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Co nového na Horáckém?
Už druhým rokem funguje na naší škole PR tým
složený z několika učitelů, kteří se starají o větší
informovanost o naší škole. Informace jsou
aktualizovány v průběhu celého roku nejen na webu
školy, ale i na Facebooku a Instagramu. Nově byl
instalován informační panel ve vestibulu školy na
pracovišti Horácké náměstí a plánuje se také na
pracovišti Uprkova. Největší novinkou je pořad What´s
up Horácké?!, jehož první díl můžete už nyní vidět na
uvedených informačních kanálech. V dalších dílech se
můžete těšit na rozhovory s našimi žáky, ukázky z
výuky a další. Nechte se překvapit!
Roman Růžička

Poděkování...
Vážená paní ředitelko,
chtěla bych vám touto cestou
poděkovat za příjemný zážitek,
kterým pro mě byla návštěva ZŠ
Uprkova v rámci dne otevřených
dveří
na
začátku
března.
Dostávám se k tomu se
zpožděním, nicméně je tento můj
pocit posílen i nadšením našeho
předškoláka, který byl s MŠ
Měřičkova na návštěvě u vás
minulý
týden.
Měla
jsem
příležitost mluvit s několika
vašimi zaměstnankyněmi, ať už to
byly třídní učitelky nebo paní
družinářka, zúčastnila jsem se
části vyučovací hodiny a celkově
ve mně zůstal opravdu velmi
příjemný pocit toho, že jde věci
dělat jinak, ale přitom velmi
přirozeně, nenuceně, s radostí a
zápalem, s ohledem na možnosti a
potřeby dětí.
Hana Tomaštíková

Rekonstrukce školy – výtah, toalety…

S velikou radostí jsme přijali zprávu pana starosty, že se obci
podařilo získat finanční prostředky na realizaci projektu, jehož hlavní
částí je zpřístupnění budovy na Horáckém náměstí všem, pro které
jsou naše schodiště velkou nebo nepřekonatelnou překážkou.
V dalším školním roce by měl totiž začít fungovat nově instalovaný
výtah a také sociální zařízení, která budou uzpůsobena pro tělesně
postižené osoby. Jsme moc rádi, protože mezi našimi žáky máme i
děti na vozíčku a čas od času se objeví i nějaké zranění, které také
znesnadňuje pohyb po schodišti. Projekt je doplněný i o rekonstrukci
našeho
datového
zasíťování
a
revitalizaci
zeleně.
Vzhledem k tomu, že o prázdninách bude probíhat také rekonstrukce
dopravního hřiště, bude u nás v létě opravdu rušno. Doufáme, že se
vše podaří, a děkujeme obci, že celý projekt dotáhla až k realizaci.
Ivana Melichárková
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Spolupráce s pedagogickou fakultou
Vzhledem k tomu, že je naše škola již
několik let zařazena do sítě fakultních škol,
je spolupráce s pedagogickou fakultou
velice rozvinutá. Pedagogická fakulta s
námi spolupracuje při přípravě a vzdělávání
nových pedagogů i při různých vědeckých
projektech.
V tomto školním roce navštívilo naši školu
v rámci pedagogické praxe dvanáct
studentů na prvním stupni a šestadvacet
studentů na druhém stupni, přičemž tři
studentky pocházely ze zahraničí. V
průběhu praxe měli studenti možnost
seznámit se s chodem školy, školním
vzdělávacím programem a moderními
vyučovacími metodami. Tyto poznatky pak
pod vedením zkušených učitelů uplatňovali
při svých asistentských pokusech i při
vedení vyučovacích hodin.
V rámci této spolupráce se naši učitelé
účastní vzdělávacích seminářů, kulatých
stolů
a
dalších
setkávání
nad
zkvalitňováním výuky studentů, podílí se
na tvorbě a využívání kriteriálního
hodnocení a zamýšlí se nad způsobem
reflexe a nad dosaženými výsledky
jednotlivých studentů.

Několik učitelů absolvuje semináře, na kterých získávají
mentorské dovednosti. Ty pak využívají nejen při vedení praxí,
ale také ve své vlastní pedagogické práci. Jiní učitelé se
zabývají formativním hodnocením, které vede žáky ke
sledování vlastních možností a osobního posunu v získávání
vědomostí a dovedností. Věříme, že tato spolupráce je
oboustranně užitečná a jejího přínosu si velice vážíme.
Libuše Švecová a Vladimíra Chalupníková

Dopravní soutěže

SZŠ Lesná,
Výuka na dopravním hřišti
naší školy.

Že na naší škole máme dopravní hřiště, není žádnou
novinkou. Využíváme ho na 1. i na 2. stupni k jízdám na
kole. Pod vedením lektorů z organizace AMAVET Brno mají
naši žáci možnost teoreticky i prakticky se naučit, zopakovat
a uvědomit si základní pravidla bezpečné jízdy na kole.
Čtvrťáky každoročně přihlašujeme do celoroční soutěže
Empík cyklista, kde se žáci učí být zodpovědnými řidiči kol
v silničním provozu. Pokud obstojí svými teoretickými i
praktickými znalostmi pravidel, strážníci městské policie
jim předají „Průkaz cyklisty“, na který bývají žáci velmi
hrdí. Kromě toho přihlašujeme každým rokem osm
odvážlivců do soutěže Mladý cyklista. Letos čtyři šesťáci
získali první místo v městském kole, a zajistili si tak postup
do krajského kola.
Kromě těchto soutěží a výukových programů se dopravní
výchově věnujeme ve vyučovacích hodinách, zveme si
odborníky na besedy a spolupracujeme s BESIP. Děti si tak
vytváří správné návyky, bezpečné a ohleduplné chování
v silničním provozu.
Michaela Albrechtová
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Lyžařský výcvikový kurz a škola v přírodě s lyžováním
Tradičním místem pro konání lyžařských výcvikových kurzů
je pro naše žáky z prvního stupně i žáky sedmých tříd
skiareál v Hynčicích pod Sušinou. Zázemí nám nabízí chata
Spartak, jež se nachází jen pár metrů od vleku a sjezdových
tratí.
Letošní sněhové podmínky byly i přes všechny obavy opět
perfektní a podařilo se oba kurzy naplno využít nejen k lyžování, ale i k zimním sněhovým radovánkám.
Zatímco někteří žáci stáli na lyžích či snowboardu poprvé v
životě, už po týdnu intenzivního tréninku hrdě konkurovali
svými výkony těm, kteří brázdí svahy hor pravidelně.
Zdatnější lyžaři pod dohledem pečlivě pilovali techniku
oblouku, který postupně přecházel ze smýkaného na řezaný.
Žáci sedmých ročníků v doprovodném programu zdolávali
severní stěnu K2. Museli se naučit ve ztížených podmínkách
stavět stany, přenášet raněné osoby s omrzlinami, natočit
interview s Yettim a nakonec zvládnout i samotný výstup a
rychlý únik z hory.
Děti z prvního stupně do Hynčic doprovázelo i několik
žáků z devátého ročníku, kteří se mimo lyžování podíleli i na
organizaci celotýdenní hry „Cesta kolem světa“. Nejmladším
lyžařům se tak podařilo nejen zdolat nástrahy zasněžených
hor, ale i procestovat celý svět.
Po týdnu maximálního nasazení všech dětí i vyučujících se
tak z obou akcí vracely děti domů s dobrým pocitem,
spoustou nových zkušeností, zážitků a v neposlední řadě i
kamarádů.

