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Školní akademie 2022
festival zábavy, různých představení a dobré nálady

ZŠ BRNO, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 13

Akademie, to jsou desítky vystoupení,
stovky dojmů. A taky stovky hodin
nacvičování a plánování organizace. Co
tedy „vypíchnout“?
Výsledek jsme viděli, myslím, že stál
za to. Co se ale podívat pod pokličku? Do
doby, kdy se vše ještě kulo, výheň
žhnula, měchy dmýchaly a perlíky tepaly
surový materiál scénářů?
A organizátoři vymýšleli, jak změnit
spojnici Horácké náměstí 13 –
řečkovický pivovar v mraveniště těch,
kteří ještě nemají „po“ a míří tam a těch,
co už mají „po“ a hrnou se zpět, aby
nabrali síly pro další kolo.
Jak důkladně a do důsledku se
plánovalo svědčí organizační e-mail
„Rozmohl se nám tu nešvar…“ Milovník

mateřského jazyka z našich řad káral zúčastněné, že píší „Akademie“ a ne pravopisně správně „akademie“.
Když už něco děláme, dělejme to pořádně!
M. Tvrz
A ono se to povedlo: navzdory pravopisu pravím, že naše Akademie si velké A zasloužila.

Rozhovor s „pamětníky“
Pan učitel Miloslav Tvrz je pamětník, který zažil již
čtyři akademie, které se mu všechny líbily. Při našem
rozhovoru nám prozradil, že ho každá akademie baví
a nejvíce se od sebe lišily technickou stránkou. Panu
zástupci se akademie líbí tak, že by na nich nic
nezměnil.
Adam Růžička a Jakub Linhart, 9.D

Paní učitelka Ilona Nesňalová je také pamětnice
a absolvovala veškeré akademie, co se udály. Nejvíce
se jí líbila tato a minulá akademie kvůli aktivnímu
zapojení devátých tříd. Na otázky, jestli jí akademie
baví a jestli by něco změnila, odpověděla: ,,Akademii
mám ráda, zvlášťkdyž vidím, že se rodiče a děti baví.
A asi bych i něco změnila, ale kvůli časovému
rozmezí je tohle nejlepší řešení.”
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Kvalitní vzdělávání je pro nás
prioritou
Naše škola patří mezi univerzitní školy
a spolupracuje s Pedagogickou fakultou, Fakultou
sportovních studií, Fakultou sociálních studií
a Filozofickou fakultou MU v Brně. Studenti
u nás vykonávají asistentskou i souvislou
pedagogickou a psychologickou praxi.
V květnu jsme byli Katedrou primární
pedagogiky PdF MU v Brně v čele s panem
docentem Jiřím Havlem přizváni k vytvoření
přednášek pro studenty oboru Učitelství pro
1. stupeň ZŠ na téma alternativní školství. Mgr.
Libuše Švecová a Mgr. Petra Mendlová si
nachystaly dva workshopy, a to o daltonské výuce
a o programu Začít spolu. Oba pedagogické směry
můžete vidět využívat v každodenní výuce např.
během dnů otevřených dveří.
Dne 5. května se zúčastnilo sedmnáct našich
učitelů 25. mezinárodní daltonské konference na
téma Vzdělávání pro budoucnost konané pod
záštitou 1. náměstka primátorky města Brna Mgr.
Petra Hladíka. Na konferenci se sešlo celkem přes
sto ředitelů a učitelů z naší republiky, z Japonska,
Holandska, Rakouska, Německa, Slovenska
a Polska. Také naše škola se aktivně podílela
na lektorování.

Paní ředitelka Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková si
nachystala jeden workshop na téma Feuersteinovo
instrumentální obohacování a druhý na téma
Hodnotové vzdělávání. Mgr. Petra Mendlová
nabídla workshop Pět let s daltonskou výukou samostatnost, zodpovědnost a spolupráce od 1. do
5. třídy.

