Zprávy ze školy
• 7. 11. jsme si připomněli Světový den
ekoškol
• naši házenkáři na prvním stupni se opět
úspěšně účastní turnajů v miniházené, kde se
již tradičně utkávají s týmy Sokolnic,
Telnice a Měnína
• v současné
době
probíhá
rozsáhlá
rekonstrukce školní tělocvičny, jejíž součástí
je zateplení celého objektu a výměna
nevyhovujících oken
• ve dvou učebnách školy došlo k celkové
výměně dosluhujících podlah a ve dvou
dalších pak byla vyměněna podlahová
krytina
• škola je v letošním školním roce zapojena do
několika
významných
projektů
–
„Vzdělávání v cloudu“ (učitelé se seznámí
s využitím mobilních zařízení ve výuce,
škola získá 20 velmi kvalitních tabletů), „Digitalizace škol“ (vzdělávání učitelů,
přístup k výukovým materiálům ostatních škol, „Podpora přírodovědného
a technického vzdělávání“ (přínosem je nové vybavení školních dílen nářadím
a elektrostavebnicemi)
• 3. 11. 2014 se uskutečnily v rámci třídních schůzek volby do školské rady
• 5. 12. uspořádali sedmáci tradiční mikulášský rej ve škole i v MŠ
• na 16. ledna 2015 od 13 do 18 h připravujeme zápis do prvního ročníku ZŠ
Dne 3. 11. 2014 se v rámci třídních schůzek uskutečnila volba nových členů školské rady,
protože stávajícím členům vypršelo tříleté funkční období. Do školské rady kandidovalo
celkem 11 kandidátů. Voleb se zúčastnilo 290 zákonných zástupců žáků, kteří odevzdali
hlasovací lístky s vyznačenými třemi kandidáty do rady. Na základě sečtených hlasů bylo
stanoveno volební komisí následující pořadí:
1. Mgr. Lucie Vévarová
129 hlasů
2. Bc. Božena Flajšigerová
103 hlasy
3. Dagmar Nezbedová
76 hlasů
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Rozhodnutím rady Města Újezd u Brna byli za město jmenováni do školské rady:
1. ThDr. Jan Hradil, Th.D.
2. Ing. Jana Jarošová
3. Jana Nykodýmová, MSc.
Základní školu Újezd u Brna budou v nové školské radě zastupovat:
1. Mgr. Markéta Muselíková
2. PhDr. Jana Hradilová
3. Mgr. Iva Nedomová
Blahopřejeme nově zvoleným členům školské rady, přejeme jim i škole úspěšnou práci
v nadcházejícím období a současně děkujeme odcházejícímu předsedovi ŠR panu ing.
Petru Benešovi za jeho dosavadní vedení školské rady.
Dějepisná olympiáda
Ve středu 26. 11. 2014 se konalo
školní kolo dějepisné olympiády.
Celkem se ho zúčastnilo 14 žáků z 8.
a 9. tříd. Letošní tematické zařazení
ročníku neslo podtitul „Pot, slzy
a naděje aneb Život je boj“. Vítězi se
se shodným počtem 30 bodů stali
Lucie Franzká z 8. A a Jonáš Horáček
z 9. B. Ráda bych poděkovala všem
zúčastněným a vítězům popřála hodně
štěstí v okresním kole, které se
uskuteční 20. 1. 2015 v Tišnově.
Mgr. Petra Kořínková
Volba povolání – přijímací řízení ke studiu na střední školy pro školní rok 2014/15
Termíny a organizaci přijímacího řízení ke studiu na středních školách stanoví školský
zákon č. 561/2004 Sb. ve znění jeho pozdějších novel a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou
se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách,
ve znění pozdějších změn. Přijímací řízení probíhá na základě správního řádu (zákon
č. 500/2004 Sb.), který stanoví podmínky správního řízení.