Dny
otevřených dveří
Tento rok byl jiný… V minulých školních letech jsme školu
pro návštěvníky otevírali pravidelně dvakrát ročně, proč to
bylo letos jiné? Důvodem jsou časté dotazy na možnost jít
se podívat do výuky i náš záměr ukázat běžný život školy v
průběhu celého roku.
To, že máme školu otevřenou každý měsíc, vede k tomu,
že každý může vidět i opakování z matematiky či jiného
předmětu, spolupráci s asistentem pedagoga nebo také jak
děti píší diktát. Může vidět i to, jak děti „zlobí“ nebo jak
jsou prvňáčci čtvrtou hodinu unaveni a musí se jim
zařazovat odpočinkové aktivity. Zhlédnout lze také
vstřícnost a trpělivost našich učitelů a přátelské prostředí,
které se snažíme pro děti budovat.
Pokud někdo z návštěvníků něčemu z našich postupů
nerozumí, jsme připraveni na vysvětlování. Prosíme proto
návštěvníky, aby tyto dny chápali jako příležitost pro sdílení
a vzájemnou komunikaci, jak byly zamýšleny.
Ivana Melichárková

Helena Pavloušková

Zajímáme se
i o formativní
hodnocení
Hodnocení, to je slůvko, které je krátké,
zdánlivě jednoduché, ale v praxi velmi
těžko proveditelné se spravedlivým
koncem, proto jsme se s Míšou
Albrechtovou a Irenou Procházkovou
vydaly od ledna 2019 na tříletou cestu
poznání principů a záhad formativního
hodnocení.
Do projektu jsou zařazené další tři školy
z okolí Brna a čtyři školy z okolí
Olomouce. Nyní máme za sebou pár
seminářů a víkendový školicí pobyt na
Sluňákově u Olomouce. Doposud jsme se
dozvěděly hodně teorie, příkladů z praxe,
které pomaličku zkoušíme aplikovat v
našich třídách. Pomáhají nám mentoři,
pracovníci z Na Zemi a z Lipky. Vše je o
společné spolupráci a sdílení.
Petra Oprchalová
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FIE neboli Feuersteinovo
instrumentální obohacování
V letošním školním roce měli naši žáci již podruhé
možnost setkat se s metodou pana profesora
Feuersteina, která je zaměřena na rozvoj umění
učit se a na předcházení školnímu neúspěchu.
Tak jako v loňském roce fungovaly dva kroužky a
CKP – centrum kolegiální podpory, také letos
tomu nebylo jinak a navíc bylo FIE nově zařazeno
jako volitelný předmět v 6. ročníku.
Kroužky FIE pokračovaly v rámci projektu s
brněnskou Ligou lidských práv. Navštěvovaly je
děti druhé třídy na Horáckém náměstí. Pracovaly s
instrumentem Uspořádání bodů a zabývaly se
různými geometrickými tvary, vytvářely si
strategie, uplatňovaly různé principy a následně je
hledaly v reálném životě. To vše pod vedením paní
učitelky Melichárkové, Johnové a Mendlové.
CKP letos nabídlo prostřednictvím paní učitelky
Rinkové ochutnávku metody Základní škole
Masarova a Antonínská v Brně. Na obou školách
byl o ochutnávku značný zájem. V lednu proběhla
ochutnávka pro rodiče školy a širší (nejen)
řečkovickou komunitu. V rámci CKP jsme také
„vycestovali“ do kuřimského mateřského a
rodinného centra KuřiMaTa, kde se ochutnávky
zúčastnili rodiče i místní pedagogové.

FIE jako volitelný předmět byl nově nabídnut
žákům šestých tříd. Vznikly dvě skupiny, které
vedly paní učitelky Mendlová a Rinková. Nejdříve
se žáci zabývali instrumentem Uspořádání bodů.
V každé hodině rozebírali novou stranu,
zaměřovali se na detaily, pozorování, vytvářeli si
svou pracovní strategii. Poté uspořádávali body
podle vzoru, následně pojmenovali princip, který
při své práci použili. Na závěr se zabývali
přemostěním do reálného života, tedy jak
poznatek, který při své činnosti získali, mohou
využít v každodenních situacích. Nakonec sdíleli s
ostatními spolužáky své zkušenosti a mohli si
uvědomit, že k jednomu cíli může vést mnoho
cest, přičemž všechny jsou správné. Během
jarních měsíců se žáci seznamovali navíc s
instrumentem Ilustrace. Vzhledem k zájmu žáků
bude tento volitelný předmět v příštím školním
roce nově vyučován i v 7. ročníku.
Radka Johnová

Přírodní zahrada ožívá
Naše škola se rozhodla reagovat na Výzvu č.
16/2017 Ministerstva životního prostředí České
republiky s názvem Přírodní zahrady a zažádat o
dotaci na revitalizaci naší školní zahrady. S nápady
na to, co by se na zahradě mohlo změnit, aby se
nám na ní dobře učilo, přicházeli jak učitelé, tak
žáci. Pod vedením paní učitelky Petry Poláškové
získala zahrada svoji novou podobu nejen v našich
představách , ale i ve finálním zpracování projektu.

Se souhlasem zřizovatele ÚMČ BrnoŘečkovice a Mokrá Hora se naše škola stala
úspěšným žadatelem o projekt Přírodní zahrada
ZŠ Horácké náměstí 13. Investiční dotace ze
Státního fondu životního prostředí České
republiky byly poskytnuty v plné výši.
Během podzimu 2018 začali naši žáci s
prvními pracemi na přestavbě zahrady. Škola se
na projektu podílí nejen finanční spoluúčastí,
ale i provedenými pracemi, z nichž některé
mohou provádět i žáci školy. Na jaře 2019
proběhlo kácení a výsadba nových stromů. Jistě
jste si všimli, že zmizela řada tújí. Další
zásadnější práce na rekonstrukci budou probíhat
v letních měsících o prázdninách, aby hluk
strojů nerušil výuku.
Realizací projektu dojde k rozvoji venkovního
zázemí za účelem školního i mimoškolního
vzdělávání, které bude probíhat v přímém
kontaktu s přírodou.
Milan Navrátil
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Oděsa – konference o inkluzi
Začátkem kalendářního roku jsem byla oslovena
vedoucí katedry sociální pedagogiky paní
doktorkou Lenkou Gulovou a požádána o účast
na mezinárodní konferenci v ukrajinské Oděse.
Paní doktorka Gulová nás takto pozvala na
Ukrajinu již podruhé. Před dvěma roky se
konference v Kyjevě účastnila paní učitelka
Procházková, která při této příležitosti
prezentovala poradenské pracoviště u nás ve
škole.
Naše škola byla tedy oslovena opakovaně a
důvodem byla úspěšná práce se žáky s potřebou
podpůrných opatření a kvalitně nastavený systém
spolupráce s poradnami, pedagogy i dalšími
subjekty.
Konference trvala tři dny a účastnili se jí ředitelé škol a poradenských zařízení, učitelé, asistenti,
poradenští pracovníci a pracovníci z oblasti vzdělávání pedagogů.
V průběhu třídenní konference jsem měla na starost celý jeden den, kdy jsme se seznámili se systémem
hodnotového vzdělávání, FIE, spoluprací s poradenskými zařízeními, s prací s kolektivem pedagogů na
naší škole a systémem realizace podpůrných opatření pro všechny žáky, kteří tuto podporu potřebují.
Diskutovali jsme i o významu slova inkluze v souvislosti s integrací a zejména, jak toto pojetí vnímáme u
nás ve škole.
Zpětná vazba od kolegů z Ukrajiny i paní doktorky Gulové byla velice pozitivní. Protože část účastníků
navštívila v březnu naši školu, mohli potvrdit, že prakticky to u nás ve škole probíhá tak, jak bylo
prezentováno v Oděse.
Ivana Melichárková

Tým asistentů pedagoga na naší škole
Na naší škole jsou asistenti pedagoga součástí týmu
pedagogických pracovníků již více než deset let. S
novou legislativou, která podpořila žáky se
speciálními vzdělávacím potřebami ve všech školách,
se toho na naší škole moc nezměnilo. Vždy bylo
zájmem našich pedagogů rozvíjet všechny děti dle
jejich individuálních možností a s ohledem na jejich
vzdělávací potřeby.
V současnosti pracuje ve třídách obou pracovišť
osmnáct asistentů. Hlavní náplní asistentů pedagoga
je poskytovat podporu učitelům při výuce tak, aby
mohli být všichni žáci vzděláváni podle vlastních
potřeb. Podporují samostatnost žáků, vzájemnou
spolupráci, pomáhají organizovat výuku tak, aby se
mohli všichni žáci účastnit veškerých aktivit.
Asistent pedagoga se domlouvá před hodinou i v
průběhu hodiny s učitelem na tom, jak bude hodina
probíhat.
Asistenti pedagoga jsou dobrou duší každé třídy,
jsou součástí kolektivu. Pomáhají žákům rozvíjet
sociální dovednosti, povídají si s nimi, tráví společně
čas o přestávkách, pomáhají žákům s přípravou na
výuku a s dodržováním pravidel, mnohdy dovedou
předcházet konfliktům mezi žáky.