V návaznosti na tuto konferenci navštívili naši
školu zahraniční lektoři, aby zhlédli daltonské
vzdělávání v praxi. U žáků mimo jiné obdivovali
aktivitu, kreativitu a komunikaci ve skupinách.
Lektor René Berends se rozloučil slovy: „Thanks
for your hospitality this morning. We enjoyed it
very much.“
Ve spolupráci s centrem environmentální
výchovy Lipka se vzděláváme a pracujeme na
Profilu podnikavého absolventa naší školy.
Průměrnost pro nás není řešení a víme, že
podnikavý absolvent využívá příležitosti, nápady a
vytváří z nich hodnoty pro ostatní.
Učitelé ZŠ Horácké náměstí

Projekt Příběhy našich sousedů
V úterý 19. 4. proběhla na radnici Brno - střed
slavnostní přehlídka projektů Příběhy našich
sousedů. Do tohoto projektu se již tradičně na naší
škole zapojujeme, a i letos jsme vyslali dva týmy
žáků, kteří zpracovali příběhy dvou pamětníků.

Byl to tým 8.A pod vedením paní učitelky
Zečevičové, který sdílel prostřednictvím animace
příběh syna řeckých imigrantů, pana Anastaziose
Jiaxise, a tým 9.B pod vedením pana učitele
Svobody, který zpracoval rozhlasovou reportáž
o brněnském výtvarníkovi a autorovi kreslených
vtipů Bohumilu Jůzovi.
Oba týmy si během prezentací na radnici
vedly velmi statečně a děvčata z 9.B v tvrdé
konkurenci deseti týmů z celého Brna získaly
skvělé 3. místo. Porota u tohoto týmu ocenila
historickou věrohodnost jejich reportáže
a porovnání historických kontextů období
komunismu a let po převratu v roce 1989. Oběma
žákovským týmům moc děkujeme za spoustu
práce, kterou během projektu odvedli, a věříme,
že si z něj odnáší cenné zkušenosti do budoucna.
Jakub Svoboda

2

ZŠ BRNO, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 13

Vážení a milí čtenáři,
dříve, než vám začnu vyprávět svůj příběh o tom, co vše jsem
prožil během letošního školního roku, dovolte mi, abych se
vám představil. Jmenuji se Medvídek Všudybýlek a rád si
užívám velká dobrodružství. Jak vám už může moje jméno
napovědět, jsem všude tam, kde se něco zajímavého děje.
Doprovázím děti na všelijaké aktivity, které pro ně jejich paní
učitelky nachystají.
Sami mi asi dáte za pravdu, že v loňském roce jsem toho
opravdu moc nezažil, proto jsem si to letos musel s dětmi
pořádně užít. A musím uznat, že to opravdu stálo za to. Byl
jsem zván od všech tříd na akce, které mě opravdu nadchly
a měl jsem z nich velkou radost. To byla ale jízda!
V průběhu školního roku jsem navštívil se všemi třídami
brněnské planetárium, které nám ukázalo život ve vesmíru.
Páni, já vám tedy povím, v té Vidě jsem viděl spoustu
úžasných pokusů. Dokonce jsem tam zaslechl: “To jsem tedy
ještě neviděl.” A musel jsem jen přikyvovat.
Díky různým výstavám jsem si ochutnal život ve
starodávném Egyptě, děti mi ukázaly, kde se narodil Ježíšek
a jak jeho narození oslavujeme. Putoval jsem přes středověk
a poznal život v této době. Procházel jsem se s dětmi po
historických pražských ulicích, seznámil jsem se i s historií
Brna.
Viděl jsem krásná místa, která nalezneme nejen v Brně, ale
například i v Lednici, v Praze, v Miloticích.
A dost často byla chvíle, kdy jsem se musel upravit a hodit
do gala. Děti mě totiž pozvaly i do divadla a kina. Děti mi
společně s paní učitelkou připomněly, jak se mám chovat při
představení. No povím vám, nebylo to snadné, ale mohl jsem
vidět například Macha a Šebestovou, Krásku a zvíře, Kubulu
a Kubu Kubikulu.
Naučil jsem se spoustu nových věcí. Navštívili jsme
svíčkárnu, kovárnu, sklárnu. Slyšel jsem i vyprávění o životě
včel.

