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Jako každý školní rok se i v tom letošním naše škola 
zapojuje do akcí Sítě brněnských otevřených škol. Co 
jsme tedy letos už stihli a co nás ještě čeká?

Hned na začátku školního roku se výběr našich 
futsalistů úspěšně popasoval se svými vrstevníky na 
turnaji, který pořádala ZŠ Svážná. Soutěží prošli bez 
jediného klopýtnutí a po zásluze vyhráli. Ještě více než 
nejvyšší místo „na bedně“ však potěší hodnocení trenéra 
– pana učitele Váni, že hlavním důvodem úspěchu byl 
týmový duch, který pomohl překonat všechny těžké 
okamžiky některých zápasů.

Klub deskových her je v posledních letech v režii 
školní družiny a myslím, že patří k velmi oblíbeným. 
Také letos jsme se zúčastnili velkého brněnského turnaje 
deskových her. Cenné kovy tentokrát nepřišly, ale to nám 
vůbec nevadí. Je to přece jen hra.

Nově máme od loňska klub řešení sudoku a jako na 
zavolanou od loňska také Síť otevřených škol pořádá 
turnaj. Ten nás čeká v nejbližších dnech a naši 
reprezentanti už jistě brousí mozky i tužky.

A v lednu nás čekají plavecké závody. I tady budeme 
všichni držet palce. (Děti získaly 2. místo, gratulujeme!)

Miloslav Tvrz

Otevřené školy

Poslední zářijový víkend 2019 se ve španělském městě 
Valladolid konalo první Mistrovství světa ve skládání puzzle, 
kterého se zúčastnila i paní učitelka Jana Hanzelková z naší 
základní školy. 

Mistryně světa ve skládání puzzle na naší škole

Po osmihodinovém boji v týmovém skládání se dočkal 
český tým první zasloužené stříbrné medaile v kategorii týmů. 
Holky nestačily pouze na ruský tým, který patřil od počátku 
soutěže mezi favority. V neděli se konala soutěž dvojic a 
mistrovství vyvrcholilo soutěží jednotlivců. Ze soutěže dvojic 
si český tým odnesl další stříbrnou medaili, zlatý kov utekl 
české dvojici pouze o 39 sekund. V soutěži jednotlivců získala 
naše paní učitelka titul Mistryně světa ve skládání puzzle. 

Získané zkušenosti nejen z této soutěže, ale i ze soutěží v sudoku a v řešení logických úloh využívá paní 
učitelka při vedení kroužku, který se koná na naší škole každé pondělí. 

Gabriela Kovářová
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Letos tak jako každý rok se naši pedagogové 
účastní různých školení. Nový školní rok začíná 
vždy  výjezdem všech pedagogických 
pracovníků mimo Brno, kde se školíme v oblasti 
nových trendů ve vzdělávání, vzájemně se 
inspirujeme například náměty do třídnických 
hodin, v práci s třídním kolektivem a předáváme 
si nápady do výuky. Někteří z nás si připravují 
dílny pro ostatní učitele na různá témata. 
Tentokrát jsme se bavili mimo jiné o technikách 
mapování vztahů ve třídě, o ADHD v praxi a 
byly nám také představeny reflektivní karty. V 
průběhu školního roku máme také možnost tyto a 
další nové dílny absolvovat ještě jednou, a získat 
tak nové znalosti a zkušenosti. Tato možnost se 
nabízí zejména těm zájemcům, kteří se nemohli 
zúčastnit více dílen na výjezdu. 

Jednou za měsíc se také setkáváme v menším 
počtu na tzv. intervizních skupinkách, které 
slouží ke vzájemnému sdílení aktuálních radostí 
a starostí, které právě prožíváme ve školním 
prostředí. Ostatní kolegové nám tak mohou 
poskytnout rady nebo nás inspirovat.

V průběhu školního roku mají učitelé možnost 
navštěvovat různá školení dle vlastního výběru. 
Jedná se například o školení zaměřené na využití 
her ve výuce angličtiny, mentoring či další 
témata, která učitele zajímají v závislosti na 
předmětu, který vyučují. Každoročně také 
společně ve škole absolvujeme školení 
bezpečnosti práce, zdravotnické školení a také 
seminář s Mgr. Michaelou Veselou, přední 
odbornicí na práci s dětmi, která nám předává 
zkušenosti ze své praxe. 

Školení je nedílnou součástí profesního růstu 
pedagogů na naší škole. 

Magdaléna Filáková

Vzdělávání učitelů

Naše škola se stala v roce 2017 centrem kolegiální 
podpory Feuersteinova instrumentálního 
obohacování (Feuerstein Instrumental 
Enrichment). Třetím rokem nabízí ochutnávky FIE 
dalším školám, organizacím, rodičům a studentům 
Pedagogické fakulty MU. Je součástí projektu 
Rozvojem sociální gramotnosti k úspěchu 
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000616, který je 
realizován brněnskou Ligou lidských práv, jež 
spolupracuje s pražskou organizací Charlie Karlín.

Během školního roku fungují dva kroužky FIE, 
přičemž každý je naplněn pěti žáky. První kroužek 
probíhá na budově Uprkova, navštěvují ho druháci 
a druhý na budově Horácké náměstí, kam chodí 
třeťáci. Každý týden se děti věnují instrumentu 
Uspořádání bodů a paní učitelky jim zprostředkují 
jen to, co je nutné, aby se samostatně rozvíjely. 
Naši druháci se zabývají geometrickými tvary 
pravidelnými, nepravidelnými, symetrickými i 
asymetrickými. Vytvářejí si strategie, uplatňují 
různé principy, přemýšlí nad přemostěním do 
reálného života, učí se pracovat s chybou. 
Třeťákům je zprostředkováván instrument 
Orientace v prostoru. Upevňují si tak pravolevou 
orientaci vůči sobě i vzhledem k jiným objektům 
kolem sebe. 

Na škole též nabízíme FIE jako volitelný 
předmět v šestých a sedmých třídách. Žáci šestých 
tříd se zabývají instrumentem Uspořádání bodů. V 
každé hodině se zaměřují na detaily, pozorování, 
vytvářejí si svou pracovní strategii. Poté 
uspořádávají body podle vzoru, následně 
pojmenují princip, který při své práci použili. Na 
závěr se zabývají přemostěním, tedy jak poznatek, 
který při své činnosti získali, mohou využít v 
každodenních situacích. Zároveň sdílejí s ostatními 
spolužáky své zkušenosti a mohou si uvědomit, že 
k jednomu cíli může vést mnoho cest, přičemž 
všechny jsou správné. Během jarních měsíců se 
seznamují s instrumentem Ilustrace. Žáci sedmých 
tříd pracují s instrumentem Porovnávání.

Obsah Instrumentálního obohacování Reuvena 
Feuersteina lze stručně vyjádřit slovy „Učíme se 
učit se.“ Jde o nástroj, jehož pomocí můžeme 
zlepšit své dovednosti, poznávat a organizovat 
informace, naučit se různé strategie, plánovat si 
život, ovlivnit své chování. Metodu lze využít u 
běžné populace v mateřské, základní a střední 
škole, u dospělých i seniorů, kteří chtějí zvýšit své 
možnosti přemýšlet. 

Petra Mendlová

Feuersteinovo instrumentální 
obohacování na naší škole
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Dne 14. listopadu 2019 proběhl na naší škole celoškolní 
projekt s názvem „30 let svobody“ odkazující na významné 
výročí sametové revoluce. Hlavní myšlenkou organizačního 
týmu bylo přiblížit žákům skrze prožitkové učení revoluční 
listopadovou atmosféru. Zamýšleným výstupem pak měla 
být společná demonstrace za svobodu, jak tomu bylo ve 
dnech okolo 17. listopadu 1989.