Přehled nejdůležitějších informací
– Povinností ředitelství střední školy je vypsat jedno kolo přijímacího řízení, další kola
ale vypisovat nemusí. Ředitelství střední školy musí vyhlásit nejméně 2 termíny pro
konání přijímací zkoušky v prvním kole, současně stanovuje kritéria přijímacího
řízení. Kritéria musí být vyhlášena prokazatelným způsobem, vyvěšením na veřejně
přístupné místo školy a zveřejněním na webových stránkách školy.
– Přihlášky ke studiu na střední školy žáci základních škol již nepodávají
prostřednictvím základní školy, ale sami (jejich rodiče/zákonní zástupci), uchazeč
může podat až 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Termín odevzdání
přihlášky ke studiu na střední školy je stanoven do 15. března 2015, v případě
přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2014.
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–

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem střední školy slouží zápisový lístek, který
obdrží uchazeč od ředitelství základní školy ve stanoveném termínu, jen jeden
zápisový lístek! Zápisový lístek odevzdá uchazeč na střední školu nejpozději do 10
pracovních dnů, ode dne, kdy bylo vydáno rozhodnutí o jeho přijetí. Přijímací řízení
se týká všech typů středních škol - i církevních a soukromých.
Předpisy, kterými se řídí přijímací řízení ke studiu na střední školy
– novelizovaný školský zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění
– správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) v platném znění
– novela vyhlášky č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci
– přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění
Termíny k přijímacímu řízení
– do 31. 10. 2014 vyhlášení kritérií přijímacího řízení ke studiu ve studijních oborech
s talentovou zkouškou (školy s uměleckým zaměřením)
– do 30. 11. 2014 odevzdání přihlášek ke studiu ve studijních oborech s talentovou
zkouškou (školy s uměleckým zaměřením)
– leden 2015 talentové zkoušky ke studiu ve studijních oborech na školy s uměleckým
zaměřením
– do 31. 1. 2015 vyhlášení kritérií přijímacího řízení ke studiu na ostatní typy středních
škol
– do 15. 3. 2015 odevzdání přihlášek na ostatní typy středních škol
– 22. 4. – 30. 4. 2015 první kolo přijímacích zkoušek na střední školy
– 15. 4. 2015 termín pilotního ověřování jednotných příjímacích zkoušek z českého
jazyka a matematiky
– termíny dalších kol přijímacích zkoušek zveřejňují školy samostatně
Zdroje informací
– škola – výchovný poradce, vedení školy, tř. učitelé, informační nástěnka, materiály
a publikace, školní web
– Informační a poradenské středisko ÚP Brno – venkov, Šujanovo nám. 3
– internetová adresa na portálu www.portal.mpsv.cz
– střední školy – internetové adresy, dny otevřených dveří
– veletrh středních škol – Brněnské výstaviště, pavilon G1,
– Pedagogicko-psychologická poradna Brno Hybešova 15, tel. 543426080,
www.pppbrno-venkov.cz (poradenství k profesní orientaci žáků s SVP)
– Internet: www.portal.mpsv.cz (ministerstvo práce a soc. věcí)
www.msmt.cz (ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
www.jmskoly.cz (jihomoravské školství)
www.uiv.cz (ústav pro informace ve vzdělávání – registr škol)
www.scio.cz (materiály a příprava žáků na přijímací řízení)
www.zkousky-nanecisto.cz (příprava žáků na přijímací řízení)
www.infoabsolvent.cz (informační systém – volba povolání a trh práce)
www.stredniskoly.cz (přehled středních škol ČR)
www.atlasskolstvi.cz (přehledy středních škol regionů ČR)
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Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou
s využitím centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a matematiky. Pilotní
ověřování se týká oborů denního studia, oborů gymnázií označených písmenem K,
maturitních oborů SOŠ označených písmeny M, L. Ověřování se netýká skupiny oborů 82
Umění a užité umění, kde je součástí přijímacího řízení talentová zkouška a oboru
gymnázií se sportovní přípravou. Do projektu se přihlásilo 45 středních škol JM krajem
(z toho 5 škol pouze u vybraných oborů vzdělávání) a 5 středních škol soukromých.