Vaření s Bovýskem

Bruslení Vodova

Některé akce 1. stupně

Anthropos

Divadlo Polárka

Výstaviště – hospodářská zvířata

Ukliďme Česko

Lyžáček

Pečení z Vizovického těsta, s rodiči
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A abychom se trošičku i pohnuli – všichni máme
totiž sport rádi. Dost často jsem chodil s dětmi
plavat, bruslit. Projel jsem se na kole a dokonce
i na koni. Fandil jsem našemu futsalovému týmu,
který byl sestaven z dětí ze čtvrtých a pátých tříd.
Projel jsem se až do Břeclavi, kde se konal
štafetový závod v běhu. Nabízel jsem se, že
dětem pomůžu, ale prý mám krátké nohy a moc
dupu. I bez mé pomoci naši doběhli na krásné
místo.
Se sportováním opravdu nemáme žádný
problém, protože jsme měli sportovní den pro
děti a teď pomáhám při pořádání dětského dne.
Vše, co jsme dokázali a naučili jsme se,
předvedli jsme rodičům na školní akademii.
Přálo nám sluníčko, hudba zněla areálem
a potlesk nám ještě stále zní v uších.
Říkáte si, že jsem toho hodně zažil. Ale co já
do prázdnin ještě stihnu?
Budeme mít
pohádkový den, navštívím ZOO, přespím ve
škole. Už teď se moc těším na školy v přírodě –
pojedu se všemi třídami, to bude legrace! Mám
plný kalendář! Teď se s vámi rozloučím, protože
se musím jít zabalit a to mi zabere spoustu času...
Hlavně nesmím zapomenout spacák a úsměv na
tváři. Tak ahoj!
Jana Pašková, Jitka Tichá

Lakros do škol
Na druhé pololetí naše škola využila nabídku
lakrosového klubu Ravens Brno s projektem
Lakros do škol. Od konce února si tak děti na
prvním stupni mohly pod vedením lakrosových
trenérů a svých učitelek na svých hodinách TV
vyzkoušet lakros. Své dovednosti zúročí
v turnaji v polovině června, kde se utkají nejen
třídy naší školy mezi sebou, ale i třídy ZŠ
Gajdošova, která je také do projektu zapojena.
Myslím, že je skvělé, že po sportovní pauze,
která tu díky covidové situaci nastala, mohou
děti opět soutěžit a sportovat, protože pohyb nás
všechny baví. Lakros byl pro mnohé novým
zážitkem a je skvělé, že se ho mohly naučit
a vyzkoušet nejen děti, ale i učitelé.
Alexandra Matrasová

Štafeta

Den pro budoucí prvňáčky

Škola v přírodě Mladočov u Litomyšle

Vážená paní ředitelko,
ráda bych Vám touto cestou poděkovala, za přijetí
našeho syna Matyáše. Nebylo to pro nás lehké
rozhodnutí, ale díky Vaší nabídce, aby si syn výuku
vyzkoušel, jsme se odhodlali. Syn byl hned první den
nadšený z výuky, ale já jsem měla stále ještě
pochybnosti, zda se začlení do kolektivu, protože
přestup nebyl od pololetí, ale až od konce března. Za
pár dní Maty opět nabral optimismus a začal se zase
těšit do školy. Já jsem unesená z přístupu paní učitelky
a hlavně ze způsobu výuky. Pro děti je to zábava
a přitom píšou a počítají daleko víc než na předchozí
škole. Dříve jsme byli ve stresu při každém otevření
sešitu, nebo i při psaní domácích úkolů, co bude zase
špatně. Po přestupu k Vám odpadl stres nejen synovi,
ale celé rodině. Vaše škola je pokroková a používá
moderní techniky, jak při výuce, tak při přístupu
k žákům. Jsem ráda, že jsme našli školu, kde se
nezastavil čas, a kde se škola vyvíjí, tak jako všechno
kolem nás. Nebýt Vašeho laskavého přístupu, stále
bych přemýšlela, zda syna přehlásit na jinou školu.
Ještě jednou moc děkuji, zdraví Fontanesi (maminka
žáka z 1A).
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Futsalový turnaj brněnských základních škol
V měsíci dubnu jsme se zúčastnili futsalového
turnaje brněnských základních škol.
Začali jsme bojovně a ze základní skupiny jsme
postoupili na děleném prvním místě. Ve finálové
skupině jsme se utkali s nedalekým soupeřem ZŠ
Hudcova z Medlánek, kterého jsme zdolali 3:1 a tak
nás čekal jeden z favoritů soutěže, ZŠ Bosonožská.
Ve vypjatém utkání jsme většinu času vedli, ale
kvalitní výkon soupeře a naše drobné chyby nakonec
vyústily v penaltový rozstřel, ve kterém nás podržel
náš gólman Ondra Kolařík, ale také všichni střelci
penalt - Ondra Čech, Dominik Mihálik a Martin
Žalud, a tak jsme postoupili do finálové čtyřky.
To už byl ale náš tým psychicky i fyzicky vyčerpaný z předchozích bitev a tak jsme oba zápasy, o finále
i o čtvrté místo, nezvládli a nakonec "uhráli bramboru". Ale i tak považujeme čtvrté místo mezi
dvacetičtyřmi školami za úspěch a radujeme se z něj.
Ondřej Růžička