Žáci se s předstihem registrovali do dílen dle svého 
zaměření a preferencí – připravena byla výtvarná dílna, ve 
které vyráběli transparenty a protirežimní letáčky, 
zeměpisně-dopravní dílna, v níž plánovali cestu na 
demonstraci, a nebo debata s učiteli naší školy, kteří 
revoluční rok zažili na vlastní kůži. V rámci dílen mimo 
školu měli žáci možnost navštívit filmové představení nebo 
se mohli zúčastnit komentované procházky Brnem s názvem 
Po stopách 80. let.

Atmosféra ve škole skutečně připomínala hektické období 
pádu komunismu, a to i díky dvěma tajným dílnám, o 
kterých žáci nevěděli a ve kterých si mohli vyzkoušet 
výslech komunistickou státní bezpečností v 
improvizovaném „vězení“.

Samotné vyústění projektu nakonec předčilo očekávání 
všech, kteří se ho zúčastnili. Poslední minuty před 
vypuknutím demonstrace, během kterých se ilegálně šířily 

Žákovský parlament, který funguje na naší škole na prvním i druhém stupni již několik let, je zpravidla 
zastoupen dvěma až třemi dětmi z každé třídy. 

V rámci žákovského parlamentu se snažíme pečovat o klima a fyzické prostředí školy,  informovanost 
lidí napříč školou, ale i například o podporu charitativních projektů. V neposlední řadě se i u žáků, kteří 
jsou činní v žákovském parlamentu, snažíme podporovat kreativitu a  zodpovědnou samostatnost, zároveň 
však také rozvoj zdravého týmového ducha.

Zástupci tříd se setkávají na pravidelných schůzkách každý týden, na nichž projednávají aktuální témata 
související zejména s jejich každodenním životem ve škole a připravovanými školními akcemi. O své 
činnosti poté průběžně informují své spolužáky i učitele.

Mezi již tradiční akce naší školy, na jejichž organizaci se děti v žákovském parlamentu podílejí, patří 
například Halloween, vánoční jarmark, limonádové přestávky, Den Země, žákovský ples a řada dalších 
aktivit. V žákovském parlamentu na 1. stupni se v uplynulých měsících řešilo zajištění tašek na tříděný 
odpad, které putovaly do všech tříd na škole, nebo projekt Pěšky do školy. Kromě zmíněných každoročních 
akcí dáváme žákům na parlamentních setkáních prostor také k prezentaci nových myšlenek, některé nápady 
vzniknou přímo během našich schůzek. 

Ve druhém pololetí letošního školního roku se můžeme spolu s širší veřejností těšit například na slavnost 
dobrého jídla a pití (food festival) a jiná zpestření všedních (respektive školních) dní.

Za tým ŽP Veronika Svedková

po škole letáčky s časem a místem protestní akce, byly takřka elektrizující. A pak to konečně vypuklo. 
Všichni se shromáždili ve velké tělocvičně, mávali transparenty a provolávali revoluční hesla. Vše nakonec 
orámovaly projevy účastníků demonstrace, v nichž byla zastoupena jak odcházející garnitura, tak 
nastupující občanské fórum. Jako nezbytnou třešničkou na dortu pak bylo vyhlášení hrdinských činů žáků, 
kteří odmítli spolupráci s tajnou bezpečností, nebo se před ní dokonce část dne skrývali. Obrovská pochvala 
však patří všem žákům školy, kteří svou aktivitou přispěli k projektovému dni plnému báječných zážitků.

Jakub Svoboda

Projektový den – 30 let svobody

Žákovský parlament
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 Naše škola fandí sportu

Hned na začátku školního roku si naše škola připsala 
tři úspěšné sportovní akce. Na prvním místě bychom 
rádi zmínili setkání s naší žákyní, vícemistryní 
Evropy a olympioničkou v zápase, Adélou 
Hanzlíčkovou. Povídali si s ní žáci sportovních 
skupin, ti odvážní s ní poměřili své síly a zvládli i 
krátké utkání. Odpoledne se této akce mohli zúčastnit 
i dospělí. Oba programy doprovázela krátká 
vystoupení našich sportovců. Za podporu rozvoje 
sportu dostala paní ředitelka, paní zástupkyně i další 
členové TAK Hellas Brno ocenění v podobě medaile.

Ovšem nejen zápasem se může naše škola prezentovat. Po velmi dobrých výsledcích v jednotlivých 
utkáních žáci prvního stupně zapíchli Horáckou vlajku i na pomyslný vrcholek brněnského futsalu, žáci 
druhého stupně získali pěkné druhé místo.

Každoročně sklízíme také pěkné výsledky v Bězích brněnské mládeže. V průběžném hodnocení získal 
první stupeň páté místo a druhý stupeň se může pochlubit průběžným druhým místem.
A  že si naši žáci vyzkoušeli i pohled z koňského hřbetu svědčí jedna z následujících fotografií. 

Pavel Kučera

Brzy ráno uprostřed posledního zářijového týdne jsme se vydali na už tradiční futsalový turnaj otevřených 
škol, který se konal na ZŠ Svážná. Turnaj, na který se přihlásilo šest škol, se hrál systémem každý s každým. 
Šli jsme tedy trpělivě od zápasu k zápasu a ač se naše mladé mužstvo poprvé setkalo až den před turnajem, 
podalo velmi inspirativní týmový výkon. Opět jsme, dnes už snad typickým „horáckým stylem“, potvrdili, že 
nejsilnějším svalem je naše společné týmové srdce. V rozhodujících okamžicích vyrovnaných zápasů jsme 
dokázali potlačit jednotlivá osobní ega a silou svého přátelství jsme udolali i ty nejhvězdnější a papírově 
silnější soupeře. Po výsledcích 3:0, 1:0, 4:1, 2:0 a 6:0 jsme zapíchli další „horáckou vlajku“ na pomyslný 
vrcholek brněnského futsalu. Věříme, že nám tak roste další slibná generace, která naváže na své předchůdce 
především v oddanosti ke hře a týmovým pojetím mužstva.

Pavel Váňa

Již druhým rokem u nás ve škole probíhá projekt Sportuj ve škole, který zajišťuje Asociace školních 
sportovních klubů, a pomáhá tak rozvíjet zdravý pohyb ve školách. Tento kroužek je určen primárně pro děti 
v družině, ale mohou se zapojit i ostatní děti. V hodinách se děti postupně seznamují s různými druhy 
sportů, se známými sportovními hrami až po ty méně známé. Jindy zase plní dobrodružné výpravy, prodírají 
se džunglí a zdolávají překážky a nástrahy. Cílem tohoto projektu je zapojit děti do pohybu zábavnou 
formou a aby se děti bavily společně s ostatními spolužáky. Myslím, že v hodinách si užíváme spoustu 
zábavy, přitom se pohybově posouváme k lepší kondici a učíme se, že ne každý zvládne vše. Co zvládne 
jeden, nemusí vždy nutně zvládnout druhý. Formou pohybových aktivit se učíme vzájemně si pomáhat a 
fandit si. V těchto hodinách není důležité být vrcholovým sportovcem, ale oblíbit si pohybové aktivity.

Alexandra Matrasová

Dovolili jsme si zvítězit

Sportuj ve škole
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Úspěch našich žáků v silovém čtyřboji

Ve středu 4. prosince 2019 se čtyřčlenné družstvo 
žáků z naší školy zúčastnilo přeboru
v silovém čtyřboji. Závodilo se v dynamických 
silových disciplínách jako šplh na laně bez 
přírazu, shyby na hrazdě, sedy a lehy za 30 vteřin 
a trojskok snožmo. Ačkoli v jednotlivcích se žáci
na stupeň vítězů nedostali, v soutěži družstev 
zůstali neporaženi. První místo obsadili nejen
v přeboru města Brna, ale i v konkurenci 
přihlášených škol z celého Jihomoravského 
kraje. 