Přehled přihlášených škol JM kraje je zveřejněn na webu www.jmskoly.cz a přehled
přihlášených škol v rámci celé republiky na webu www.msmt.cz. Jednotný termín
ověřování pro čtyřleté studium je stanoven na 15. 4. 2015, pro víceletá studia na 16. 4.
2015.
Pro letošní přijímací řízení jsou připraveny nové formuláře přihlášek, s dvěma školami na
jednom formuláři. Přihlášky lze zakoupit v prodejnách s tiskovinami (SEVT) nebo
stáhnout ze stránek MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimanina-stredni-skoly-a-konzervatore.
Další informační schůzka s rodiči vycházejících žáků, řešící problematiku přijímacího
řízení ke studiu na středních školách, bude v pondělí 12. 1. 2015 v 17,30 v učebně
zeměpisu.
Mgr. Dalibor Gold, výchovný poradce
Pro rodiče budoucích prvňáčků
Každý rok se v prosinci začínáme připravovat na budoucí prvňáčky. Proč tak brzy? Je
totiž potřeba nachystat a připravit mnoho věcí:
• Schůzku s rodiči předškolních dětí.
• Zápis do 1. třídy.
• Edukativně stimulační skupink.y
• Návštěvu předškolních dětí
v ZŠ.
• Schůzku s rodiči před nástupem
do 1. třídy.
Ráda bych Vás seznámila s určitými
změnami, které chystáme:
• Schůzka s rodiči předškolních
dětí (před zápisem) se bude
konat 12. ledna 2015, tentokrát
v základní škole. Rodiče zde
budou informováni,
jaké
doklady si mají přinést k zápisu,
jak bude zápis probíhat, jak se mají s dětmi připravit, co dělat, když se žádá o odklad,
jak budou probíhat edukativně stimulační skupinky, kdy se přihlásit.
• Zápis se bude konat 16. ledna 2015 od 13 do 18 hodin v prostorách ZŠ.
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Druhá změna se týká edukativně stimulačních skupinek (začnou pracovat v únoru
2015). Po určitých zkušenostech můžeme říct, že skupinky, probíhající v základní
škole, se osvědčily a mají úspěch. Byli bychom rádi, kdyby se „skupinek“ zúčastnili
všichni předškoláci. Z jakého důvodu? Děti, které prošly „skupinkami“ v ZŠ, mají
zjednodušený nástup do 1. třídy:
Znají prostředí „velké školy“, znají některé paní učitelky, paní ředitelku, osahaly si
prostor třídy, sezení v lavicích, psaní na velkou tabuli a práci s „kouzelnou“ tabulí.
A z našeho hlediska máme jedinečnou možnost poznat děti a jejich rodiče, navázat
pocit důvěry a společně s rodiči se významně podílet na prevenci školního neúspěchu.
Každé dítě by mělo zažít úspěch, zvlášť v první třídě.
Přejeme rodičům i jejich dětem krásné Vánoce, všechno nejlepší v novém roce a co
nejlepší přípravu na 1. třídu.
Iva Nedomová
Kyberšikana
V říjnu proběhl Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti (European Cyber Security
Month, ECSM).
Kyberšikanu (cyberbullying) definujeme jako zneužití ICT (informačních komunikačních
technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které
mají někoho záměrně vyvést z rovnováhy. Je zákeřnější než tradiční šikana z mnoha
důvodu: neomezeného času útoku, anonymity, oslovení širokého publika.
Tento problém se díky rozvoji a zpřístupnění ICT rozšířil mezi děti všech věkových
kategorií. Ani naše škola na prevenci kyberšikany nezapomíná. Žáci se v rámci hodin
informatiky seznamují s pravidly a nástrahami komunikace ve virtuálním světě. Bohužel
za monitorem, v pohodlí domova, se všichni cítíme bezpečně. Proto buďme, hlavně my
dospělí, více ostražití a občas zkontrolujme, co naše ratolesti na svých počítačích
a mobilech vlastně dělají. Někdy je dobré řídit se heslem „Důvěřuj, ale prověřuj“.