Škola v přírodě ve Svratce
Přišel čas škol v přírodě a i naše děti se vydávají
na cesty vstříc dobrodružství a novým
zážitkům.
Žáci z tříd 2.C a 4.D se vydali po stopách
indiánů. V nádherném prostředí Vysočiny se tak
z nich po dobu 5 dnů stali indáni, kteří svá týpí
rozložili v hotelu Svratka a všechny děti
z různých indiánských kmenů si to náramně
užily. Naučily se rozdělávat oheň, ušily
a vyzdobily si své čelenky a oděvy, splnily
stezku odvahy a v průběhu celého pobytu se
zábavnou formou vzdělávaly. Skupinové úkoly
jako: jazykové týpí, šamanské počty, indiánské
psaní, práce s indiánským kmenem byly hravě zmáknuty a vše bylo stvrzeno novým přátelstvím
a kamarády. Užili jsme si spoustu legrace i sportu. Blízké i lehce vzdálené okolí bylo prozkoumáno a my
se tak mohli navrátit zpět do víru velkoměsta, kde na naše malé indiánky již čekali rodiče, kterým jistě
svá dobrodružství rádi vylíčí.
A my se budeme zase těšit na další dobrodružství, která nás ještě v průběhu školy čekají. A kdo ví,
třeba příště vycestujeme na Měsíc za ufony. ;-)
Alexandra Matrasová

Lyžáček
Na začátku února se přihlášené děti z 1. - 4. tříd
účastnily dvoudenního lyžařského výcviku
v Olešnici. Děti se rozdělily do čtyř družstev od
nejmladší po nejstarší a spolu s instruktory lyžování
v podobě našich učitelů si to moc užily.
Učitelé 1. stupně
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Štafetový pohár mládeže
Dne 27. 4. 2022 se děti z 1. stupně zúčastnily
okresního kola Štafetového poháru mládeže,
které se konalo na stadionu AC Moravská
Slavia. Nejprve běžela štafeta složená z 2. - 3.
tříd, následně štafeta 4. - 5. tříd. Obě tyto štafety
běžely 8x100 m. Následovaly štafety smíšené
2. - 5. třída. 8x200 m, kde obě družstva dohnala
ztrátu předchozích kol, kde se nám 2x
nepodařilo bez komplikací předat kolík.
Každopádně děti podaly tak neuvěřitelné
výkony, že se nám podařilo postoupit do
krajského kola.
V běhu na 400 m, kde již běžely jen tři
z našich dětí, se Terezka Španková umístila na
1. místě v kategorii dívek a Ondřej Bořecký na
3. místě v kategorii chlapců.
Ve středu 11. 5. se uskutečnilo krajské kolo Štafetového poháru 2022 v Břeclavi. I přes silnou konkurenci
Jihomoravského kraje se naší škole podařilo umístit na krásném 10. místě. Za krásné výsledky,
sportovního ducha a velmi pěkné sportovní reakce moc děkujeme dětem od nejmladších: Linda
Vaňousová, Vojta Lorenc, Ondra Bořecký, Luboš Tersch, Terezka Španková, Magdalénka Jančová, Adam
Motlak, Zuzka Kutová, Zuzka Trávničková, Davča Matras, Adélka Mendlová, Laura Krčálová, Tea
Formanová, Dan Šebesta, Dan Vrabec, Davča Fiala, Vilém Vaňous, Eliška Balášová a Míša Netrefa.
Alexandra Matrasová