Helena Pavloušková

Gratulujeme k úspěchu na volejbalovém turnaji

Žákyně z naší školy se letos zúčastnily volejbalového 
turnaje nazvaného Memoriál Františka Odehnala. Z 
celkového počtu dvanácti družstev byly vytvořeny dvě 
kategorie dle očekávané výkonnosti. Školy se zaměřením 
na volejbal hrály ve skupině A, naše škola byla zařazena do 
skupiny B. Navzdory obavám a strachu z neúspěchu se 
dívky rychle sehrály a hned v prvním zápase zvítězily. 
Nakonec se probojovaly do finále o 3. místo, ve kterém 
porazily žákyně ze ZŠ Vejrostova, a dosáhly tak na 
bronzové medaile. Gratulujeme k úspěchu!

Helena Pavloušková

Několik měsíců na druhém stupni naší školy 
očima šesťáků

„Líbí se mi, že máme více učitelů.“
„Učitelé k nám nejsou tak dětinští.“
„Líbí se mi na druhém stupni, že jsme rozděleni do různých tříd 
a že máme další nové kamarády.“
„Že se promíchaly třídy a poznali jsme se s novými lidmi.“
„Učitelé, volné hodiny, skříňky, větší třída, jsme prostě starší.“
„2. stupeň je fajn (hodně akcí, více spolupracujeme s ostatními 
třídami atd.)“
„Máme víc předmětů, jsme víc samostatní.“
„Přijde mi to skoro stejné jako na 1. stupni.“

Žáci 6. ročníku

K měsíci říjnu na naší základní škole neodmyslitelně patří výlet do Vídně. O návštěvu císařského města je 
mezi žáky velký zájem, proto každý rok organizujeme právě na toto místo zájezd. S účastníky zájezdu 
navštívíme nejprve zámek Schönbrunn se zámeckým parkem a zoologickou zahradou, poté se podíváme na 
zimní sídlo Habsburků. Nevynecháme ani procházku centrem města s návštěvou katedrály svatého Štěpána. 
Před odjezdem do Brna nás čeká ještě zábavní park Prater, jehož atrakce musí žáci vyzkoušet na vlastní kůži. 
Bez Prátru by to přeci nebyl ten správný zájezd do Vídně. 

Kateřina Ďurišíková

Tradiční exkurze do Vídně
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Jeden z říjnových týdnů roku 2019 byl výjimečný pro několik žákyň 
naší školy, které se zúčastnily první fáze výměnného pobytu, kdy 28 
španělských dětí navštívilo čtyři brněnské školy. Naši žáci společně s 
žáky ze ZŠ Husova, ZŠ Chalabalova a ZŠ Křídlovická přijali do svých 
rodin nové španělské kamarády. V průběhu celého týdne společně 
poznávali Brno, Prahu, Moravský kras a vše, co tato místa nabízí. Na 
jaře příštího roku zase české děti vyrazí za dobrodružstvím do 
španělského Bilbaa a Sodupe. 

Magdaléna Filáková

Česko-španělský výměnný pobyt

Dne 10. prosince 2019 se jazykové skupiny 
ruštiny ze sedmých a devátých tříd vydaly do 
prostor Masarykovy univerzity v Brně, 
konkrétně do Ruského centra, kde se žáci 
společně se slečnou koordinátorkou bavili o 
tradičních oslavách Vánoc a příchodu nového 
roku na území Ruské federace. V příjemném 
prostředí se žáci zahřáli u nabídnutého čaje a 
snažili se co nejvíce zapojit do nabídnutých 
aktivit. Program byl opravdu pestrý a odpovídal 
jazykové úrovni žáků. Byla jim nabídnuta i 
možnost kdykoli zavítat do tohoto centra, kde 

Návštěva Ruského centra na 
Masarykově univerzitě

mohou prohloubit svůj zájem o ruský jazyk a kulturu. Z vydařené akce měli radost i žáci a jistě na tuto 
akci navážeme ve druhém pololetí další návštěvou.

Helena Pavloušková

Zrekonstruovaná jídelna, škola zevnitř i zvenku, 
avšak naše dopravní hřiště zůstávalo dlouhé roky 
stále stejné. Až letos nastala jeho chvíle. O 
hlavních prázdninách prošlo velkou rekonstrukcí. 
Nové křižovatky, kruhový objezd, dopravní 
značení i světelná signalizace, nový povrch 
komunikací a jako bonus stůl na stolní tenis pro 
chvíle odpočinku od města Brna. 

Dne 12. září 2019 bylo naše nově 
zrekonstruované dopravní hřiště za přítomnosti 
statutárních zástupců města Brna, Odboru 
dopravy Magistrátu města Brna, vedení radnice 
naší městské části a naší paní ředitelky 
slavnostně otevřeno. Proběhla tak první výuka 
žáků základních škol, kterou zajišťuje Centrum 
AMAVET - Junior Brno. Hřiště je ve vybraných 
odpoledních časech k dispozici také široké 
veřejnosti. Mnoho bezpečných jízd na hřišti i 
mimo něj!                                                               
                                          Michaela Albrechtová

Nová podoba dopravního hřiště
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Formativní vzdělávání

Již od ledna 2019 se Irena Procházková, Michaela 
Albrechtová a Petra Oprchalová zabývají 
školením, které je zaměřeno na formativní 
hodnocení. Zkouší se učit popisný jazyk, mají za 
sebou vzájemné hospitace a náslechy, následné 
rozbory hodin pod vedením mentorky a paní 
ředitelky z Řeznovic. Dále absolvují pravidelná 
setkávání v organizaci NaZemi a ve školském 
zařízení Lipka. Posledním zážitkem bylo 
víkendové setkání na Kaprálově mlýně s 
kolegyněmi z olomouckého kraje. Na tomto 
setkání se sdílely společné úspěchy i obavy, 
pracovalo se na své mysli, sebehodnocení a na 
vlastním posunu v rámci formativního hodnocení. 
Dále zde účastnice kurzu zažily noční cestu v 
blátě do jeskyně Pekárna, kde na všechny čekaly 
indiánské obrazy, které vyjadřovaly pojmy z 
vývojového kontinua. Tyto pojmy budou tématem 
setkávání v následujícím roce. Kromě toho 
všechny čeká natáčení vlastních hodin, jejich 
rozbory a zkoumání, kde se formativní hodnocení 
objevuje.

Petra Oprchalová

V podzimních dnech loňského roku uspořádali 
učitelé 1. stupně společně se svými žáky hravé 
dílny zábavné matematiky. Učitelé a žáci pojali 
celou záležitost velkoryse. Žáci totiž dostali 
možnost si připravit jednotlivá matematická 
prostředí a předvést pomocí různých pomůcek své 
matematické umění. Při vstupu do jednotlivých 
tříd si tak člověk musel připadat, jako by někdo 
vlastnil prsten z Arabely, protože to tu rázem 
vypadalo jako na ostrově Pultanela. 

Děti, které tu učily své i ostatní rodiče, se své 
nové role zhostily nejen s velkou vášní a 
nasazením, ale i s patřičným důstojným přístupem, 
který leckdy zanechal nejeden tajuplný úsměv na 
tvářích dospělých. Rodiče zase přijali roli 
učenlivých žáků a bylo vidět, že byli velmi rádi a 
možná i překvapeni, jak moc děti matematika, 
která je aplikovaná v přirozené lidské formě, baví.

