Novinky na škole
▪ při zápisu do prvních tříd bylo zapsáno 32 budoucích prvňáčků, dalších 7 dětí
má odklad z loňského roku
▪ proběhla řada soutěží (olympiády Čj, D, finanční gramotnost, Sapere aj.),
exkurze (Dukovany), zahájily činnost edukativně stimulační skupinky pro
předškoláky, druhé a třetí ročníky jezdí na výuku plavání, vrcholí přípravy na
přijímací řízení
▪ byla vyměněna okna na schodišti v přístavbě (cca 50 000,- Kč), zakoupeny
interaktivní učebnice pro I. stupeň (50 000,- Kč z navýšení rozpočtu od MÚ +
1 učebnice – sponzorský dar fy Active Solutions)
Školní soutěže
V letošním roce se již podruhé žáci 2. stupně naší školy zúčastnili soutěže ,,Sapere
– vědět jak žít‘‘, kterou pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Tato soutěž klade důraz na rozvoj teoretických a praktických znalostí z oblasti
zdravé výživy včetně zdravého životního stylu. Žáků z naší školy se zúčastnilo
celkem 118. Na prvním místě se umístila Eliška Mášová z 8. A, na druhém Zuzana
Rudolecká z 8. B a na třetím Markéta Jašová z 9. A. Tyto žákyně postupují jako
družstvo do okresního kola, které se uskuteční koncem měsíce února.
V současné době probíhá také školní kolo 3. ročníku další soutěže MŠMT týkající
se finanční gramotnosti. Zde jsou žáci testováni ze znalostí v oblasti peněz,
bankovnictví, ekonomiky apod.
Doufáme, že se všem, kteří uspěli či uspějí ve školních kolech, bude dařit i
v kolech dalších a budou dobře reprezentovat naši základní školu.
Markéta Jašová a Hana Hladká, 9. A
Beseda s animátorem
Český animátor Cyril Podolský se zabývá animovanými večerníčky a podílí se na
jejich přípravě. Proto přijel k nám, do naší školy, aby nám vše ukázal a vysvětlil.
Tyto večerníčky jsou známé po celém světě - např. Pat a Mat, Krysáci…
V současné době pan Podolský pracuje na novém večerníčku Strašidelný herbář
aneb O dvou kuchyňských duších z šuplíku - Šiflíku a Šuflíku. Tento večerníček se
natáčí ve studiu na Barandově a na televizních obrazovkách se objeví asi za tři
roky. Pan Podolský nás také seznámil s tím, jak se takové postavičky vyrábějí.
Mají kostru a mnoho kloubů, aby se mohly dobře pohybovat, aby se s nimi mohlo
manipulovat. Celá kostra je obalena hmotou a je vytvarováno tělo. Nakonec je
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hmota (tělo) pokryto různými látkami tak, aby postavičky splňovaly animátorovy
představy o ní. Podobně se vyrábějí i jejich rekvizity a doplňky. Povídání našeho
animátora bylo velice zajímavé a ledasčím upoutal naši pozornost. Už teď se
těšíme na pohádku o Šiflíkovi a Šuflíkovi a na další jeho večerníčky.
Třída 5. A
Hlasujte pro nás ve Zlatém oříšku
V den natáčení Zlatého oříšku Simona Franklová a Vlasta Popeláková poskytly
rozhovor pro pořad Domino, vysílaný v Českém rozhlase 2.
V medailonku jsme krátce představily naši školu, mezinárodní projekt Ekoškola,
činnosti, kterými naše škola do programu přispívá, a odpověděly jsme na otázky
paní moderátorky. Příspěvek byl v Českém rozhlase vysílán dne 20.února v pořadu
Domino a můžete si ho poslechnout i na internetu na stránce:
www.rozhlas.cz/domino/souteze/_zprava/997829.
A zároveň na této adrese můžete hlasovat pro naši školu. Svoje hlasy posílejte na
adresu domino@rozhlas.cz, do předmětu zprávy nezapomeňte napsat "Zlatý
oříšek". Z jedné emailové adresy lze poslat pouze jeden hlas. Hlasování bude
ukončeno ve středu 25. dubna a v sobotu 28. dubna proběhne slavnostní vyhlášení.
Hlasovat pro nás můžete i do soutěže Zlatý oříšek čtenářů časopisu ABC, ve
kterém také vyšel článek o činnosti našeho ekotýmu. Hlasovat pro nás můžete od
13. dubna do 15. května na stránkách www.abicko.cz.