Velký tým asistentů metodicky vedou členové
školního poradenského pracoviště, o jejich
činnosti se průběžně zajímá také vedení školy.
Stejně jako učitelé se také asistenti účastní
dalšího vzdělávání, odborných kurzů, které
zvyšují jejich kvalifikaci, a tak přispívají k dobré
praxi.
Asistent pedagoga je kolegou, který pomáhá
připravovat výuku a podporuje pracovní
atmosféru. Díky jeho přítomnosti může být
výuka více diferencovaná.
Irena Procházková
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Návštěva stážistů ze zahraničí aneb projekt Edison opět na naší škole
V týdnu od 18. do 22. února 2019 probíhal na naší
škole, jak je tomu již tradičně, další ročník
projektu Edison. V rámci něj navštívili naši školu
stážisté z různých zemí po celém světě - namátkou
Rusko, Irák, Malajsie, Čína nebo Taiwan. Stážisté
seznámili žáky druhého stupně a pátých ročníků
se svými zeměmi, tradicemi, kulturou a jazykem,
následně společně diskutovali o kulturních
rozdílech či odpovídali na zvídavé otázky našich
dětí.
Sám jsem měl možnost nahlédnout do více než
šesti různých dílen a musím říct, že letošní úroveň
prezentací byla velice slušná a pro žáky určitě
zajímavá. Například s Iráčanem Alim diskutovali
žáci ze 6.B o místním jídle, a došla tak řeč na
rozdíl mezi tureckým kebabem a řeckým gyrosem.
A to vše v angličtině!
Věříme tedy, že na úspěšnou tradici
"edisonovských týdnu" navážeme i v dalším
školním roce a že si děti opět odnesou spoustu
zajímavých informací z celého světa. Zároveň
budou mít opět možnost vyzkoušet si komunikaci
v cizím jazyce naživo, která povede ke zvýšení

jejich sebevědomí v další práci na vlastních
komunikačních dovednostech.
Jakub Svoboda

Projekt Akční plán inkluzivního vzdělávání a jeho aktivity
V rámci projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872 Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole se žáci vybrané třídy 8. ročníku
v probíhajícím školním roce měli možnost seznamovat s inovativními výukovými metodami v
heterogenním kolektivu se zaměřením na žáky s mozkovou obrnou a epilepsií. Mohli si tak
vyzkoušet například různé tradiční i netradiční sporty či hry určené především pro osoby se
speciálními potřebami, dále také využití speciálních kompenzačních a didaktických pomůcek
určených ke vzdělávání těchto žáků. Pracovalo se tak na primární prevenci problémů při
začleňování do inkluzivního vzdělávání i na podpoře a posilování sociálně-emočních
kompetencí intaktních a integrovaných spolužáků.
Díky projektu jsem se jako metodik inkluze společně s vyučujícími z dalších brněnských
zařízení a akademickými pracovníky Masarykovy univerzity v Brně zúčastnil zahraniční stáže,
která se konala ve spolkové zemi Baden-Württemberg ve městech Stuttgart a Heilbronn.
Každý den jsme navštívili školská zařízení, která se
zaměřovala například na vzdělávání dětí a žáků s
narušenou komunikační schopností, se sluchovým
postižením či dětí se zrakovým postižením v raném věku.
Měli jsme tak možnost nahlédnout na přístupy k uvedené
cílové skupině dětí. Dále jsme navštívili zařízení, které
uplatňuje koncept tzv. obrácené inkluze, což je forma
vzdělávání pro intaktní děti.
Po návratu jsem mohl předávát získané zkušenosti svým
spolupracovníkům a pomoci při jejich aplikaci do běžných
hodin na základní škole.
Mgr. Pavel Kučera
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23. mezinárodní
daltonská konference
Czech Dalton, z.s., která je nástupnickou organizací
Asociace českých daltonských škol, a naše škola je
jejím členem, pořádala dne 16. května 2019 v Brně
v aule a učebnách ZŠ a MŠ Husova
23.
mezinárodní daltonskou konferenci.
Konferenci moderovali ředitelé brněnských
základních škol Mgr. Roman Tluštoš a PhDr.
Vladimír Moškvan. Dopolední program proběhl v
aule ZŠ Husova, kde všichni zúčastnění vyslechli
přednášky Začínající učitelé v českých základních
školách, Inkluze žáků ze zahraničí na vídeňské
Franz Jonas Europaschule a Vyučování jazyků na
prestižní škole San Alberto Magno School v San
Sebastianu.
Ve dvou odpoledních blocích učitelé navštívili
zajímavé semináře a vzájemně si předávali své
zkušenosti. Naši školu na konferenci zastupovaly
paní ředitelka Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková a
Mgr. Irena Procházková s ukázkou, jak se učí celá
sborovna společně pracovat a sdílet – zkušenosti a
názory z Horáckého náměstí.
PaedDr. Jana Pašková pohovořila o vývoji daltonu
na 1. stupni na ZŠ Horácké náměstí, o organizaci,
týdenních a daltonských plánech, evaluaci,…

Společně se zúčastněnými se zamýšlela nad
výhodami této formy práce, nad jejím smyslem a
hlavně dopadem na rozvoj dětí. Předávala
zkušenosti, rady, nápady a inspirace ze své
učitelské praxe. Přítomní měli možnost
prohlédnout si i vyzkoušet některé vlastnoručně
vyrobené praktické pomůcky a publikace.
Daltonské konference se zúčastnila řada učitelů
z naší školy, každý si vybral seminář dle svého
zájmu – výběr byl bohatý – například Nové
způsoby výuky na gymnáziu v Debrecenu,
Zajímavé nápady a postupy ve výuce angličtiny,
Mexická specialita a praktický návod na
podobnou hodinu, Slovní zásoba trochu jinak,
Jak naučit děti číst knihy, Vyučování angličtiny
na ZŠ J. A. Komenského v Bratislavě,
Zkušenosti s párovou výukou angličtiny na ZŠ
Rájec-Jestřebí,
Oborové
čtenářství
v
přírodovědných předmětech na druhém stupni,
Raná výuka německého jazyka na ZŠ.
Atmosféra na seminářích byla příjemná,
kolegové z jiných škol i zemí byli milí a aktivně
se zapojovali do průběhu seminářů. Všichni
zúčastnění hodnotí konferenci za úspěšnou a
obohacující.
Jana Pašková