Pavel Váňa

Kavárničky pro rodiče

Děti ve školní družině byly také aktivní

Každé září se u nás ve školní družině setkávají už dobře známí kamarádi s novými dětmi z prvních tříd. K 
tomu, aby se děti lépe poznaly a navázaly nová přátelství, slouží společné seznamovací hry. Tentokrát jsme 
se sešli na hřišti pracoviště Uprkova při projektu Malování v plenéru, kdy děti dostaly za úkol nakreslit 
svého kamaráda. Malá výtvarná díla se velmi vydařila a jak malíři, tak portrétovaní měli z obrázků velkou 
radost. 

Projekt Dopravní výchova, který probíhal ve spolupráci s Centrem AMAVET – Junior Brno, jsme zahájili 
na dopravním hřišti Horácké náměstí. Po krátkém poučení o bezpečnosti měly děti nasednout na kola a 
předvést, co dovedou. A předvedly! S jízdou samotnou neměly žádné problémy, ale dodržování pravidel 
silničního provozu mnohým neříkalo zcela nic. Proto si pro nás pan Rapouch, lektor Centra AMAVET – 
Junior Brno, připravil besedu, při které děti upozornil na chyby, kterých se dopouštějí, a poučil je, co 
všechno má správný cyklista znát a dodržovat.

Z dalších akcí a projektů chci připomenout akci Had z listí, tvoření na jarmark, mikulášskou besídku a 
velmi milé, předvánoční náladou prostoupené stromečkové dílničky. 

Hana Jankowská
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Společně je pak roznosili do jednotlivých tříd po celé škole a všichni se radovali, že právě třídění skla, 
plastu, papíru i vybitých baterií může být nejen užitečné, ale i estetické. Třeťáci si pak ještě domluvili, aby 
pro ně jejich starší spolužáci nachystali hodinu prvouky, kde se chtějí více dozvědět o době rozpadu 
některých surovin. „Rodiče říkali, že žvýkačka nalepená na chodníku se prý rozkládá 50 let,“ řekl jeden žák. 
„A co třeba pohozený mikrotenový sáček nebo plechovka?“ ptal se další. „Už se moc těšíme, až se dozvíme 
další podrobnosti,“ říkali ostatní.
  Velmi děkujeme obci za zprostředkování podpory pro estetické třídění odpadu, děkujeme rodičům, že nám 
pomáhají a mají skvělé nápady, děkujeme Institutu cirkulární ekonomiky za jejich program Strážce planety a 
blahopřejeme jim k vítězství v projektu Cirkulární doprava v Brně s efektivním využitím bioodpadu.   

Petra Mendlová

Jak to všechno začalo aneb inovativní přístup k třídění odpadu
 na naší škole

„Paní učitelko, znáte brněnský Institut cirkulární ekonomiky?“ ptá se mě maminka jednoho žáka ze třídy. 
„Mají výborný ekologický program Cirkulární svět pro děti na základní škole.“ „Ten jsem ještě s třídou 
neabsolvovala. Budeme za něj moc rádi, předem děkujeme,“ odvětila jsem. 
A tak se opravdu stalo. Po proběhnutí tohoto výukového programu, který nakonec k radosti všech trval tři 
vyučovací hodiny, se děti konečně oficiálně staly „strážci planety“.  A své snažení vzaly skutečně vážně. Ve 
škole kontrolují, jestli se zhasíná a neplýtvá se zbytečně vodou, aby někomu jinému nechyběla. Nosí si pití 
ve své láhvi, svačinu v krabičce, papír pomalují z obou stran, než ho vyhodí, doma prosazují nákupy s 
plátěnou taškou, kamarádům říkají, že brčka a plastový kelímek už „nefrčí“ a snaží se třídit odpad. 
Své spojence našly v žákovském parlamentu, který jim napříč školou s celým snažením pomáhá. Velkou 
oporou jsou i deváťáci, kteří toho už hodně ví, a to se hodí. 

Po dvou týdnech 
spolupráce s paní 
učitelkou Irenou 
Procházkovou, 
koordinátorkou EVVO, 
jsme vypátrali, že nám 
může velmi pomoct 
Městský úřad v 
Řečkovicích, konkrétně 
oddělení životního 
prostředí. A tak se celá 
3.A společně s velkými 
kamarády „deváťáky“ 
vydala na výpravu na 
MÚ, kde vyzvedla tašky 
se suchým zipem na 
třídění odpadu. 

Kroužky na naší škole

Svět dětské kreativity má nekonečné možnosti, a proto se nabídku našich 
kroužků snažíme neustále rozšiřovat. Chceme dětem nabídnout činnosti, 
které je budou skutečně bavit, a především chceme dětem ukázat, že volný 
čas mohou trávit i jinak než jen sezením u počítače. Učitelé pomáhají dětem 
nejen poznávat nové věci, ale i rozvíjet jejich dovednosti.
Z naší nabídky můžeme zmínit sportovní kroužky zaměřené například na 
florbal a lukostřelbu, dále nabízíme deskové hry, skládání Rubikovy kostky, 
keramický kroužek, řešení logických úloh, sudoku a puzzlí, programování a 
robotiku, doučování z českého jazyka a matematiky, čtenářskou dílnu, 
přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, FIE, kroužek 
na rozvoj komunikace a spolupráce.
Široká nabídka kroužků na naší škole je kreativní, zábavná a moderní.

Anna Ratajová
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V letošním školním roce 2019/2020 pokračuje spolupráce naší školy s pedagogickou fakultou. Jsme fakultní 
školou. Na základě spolupráce našich provázejících učitelů a učitelů pedagogické fakulty se studenti 
seznamují se základy pedagogické praxe i s přímou prací učitele ve vyučování. Obě strany se snaží o co 
nejvyšší kvalitu vedení studentů. Proto se pedagogové obou pracovišť pravidelně setkávají a vyměňují si 
informace a zkušenosti.

Na prvním stupni se asistentské praxe zúčastnilo 9 studentek 1. a 2. ročníku ve třídách 1.A, 3.A, 2.C, 3.B. 
Ve třídě 1. A realizovaly dvě studentky 4. ročníku souvislou pedagogickou praxi, která trvala tři týdny. 
Všechny studentky se kromě svých pedagogických pozorování a vlastní pedagogické praxe postupně 
seznamovaly s chodem školy, školním vzdělávacím programem, prací se žáky se speciálními výukovými 
potřebami nebo s žáky nadanými. V průběhu pedagogických pozorování ve třídách se seznámily s 
moderními vyučovacími metodami v různých vyučovacích předmětech, které si mohly při svých 
vyučovacích hodinách vyzkoušet.

Na druhém stupni dva studenti a jedna studentka bakalářského studia absolvovali asistentskou praxi. Dva 
studenti a pět studentek magisterského studia 4. ročníku realizovalo od 10. října do 13. prosince 2019 
učitelskou praxi 1, tedy první praxi, kde prováděli nejen náslechy ve třídě, ale i první učitelské výstupy, 
tandemovou výuku, seznámili se s dokumentací školy apod. Ve stejném termínu jsme zde měli také dvě 
zahraniční studentky, které zde plnily studijní program Erasmus. S výukou na naší škole byly spokojeny a 
náš vzdělávací program oceňovaly. Jejich provázející paní učitelky práci studentek chválily.

V termínu 18. listopadu až 13. prosince 2019 uskutečnili tři studenti a čtyři studentky magisterského 
studia 5. ročníku učitelskou praxi 3, kde již souvisle učili, aktivně se zapojovali do chodu školy a intenzivně 
se připravovali na své budoucí povolání.