Žáci byli také upozorněni na šíření podvodných e - mailů, které v mnoha případech
obsahují viry.
Věřím, že nikoho z nás se tento
problém nebude týkat a prožijeme
ničím nerušené vánoční svátky a do
nového roku vstoupíme úspěšně.
Ing. Petra Slavíčková
S Večerníčkem na výletě
S Večerníčkem na výletě – tak se
jmenoval náš výukový program na
Jezírku v Soběšicích. Na cestu jsme
se vypravili spolu se třídou VII. B.
14. listopadu - nádherný páteční den.
Autobus nám přijel přesně a nic nám
nebránilo k odjezdu. Na Jezírku nás
paní lektorky rozdělily do dvou skupin po deseti dětech. A jelo se s Večerníčkem! Poznali
jsme mraveniště, postavili jsme si les, poznávali jsme znělky z pohádek. Vyprávěli jsme si
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o životě zvířat žijících v půdě. Třeba o mnohonožce, stonožce, žížalkách, krtkovi
mravencích apod. Po vydatné svačině jsme pokračovali v lese. I tam nás čekala spousta
her a úkolů. Program byl velmi pěkně připravený, líbil se nám a těšíme se, že se zase
někdy pojedeme do Soběšic podívat.
Mgr. Eva Kolková
Něco je ve vzduchu
V pátek 14. listopadu jeli žáci z globální výchovy na výukový program „Něco je ve
vzduchu“, na pracoviště Lipky
Kamenná v Brně.
V první části programu jsme
rozebírali vzduch. Víte, co v něm
všechno je? V další části programu
jsme se rozdělili do skupinek, ale
bylo to těžké. Každý dostal malou
plastovou krabičku, ve které byla
nějaká vůně nebo zápach. My jsme
měli uhádnout, co to je. Byla tam
voňavka, česnek (ten teda moc
nevoněl), káva a skořice. Když
jsme se rozdělili do skupinek,
dostali jsme fotku místností
v domě. Byla tam koupelna, pokojíček, obývák a kuchyň. A měli jsme zjistit škodlivé
látky, které můžou být v těchto místnostech.
Další věc, kterou jsme dělali, byla pohybová hra ilustrující problematiku freonů a ozónové
díry. Rozdělili jsme se na ozónovou
vrstvu, freony a UV (ultrafialové
záření). Uprostřed místnosti byla
znázorněna Země a skupinka UV se
musela trefit ponožkou na zem.
Další kolo bylo, že skupinka
představující
ozónovou
vrstvu
musela chránit Zem, aby žádná
ponožka
nespadla
na
Zem,
a v posledním kole skupinka freonů
ubližovala ozónové vrstvě tak, aby
se UV mohlo trefit na Zem. Na
základě této aktivity jsme zjistili, že
kdybychom
neměli
ozónovou
vrstvu, tak bychom tu nebyli, protože by nás pohltilo UV záření.
Poslední částí programu byla simulační hra. Rozdělili jsme se na nové skupinky podle
zemí, které jsme si vylosovali. Stali jsme se vládními představiteli vybraných států světa,
kteří se potýkají s různými druhy znečištění ovzduší (oxidy dusíku, oxid siřičitý, přízemní
ozón atd.). Ve vymezeném čase pak problémy řeší investicemi do vědy a výzkumu,
vylepšenými technologiemi či vlastními nápady na poli osvěty. Po stručné prezentaci
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dosažených výsledků jsme zhodnotili průběh hry, porovnávali reálnost vybraných opatření
a pokusili jsme se společně vybrat nejúčinnější opatření.
Celý program byl úplně super.