Projekt

Voda
2. května 2019 proběhl na naší škole projekt
Voda. Tentokrát se děti seznámily s okolím naší
školy, Zamilovaným hájkem, procházely znovu
obnovenou topolovou alejí, plnily různé úkoly.
Úkoly je prověřily z jejich znalostí z
přírodopisu, fyziky, zeměpisu i dějepisu. Žáci si
také si vyzkoušeli, jak jsou rychlí a obratní,
měli možnost si poměřit své síly v turnaji ve
vybíjené či šimbale proti jiné třídě.
Po zimě, dešti, silném větru vysvitlo sluníčko
a den strávený venku prospěl nejen dětem, ale i
všem pedagogům, kteří se ho aktivně účastnili,
za což jim patří poděkování.
Jana Vlachová
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Již pět let (Začít) spolu
Je začátek školního roku 2014/15 a třída paní
učitelky Švecové je plná malých žákyň a žáčků,
kteří jsou jako na trní. Někteří rodiče také. Spolu
s paní učitelkou a paní ředitelkou se podíleli v
přípravném týdnu na uspořádání a výzdobě třídy
pro své šestileté ratolesti. Jako bonus máme
možnost od prvních dní mít přítomnou ve třídě i
milou paní asistentku, která je všem dětem k
ruce. A nyní to začne - roj dětí a jejich
pravidelná práce v centrech aktivit (zde mají děti
mimo jiné prostor pro více samostatné i
skupinové práce), malé i velké výlety s
programem do okolí školy, exkurze, divadelní
scénky, prezentace, letní i zimní školy v přírodě,
bruslení, charitativní akce, spaní ve škole a
mnoho dalších úžasných projektů, ale i
připravenost a čas poskytnutý ze strany školy na
řešení problémů, bolestí a neštěstí. Důležité je,
že jsme u toho všeho jako rodiče mohli být,
přidat ruku k dílu a spoluprožívat s dětmi
všechno, co je ve škole potkává. Dveře byly a
jsou otevřené.
Při hodnocení uplynulých pěti let máme šanci
se zastavit a vidět, kolik se toho stalo, jak
samostatné a současně stále zranitelné jsou děti.
Společenství žáků se za pět let proměnilo,
někteří odešli, jiní do třídy přibyli – byli hezky
přijati a dobře zapadli do kolektivu. Nyní po pěti
letech se něco mění, hrstka dětí odchází a děti,
které na škole zůstávají, si volí pro sebe to
nejvhodnější zaměření. Věříme, že jsou všechny
mimo jiné také díky dosavadnímu vedení školy
dobře připraveny na další kroky v životě.
V současnosti fungují v programu Začít spolu
na pracovišti ZŠ Horácké náměstí kromě
končících páťáků ještě další tři třídy a od září
2019 plánuje škola otevřít opět další první třídu
v tomto programu. Jistě nebude stejná, ale zase
jiná rozhodně se už moc těšíme. Jdeme dál.

Včely ve škole
Včely opravdu byly ve škole, ale do školy
nepřiletěly samy. Přivezl je pan včelař se svojí
asistentkou z nedaleké Kuřimi.
Ve více jak hodinovém programu se pan včelař
snažil žákům prvního stupně přiblížit život tohoto
hmyzu a práci včelaře. Kromě včel v proskleném
úlu nám ukázal včelařské pomůcky, promítl nám
video o zrození včely a jejím životě. Povídali
jsme si také o užitečnosti včel a zhlédli jsme
zajímavé makrofotografie včelího těla. Pan včelař
si pro sebe nenechal ani tajemství o výživě
včelích miminek, kariéře dělnic, tvorbě propolisu
či výrobě včelího vosku. Na závěr si všichni
mohli pochutnat na výborném akátovém medu.
Bronislava Šuplerová

Za rodiče Začít spolu Vendula Soběslavská

První kroky do školních lavic
Detektivní příběh, sportovní vystoupení, písnička,
chemické pokusy, procházka školou, na chvíli žák
prvního stupně…
Všechny tyto aktivity zažili předškoláci z Řečkovic
v projektu na naší škole. Při práci ve třídě jim
pomáhali žáci z prvního stupně, předškoláci zde
mohli potkat i své kamarády. Domů si odnesli
pěkné zážitky a pamětní list.
Lenka Mynářová
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Jeden svět dětem pro studentky a studenty 2019
Projekce Jeden svět dětem a Jeden svět pro studentky a studenty jsou určeny pro mladší a starší žáky
základních škol. Pro mladší žáky vždy volíme sérii tří krátkých filmů, které jsou sestaveny dle věku
diváků. Pro ty starší je připraven jeden delší dokument. Zahraniční filmy jsou opatřeny českými titulky
nebo dabingem a po každém filmu s dětmi pracuje zkušený moderátor, pro starší děti je připraven i host.
Děti ze šestých a sedmých tříd nejprve viděly nizozemský snímek Kluci z přístavu. Tématem filmu bylo
dospívání, přátelství a soužití kultur. Heijplaat je dělnická kolonie v přímořské čtvrti nizozemského
Rotterdamu. Už od počátku 20. století tu vedle sebe žijí lidé různých národností a kultur, které sem
přilákala práce v přístavu. Max, Emre, Yash, David a Hilson, to je pětka nerozlučných kamarádů ze
školy. Všichni vyrostli v Nizozemsku, ačkoli jejich rodiny pocházejí z Turecka, Surinamu, Sýrie nebo
Číny. V průmyslové čtvrti zdánlivě není pro děti mnoho míst k zábavě, parta si přesto mezi nákladními
kontejnery a zámořskými loděmi našla hřiště pro svá dobrodružství, přičemž odlišnost jejich původu i
vyznání nejsou v jejich přátelství překážkou.
Druhý snímek se jmenoval Miruna a jedná se o další nizozemskou produkci. Tématy filmu bylo
sociální vyloučení, povolání, vzdělávání a rodina. Dvanáctiletá rumunská dívka Miruna má o své
budoucnosti jasno. Rozhodně se neplánuje brzy vdát a pořídit si spoustu dětí jako řada dívek v jejím
okolí. Její ambicí je stát se policistkou. Přijímací zkoušky na policejní akademii sice nejsou žádná
hračka, ale Miruna je odhodlána vymanit se z podmínek sociálně vyloučené lokality, kde žije, a uspět. O
klidu na studium si v domácnosti s dvanácti sourozenci může nechat jen zdát, přesto se poctivě snaží
zlepšit si známky. Sen o policejní akademii jí kazí jen představa, že přestane trávit čas se svou rodinou.
A třetí snímek pro naše mladší žáky se jmenuje Tanečník Skip a zemí původu je opět Nizozemsko.
Tématy filmu byly tentokrát koníčky, gender, vztahové problémy, dospívání a přátelství. Pro
čtrnáctiletého Skipa je tanec vším. A i přes neutuchající posmívání a ponižování, kterému kvůli svému
koníčku čelí, chce zůstat sám sebou. Ambice a vytrvalost Skipovi rozhodně nechybí. Se svou klučičí
taneční skupinou The Rhythm Rangers se přihlásil do soutěže a společně s kamarády Robinem a
Kynanem tvrdě dře. Zatímco mezi tanečníky se cítí jako ryba ve vodě, ve škole se svou zálibou raději
nechlubí. Kdo by chtěl stále dokola poslouchat nadávky a nálepkování spolužáků, že tanec je pro holky a
homosexuály?
Starším žákům byl představen snímek EXIT - dát extremismu sbohem. V tomto případě se jednalo o
koprodukci norskou, švédskou a německou. Tématy filmu byly rasismus, pravicový extremismus, násilí
a krize identity v období adolescence. Autorka snímku, bývalá norská extremistka, se po více než dvaceti
letech vrací do své minulosti. V Německu, Dánsku, Francii i USA nachází lidi s podobným osudem –
někdejší členy extremistických hnutí, kteří se v určité chvíli rozhodli, že nenávist už nebude jejich
životním programem. Během intimních rozhovorů popisují své zločiny, bolestné prožitky, strach i
odhodlání radikálně změnit svůj život. Ať už jde o neonacisty nebo džihádisty, má extremismus v
různých podobách jeden společný prvek - uspokojuje nenaplněnou touhu mladých lidí někam patřit.
Představovat dětem aspekty bezpečných jako i nebezpečných prostředí je pro učitele školního předmětu
výchova k občanství součástí každodenní práce. Jsme rádi, že existuje internetová platforma Jeden svět
na školách, která nám v naplňování našich „občankářských“ cílů pomáhá. Děkujeme za organizaci
festivalu Jeden svět, kterého se rádi účastníme, a věříme, že Komenský by promítal.
(Zdroj: https://www.jsns.cz/projekty/jeden-svet/seznam-filmu/jeden-svet-detem,
https://www.jsns.cz/projekty/jeden-svet/seznam-filmu/jeden-svet-pro-studenty)
Lukáš Novák
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Zápis do prvních tříd
Duben patří zápisu do prvních tříd. Alespoň
tedy v rodinách, kde mají předškoláka, a
samozřejmě na základních školách. Ani naše
nebyla výjimkou.
U nás byly hlavní zápisové dny v pátek a v
sobotu 5. a 6. dubna 2019. Tradičně nám při
organizaci pomáhala šikovná děvčata z
osmých a devátých tříd a také letos byl ve
vestibulu informační stánek pro zájemce o
třídu s programem Začít spolu. U toho nám
obětovaly svůj volný čas maminky z naší
„pilotní třídy“ s tímto programem. Přibyl také
stánek s ukázkami učebnic a pomůcek, které
budou na nové prvňáčky po prázdninách
čekat.