Spolupráce studentů a provázejících učitelů byla kvalitní a přínosná pro obě strany. Naším přáním je, aby 
co nejvíce studentů bylo ve své budoucí pedagogické práci úspěšných.

Vladimíra Chalupníková a Libuše Švecová

Pedagogická praxe studentů na naší škole

Tým asistentů pedagoga se v letošním školním 
roce rozrostl na aktuální počet 26. Podpora 
dalšího pedagogického pracovníka ve třídě 
umožňuje efektivněji uplatňovat principy 
individualizace a diferenciace  při výuce.
Náplň práce asistenta, častěji tedy asistentky, je v 
každé třídě trochu jiná, přináší rozdílné pracovní 
zkušenosti, a proto se všichni potkávají na 
pravidelných poradách. Při setkáních kolegové 
asistenti sdílí zážitky z praxe ve třídě, vzájemně 
se inspirují při řešení běžných situací, předávají 
si nové poznatky získané díky absolvování kurzů 
dalšího vzdělávání. Tým metodicky vede  a pod-
poruje poradenský pracovník, který reflektuje vzniklé potřeby a koordinuje další spolupráci s učiteli, žáky i 
rodiči.

Třídním učitelům jsou k ruce asistenti při zlepšování prostředí i atmosféry ve třídě. Asistenti jsou vítáni i 
žáky, kteří především oceňují přátelský vztah a oporu dalšího dospělého ve všech situacích. Chybějícím 
žákům asistenti pomáhají doplnit učivo, materiály do výuky, průběžně  komunikují s rodiči o potřebách dětí. 
Asistenti se rádi zapojují do akcí školy, účastní se celoškolních projektů, výletů, exkurzí, sportování, spaní 
ve škole, někteří vedou zájmové kroužky či doučování. 

Činnost asistentů je inspirací i pro učitele, proto organizujeme sdílení a workshopy o způsobech 
spolupráce asistenta a vyučujícího. O tom, že jsme mimořádně spokojeni se vstřícným přístupem a prací 
asistentů u nás ve škole, svědčí názory žáků, učitelů, ale i rodičů, kteří svůj postoj vyjadřují ve zpětné vazbě 
pro školu.

Irena Procházková

Asistenti pedagoga
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Možná jste si všimli, že projekt “Přírodní 
zahrady” na naší škole se posunul za fázi 
realizace. Rekonstrukcí zahrady měla škola získat 
lepší zázemí pro školní i mimoškolní vzdělávání 
ve venkovním prostředí v přímém kontaktu s 
přírodou. 

Dostávají se ke mně různé dotazy, například 
jestli na zahradě bude bazén. Proto bych teď rád 
zmínil, co nového na zahradě přibylo. 

ale o amfiteátr, na němž už scházejí jen sedáky 
vyrobené z palet, které jsme však přes zimu 
ponechali uskladněné, aby netrpěly neduhy 
povětrnostních podmínek. Po vykácení řady tújí 
teď zahradu odděluje od pěší komunikace a 
přilehlých domů nový plot z vrbového proutí. V 
rohu zahrady přibyly kompostéry s větším 
objemem, před vstupem do učebny přírodopisu a 
pod okny učebny výtvarné výchovy vznikly nové 
kruhové záhony. V zadní části zahrady za 
chodníkem je nový hmyzí domeček. Další prvky 
zahrady byly zrekonstruovány a jistě jste si všimli 
nově předlážděného chodníku, který byl v části u 
vchodu do učebny přírodopisu rozšířen a vstup do 
zahrady je teď mnohem pohodlnější. Obnovena 
byla také konstrukce pergoly i lavičky pod ní, pod 
pergolou je nový vhodnější povrch. Přibyly i nové 
dřeviny, ale jejich výčet by byl zdlouhavý, a proto 
bych vás rád pozval, abyste se na naši zahradu 
přišli v jarních měsících podívat. 

Hlavní práce rekonstrukce proběhly v letních 
měsících a zhotovitelem byla firma ČTYŘLÍSTEK 
ZAHRADNICKÉ SLUŽBY, s.r.o., která uspěla ve 
výběrovém řízení. 

V rámci projektu proběhlo i školení EVVO, kde 
se vyučující seznámili s možnostmi aktivit, které 
jsou pro naši nově zrekonstruovanou zahradu 
vhodné. 

Poděkování za práci na tomto projektu patří 
jednoznačně paní učitelce Mgr. Petře Poláškové, 
která celý projekt svědomitě připravila a správně 
nasměrovala. Administrativní činnosti zajišťovala 
paní Hana Vysloužilová, také jí patří velké 
poděkování za spolupráci. 

Projekt byl financován Státním fondem životního 
prostředí ČR a Evropskými strukturálními a 
investičními fondy z Operačního programu Životní 
prostředí - podporovaná aktivita c) Úpravy 
venkovních areálů a pozemků základních škol a 
organizací působících v oblasti EVVO pro podporu 
výuky ve venkovním prostředí.

Milan Navrátil

Zmlazením keřů a odvětvením smrku u brány do 
zahrady na nás vykouklo jezírko, které nebylo 
příliš vidět. Pokud jde o vyhloubený kruhový 
útvar s palisádou, který se nově objevil před 
učebnou výtvarné výchovy, nejedná se o bazén, 

Přírodní zahrada ZŠ Horácké nám. 13

Doufáme, že i letos udělaly radost mnoha dětem 
dárky, které žáci z naší školy s pomocí rodičů 
pečlivě a s velkou pozorností připravili do krabic 
od bot. Dárky putovaly k dětem z dětských 
domovů a azylových domů. Tentokrát se na akci 
Krabice od bot podílely děti ze tříd 1.A, 3.A a 
4.A. Děkujeme také všem rodičům, kteří dětem 
pomohli tuto akci úspěšně dokončit a doručit na 
správnou adresu.

Libuše Švecová

Krabice od bot 2019
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Adaptační výjezd 6. a 8. tříd

Hned v prvním týdnu školy absolvovaly nově 
vzniklé kolektivy osmých tříd „spaní ve škole“, 
společné aktivity, návštěvu brněnské zoologické 
zahrady. Všechny tyto činnosti směřovaly k 
poznávání a upevnění vztahů v nových třídách. 

Stejně na tom byli žáci šestých ročníků, kteří 
vyrazili do krásného prostředí naší vysočiny. V 
Podmitrově nejen že všichni společně hráli 
různé hry, poznávali přírodu a její fyzikální 
zákony, ale i zachraňovali princeznu, kterou na 
svůj hrad, spíše zříceninu, unesl všemi obávaný 
Fantomas. Naštěstí se objevili udatní žáci naší 
školy a společně s princem Krasoněm se jim 
podařilo krásnou princeznu ze spárů Fantomase 
osvobodit. Třídenní pobyt ukončila velká 
diskotéka, při které se celý Podmitrov otřásal v 
základech.

Tyto tři dny byly pro nás krásným úvodem do 
nového školního roku.

Jana Vlachová

 
Pomalu se blíží konec prvního pololetí školního 
roku 2019/2020 a tady je krátké ohlédnutí za 
akcemi, které v tomto období proběhly na 2. 
stupni naší školy. 

Akce 2. stupně 

Jak už je na naší škole každoročním zvykem, i letos na začátku školního roku 2019/2020 se žáci 6. tříd 
zúčastnili adaptačního kurzu. Uprostřed září se na výlet vydali i žáci 9. B, a to do Prudké. Září bylo na 
naší škole ukončeno besedou v rámci akce „Umíte se prát?“ (připomenutí 120. výročí prvních 
zápasnických závodů a 140. výročí narození Gustava Frištenského) ve velké tělocvičně s olympioničkou a 
absolventkou naší školy v jedné osobě Adélou Hanzlíčkovou. V říjnu měli žáci opět možnost obdivovat 
krásy podzimní Vídně. Třídy 8.A, B, C a 9.C se během tohoto měsíce vydaly na třídenní exkurzi do 
Prahy. Uprostřed října Brno a naši školu navštívila stejně jako v předchozích letech skupinka španělských 
studentů. Žáci šestých a sedmých ročníků mohli v rámci výukového programu Cyril a Metoděj prohloubit 
své znalosti o těchto věrozvěstech, dále pak absolvovali výukový program Dušičky. V následujícím 
měsíci čekal sedmáky navíc výukový program Bible.  

