovedností a znalostí, které získali během svého studia na naší škole. Mnohé 
práce byly na vysoké úrovni.
V 9.A zvítězili Matyáš John a Jiří Chládek s velmi odborným tématem HDR - zobrazovací technologie. V 9.B byla 
nejlepší práce Terezy Fialové a Vandy Krčmářové zabývající se multimediálním fenoménem Youtube. A konečně v 9.C 
zvítězili Tomáš Bukáček a Vojtěch Kudlička s svou prací na téma Ford Mustang.
Všem deváťákům děkujeme za vynaložené úsilí a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu, tentokrát už na středních 
školách.

Radka Johnová

Závěrečné projekty devátých tříd

4. místo v jihomoravské 
výtvarné soutěži. (6. B)
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