Ve Švýcarsku se ZŠ Horácké
náměstí
Naše cesta do Švýcarska začala dne 9. 5. 2022
v 22:00 u řečkovického nádraží. Jeli jsme přes
Německo. První zastávkou byla Kostnice, kde
jsme navštívili muzeum Jana Husa. Dozvěděli
jsme se zde spoustu informací o jeho životě. Poté
jsme přejeli švýcarské hranice a jeli se podívat na
Rýnské vodopády, které jsou největší v Evropě.
Podívali jsme se i do města Basilej. Po dlouhém
dnu plném zážitků jsme dorazili na hotel, kde
jsme se ubytovali.
Druhý den jsme vyjeli časně ráno, abychom
stihli dojet do čokoládovny Maison Cailler.
Krásně to tam vonělo čokoládou.
Naší pozornosti neunikla ani sýrárna Gruyère
v údolí téhož jména. Montreux jsme navštívili,

abychom viděli největší vidličku zabodnutou
v jezeře, bývalé nahrávací studio skupiny Queen
a sochu Freddieho Mercuriho. Do města jsme
připluli lodí po Ženevském jezeře.
Ve čtvrtek jsme zase odjížděli ze stejného
hotelu, ve kterém jsme spali i minulou noc. Ještě
ten den jsme se podívali na horu Pilatus, která
měří 2 132 m. n. m. Pod ní se nachází město
Luzern, kde je historický most Kapelle Brücke.
Zde jsme dostali dvouhodinový rozchod
a podívali se po městě. To už se nám však naše
cesta chýlila ke konci. A tak jsme nastoupili do
autobusu a podstoupili dvanáctihodinovou cestu
do Brna. Dojeli jsme do Řečkovic a šli domů
dospávat to, co jsme nenaspali v autobuse.
Tereza Terschová a Sophie Šilerová,
účastnice zájezdu ze 7.B
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Vybrané akce 2. stupně
Jak koncem zimy protiepidemická opatření slábla, naše
tendence oživovat sociální život ve škole přímou úměrou
naopak znovu nabíraly na síle. Na 2. stupni se toho u nás
v posledních měsících událo dost, každý týden, ne-li den,
je jiný. A v tom je základní vzdělávání krásné.
V únoru naši žáci s instruktory zbrázdili zasněžené svahy
v Jeseníkách a Beskydech.
Začátkem března jsme se žáky v žákovském parlamentu
v reakci na akutní potřeby ukrajinských uprchlíků stihli
zorganizovat humanitární školní sbírku. Materiálními dary
přispělo obrovské množství dětí i dospělých, my jsme je
poté odvezli na sběrné místo spolku Brno pro Ukrajinu.
Následně jsme se rozešli a užili si týden jarních prázdnin.
Během apríla pak školou prolétla humorná iniciativa,
a to tematický Den bez aktovek. Fór spočíval v tom, přijít
do školy na 1. dubna s věcmi v čemkoli, co nebude
připomínat běžnou aktovku nebo batoh. Vynalézavosti
a humoru se meze nekladly. Někdo si tak pomůcky přivezl
v zahradních kolečkách, jiní přišli s kufry, kufříky,
proutěnými koši, objevil se dokonce chladicí box a další
výstřelky.
V dubnu a květnu na celé škole vrcholily přípravy tříd
na školní akademii, kde žáci prezentovali své umění předváděli gymnastická a akrobatická čísla, tančili, zpívali,
hráli divadlo, malovali graffiti, imitovali známé umělce.
Veřejná vystoupení proběhla 19. května a dle reakcí
obecenstva měla akce velký úspěch.
Akademie nebyla jedinou větší květnovou akcí. Těsně
před ní se zájemci z 6. - 9. tříd vydali na poznávací zájezd
do Švýcarska, odkud se vrátili nadšení. A není divu,
poznali úžasná fotogenická města i horské oblasti.
V posledních měsících školního roku, jak už to tak bývá
na většině škol, vyjíždí žáci se svými třídními učiteli na
školní výlety, sportovní akce nebo ke koním. Do prázdnin
se účastníme ještě obhajob závěrečných projektů žáků
9. tříd, zatančíme si na školním plesu a po pěkné
zkušenosti z loňského roku doprovodíme naše mladé
dobrovolníky na akci Emil Open 2022.
S notnou dávkou nostalgie potom poslední školní den
30. 6. požehnáme našim deváťákům, které vyšleme vstříc
dalšímu dobrodružství na středních školách.
Veronika Svedková