Ani v listopadu se na Horáckém náměstí nezahálelo. Ve čtvrtek 14. listopadu se konal celoškolní 
projekt „30 let svobody“.  Žáci si měli možnost vybrat mezi tématickou dílnou ve škole nebo procházkou 
po Brně po stopách listopadu 1989 či návštěvou kina Lucerna, kde mohli zhlédnout film k této 
problematice. Akce měla velký úspěch a nejen na závěrečnou demonstraci a na tajnou dílnu se bude ještě 
dlouho vzpomínat. Týden poté žáci 5.-9. tříd navštívili festival vzdělávání na BVV. 

Na začátku prvního týdne v prosinci měli možnost přihlášení žáci 9. ročníku navštívit SOU v Kuřimi, 
další týden pak v 9. třídách proběhlo testování studijních předpokladů. Na konci prvního prosincového 
týdne pak všechny třídy navštívil Mikuláš, o organizování se  letos skvěle postarali žáci 9.A a 9.C. V 
prosinci si také několik tříd vyzkoušelo nebo zopakovalo spaní ve škole, hned 4 třídy ho absolvovaly 
poslední týden před vánočními prázdninami. Poslední středa se nesla ve sportovním duchu a třídy 2. 
stupně se zúčastnily turnaje ve florbalu. Ve čtvrtek a v pátek proběhl tradiční vánoční jarmark na naší 
škole. Předvánoční čas pak byl ukončen pátečním slavením ve třídách a zpěvem koled.   

Na přelomu roku se na naší škole konala školní kola olympiád z několika předmětů. 
Blanka Mlejnková
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Halloween
Smrtka, dýně, čarodějnice, strašidelný klaun či 
upír. Co se to tu děje? To je přece Halloween na 
ZŠ Horácké náměstí. Nejen žáci, ale i učitelé se 
do těchto kostýmů převlékli. Žáci 9. ročníku si 
pro mladší žáky přichystali stezku odvahy 
zahalenou do tmy, kde strachu bylo víc než dost. 
Na cestu dětem posvítila světýlka v podobě 
plápolajících svíček. Stezka odvahy byla 
zakončena drobným občerstvením a diskotékou, 
kde se ze strašidýlek stala přece jen mírumilovná 
stvoření. 

Erika Borková 

Na prknech, co znamenají 
svět

Žáci naší školy se vzdělávají nejen ve školních 
lavicích, ale účastní se mnoha akcí za účelem 
rozšíření znalostí např. o našem hlavním městě. 
Zpravidla je tato exkurze určena pro žáky 
osmého nebo devátého ročníku. Nebylo tomu 
jinak ani tento školní rok. Během říjnové exkurze 
do Prahy navštívily všechny osmé třídy a jedna 
devátá třída naše nejvýznamnější památky, mezi 
které zajisté patří Pražský hrad, Staroměstská 
radnice, Karlův most, Národní muzeum, socha 
sv. Václava na Václavském náměstí či socha Jana 
Žižky na Vítkově. Každoročně také žáci 
zhlédnou divadelní představení v jednom z 
pražských divadel. Pro žáky je tento kulturní 
večer výjimečný i tím, že musí zvolit 
odpovídající, tedy společenské oblečení. Navíc 
měli žáci tentokrát možnost vyfotit se s 
některými herci představení Eva tropí hlouposti 
přímo na jevišti. Tento zážitek byl pro ně 
zpestřením celé exkurze.  

Radka Johnová

Mikulášský rej pro prvňáčky

Děti z 5.A připravily pro své kamarády z 1.A 
veselý mikulášský rej. Většina dětí přišla do 
školy v některém z mikulášských kostýmů, 
takže se škola hemžila anděly, čerty i 
Mikuláši. Pro prvňáky měli páťáci připraveno 
spoustu zajímavých her a soutěží, za které je 
odměna neminula. Věřím, že i páťáci si akci 
užili a bavili se spolu s mladšími kamarády. 
Určitě jim patří obdiv a poděkování za 
přípravu akce, ale i za pozornost a trpělivost.

Libuše Švecová
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Radujme se, veselme se…
Dne 3. prosince 2019 se všechny naše druhé třídy 
rozjely na výlet do strážnického skanzenu na 
předvánoční pořad, který byl věnován adventním 
a vánočním tradicím z přelomu 19. a 20. století. 
Předvánoční čas se v minulosti nesl ve znamení 
zklidnění a ztišení. To bychom rádi popřáli všem 
našim žákům i rodičům.

Barbora Bulová

Mikuláš, čerti, andělé – nazdobená tělocvična a 
spousta dětí. Zpěv koled, tanečky, zkrátka různé 
„čertovské“ hry a aktivity.
Organizaci si letos vzali na starost žáci z 9.A a 9.C. 
Druhý stupeň, který zůstal ve svých třídách, 
navštívili žáci z 9.A. Všechny děti z prvního i 
druhého stupně dostaly mikulášský balíček. Ti 
menší dostali něco sladkého i během 
prvostupňového mikulášského dopo-ledne za 
plnění úkolů, dobré skutky i pěkné masky.
Na této akci nás vždy potěší a mile překvapí, 
kromě výše zmíněného programu, i vytvoření 
příjemné a kamarádské atmosféry. Deváťáci 
díky!!!

 Ilona Nesňalová a Lenka Mynářová

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark se jako každoročně odehrál ve 
dvou etapách.
První část, určená pro rodiče a příbuzné, se konala 
ve čtvrtek 19. prosince, kdy celé první patro naší 
školy obklopovaly stánky s nejrůznějšími výrobky 
a pochoutkami, které sami žáci prvního a druhého 
stupně vytvářeli a následně prodávali. Mezi 
výrobky byly vánoční ozdoby a dárky, k ochutnání 
pak byla pestrá nabídka sladkých, ale i slaných 
jídel, doplněná různými nápoji. V pátek 20. 
prosince si žáci opět nachystali prodej, tentokrát ve 
svých třídách, a mohli si tak koupit své výrobky 
navzájem, stejně jako učitelé.
Výrobky, které se na jarmarku neprodaly, se žáci 
rozhodli věnovat do domova pro seniory Naděje v 
Řečkovicích.

  Pavla Fryštáková

Vánoční zpívání

Jako každoročně se před vánočními svátky sešla 
skupina žáků naší školy, se kterou jsme nacvičili 
několik adventních a vánočních písní. Na začátku 
prosince žáci zpívali při tradičním rozsvícení 
vánočního stromku v Řečkovicích, potěšili 
návštěvou i zpěvem seniory v domově Naděje a v 
posledních školních dnech roku 2019 vystoupili 
pro bývalé zaměstnance školy i své spolužáky. 

Jana Hanzelková

Mikulášská nadílka
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Poprvé jsme se zúčastnili 
celoškolního projektu

Žáci z 1.A se letos poprvé podíleli na celoškolním projektu. 
V práci je přišli podpořit jejich rodiče v duchu myšlenky 
Začít spolu. Akce byla velice zajímavá svou myšlenkou. 
Rodiče seznámili děti s některými aktivitami svého života, 
které by se pravděpodobně nestaly, pokud by se naše 
historie ubírala jiným směrem. 