Nově jsme vyzkoušeli rezervační systém – možnost
objednat se na přesný čas, a vyhnout se tak
případnému čekání. Myslím, že se novinka
osvědčila. Měli jsme trochu strach, jestli napoprvé
správně nastavíme systém a délku intervalů mezi
jednotlivými zápisy, ale podle průběhu zápisu se
nám to podařilo.
Jako vždy se paní učitelky u zápisu setkaly s dětmi,
které se do školy těší a klidně by nastoupily hned
druhý den. Jiné přicházejí s obavami z neznámého,
ba i nějaká ta slzička se objeví. Jsou i takové děti,
které dávají jasně najevo, že rodiče už měli lepší
nápady. Inu, jsme různí a naše děti také. Po
prázdninách se nám tu sejdou ve čtyřech nových
třídách a je na nás, aby i ti největší pochybovači
nakonec uznali, že škola tu přece jen k něčemu je.
Miloslav Tvrz

Co vše jsme zažili
ve školní družině?
Blížící se konec školního roku nás vždy
vybídne k ohlédnutí za tím, co jsme ve školní
družině v uplynulých měsících zajímavého
zažili, co jsme dokázali.
Rozhodně toho nebylo málo. Z četných
společných akcí můžeme vzpomenout tradiční
rukodělné dílny (ptačí, maminčiny…) a
návštěvy výstav na městském úřadě.
Vyzdvihnout bychom chtěli také vynikající
spolupráci s místní pobočkou Knihovny Jiřího
Mahena. Nejvíce se dětem líbila Noc s
Andersenem plná zajímavých soutěží.
Neméně oblíbenými se staly i lekce
bezpečnosti silničního provozu na dopravním
hřišti naší školy. Velký úspěch jsme slavili ve
výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí,
ve které získal Tobiáš Janoušek čestné uznání,
1. místo patřilo Filipu Grossovi a 3. místo
Marcele Bryjové. Srdečně blahopřejeme.
Zakončení školního roku na krásné zahradě u
budovy Uprkova pak bude patřit pohádkovým
maskám, hrám a legraci. To vše si na
rozloučenou před prázdninami užijeme v rámci
akce Veselé odpoledne.
Hana Jankowská

Výlet prvních tříd
aneb náš první výlet

Na konci školního roku vyrazili i naši prvňáčci na
svůj první školní výlet. První zastávkou byla
zahradní železnice v Drásově, kde naši nejmenší
mohli obdivovat úzkorozchodnou železnici,
nejrůznější lokomotivy, ale také se mohli svézt
replikami vagonků z počátku minulého století. Na
další výletní zastávce měli možnost poznat ruční
sklářské techniky a um českých sklářů ve výletní
rodinné galerii Skleněnka.
Počasí nám přálo a domů si všichni odváželi
nejen spoustu zážitků, ale také dárků pro rodiče.
Kolektiv pedagogů prvních tříd
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Pohybujeme se i ve virtuální realitě
V dubnu 2019 proběhlo na naší škole velké testování virtuální
reality ve výuce zeměpisu. Testování pod záštitou
Masarykovy univerzity v Brně mělo za úkol zjistit, zda je
přínosné využívat virtuální realitu ve výuce. Výzkumu se
účastnili žáci sedmých až devátých tříd. Nejprve bylo nutné,
aby žáci napsali vstupní test, který ověřil jejich vstupní
znalosti učiva šesté třídy. Následovalo rozdělení žáků na dvě
poloviny, kdy jedna část žáků absolvovala výuku běžným
způsobem ve školní třídě a druhá část ve virtuální realitě, aby
bylo možné ověřit, zda je výuka ve virtuální realitě
efektivnější. Po výuce následoval opět znalostní test, který
ověřoval přírůstek znalostí.
Žáci, kteří se učili běžnou metodou, si mohli po vyučování
také vyzkoušet virtuální realitu, avšak s jiným programem,
aby nebyly ovlivněny výsledky. Výsledky testování budou
známé v září letošního roku, takže teď už zbývá jen napjatě
sledovat, jak to s virtuální realitou dopadne. Martin Jelínek

Výměnný pobyt ve španělském Sodupe
Předposlední
květnový týden byl
pro dvě deváťačky
a pro dva osmáky z
naší školy zpestřen
výletem do
Španělska, protože
se zúčastnili
výměnného pobytu.
Nedělní ráno bylo krušné, museli jsme vstávat velmi brzy,
ale už zanedlouho jsme nastupovali do letadla směr Bilbao.
Deštivé počasí nás neodradilo od dobré nálady, čekal nás
přece úžasný program.
V pondělí nás přivítal starosta městečka Guenes a měli jsme
možnost si prohlédnout výstavu šatů vyrobených jen ze
skládaného papíru. Další dny jsme navštívili například
záchrannou stanici pro zraněná či týraná zvířata a také
jeskyně podobné těm našim v Moravském krasu.
Výzvou byl orientační běh v krásném prostředí zvaném La
Arboleda plném kopců, jezírek a skal. V Bilbau jsme pak
viděli slavné květinové štěně Bilbao puppy a pavouka před
muzeem Guggenheim. Stihli jsme také koupit suvenýry v
krásných uličkách a nákupních centrech El Corte Ingles a
Zubiarte.
V příštím školním roce bude výměnný pobyt pokračovat,
bude nabízen žákům osmých a devátých tříd, už teď se
těšíme!
Magdaléna Filáková
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Akce 1. stupně
„Hele, Božka, onehdá jsem si tak lebedila na
vokně a koukám, spousta obrovských
tvorečků se skláněla nad domečkem se
včelama a cucaly u toho med. No, chápeš to?“
„Ružko, ty jedna bláznivá mucho, uklidni se,
to byly jen dětičky z Horáckého. Právě měly
zajímavou přednášku od včelařů z Kuřimi. A
nejen to! Zúčastnily se i přednášky o
minerálech. Mají to tam opravdu pestré. Do
školy chodí různí odborníci a předávají své
znalosti a zkušenosti dětem. Vždycky mám
radost, když vidím ty nadšené tvářičky.
Minule jsem zahlédla zaměstnance z
organizace Podané ruce, jak si s dětmi
povídají o problematice kouření. Určitě jsou
to chytré děti. Neustále se hlásily.“
„A já, že jsem bláznivá? Určitě se natahovaly
po cigaretě!“
„Vůbec ne! Měly spoustu zajímavých dotazů
a připomínek k tématu. A nejen to
samozřejmě. V tělovičně se například hrálo
anglické divadlo Pippi Longstocking.“
„Cože to? Pippi co?“