„Akademie očima deváťáka“
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Naše škola uskutečňuje výroční školní akademii. A to jednou za pět let.
Důležité je říct, že se zúčastňuje úplně každá třída. Jak my deváťáci, tak ti nejmenší prvňáčci.
Akademie slouží jako ukázka pro rodiče a přátele školy. Ukazuje, jak to na naší škole funguje i mimo dny
otevřených dveří.
Jak to probíhá? Každá třída si připraví krátké vystoupení, ale musí to stát za to. Každý ze sebe vydá to
nejlepší. Já jsem tuto akci zažila podruhé, po prvé ve třetí třídě. Princip je však stále stejný. Vymyslet,
nachystat kulisy, předvést – hotovo.
A to je vše, přijďte sami zjistit, jaké to je, když se sejde celá škola a všichni dělají něco, co má smysl.
Bohužel už bez nás, ale určitě to bude stát za to.
Kadlíčková Alena, žákyně 9.B
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Úspěchy našich žáků v soutěžích
Angličtina:
6. a 7. třída - Agáta Prášková, 2. místo v okresním kole
8. a 9. třída - Nela Navrátilová, 14. místo v okresním kole

Němčina:
6. a 7. třída - Karolína Vicenová, 4. místo v okresním kole
8. a 9. třída - Jaroslav Janovský, 3. místo v okresním kole

English Jungle:
Kategorie 3. ročník - 3. místo získala Zuzka
Kratochvílová ze 3.D
Kategorie 4. ročník - 8. místo získal Dominik Drobek
ze 4.C
Kategorie 2. ročník - 10. místo získala Sofie
Ullmannová ze 2.D

Matematika - Pythagoriáda
Druhé a třetí místo v konečném městském kole
obsadili Hugo Kytnar 8.A a Matěj Sklář 6.B.

Matematika – Olympiáda
V okresním kole byl úspěšný řešitel Matěj
Ondrušek z 6.B – 7. místo.

Český jazyk a literatura

Úspěchy ve sportovních soutěžích:
Na mistrovství ČR v zápase volným stylem
mladších žáků získal 2. místo Tomáš
Sedláček ze 6.C.
Na mistrovství ČR v dálkovém plavání na
5 km získala 1. místo Lucie Netrefová
z 8.D.

Soutěže s dopravní tematikou:
Celoroční soutěž pro všechny čtvrté ročníky
Empík cyklista na dopravním hřišti Riviéra
Brno je zaměřená na zvládnutí zásad
bezpečné jízdy po pozemních komunikacích
a je zakončena předáním Průkazu cyklisty.
Ten za prokázání teoretických znalostí
uplatněných při praktických dovednostech
spojených s jízdou na kole obdržela většina
čtvrťáků z naší školy.
Druhou gratulaci posíláme čtyřčlennému
družstvu ze 4.C - jmenovitě Zuzce, Anetce,
Víťovi a Matymu, kteří 9. května získali
krásné 3. místo v soutěži Mladých cyklistů.
Společně s dalšími devíti školami prokázali
své dovednosti v oblastech, které „pilovali“
právě na Empíkovi a byli pochváleni za
perfektně poskytnutou první pomoc při
dopravních nehodách cyklistů.
Roman Růžička

V lednu 2022 proběhlo školní kolo olympiády
z českého jazyka. Celkem se zúčastnilo 18 žáků.
1. místo získala Z. Tomeková z 9. D, 2. místo získala
E. Rozsívalová z 8.B a 3. místo M. Kiliánová
z 8.A. Zuzana Tomeková z 9.D se zúčastnila okresního
kola a umístila se na 25. místě z celkového počtu 50.
Školní kolo recitační soutěže proběhlo v únoru 2022.
Celkově se zúčastnilo 15 žáků, 1. místo získala L.
Zemborská ze 6.A, 2. místo T. Havlíček ze 6.B
a 3. místo T. Pavlíková ze 6.B. Luna Zemborská ze 6.A
se zúčastnila městského kola této soutěže, skončila bez
umístění a nepostoupila do užšího výběru.