Rodiče si připravili dílnu o cestování, možnosti práce v 
zahraničí a vlastního podnikání, fungování skautských 
oddílů i existenci některých církví. Zajímavé vyprávění a 
připravené aktivity děti velice bavily a odnesly si mnoho 
cenných informací i dovedností, které už dokonce měly 
možnost uplatnit v dalších školních aktivitách. Rodičům za 
tuto akci velice děkujeme. 

Libuše Švecová

„Halóóó, tady jsem!“ 
Žák čtvrté třídy napne uši a poslouchá tichý hlásek, který 

se ozývá zvenčí. „Halóó, mladý muži, tady!“
Podívá se z okna, ale pořád nic nevidí. „Kde jsi? 

Nevidím tě. Ukaž se!“ volá na něj Kája. 
„Tady, jsem sněhulák,“ ozvalo se ze sněhu. „Ještě mě 

nikdo nepostavil.“
 „Tak já tě postavím!“ vykřikne Kája a běží postavit 

sněhuláka.
„Děkuji ti za pomoc,“ povídá již postavený sněhulák. 

„Budeme si povídat o škole? Viděl jsem, že se u vás dějí 
velmi zajímavé věci.“ 

„Ale proč ne,“ odvětí Kája. 
„Toto pololetí bylo plné zajímavých aktivit. Myslím, že 

si je děti užily dosyta. Celoškolní projekt byl zaměřen na 
výročí 30 let od Sametové revoluce. Na tuto akci navazoval 
program Za ostnatým drátem v Technickém muzeu Brno. 
Oba programy byly vytvořeny tak, aby se jich mohli 
zúčastnit jak prvňáci, tak i velké děti. A samozřejmě nejen 
to. Dočkali jsme se konečně Vánoc a s nimi spojené 
vánoční besídky pro rodiče, pečení perníčků ve školní 
kuchyňce, dopoledne stráveného v kině na filmu Sněžný 
kluk. Například druháci jeli na celodenní výlet do Strážnice, 
kde byl pro ně nachystán předvánoční program Radujme se, 
veselme se...“

„Páni, to je zajímavé! Také bych chtěl chodit do školy. 
Můžu?“ ptal se s nadějí sněhulák.

„Do té naší nemůžeš, nejsi člověk. Bylo by to sice 
úžasné, ale škola je jen pro děti, a navíc nám ve třídě topí, 
roztál bys. Ale budu ti vyprávět dál. 

Akce 1. stupně
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Kromě celoškolního projektu tu máme také projekty třídní. 
Každá třída si jednou za čas vytvoří vlastní projekt na 
libovolné téma. Co je zajímá, to se snaží ve svém projektu 
zjistit a vypátrat. Určitě by se ti u nás líbilo. Také jsem tu 
viděl nějaké třídy, které ve škole spí i přes noc a druhý den 
se zase pěkně učí. A to pořád není vše! Děti navštěvují 
divadelní představení, muzea, knihovny, případně přicházejí 
autoři dětských knížek do školy a prvňáčkům předčítají 
jejich krásné pohádky.“ 

„Ach, to je nádhera, skoro mi ukápla slzička,“ 
rozesmutnil se sněhulák.

„Nebuď smutný, sněhuláku. Děti si chodí hrát a učit se i 
ven, bude možnost se s nimi setkat i osobně. Existují i 
programy jako Stolařina, ta je príma nebo Hliněné 
proměny. Je to podobné jako stavění sněhuláka. Akorát tam 
se děti učí, jak opracovávat dřevo a zpracovávat hlínu do 
nějaké podoby. Nesmíme zapomínat ani na prevenci, proto 
se třídy zúčastňují různých preventivních programů. 
Čtvrťáci si zahráli na agenty a hledali dobré rady 
pro chování fiktivních postav. Učili se na tom, jak se mají 
správně zachovat v určitých situacích. V tom jim pomohla 
organizace Spondea. Druháky čeká program Jak se 
chováme v nebezpečných situacích. A co třeba Harry Potter 
ve vaší třídě? Ač to tak nezní, je to také preventivní 
program pro děti. Žáci se při něm zamýšlí nad vztahy ve 
třídě, přátelstvím, oblíbeností, vlivem sociálního prostředí a 
podobně.“

„To rozhodně stojí za zhlédnutí. Postavím se na zahradu a 
budu se dívat žákům do tříd, třeba se taky něco přiučím,“ 
jásal rozjařený sněhulák.

Kája sněhuláka objal, svoji šálu mu pověsil na krk a 
popřál mu hodně štěstí.

Monika Elgnerová

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 2019/20

47. ročník Medzinárodného turnaja mládeže 
a priateľstva v zápasení voľným štýlom a
6. Women´s Cup in Freestyle Wrestling
Prievidza (Slovensko) 14.9.2019
206 startujících z SRB, SLO, UKR, HUN, POL, SVK a 
ČR
2. místo: Kamila Bublíková

Přebor župy Orlické - Mezinárodní turnaj 
„ Akvasalon“ a Mezinárodní turnaj „ Memoriál R. 
Volrába“ v zápase
Hradec Králové 21.9.2019
120 startujících z POL, SVK a ČR
1. místo: Ludmila Richterová, Lukáš Juříček
3. místo: Kamila Bublíková
10. místo: Tomáš Juříček

2. ročník futsalového turnaje pořádaného 
pro Síť brněnských otevřených škol
Brno 25.9. a 26.9.2019
1. stupeň ZŠ - 6 týmů
2. stupeň ZŠ - 15 týmú

Družstvo žáků 1. stupně vyhrálo všechna 
utkání a se skóre 16:1 brali 1. místo.

V kategorii žáků 2. stupně ZŠ nás 
reprezentovali tito sportovci:
Marek Slouka, Denis Jochman, Marek 
Dunda, Štěpán Viktorin, Zuzana Stupková, 
Tadeáš Trnka, Ondřej Čech, Kryštof Rus a 
Jan Vácha.

Družstvo žáků druhého stupně vybojovalo 
skvělé 2. místo.
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21. Internationales Pokalturnier um den 
Pokal der Stadt Werdau – ženský zápas
Werdau (Německo) 28.9.2019
88 startujících z 22 oddílů GER a CZE
2. místo: Marie Kis
3. místo: Kamila Bublíková
6. místo: Ludmila Richterová
7. místo: Tereza Zbořilová

Běhy brněnské mládeže 1.kolo
Brno-Lesná 3.10.2019
268 startujících běžců z brněnských ZŠ a 
víceletých gymnázií
1. místo: -
2. místo: Lucie Netrefová
3. místo: Tereza Mračková
4. místo: Gabriela Štrublová, Karolína 
Václavíková
5. místo: Denis Dobrovolný, Štěpán Viktorin, 
Matyáš Kolář, Petra Mračková, Filip Kala
6. místo: Magda Gazdová, Václav Pantůček, 
Barbora Hluší, Adéla Dvořáková, Charlotta 
Hudáková
7. místo: Šárka Beinhauerová, Ondřej Brýdl, 
Patrik Nekuda
8. místo: -
9. místo: -
10. místo: Martin Žalud, Filip Šimonovský, 
Eliška Beinhauerová
Po 1. kole byla naše škola se ziskem 1363 bodů 
v celkovém pořadí na druhém místě ze 13 
startujících ZŠ a gymnázií.