Jirka Šplouchal
Hodnocení programu dalšími žáky:
Program byl celkově skvělý. Pořadatelé byli milí a ochotní a vždy jsme se jich mohli bez
obav zeptat na vše, co nám nebylo jasné. Líbí se mi, že vždy když na Lipku jedeme, mají
pořadatelé zajímavě připravený program. Myslím si, že hodně dětí se na Lipku rádo vrací.
Monika Luskačová
Mně se nejvíce líbila aktivita: Co je ve vzduchu - ukazovali jsme si místnosti v domě
a říkali si, co je tam za škodlivé látky.
Marie Jašková
Dozvěděla jsem se, z čeho všeho se skládá vzduch (z prachu, kyslíku, oxidu dusíku…).
A také vůbec není jednoduché být v čele státu a řešit globální problémy. Anna Kalvodová
Celý program se mi líbil, všechno mě bavilo, všechno jsem pochopil.
Ondra Klvač
Les a klima
Naše třída se zúčastnila výukového
programu Les a klima na Jezírku
v Soběšicích. Když jsme dojeli na
místo, přivítali nás, něco málo nám
řekli a šli jsme dovnitř. Uvnitř jsme
si odložili věci a sedli jsme si do
kroužku v místnosti, kde mají
ukázky různých zvířat a rostlin
v lesích. Nejprve jsme se seznámili
a vyrobili si jmenovky a než jsme
šli ven, zahráli jsme si hru
s papírovými puzzle a museli jsme
si najít části, které měli naši
spolužáci.
Lucie Baťková
Pak jsme šli ven a hráli jsme na rostliny, rozkladače, nosiče kyslíku a chytače, bylo to
super! Dále jsme šli do lesa a ve skupinkách jsme si hráli na obec, která chtěla vydělat co
nejvíce peněz, a proto kácela celé
lesy, vysušovala bažiny a ničily
louky jen proto, aby vydělali co
nejvíce peněz. Potom jsme šli
dovnitř a hráli simulační hru, ve
které jsme se proměnili na
občany Zelené Lhoty. Každý byl
někdo jiný, někdo byl redaktor,
člen zastupitelstva… Do role,
kterou jsme dostali, jsme se
museli vcítit a zahrát, co nejlépe
to šlo. Někdo měl za úkol hrát, že
chce les vykácet a někdo zase, že
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ne. Tahle hra se mi líbila ze všech nejvíc, ale jinak jsem byla s celým programem velmi
spokojená!
Barbora Filáková, 7. B
Mně se na Jezírku líbilo asi vše kromě jedné hry, kterou jsme museli hrát na mokré trávě
a když jsme spadli na zem, tak jsme byli mokří. Měli jsme také mokro v botách. Líbila se
mi i simulační hra, kde jsme jednali o stavbě zábavného centra. Moc se mi tam líbilo
a doufám, že se tam ještě někdy podívám.
(David Linhart)
Mně se na Jezírku líbilo vše, ale nejvíce se mi líbilo divadlo, ve kterém jsme jednali
o zábavném centru. Objevil se tam starosta a další. Dál se mi líbily hry v lese. Lektorky
byly také příjemné. Hodně si s námi povídaly a my jsme se hodně naučili. Strašně si mi
tam líbilo a doufám, že tam zase brzy pojedeme. (Pavel Vařečka)
Food Right Now – Postavme se hladu!
Naše škola se v listopadu zapojila do
projektu "Týden globálního vzdělávání",
který je součástí mezinárodní kampaně
Food Right Now – Postavme se hladu!,
kterou
v ČR
zaštiťuje
nezisková
organizace Varianty – Člověk v tísni.
Věděli jste, že ze 7 miliard lidí na světě
trpí 925 milionů hladem a podvýživou?
Přemýšleli jste někdy o tom, že
průměrný obyvatel Evropy a Severní
Ameriky vyhodí 95 až 115 kg potravin
ročně?