Biologická olympiáda
V kategorii C se účastnili žáci Martin Úlehla a Radek
Prokeš z 8.C a postup do krajského kola jim utekl
o bod.
V kategorii D nás úspěšně reprezentovala Luna
Zemborská z 6.A. Valentina Smutná ze 7.A se
umístila na skvělém 13. místě v konkurenci víceletých
gymnázií. Stává se tak úspěšnou řešitelkou okresního
kola biologické olympiády.
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Z čeho máme radost a na koho se těšíme?
23. března proběhla online Kavárna pro předškoláky a jejich rodiče. Děti mohly nakreslit obrázky a poslat
nám je do školy. Děkujeme za zaslání, některé zde zveřejňujeme pro potěšení.
8. a 9. dubna jsme přivítali budoucí prvňáčky u zápisu do 1. třídy. Děti opět s radostí tvořily, tentokrát na
opravdovou školní tabuli. Čekaly na ně usměvavé paní učitelky a spousta zajímavých úkolů. Velkým
lákadlem bylo také sezení ve školní lavici. Veselé recitování a zpívání se ozývalo ze všech tříd. Na závěr
si naši předškoláci mohli vybrat z velkého množství výrobků, které pro ně nachystali starší žáci naší
školy.
Na všechny budoucí školáčky se všichni moc těšíme. A věříme, že se jim u nás bude líbit.
Barbora Bulová a Petra
Mendlová, učitelky 1. stupně

Závěrečné projekty 9. tříd
Vážení rodiče, milí žáci a pedagogové,
středu 15. 6. 2022 očekávali s napětím učitelé
a určitě i žáci devátého ročníku. V tento den totiž
naši deváťáci prezentovali své závěrečné práce, na
kterých pracovali několik týdnů. Měli nevýhodu
v tom, že nemohli vidět obhajoby podobných
prací žáků loňského devátého ročníku, protože se
z důvodu epidemie koronaviru nemohly
uskutečnit. Přesto se většina dvojic dokázala se
svým úkolem vypořádat skvěle. Myslím, že jsme
si to užili i my, učitelé.
V rámci prezentací jsme mohli ochutnat
potemníka moučného, potravu elfů a seznámit se
s řadou nových věcí. Bylo znát, že většina dvojic
si vybrala téma, které je zajímá, a to se
samozřejmě odrazilo na kvalitě jejich práce.
Možná by ani řada rodičů žáky nepoznala, jak
se proměnili v zodpovědné mladé muže a slečny
a dokázali mluvit před spolužáky a komisí, která
jejich práce posuzovala. Součástí hodnocení
nebyla jen prezentace tématu, ale také v předem
stanoveném termínu odevzdaná textová část
projektu, průběžná konzultace s garantem
a spolupráce.
Bylo to náročné, ale jsme na naše žáky pyšní
a doufáme, že jim tato zkušenost bude užitečná
i v budoucnosti.
Ivana Melichárková, ředitelka školy
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Školní ples 15. 6. - akce Žákovského parlamentu
Ples v červnu? Divil se nejeden
člověk. V přechozích letech jsme
vlivem okolností, které nám všem
byly známy, nemohli navázat na
tradiční zimní plesové akce. V květnu
za námi na žákovský parlament přišli
deváťáci s návrhem uspořádat do
prázdnin
ještě
ples
pro
2. stupeň. ,,Proč ne? Super nápad."
řekli jsme si s kolegy s tím, že
přípravy necháme převážně v jejich
vlastní režii.
Akce se měla nést v duchu, mezi
teenagery
populárního,
seriálu
Euforie, zejména co se outfitů týká.
Dress code říkal: ,,Buďte krásní,
originální, leskněte se, třpyťte se!"
Přípravy běžely v plném proudu
(nutno podotknout, že mezi tím ještě
probíhala řada školních akcí včetně výletů nebo dotahování závěrečných projektů žáků 9. tříd), vstupenek
se prodalo bezmála 130 a playlist nabýval stále jasnějších kontur, až se týden s týdnem sešel a byl tu den
D - pro poslední ročník den obhajob a také zasloužené podvečerní zábavy.
Ples se nesl ve výborné náladě všech přítomných. Jak by také ne, když deváťáci za pultem DJe skvěle
hráli, všichni se bavili, tančili, skákali, viděli jsme taneční battle, proběhla soutěž o nejlepší dámské
a pánské outfity.
Ano, byla to tak trochu euforie v pravém slova smyslu. Alespoň pro mě. Bylo euforické vrátit se zpět
v čase a při pohledu na bavící se žáky moci zavzpomínat na hezké akce s kamarády na základní škole.
A přesně na takové prožitky budou jednou vzpomínat i oni.
Mgr. Veronika Svedková
Tak zase na příštím plese, třeba už za tmy a s polonézou. :-)