Pokud jste nestihli na Nový rok vysílání České televize a v něm “Zlatý oříšek“,
můžete se na něj podívat na adrese:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10318990641-zlaty-orisek-2011/
Za všechny zaslané hlasy pro nás Vám děkuje celý Ekotým.
Vlasta Popeláková, 8. A
Tmelení týmů
V pátek 27. ledna do naší školy přijely dvě hodné paní z Lipky s programem
„Tmelení týmu“. Programu se zúčastnili žáci šestých ročníků. Nejdříve nás
seznámily s tím, co je ekologie, jaký význam pro nás má příroda. Potom jsme se
naučili nové hry, které nám prozradily nové informace o našich spolužácích (co
mají nebo nemají rádi, co rádi a neradi dělají a co potřebují a chtěli by darovat jako
dárek). V průběhu programu jsme hráli hru na posílení týmové spolupráce
„Slepování věže z papírů, izolepy a špejlí“. Měli jsme časové rozmezí deset minut
na konstrukci věže, která musela stát po
dobu patnáct sekund na zemi bez pomoci
a podpírání. Jako druhou hru v pořadí jsme
hráli hru nazvanou kompot, v níž jsme si
pokládali navzájem otázky. Po přestávce
lektorky z Lipky připravily další zábavnou
hru, a to „zaplétání rukou“. Poslední
aktivitou byla tzv. „kaluž s čísly“. Ta
spočívala v komunikaci a rychlosti žáků.
V kaluži se nacházely číslice od jedné do padesáti. Rozdělili jsme si číslice a paní
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lektorky stopovaly čas, za jakou dobu se dotkneme všech číslic. Naše třída
dokázala snížit rekord z 30,5 sekund na 28 sekund. Program byl pro nás zábavný a
poučný zároveň a rádi bychom ho doporučili ostatním. Všechno proběhlo podle
plánu. Všem se to moc líbilo.
Adam Fila, Petr Rusanov, 6. A
Seminář pro EKOŠKOLY v naší škole
Koordinátorka programu Ekoškola v Jihomoravském kraji Markéta Navrátilová
vybrala naši školu, aby u nás mohla zorganizovat seminář pro další Ekoškoly, což
je pro nás velkou ctí.
Ve středu 29. února proběhl v naší škole seminář pod názvem „O krok dál“.
Semináře se zúčastnili zástupci pěti základních a dvou středních škol a vedly ho tři
lektorky z Lipky a z Chaloupek. Nejdříve
jsme se všichni shromáždili v učebně
zeměpisu, kde připravily dívky z osmého
ročníku výborné občerstvení, které se
hned snědlo. Potom jsme se rozdělili na
učitele a žáky. Učitelé se v nové
počítačové učebně seznamovali s novým
programem Stopy mé Ekoškoly a my,
žáci, jsme měli připraveny aktivity
v podobě různých her (bludiště, křížovky,
doplňovačky aj.). Za každou správnou odpověď jsme dostali malý lísteček, kde
byla témata Ekoškoly a k nim informace. Když skončil úvodní program, přesunuli
jsme se do nové počítačové učebny k učitelům. Tam i nám vysvětlili jak pracovat
s programem o ekostopě. S paní učitelkou Nedomovou a Bublovou jsme
vypracovali vzorovou analýzu a k tomu nám pomohly lístečky s informacemi. Po
přestávce jsme se šli všichni podívat do učebny chemie na kluky ze sedmých tříd.
Prezentovali výstavu na téma „Řeky
a povodně“,
kterou
máme
zdarma
zapůjčenou z Arniky. Moc se jim to povedlo
a všichni je chválili. Potom nás čekala
prezentace o naší škole, a tu si připravily
Julie Kalvodová a Simona Franklová. Naším
úkolem bylo provést účastníky semináře po
naší škole, ukázat jim výzdobu, nástěnky,
třídy, zahradu a říct, v čem je škola v Újezdě
u Brna výjimečná. Pak následoval oběd.
Odpoledne jsme se vrátili zpátky
k počítačům a zahráli si hru, zaměřenou na ekologii. Na závěr programu jsme
odešli zpět do učebny zeměpisu a učitelé i žáci z ostatních škol nám prozradili, co
se jim na naší škole líbí a co by změnili. Dostali jsme nové nápady, např.
vymalovat naše šatny. Pochválili naši výzdobu, školní zahradu a další. Úplně
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nakonec jsme od lektorek obdrželi nová kritéria k auditu pro Ekoškoly, která nám
do budoucnosti pomohou obhájit už třetí titul. Návštěva byla pro všechny
zúčastněné velmi příjemná a zajímavá.