Mezinárodní kampaň „Food Right Now
– Postavme se hladu!“ se snaží zvýšit
povědomí o
problematice
hladu ve světě v kontextu
globálních
souvislostí. Kampaň
klade
důraz na hlubší pochopení
problému světového hladu a
faktorů,
které
k němu
přispívají. Snaží se zejména
představovat řešení, která
mohou hlad ve světě zmírnit.
Cílem kampaně je aktivní
zapojení české veřejnosti a
zejména mladých lidí do
řešení problematiky světového
hladu.
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Naši žáci nejdříve připravili dotazník na téma potravinová bezpečnost, s kterým vyrazili
do ulic města. Děvčata nakreslila plakát a připravila informační letáky o kampani. Další
skupina žáků připravila prezentaci, kterou představili všem žákům ve škole,
a vyvrcholením kampaně byl workshop spojený s ochutnávkou Fair Trade produktů (káva,
čaj, sušenky, čokoláda …). Během Týdne globálního vzdělávání byly ve školní jídelně
připravovány svačiny i obědy převážně z regionálních potravin. Věříme, že se nám
podařilo oslovit žáky natolik, že nebudou plýtvat cennými potravinami a zamyslí se nad
svými nedojedenými obědy ve školní jídelně.
Ekoškolí střípky
Co je Ekoškola?
Členové Ekotýmu Honza Kaláb a Zuzka Barochová připravili prezentaci na téma Co je
Ekoškola?, kterou představili ve všech třídách na I. stupni. Žákům byly zajímavou formou
předány informace, které Ekotýmáci získali na pobytovém programu na Kaprálově mlýnu.
Nezapomněli přidat i aktuální informace z činnosti naší školy a čerpali i z internetových
stránek www.ekoskola.cz. Především Honza Kaláb si zaslouží pochvalu, jelikož tato akce
byla z jeho iniciativy.
Nástěnka Ekoškoly
Letos na podzim došlo k výrazné vizuální změně nástěnky Ekoškoly. Zasloužil se o to
Jirka Mlateček, další člen Ekotýmu, který je aktivní a rád vymýšlí nové věci. Na nástěnku
dal fotky z pobytového programu a napsal k nim popisky, co se na programu dělo.
Některé byly i vtipné. Například: Kluci, když vylezli z jeskyně – dobrovolníci mohli
zkusit, jaké to je být horníkem. Všude samé bláto.
Oblovky ve škole
Do učebny přírodopisu přibili další živí
tvorové. Paní učitelka Eva Kolková
byla se svými žáky na výukovém
programu na Jezírku v Soběšicích a
přivezla nám do školy dvě oblovky.
Takže jsme v našich skladovacích
prostorech našli terárium, které nám
pan školník opravil, protože bylo
nepoužitelné. Členové Ekotýmu Tonda
Tisoň a Petr Kugler nachystali příbytek
pro „šneky“. Terezka Strnadová
zajistila zakoupení misky a substrátu,
do kterého se mohou oblovky schovat.
Adventní tvoření
Žáci šestých ročníku tvořili adventní věnce, na které si přinesli zelené větvičky jehličnanů
nebo jiné dle svého uvážení. Většina žáků byla opravdu šikovná a podařilo se jim vytvořit
nádherné věnce, za které by se nemusel stydět lecjaký aranžér. Děti si věnce odnesly
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domů. Jistě už na nich zapálily první svíčku nebo si je pověsily na dveře. Věříme, že všem
vlastnoručně vyrobený adventní věnec udělal radost.
Sazka olympijský víceboj
Jak již víte z minulého vydání zpravodaje, naše škola se v letošním školním roce opět
zapojila do projektu Českého olympijského výboru (ČOV) - Sazka olympijský víceboj.