Turnaj lakrosu
Celé pololetí u nás na škole probíhal projekt
Lakros do škol, kterého se účastnili žáci 4.D,
3.C, 3.D a 2.C. Tento projekt byl zakončen
turnajem se ZŠ Gajdošova. Ve středu hráli naši
čtvrťáci,
rozdělení
do
dvou
družstev
a vybojovali krásné 1. a 2. místo. A ve čtvrtek
1. a 2. místo vybojovali naše děti ze 3.C, které
také postavily dva týmy. 3. místo týmu ze 3.D
uteklo o jednu jedinou branku, proto skončili na
místě 4. Myslím, že se turnaj líbil všem
účastníkům a trenéři byli sice unavení, ale
spokojení.
učitelé 1. stupně
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9.B v Praze

Třída 9.B se vzhledem k tomu, že nemohla do
Prahy v podzimním termínu s ostatními
„devítkami“ odjet, připojila k jarnímu turnusu
osmých ročníků. V termínu 24. - 26. 5. vyrazilo
na exkurzi sedmnáct žáků třídy, společně
s asistentkou Gabrielou Kovářovou a třídním
učitelem Jakubem Jiaxisem Svobodou.
Žáci měli možnost seznámit se s architekturou
města, na vlastní oči se přesvědčili, že Praha je
skutečně živoucí učebnicí architektonických
slohů. U jednotlivých památek měl vždy jeden
žák krátký referát ve formě infokarty se shrnutím
základních údajů o památce, architektonickém
slohu a informacemi pro návštěvníky o cenách
vstupného a podobně. U mnohých památek jsme
diskutovali o historii města v evropském kontextu
a žáci nabízeli své zážitky z minulých návštěv
Prahy nebo i sami navrhovali místa, kam by se ještě dalo zavítat.
Výlet jsme „okořenili“ podvečerní plavbou na lodičce po „pražských Benátkách“ (včetně Čertovky),
návštěvou Muzea filmových legend (s popkulturními figurkami a postavami) a noční procházkou po
pražské Kampě. Věříme, že si všichni návštěvníci exkurzi užili a že odjížděli se vzpomínkami na celý
život. Ostatně, jak dodává žákyně Ája Sucháčková: „Nejzajímavější pro mě byla určitě projížďka lodí na
Vltavě. Bydleli jsme v hotelu s bezvadnými pokoji. Užila jsem si taky noční procházku Prahou, ta byla
super.“
Jakub Jiaxis Svoboda

Den s policií
Ve středu 8. 6. si žáci 1. - 2.tříd na budově
Uprkova užili preventivní program Den s policií.
Páni policisté a paní policistky si pro děti
nachystali celkem 6 stanovišť, na kterých se děti
něco nového naučily nebo zopakovaly. Podívali
jsme se do služebního vozu, měli jsme
ochrannou výstroj na sobě, zkoušeli jsme si
dýchnout do testu na alkohol a také jak jsou
pouta nepříjemná. Znovu proběhla zážitková
dílna, co dělat když se nás snaží oslovit cizí
člověk a někam nás láká, pokud jsme svědky
přepadení, nehody aj. Všem moc děkujeme
a budeme se těšit zase někdy na shledání.
učitelé 1. stupně

projekt hudební výchovy
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Sportovní soutěže - zápas
2021/22
Memoriál J. Budáka a A. Niče – zápas v.s. Praha
11. 9. 2021
2. místo:
Pavel Vysloužil
3. místo:
Antonín Vysloužil
Memoriál R. Volrába a J. Salona – zápas v.s. Hradec
Králové 18. 9. 2021
1. místo:
Lukáš Juříček
3. místo:
Tomáš Juříček, Kryštof Pop
Turnaj o pohár F. Nesvadbíka – zápas ř.ř. Čechovice
6. 11. 2021
2. místo:
Pavel Vysloužil
3. místo:
Antonín Vysloužil
Mezinárodní turnaj - Polsko – zápas v.s.
Dzierzoniow 13. 11. 2021
2. místo:
Pavel Vysloužil
3. místo:
Marek Šimáček
Mezinárodní turnaj - Polsko – zápas v.s. Bielawa
19. 2. 2022
3. místo:
Marek Šimáček
Mistrovství České republiky – zápas v.s. Vítkovice
2. 4. 2022
2. místo:
Tomáš Sedláček
Mezinárodní turnaj - Polsko – zápas v.s. Pieszyce
30. 4. 2022

Pavel Kučera

akademie 2022
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