„Pippi Longstocking neboli Pipi Dlouhá punčocha
od Astrid Lindgrenové. Anglická slovíčka lítala ode
zdi ke zdi. Děti uměly mnohem líp anglicky než já.
Já umím akorát Hi, my name is Božka.“
„Božka, to teda valím voči. Ale stejně ti pořád
nějak nevěřím.“
„Ale věř, věděla jsi, že mladší děti navštěvují
divadlo Radost? Nebo starší děti například získaly
řidičák na cyklistické kolo? Na dopravním hřišti
Riviéra se totiž koná celoroční dopravní soutěž žáků
4. tříd základních škol – Empík cyklista.
Samozřejmě na škole probíhají jak třídní projekty,
tak celoškolní, například tento rok byla tématem
voda. Žáci pouze nesedí v lavicích, ale učí se i
venku, na výstavách, v muzeích, galeriích,
knihovnách
a
kdekoliv
jinde. Třeba
v
Dietrichsteinském paláci, kde se můžeš zúčastnit
lektorované prohlídky expozice Velká Morava. Je
potřeba objevovat celý širý svět. Znalosti a
zkušenosti je nutné získávat prakticky a všemi
smysly. A v neposlední řadě jezdí děti na jaře na
školy v přírodě. Paní učitelky si pro ně chystají
program a děti si vždy odvezou pěkné zážitky a
vzpomínky, které pak vykládají rodičům a
prarodičům.“
„Škola v přírodě? To zní dobře. Že bych tu školu
taky navštívila? Začíná mě to lákat čím dál víc.“
„Určitě se stav, budou tě čekat s otevřenou náručí!“
Monika Elgnerová

Zdravotnické školení na naší škole
Je zdraví člověka důležité? Pro nás na ZŠ Horácké
náměstí bezpochyby. A proto jak zaměstnanci školy,
tak i žáci šestého ročníku letos po velikonočních
prázdninách absolvovali jednodenní zdravotnické
školení.
Díky zkušeným zdravotníkům z Červeného kříže
jsme ve věci poskytování první pomoci nejdříve
prošli teorií, v níž jsme se např. dozvěděli, jak
zabezpečit místo a účastníky autonehody, jak
efektivně přivolat pomoc záchranných složek a
zejména pak v terénu aplikovat nabyté znalosti a
dovednosti tak, abychom zastavili masivní krvácení a
poskytli první pomoc osobám v bezvědomí. Celému
školení dominoval praktický nácvik s figuranty a
pomůckami, který zahrnoval dvě různá stanoviště.
Na jednom ze stanovišť první pomoci bylo simulováno tepenné krvácení, které se žáci ve dvojicích učili
zastavovat, druhé stanoviště sloužilo k tréninku resuscitace a uložení člověka v bezvědomí do tzv.
Rautekovy polohy.
Ze zdravotnického školení si spolu se zúčastněnými kolegy i se žáky neseme pozitivní zkušenost,
oceňujeme jeho praktické zaměření a aktuální odborné informace. Pevně doufáme, že v případě, kdy by
vyvstala potřeba poskytnout člověku první pomoc, bychom měli šanci obstát a lidské zdraví zachránit.
Veronika Svedková
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Akce 2. stupně ve druhém pololetí školního roku 2018/2019
V průběhu druhého pololetí se žáci druhého
stupně zúčastnili velkého počtu akcí, které
zahrnovaly nejen školní výlety, ale také různé
olympiády, exkurze a projekty.
Lyžařský výcvikový kurz
Na konci zimy se uskutečnil lyžařský
výcvikový kurz v Hynčicích pod Sušinou.
Žáci se zdokonalovali v lyžování a
snowboardingu.
Projekt Edison
V rámci projektu Edison navštívili naši školu
studenti zahraničních vysokých škol, kteří v
jednotlivých třídách prezentovali zemi, ze
které pochází. Naši žáci tak měli možnost
seznámit se s kulturami jiných zemí.
Současně měli příležitost procvičit si
konverzaci v anglickém a ruském jazyce.
Návštěva zahraničních studentů
Na přelomu dubna a května 2019 navštívili
naši školu další zahraniční studenti z různých
zemí, kteří si pro naše žáky připravili spoustu
zajímavých her v angličtině. Vzhledem ke
slunečnému počasí probíhaly aktivity na
hřišti před školou.
Návštěva Úřadu práce České republiky
Žáci devátých tříd navštívili Úřad práce
České republiky, kde se dozvěděli spoustu
zajímavých informací, které se týkaly výběru
střední školy.
Akce žákovského parlamentu
V rámci akcí parlamentu se uskutečnil Den v
maskách a Barevný týden. Žáci tak mohli
přijít do školy v různých maskách a v případě
Barevného týdne se sladit v barvách oblečení.
Festival dokumentárních filmů
V březnu se v Brně uskutečnil festival
dokumentárních filmů o lidských právech
Jeden svět. Pro žáky 6. a 7. tříd bylo
připraveno pásmo kratších filmů zaměřených
na různá aktuální témata, osmáci a deváťáci
zhlédli film Exit – Dát extremismu sbohem,
který
se
zabýval
extremistickými
organizacemi a životem lidí, kteří se rozhodli
tyto organizace opustit. Po promítání filmu
následovala debata.
Projekt Virtuální realita
Pod záštitou Masarykovy univerzity v Brně
proběhl na naší škole projekt zaměřený na
využití virtuální reality ve vyučování. Žáci
tak měli možnost vyzkoušet si jinou formu
výuky zeměpisu.
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Žákovský ples
V dubnu se uskutečnil žákovský ples,
který si zorganizovali sami žáci. Ples
probíhal v podvečerních hodinách ve
školní tělocvičně. K dispozici bylo
občerstvení a moderní hudba. Ples si užili
nejen žáci, ale také vyučující.
Projektový den
Celoškolní projektový den s tématem Voda
si žáci i učitelé užili v přírodě v
Zamilovaném hájku. I počasí přálo.
Výjezdy do Anglie a Španělska
Blížící se léto si připomněli někteří žáci
poznávacím zájezdem do Anglie a
Španělska. Kromě zážitků a památek si
vyzkouší angličtinu v reálných situacích.
Závěrečné aktivity deváťáků
Již tradičně se loučí naši deváťáci se
školou. V průběhu roku natáčí sociální
klipy pro své mladší spolužáky. A v
úplném závěru školního roku zvou své
rodiče, známé, spolužáky na veřejné
obhajoby ročníkových prací.
Lenka Tocháčková

Běhy brněnské mládeže a zlatý pohár pro naše žáky
V letošním školním roce se naši žáci již
tradičně zapojili do sportovní akce Běhy
brněnské mládeže. Jedná se o čtyřkolový
závod ve vytrvalostním běhu, kdy se soutěží
střídavě v městském parku Lužánky a v
parku na Lesné. Za každý ročník mohou
reprezentovat svou školu čtyři děvčata a čtyři
chlapci, přičemž se počítá umístění do
posledního místa (s bodovým rozdílem), a to
maximálně tří nejlepších běžců a běžkyň v
dané kategorii a z jedné školy. V konkurenci
čtrnácti základních škol a víceletých
gymnázií se našim sportovcům dařilo již od
prvního kola obsadit celkové první místo a
toto skvělé pořadí udržet až do kola
posledního. S náskokem 537 bodů na
Gymnázium Kapitána Jaroše v Brně jsme již
pošesté v řadě dokázali vyhrát a získat zlatý
pohár. Spolu s žáky z prvního stupně naší
školy, kteří vybojovali také první místo a
zlatý pohár, jsme se tak stali školou s
nejrychlejšími
běžci.
Všem
našim
sportovcům gratulujeme!
Mgr. Pavel Kučera
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Návštěvu Anglie a Amsterdamu,
pobyt v rodinách v Cambridge s
výukou + výlet do Oxfordu
To všechno stihli žáci ze ZŠ Horácké
náměstí za osm dní.