XVIII Międzinarodowy Turniej o Puchar 
Ziemi Kraśnickiej w zapasach – ženský zápas
Krašnik (Polsko) 5.10.2019
328 startujících z 55 týmů z CAN, ESP, SVK, 
EST, LAT, BLR, LTU, ISR, HUN, UKR, RUS, 
POLa CZE
3. místo: Marie Kis
8. místo: Tereza Mračková, Kamila Bublíková
11. místo: Ludmila Richterová
18. místo: Petra Mračková, Tereza Zbořilová

Florbalový turnaj „O pohár primátorky 
města Brna 2019“
Brno 16.10.2019
48 startujících brněnských základních škol a 
víceletých gymnázií
Naši školu reprezentovali Miroslav Hájek, 
Daniel Stárek, Marek Slouka, Ivan Homolka, 
Ondřej Brýdl a David Hlavatý.
1. utkání –ZŠ Horácké náměstí - ZŠ Vedlejší1:5
2. utkání - ZŠ Horácké nám. – ZŠ Pavlovská0:4
3. utkání - ZŠ Horácké nám. – EKO gym. 2:1
Ve skupině jsme obsadili 3. místo, ale bohužel 
nepostoupili do semifinále.

48. ročník Velké ceny Třince - ženský zápas
Třinec 19.10.2019
163 startujících z POL, SVK, CRO a CZE
1. místo: Petra Mračková
2. místo: Tereza Mračková, Kamila Bublíková, 
Ludmila Richterová
4. místo: Magdaléna Slavíčková

Běhy brněnské mládeže 2. kolo
Brno-Lužánky 22.10.2019
267 startujících běžců z brněnských ZŠ a 
víceletých gymnázií
1. místo: -
2. místo: Ondřej Brýdl
3. místo: Lucie Netrefová
4. místo: Tereza Mračková, Václav Pantůček

5. místo: Petra Mračková, Karolína Václavíková

6. místo: -
7. místo: Charlotta Hudáková
8. místo: Magda Gazdová, Barbora Hluší, 
Matyáš Kolář, Jiří Haitmar
9. místo: Šárka Beinhauerová, Viktorie Licková
10. místo: Eliška Beinhauerová, Gabriela 
Štrublová

Po 2. kole je naše škola v celkovém pořadí na 
druhém místě ze 13 startujících ZŠ a gymnázií 
se ziskem 2677 bodů.

Medzinárodný turnaj mládeže v zápasení vo 
voľnom štýle o pohár predsedu BSK
Bratislava (Slovensko) 27.10.2019
3. místo: Samuel Havíř, Julie Seidlová
4. místo: Amálie Seidlová
6. místo: Antonín Vysloužil
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XIX Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy z 
okazji ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI – ženský 
zápas
Dzierżoniów (Polsko) 2.11.2019
67 startujících ze 12 oddílů z POL a CZE
1. místo: Tereza Mračková, Petra Mračková, 
Ludmila Richterová
3. místo: Kamila Bublíková
5. místo: Magdaléna Slavíčková

5. ročník Memoriálu Václava Hromčíka – 
volný styl a ženský zápas
Nivnice 9.11.2019
1. místo: Petra Mračková
2. místo: Samuel Havíř, Julie Seidlová
7. místo: Pavel Vysloužil, Antonín Vysloužil

XXXIX. ročník memoriálu Antonína Niče a LV. 
ročník memoriálu Jana Budáka - volný styl
Praha 16.11.2019
93 startujících z 11 oddílů ČR
1. místo: Lukáš Juříček
3. místo: Petr Novák
6. místo: Tomáš Juříček

Městské a krajské kolo v plavání základních 
škol
Brno 19.11.2019
Prsa:
2. místo: Magdaléna Slavíčková
Naši školu reprezentovaly Magdaléna 
Slavíčková. Petra a Tereza Mračkovy, Eva 
Kopecká, Ludmila Richterová a Marie Kis. V 
krajském kole vybojovaly 3. místo a bronzový 
pohár.

5. Internationales Mörbischer-Nikolausturnier 
ve volném stylu a ženském zápase
Steinbrunn – Neue Siedlung (Rakousko) 
23.11.2019
189 startujících ze 20 oddílů z AUT, CRO, HUN, 
SVK a CZE
1. místo: Tereza Mračková
2. místo: Petra Mračková, Kamila Bublíková, 
Marie Kis, Ludmila Richterová
4. místo: Matěj Chudáček

14. International Women’s Wrestling Tournament 
HEROS Lady OPEN - ženský zápas
Boguszow-Gorce (Polsko) 30.11.-1.12.2019
370 startujících ze 16 zemí světa
7. místo: Tereza Mračková
9. místo: Marie Kis
16. místo: Kamila Bublíková
26. místo: Petra Mračková
27. místo: Ludmila Richterová
30. místo: Tereza Zbořilová

International Training Camp „EURO CAMP“ 
– ženský zápas
Boguszow-Gorce (Polsko) 1.-6.12.2019
170 dívek z 10 zemí Evropy
Z našich sportovních skupin se soustředění 
zúčastnily 3 žákyně:
Petra Mračková
Tereza Mračková
Ludmila Richterová

Silový čtyřboj ZŠ a víceletých gymnázií – 
Přebor Brna a JIM krajské kolo
Brno 4.12.2019
55 startujících ze 13 základních škol a víceletých 
gymnázií
Jednotlivci chlapci:
7. místo: Marek Uldrijan
8. místo: Patrik Nekuda
9. místo: Matyáš Kolář
21. místo: Matěj Chudáček
Naši sportovci vybojovali celkové 1. místo v 
krajském kole ziskem 720,90 bodu.
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2. ročník školního florbalového turnaje 
„Horácká florbalka“
ZŠ Horácké náměstí 18.12.2019
V průběhu prosince proběhl na naší škole turnaj 
tříd 2. stupně ve florbalu. Do kvalifikací se 
přihlásilo celkem 14 týmů. Do semifinále 
postoupily třídy 9.D, 8.C, 7.C a 6.C. O třetí 
místo se utkaly 8.C se 6.C – zvítězila a třetí 
místo získala 8.C. Finále vyhrála po náročném 
duelu 9.D, 7.C získala zasloužené stříbrné 
medaile a druhé místo.

Žáci sportovních skupin se účastnili 1x týdně 
hodiny kondičního plavání ve třech drahách ve 
Sportareálu Družstevní, 1x za pololetí 
dopoledního výcviku jízdy na koni, 3x týdně 1,5 
hodiny tréninku zápasu, 2x týdně 1 hodinu 
tréninku všeobecné sportovní přípravy, dále byl 
zajištěn volný vstup do posilovny TAK Hellas 
Brno, volný vstup na kondiční cvičení PEPE-FIT.

Výcvik jízdy na koních
Moravské Knínice – září a říjen 2019
Žáci sportovních skupin navštívili jízdárnu v 
Moravských Knínicích, kde proběhl výcvik jízdy 
na koních, hry v přírodě, ukázka geocachingu a 
opékání špekáčků. 

Předváděcí a propagační akce školy a TAK 
Hellas Brno
Dopravní den u Globusu

Den náborů na Kraví hoře
Sportovní vystoupení „Umíte se prát? Aneb 

Hledá se nový Frištenský“
Sportovní vystoupení na Budo Show 2019
Sportovní vystoupení pro žáky ze Španělska
Sportovní vystoupení na plese TAK Hellas 

Brno
Ukázka činnosti sportovních skupin pro 

rodiče žáků 5. ročníku

Spolupráce s TAK Hellas Brno:
Výcvik jízdy na koních – úhrada TAK Hellas 

Brno
Výcvik plavání – 3 dráhy 1x týdně - úhrada 

TAK Hellas Brno
Volný vstup do posilovny TAK Hellas Brno
Volný vstup na kondiční cvičení PEPE-FIT
Bruslení s Kometou

Pavel Kučera

Nesoutěžní sportovní aktivity
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