Natálie Bárková, Kristýna Sekaninová, 7. A
Semináře „O krok dál“ se zúčastnili učitelé a žáci z těchto škol:
Základní školy: Boleradice, Brno – Horníkova, Kyjov, Újezd u Brna, V. Němčice.
Střední školy: SŠ polytechnická Jílová Brno a SŠ pedagogická Boskovice.
Seminář proběhl ve spolupráci s lektorkami
ze školského zařízení pro environmentální
výchovu Lipka. Na závěr semináře proběhlo
hodnocení naší školy účastníky semináře,
které pro naši školu dopadlo velmi dobře.
Všem se líbila atmosféra ve škole, jídelna,
školní zahrada, učebny, šatny i výzdoba tříd
a chodeb. Ovšem nejvíc byli všichni nadšeni
prezentací výstavy o povodních, kterou
připravili žáci - chlapci ze sedmého ročníku.
Dokonce zástupci středních škol řekli, že tak pěkně by to snad nezvládli ani jejich
studenti. Což nás velice potěšilo a určitě i samotné žáky, kterým děkujeme za
vzornou reprezentaci školy.
Přijímací řízení – termíny
Termín odevzdání přihlášky řediteli střední školy
do 15. 3. 2012
Termín prvního kola přijímacího řízení
od 22. 4. do 7. 5. 2012
Zápisový lístek si vyzvednou zákonní zástupci žáka proti podpisu u výchovného
poradce školy
(zápisový lístek slouží k potvrzení zájmu přijatého žáka ke studiu ve střední škole)
Informace ze školní jídelny
Rodiče žáků, jejichž děti se stravují ve školní jídelně, byli v měsíci prosinci 2011
informováni, že od 1. 1. 2012 dochází ve školní jídelně v důsledku zvýšení DPH ke
zdražení jak svačinek, tak i obědů, a to v obou
případech o 1,--Kč.
V současné době volají rodiče, aby se informovali,
jestli nemají ve stravném nedoplatek a je-li třeba
zvýšit měsíční zálohy na stravné.
Na tuto otázku je moje odpověď pro všechny rodiče
stejná: Pokud bylo stravné od začátku školního roku
placeno ve výši, která byla pro toto období platná, tak
u většiny žáků je v důsledku různých odhlášek
(vánoční prázdniny, jarní prázdniny, mimoškolní
výukové programy, nemoc, ...) takový přeplatek, který
pokryje celé (nebo téměř celé) navýšení platby do
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konce školního roku. Pokud by i tak vznikl ve stravném nedoplatek, bude jej
možné uhradit ke konci školního roku jednorázově v hotovosti ve školní jídelně.
Naše škola využila nabídky firmy Varnea a. s. a ve středu 7. 3. 2012 se ve školní
kuchyni vařilo pod vedením šéfkuchaře této firmy. Výběr jídel jsme ponechali na
šéfkuchaři firmy Varnea a. s. s tím, že budou vybrána taková jídla, která se v naší
školní kuchyni běžně nepřipravují, ale se kterými se našim strávníkům, především
tedy žákům, určitě zavděčíme. Výběr jídel byl pro naši školní jídelnu opravdu
neobvyklý, připravovaly se lasagne a pizza. Doufáme, že se nám touto naší
iniciativou podařilo připravit příjemné zpestření jak jídelního lístku, tak
i samotného výdeje stravy, na kterém se rovněž podílel šéfkuchař firmy Varnea
a. s., kterému tímto patří naše poděkování.
Marie Holubová, vedoucí školního stravování
Edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti
V únoru letošního roku opět začaly pracovat v MŠ edukativně stimulační skupinky
pro předškolní děti. Letos jsou to dvě skupinky. Jedna pracuje pod vedením
R. Kozákové a V. Životské, druhá pod vedením H. Franklové a E. Terebieniecové.
Program skupinek je rozvržen do 10 lekcí, 5 lekcí proběhne v MŠ a dalších 5 v ZŠ.
Ve skupince je šest až osm dětí, s dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů.