Všichni žáci naší školy plnili, někteří stále plní, v hodinách tělesné výchovy postupně osm
disciplín víceboje. Některé se jim povedly výborně, jiné se tolik nezdařily. Důležité je, že
se většina žáků do těchto úkolů pustila s chutí a snažila se dosáhnout co nejlepších
výkonů. Potěšitelné je také zjištění, že se nám do této chvíle (k 30. 11. 2014) podařilo do
sportování aktivně zapojit 96 % žáků, a to není ještě číslo konečné. V rámci
Jihomoravského kraje jsme zatím mezi školami bez rozdílu velikosti na 7. místě a podle
velikosti škol na fantastickém 1. místě. V kategorii stejně velkých škol figurujeme mezi
školami z celé republiky na výborném 13. místě, přitom do projektu je zapojeno více jak
1000 škol. Všechny děti, které zvládnou do konce prosince splnit všech osm disciplín,
dostanou v pololetí od ČOV sportovní vysvědčení. Zjistí tak, v čem jsou dobří a v čem
musí ještě naopak přidat. Stejně tak jako my v boji o olympijskou hlídku. Na ni jsme sice
na podzim nedosáhli, ale rozhodně se o návštěvu některého z českých olympioniků
popereme v pololetí druhém.
Sazka olympijský víceboj – sportovní žákovské knížky
V druhé polovině listopadu dostali naši nejmenší žáčci
(1. – 3. třída) speciální Sportovní ŽK. Tyto
Čtyřlístkové notýsky jsou odměnou za rychlou
registraci do víceboje. Obsahují mnoho zábavných
aktivit a prostřednictvím oblíbeného systému lepení
samolepek za splnění úkolu se snaží motivovat děti
k pohybu. V tom jim zaručeně pomáhají oblíbené
postavičky Čtyřlístku, které úkoly vysvětlují.
Jednotlivé úkoly jsou inspirovány každodenními
situacemi a činnostmi, které se dají přeměnit
v zábavné pohybové aktivity a hry. Významnou roli
při plnění některých úkolů hrají také rodiče, kteří
dětem v plnění úkolů můžou velmi pomoci. Pokud
dítě splní alespoň 30 úkolů a do 30. 5. 2015 odevzdá
vyplněný kupon svému učiteli, získá s vysvědčením
i malé překvapení.
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně projektu se
můžete obrátit na garanta projektu, případně na internetové stránky projektu
(www.sazkaolympijskyviceboj.cz )
Mgr. H. Pešáková – vyučující TV a garant projektu
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Natáčení České televize
Ve středu 12. listopadu přijela do naší školy natáčet Česká televize. Toto zpestření výuky
tělesné výchovy jsme si zasloužili svým aktivním zapojením do „Sazka olympijského
víceboje“. Byli jsme osloveni a požádáni Českým olympijským výborem o spolupráci
s ČT. Tělocvičnu tak na celé dopoledne „obsadili“ kameraman se sympatickou
reportérkou. Pro cvičící druháčky i některé šesťáky to jistě byl zážitek a zajímavá
zkušenost, zažili na vlastní kůži, jak se dělá reportáž. Paní učitelky si zase vyzkoušely,
jaké to je mluvit na kameru. Vznikla tak reportáž, byla odvysílána v neděli v hlavním
zpravodajském pořadu Události, o úrovni fyzické zdatnosti dnešních dětí a jejich srovnání
s žáky před patnácti lety. Toto srovnání bohužel pro dnešní děti nedopadlo dobře a je
potřeba s tím opravdu začít něco dělat, ne jen o problému mluvit. Uvědomme si, že jen ve
zdravém těle je zdravý duch. A kdo se nehýbe, nebude zdravý. Otázkou je, jestli pro
zlepšení stavu bude stačit zatím uvažované přidání jedné hodiny tělocviku. Já osobně si to
nemyslím. A co si myslíte Vy?