Natěšení účastníci zájezdu se sešli dne 7.
června 2019 u řečkovického nádraží hned
krátce po vyučování a vyrazili na dlouhou
cestu. Po noci strávené v autobuse jsme si tělo
trošku protáhli pěší procházkou historickým
jádrem Amsterdamu a alespoň na chvíli se
schovali před deštěm v kryté vyhlídkové lodi
po vodních kanálech (grachtech) a před další
sprškou jsme utekli do muzea diamantů.
Všichni uvítali, že další noc
bude s nataženýma nohama v
posteli hotelu F1.
Další den, hned po snídani,
jsme vyrazili směr Calais a
tunelem pod kanálem La
Manche jsme se za pouhých
třicet minut dostali do
Anglie. Tento den byl
výjimečný. Kromě toho, že
jsme
navštívili
největší
anglický hrad Dover Castle se
systémem
podzemních
chodeb využívaných během

2. světové války a prohlédli si město Canterbury s proslulou Canterburskou katedrálou, užili jsme si
především jediný slunečný den celého zájezdu.
Následujících pár dní jsme zažívali pravé anglické počasí – kratší i delší deštivé spršky, vítr a dokonce
zimu takovou, že nám v rodinách i ve škole zatopili, a to je v červnu opravdu neobvyklé. O to víc nás
potěšila vřelost, se kterou nás přivítali hostitelské rodiny v Cambridge, kam jsme navečer dorazili. Pro
mnohé poprvé u náhradních maminek. Nervozita byla čitelná na tvářích všech, ale druhý den ráno byly
děti nadšené.
Další tři dopoledne jsme strávili ve škole. Žáci byli rozděleni do tří
skupin podle pokročilosti svých znalostí angličtiny. Učitelé byli
sympatičtí a naše děti si pochvalovali. Co však potěšilo nás jako
pedagogický doprovod? Hlášky typu „to je super“, „všemu
rozumíme“, „dobrá aktivita“, „byla to legrace“. Co více si může
učitel přát než spokojené žáky ve škole. Tato škola nám poskytla i
teplé obědy, což je vcelku mimořádné. Rozhodně byly chutnější než
jejich běžné tousty.
První odpoledne jsme věnovali pěší prohlídce historického
centra Cambridge, navštívili jsme překrásnou budovu koleje
King’s College a bohužel nám počasí nedovolilo projížďku na
lodičkách, ale alespoň jsme se prošli podél řeky Cam. Po tolika
památkách byla zapotřebí změna. Nákupů chtiví využili osobního
volna k nakupování suvenýrů (nejoblíbenější je Primark) nebo
ochutnávce místních specialit fish and chips.
Navečer jsme se rádi vraceli k našim rodinám. Děti měly o svých
náhradních rodičích něco zjistit, například jejich názor na brexit,
jaká je jejich oblíbená hudební kapela nebo zda-li už někdy byli v
České republice?
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Program druhého odpoledne potěšil hlavně
kluky – navštívili jsme největší letecké muzeum
v Evropě, důležitou leteckou základnu Royal
Air Force v Duxfordu. V celém areálu se
nachází přes dvě stě letadel; od dvojplošníků z
2. světové války až po trysková letadla. Některá
jsme si prohlédli i zevnitř, např. letadlo
Condorde. Pro Čechy je důležitý i fakt, že od
září roku 1940 tu působili českoslovenští letci,
prokazovali svoji odvahu a šířili dobré jméno
své republiky za 2. světové války.
Následující den byl již třetí a zároveň poslední
den ve škole. Žáci obdrželi certifikáty o
absolvování
výuky s rodilými mluvčími.
Odpoledne jsme popojeli do Oxfordu, kde nás
hlavně zaujala prohlídka univerzitního areálu nejrozsáhlejší koleje Christ Church College – nádvoří,
kaple, jídelna (použita ve filmech o Harry Potterovi). Děti však zaujala i moderní část města s
všelijakými obchody, ale i velké nákupní centrum. Čekala nás poslední noc v našich náhradních
rodinách, rozloučení a fotky na památku.
Poslední den našeho zájezdu jsme věnovali celodenní prohlídce Londýna. Začali jsme u London Eye a
zhlédli čtyřminutovou projekci 4D filmu, která je upoutávkou na tuto atrakci, ze které je nádherný výhled
do všech stran. Další cesta vedla do vodního světa – mořského akvária. Bylo příjemné opustit přelidněné
londýnské ulice a s nimi spojený hluk a ponořit se do hlubin oceánu a nahlédnout do biotopních nádrží
skoro celého světa včetně tučňáků. Dominantu akvária tvoří třípodlažní mořské nádrže s rejnoky,
mořskými želvami a nechyběli ani pochopitelně žraloci. Vstup do expozice vedl tmavou chodbou, kde
byla skleněná podlaha vedoucí nad nádrží se žraloky, což v nás vyvolávalo zvláštní pocit. K vidění byly
dále ryby korálových útesů celého světa, muréna, ale i skaláři, sumečci... Každý, kdo se o podvodní svět
zajímá, by byl jistě nadšen.
Následovala pěší prohlídka těch nejdůležitějších atrakcí - Houses of Parliament, Big Ben, který se
zrovna opravuje, Downing Street se sídlem premiérky, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Picadilly
Circus. Samozřejmě nechyběl oblíbený rozchod a možnost utratit poslední libry za dárečky. S Londýnem
jsme se rozloučili fotografováním Tower Bridge. Pak nás čekala už jen poslední cesta metrem k O2
Aréně, kde na nás čekal náš autobus.
Navečer unavení a plní zážitků jsme nasedli do autobusu a někteří usnuli už cestou k tunelu. Bílé útesy
Doverské jsme moc obdivovat nemohli, protože už byla skoro tma.
Zážitků z cesty do Anglie si děti přivezly spoustu a některé si je zapsaly i do cestovních deníků. Některé
jejich zážitky a fotky jsme průběžně ukládali na facebookovou stránku naší školy. Rodiče tak mohli
online sledovat, co jsme zrovna zažili. Nemalý podíl na úspěchu tohoto zájezdu měl i náš pan průvodce,
se kterým jsme nikde nezabloudili a ledasčemu se zasmáli. Děti mu na závěr složily a zazpívaly písničku.
Co dodat? Studijně poznávací zájezdy
do Anglie jsou již na naší škole velmi
dobře zavedenou tradicí a pro naprostou
většinu dětí představují, zejména pobyty
v rodinách, první důležitou zkušenost se
samostatným používáním anglického
jazyka. I když se snažíme vyjednat vždy
co nejvýhodnější podmínky, není jejich
cena pro mnoho rodičů nízká, a proto
mám radost, že zájemců o tento typ
zájezdu přibývá.
Moc se těšíme na další ročník našeho
školního zájezdu!
Jana Gregorová
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SPORTOVNÍ SOUTĚŽE II. pololetí 2018/2019
Mezinárodní turnaj mládeže – zápas
řeckořímský a ženský
Kolding (Dánsko) 17. - 20. 1. 2019
278 startujících z SWE, DEN, NLD, GER,
BEL, NOR, POL a ČR
1. místo: Tereza Mračková, Petra Mračková
2. místo: Tereza Zbořilová
Turnaj o pohár ředitelky školy v zápase a
obratnosti
ZŠ Horácké náměstí 31. 1. 2019
1. místo – 7.C – Mgr. Jana Vlachová
2. místo – 6.C – Mgr. Václav Kovář
3. místo – 8.C – Mgr. Pavel Kučera
Mezinárodní turnaj mládeže – zápas
volným stylem a ženský
Bielawa (Polsko) 16. 2. 2019
222 startujících ze 17 oddílů Polska a ČR
1. místo: Tereza Mračková
2. místo: Petra Mračková, Ludmila
Richterová, Marie Kis, Matěj Chudáček
3. místo: Tereza Zbořilová
Lyžařský výcvikový kurz – 7. ročníky
Hynčice pod Sušinou 3. 2. - 9. 2. 2019
V lyžování a snowboardingu se
zdokonalovalo 37 žáků školy.
Mistrovství České republiky žáků a žákyň
v zápase volným stylem
Hradec Králové 2. 3. 2019
1. místo: Marie Kis, Tereza Mračková,
Magdaléna Slavíčková, Ludmila Richterová
2. místo: Petra Mračková, Tereza Zbořilová
4. místo: Kamila Bublíková
Lyžařský výcvikový kurz – sportovní
skupiny
Pustevny 3. 3. - 8. 3. 2019
Na kurzu se zdokonalovalo v technice jízdy
na lyžích a snowboardu 72 žáků sportovních
skupin.