Edukativně stimulační skupinky byly vytvořeny jako program rozvoje
předškolních dětí. Hravou formou se zde rozvíjejí schopnosti, dovednosti a funkce
důležité pro zvládnutí prvopočátečního čtení, psaní a počítání. Procvičuje se jemná
motorika, grafomotorika, řeč, myšlení, sluchové vnímání, zrakové vnímání,
prostorová orientace, pravolevá orientace, orientace v čase a početní představy.
Přítomnost rodiče je velmi důležitá. Získává náměty pro práci s dítětem a praktické
ukázky, jak rozvíjet potřebné schopnosti. Rodiče rovněž mohou vidět své dítě při
spolupráci s ostatními dětmi. Vidí, jak dítě reaguje, jak se zapojuje. Je to také
příležitost, jak se naučit s dítětem lépe komunikovat, spolupracovat.
Z hlediska učitele ZŠ jsou tyto skupinky jedinečnou možností více poznat děti
a jejich rodiče, může se lépe připravit na nové žáčky a jejich potřeby. Včasná péče
ve skupinkách totiž napomáhá rozvoji nezralých nebo oslabených oblastí,
předchází vytváření chybných návyků. Dítě se pozvolna a bezpečně seznamuje za
přítomnosti rodiče se svou budoucí školou.
Doufáme, že se dětem i rodičům bude ve skupinkách dobře pracovat, že přispějeme
k tomu, aby se děti do školy těšily, aby jim škola byla zdrojem radosti a poznání,
a ne trápení a problémů.
Iva Nedomová
Lyžařský výcvikový kurz 2011/2012
V tomto školním roce se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz v termínu od 12. 2. do
18. 2. 2012. Kurzu se zúčastnilo 35 žáků naší školy. Výcvik a výchovu na kurzu
zabezpečovali 4 pracovníci. Pedagogové Dalibor Gold (vedoucí kurzu), Hana
Pešáková a Radek Šimbera pracovali jako instruktoři, funkci zdravotníka
zajišťovala paní Anna Bílková. Ubytovaní jsme byli ve Starém Městě pod
Sněžníkem v rekreačním areálu bývalých Uničovských strojíren, nyní ve
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vlastnictví paní Jonákové. Ve ski areálu
Kunčice, vzdáleném 3 km od Starého
Města, probíhal ve dvou blocích lyžařský
výcvik. Přeprava na svah byla zajištěna
místním
autobusovým
dopravcem.
Večerní
programy byly věnovány
besedám, přednáškám a zábavným
programům družstev. Kurz proběhl bez
úrazů. Na kurzu panovala příjemná
atmosféra,
která
byla
umocněna
výbornými podmínkami a slušným chováním žáků.
Dalibor Gold
Dne 12. února jsme vyjeli na lyžařský kurz. Dorazili jsme do Starého Města pod
Sněžníkem, kde to učitelé i někteří žáci dobře znají. Nejprve jsme se ubytovali
a navečeřeli. Večer jsme byli poučeni
o bezpečnosti na kurzu. Následující den
jsme byli rozděleni do tří skupin,
1. skupina byli už zkušení jezdci,
2. skupina méně pokročilí a 3. skupinu
tvořili začátečníci, ze začátku s plno pády,
ale postupně se zlepšující. Druhý den jsme
skoro celý prolyžovali. I třetí den jsme
dopoledne lyžovali a odpoledne jsme
vyrazili do města. Byl totiž odpočinkový
půlden. Další dny jsme se opět celý den
zlepšovali v lyžování. Večery jsme věnovali zábavě, při velké párty na závěr jsme
se všichni dobře bavili. Poslední den jsme si zabalili věci a těšili domů.
Aneta Báderová, Daniela Černá
Organizace školního roku 2012/2013 v základních školách
Školní vyučování ve školním roce 2011/2012 začne v pondělí 3. září 2012.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013.
Školní vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2013.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2011.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2011 a končí
ve středu 2. ledna 2013. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013.
Jarní prázdniny: 11. 2. - 17. 2. 2013
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. až pátek 29. března 2013.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 2013.
Školní vyučování ve školním roce 2012/2013 začne v pondělí 2. září 2013.
Příspěvky do nadačního fondu ve školním roce 2011/2012 - stav k 20. 2. 2012
Příspěvky a dary rodičů
23 000,- Kč Z vánočního jarmarku
5 150,- Kč
Dotace Města Újezd u Brna 30 000,- Kč Celkem
58 150,- Kč
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