Zmiňovaná reportáž je k dispozici na www.ivysílání.cz v Událostech z 16. 11. 2014,
konkrétně od 27:33 min nebo přímo na adrese
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/214411000101116/obsah/
363899-kondice-ceskych-deti
Mgr. Hana Pešáková
Mikulášská nadílka
V pátek 5. 12. se vybraní žáci 7. ročníku opět ujali organizace již tradiční mikulášské
nadílky pro děti ze základní a mateřské
školy. Celá naše budova ožila čertovskými
a andělskými postavičkami v krásných
kostýmech, které se vydaly postrašit
i pobavit své kamarády. Andělé se většinou
hezky přimlouvali, a tak Mikuláš mohl
nadělovat sladké dobroty. Zlobivější děti
čertům slíbily, že se určitě polepší.
Doufejme, že jim dané předsevzetí alespoň
chvíli vydrží!
Vánoční dílny a jarmark
Vážení a milí rodiče, prarodiče a spoluobčané. Nezadržitelně se blíží vánoční čas a s ním
přichází malá společenská setkávání. Jedním z nich je „Vánoční jarmark“, který se
uskuteční ve středu 17. 12. 2014 od 14.00 hod. v jídelně naší základní školy. Předvánoční
náladu Vám zpříjemní prodejní výstava výrobků s vánoční tématikou, které vyrobily děti
samy v rámci vánočních dílen. Vánoční nálada, hudba i drobné občerstvení zajištěno.
Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vás.
žáci a učitelé ZŠ
Florbal
V prvním pololetí tohoto školního roku se žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili dvou
florbalových turnajů. Okrskové kolo florbalové soutěže se uskutečnilo ve čtvrtek 6. 11.
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2014 na Základní škole v Mokré. Na turnaji naši školu reprezentovali tito žáci: Jaroš
Martin, König Lukáš, Krošík Ondřej, Novotný Marek, Urbánek Zdeněk, Diviš Matěj, Fila
Daniel, Víška David a Zourek Filip. Naše družstvo vyhrálo všechna utkání, prorazilo
Těšany 5 : 2, Pozořice 6 : 0, Mokrou 7 : 1 a Šlapanice 5 : 1. Náš tým postoupil do
okresního kola, které se konalo 20. 11. 2014 v Pohořelicích. Zde za účasti šesti týmů
obsadila naše škola krásné druhé místo. Oproti Mokré, kde se hrálo systémem brankař
a čtyři hráči v poli, se v Pohořelicích hrálo na větším hřišti systémem brankař a pět hráčů
v poli. Výsledky našeho týmu: ve tříčlenné skupině prohra s Pohořelicemi 2 : 4, výhra nad
Tišnovem 4 : 0. V semifinále výhra na nájezdy 1 : 0 se Základní školou Dolní Kounice,
v normální hrací době byla remíza 4 : 4. Ve finále prohra na nájezdy 0 : 2 s Pohořelicemi,
v normální hrací době remíza 1 : 1. Na tomto turnaji získal Martin Jaroš cenu nejlepšího
brankaře a Daniel Fila cenu nejlepšího střelce.
Den evropských jazyků
Dne 10. 10. 2014 proběhl na naší škole projekt Den
evropských jazyků. Projektu se zúčastnili všichni
žáci vyššího stupně. Žáci se zábavnou formou
seznamovali s některými evropskými jazyky, které se
neučí, zároveň si procvičovali své znalosti
v anglickém a německém jazyce. Děti postupně
navštěvovaly dvacet stanovišť, kde se: naučily zpívat
francouzskou a italskou píseň, zkusily si vědomostní
kvíz v angličtině, zatančily si různé evropské tance,
vyzkoušely si, jak znají národní pokrmy různých
států. Formou soutěže „Pevnost Boyard“ zjišťovaly
podle indicií název evropského státu. V průběhu
projektového dne si mohli žáci prolistovat anglické
knížky a vyhledat požadované informace. Jaké byly
ohlasy ze strany dětí? „.... líbilo se mi, že je to takové
netradiční a hodně jsme se pobavili,… naučili jsme se pozdravy a slova z různých koutů
Evropy,… takový projekt bych chtěla
každý den,... vše, co jsem potřebovala a co
mě bavilo, to jsem si zapamatovala.“
Bc. Marie Vlková
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