Mistrovství České republiky
mladších žáků a mladších žákyň,
kadetů a kadetek v zápase volným
stylem
Vítkovice 30. 3. 2019
1. místo: Ludmila Richterová
2. místo: Lukáš Juříček, Matěj
Chudáček
Florbalový turnaj
ZŠ Tuháčkova Brno 1. 4. 2019
Naši žáci 2. stupně se zúčastnili
florbalového turnaje, kde se jim podařil
postup do finále.
Florbalový turnaj
Brno – Bohunice 4. 4. 2019
Naši žáci 1. stupně se zúčastnili
florbalového turnaje, kde se jim bohužel
nepodařilo postoupit ze skupiny do dalších
bojů.
Florbalový turnaj
Brno - Bohunice 5. 4. 2019
Naši žáci 2. stupně se zúčastnili
florbalového turnaje, kde vybojovali 1.
místo ze 16 zúčastněných škol.
Velká cena Borohrádku v zápase
Borohrádek 13. 4. 2019
147 startujících z 18 oddílů z SR a ČR
2. místo: Amálie Seidlová
9. místo: Julie Seidlová
Mezinárodní turnaj mládeže v zápase
řeckořímském
Krnov 27. 4. 2019
160 startujících z 20 oddílů z Polska, ČR a
SR
2. místo: Matěj Chudáček

Velká cena Hodonína v zápase
řeckořímském
Hodonín 23. 3. 2019
272 startujících z36 oddílů z BiH, SRB,
CRO, HUN, SVK, UKR, ROU, POL a ČR
5. místo: Matěj Chudáček
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Mezinárodní turnaj mládeže v zápase
řeckořímském a ženském zápase
Utrecht (Nizozemí) 18. - 22. 4. 2019
632 startujících ze 24 zemí světa
1. místo: Marie Kis
2. místo: Tereza Mračková
4. místo: Kamila Bublíková, Ludmila
Richterová
7. místo: Magdaléna Slavíčková
8. místo: Tereza Zbořilová
9. místo: Petra Mračková
Mezinárodní turnaj mládeže v zápase
volným stylem
Thalheim (Německo) 26. - 27. 4. 2019
295 startujících ze 38 oddílů Německa,
ČR a SR
2. místo: Petra Mračková, Tereza
Mračková
3. místo: Tereza Zbořilová
4. místo: Kamila Bublíková
Mezinárodní turnaj mládeže v zápase
volným stylem
Pieszyce (Polsko) 11. 5. 2019
162 startujících z 21 oddílů Polska a ČR
1. místo: Petra Mračková
2. místo: Tereza Mračková, Marie Kis,
Tomáš Juříček
3. místo: Kamila Bublíková, Lukáš Juříček
5. místo: Petr Novák
Běh brněnské mládeže 4. kolo - finále
Brno-Lužánky 16. 5. 2019
1. místo: Štěpán Viktorin
2. místo: Jiří Haitmar
3. místo: Petra Mračková
5. místo: Ondřej Brýdl, Filip Kala
6. místo: Barbora Hluší, Matyáš Kolář,
Kamila Bublíková
7. místo: Charlotta Hudáková, Karolína
Václavíková
9. místo: Jaroslav Šmíd
10. místo: Šimon Vais, Eliška Beinhauerová
11. místo: Eva Kopecká, Filip Šimonovský
12. místo: Tereza Zbořilová
13. místo: Pavel Suchý
14. místo: Sabina Hochmuthová
15. místo: Sára Krejzová
16. místo: Adéla Vacková
17. místo: Tereza Šetlová, Marek Dunda,
Nella Hurníková
18. místo: Tadeáš Trnka, Nikola Hájková
20. místo: Adéla Blatná, Alena Oprchalová,
Jiří Kuchovský

Po 4. kole (3. kolo bylo bez náhrady pro nepřízeň
počasí zrušeno) naše škola zvítězila v celkovém
pořadí ze 14 startujících ZŠ a gymnázií se ziskem
4119 bodů. Podařilo se nám již pošesté v řadě
získat zlatý pohár!!!
Spolu s umístěním 1. stupně naší ZŠ taktéž na 1.
místě v celkovém pořadí jsme se opět stali školou
s nejrychlejšími běžci v Brně.
Lidice 2019 - Mezinárodní turnaj mládeže v
zápase
Kladno 18. 5. 2019
341 startujících z 33 oddílů z DEN, GER, POL,
SVK, BEL a ČR
1. místo: Tereza Mračková, Petra Mračková,
Tereza Zbořilová
2. místo: Marie Kis, Kamila Bublíková
3. místo: Lukáš Juříček
4. místo: Ludmila Richterová
14. místo: Tomáš Juříček
Mezinárodní turnaj mládeže – zápas volným
stylem
Dunajská Streda (Slovensko) 25. 5. 2019
175 startujících z 14 oddílů z SVK, HUN a ČR
2. místo: Petra Mračková
3. místo: Tereza Mračková
5. místo: Ludmila Richterová
7. místo: Kamila Bublíková
Mezinárodní turnaj mládeže – zápas volným
stylem
Nový Jičín 25. 5. 2019
211 startujících z 23 oddílů z SVK, POL a ČR
7. místo: Amálie Seidlová
10. místo: Julie Seidlová
11. místo: Pavel Vysloužil
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JumpPark
Brno 31. 5. 2019
Sportovci naší školy si zaskákali a
zadováděli v JumpParku. Akce byla
organizována pod taktovkou klubu TAK
Hellas Brno, který zajišťuje doprovodné
akce pro naše žáky.
XXX. ročník Memoriálu Josefa Musila v
zápase řeckořímském
Olomouc 1. 6. 2019
76 startujících z 12 oddílů SR a ČR
3. místo: Pavel Vysloužil
Mezinárodní turnaj mládeže – zápas
volným stylem
Bánovce nad Bebravou (Slovensko) 8. 6.
2019
211 startujících z 23 oddílů z SVK, POL a
ČR
1. místo: Petra Mračková, Matěj Chudáček
4. místo: Marie Kis (zápasila v kategorii s
chlapci pro nedostatek dívek na turnaji)
Výcvik jízdy na koních
Moravské Knínice duben - červen 2019
Žáci sportovních skupin navštívili během
více návštěv jízdárnu v Moravských
Knínicích, kde proběhl výcvik jízdy na
koních, hry v přírodě a ukázka
geocachingu. Také žáci 5. ročníku si
vyzkoušeli během tří návštěv 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 2. stupni naší ZŠ.

Futsalový turnaj tříd 2. stupně
květen – červen 2019
Do závěrečných bojů se probojovaly čtyři třídy 8.D vs. 6.C se utkají o bronz a 7.D s 9.C si
zahrají finále, oba zápasy se uskuteční 24. 6.
2019
Mgr. Pavel Kučera

Kozí farma očima
žáků 7. ročníku
V pondělí šla celá naše třída ke
spolužačce na kozí farmu. Někteří
z nás tento výlet brali jen jako
nudnou záležitost. Jejich názor se
ale na místě změnil. Aniččina
rodina nás překvapila nejen
kůzlaty, ale i slepicemi, perličkami,
ovcemi a husami. Mohli jsme si
kozy dokonce i podojit. Na konci
nám Anička připravila na ochutnání
čerstvý sýr a pověděla zajímavé
informace o jejich farmě. Dokonce
nám dokázala zodpovědět naše
otázky.
Roman Růžička
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