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„ČAJ O ČTVRTÉ“ - skupina pro rodiče dětí s ADHD 

 
V ZŠ Palackého se pravidelně schází skupina rodičů dětí se specifickými poruchami 

chování. U čaje či kávy společně probíráme aktuální radosti a starosti spojené s výchovou dětí 

s tímto hendikepem. Setkání jsou určena pro všechny rodiče - není podmínkou, aby dítě 

navštěvovalo speciální školu. 

Scházíme se vždy v pondělí (viz termíny) od 15:30 v prostorách Centra 

poradenských služeb v budově Palackého 70, ve dvoře ZŠ. Není nutné se na schůzku 

objednávat. 

 

Jste srdečně zváni! 

Mgr. T. Vlčková – psycholožka (tereza.vlckova@centrum.cz) 

Mgr. V. Piňosová – výchovná poradkyně 

 

Termíny setkání v 2. pololetí 2012/13: 

18.2., 11.3., 25.3., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5., 10.6. 

 

 

Bazárek 

V pondělí 5. 11. 2012 proběhl v prostorách malé tělocvičny Bazárek, kde si 

návštěvníci mohli za malý symbolický obnos zakoupit oblečení, boty, hračky nebo i drobné 

předměty domácí potřeby. Celkem se vybralo 1270,- Kč, za které byly zakoupeny sladké 

odměny do jednotlivých tříd a školních kroužků. Zbytek nevyužitých oděvů byl odvezen 

Diecézní charitou na další zpracování – část je určena pro sociálně slabší občany a část pak 

k recyklaci a dalšímu zpracování. Další v pořadí druhý Bazárek bude uspořádán 7. 2. 

2013, opět v prostorách malé tělocvičny, tentokrát však už v 12:30. Určitě se přijďte 

podívat, srdečně se na vás těšíme. 

 

 

 

 

 

 

 



Účast ve výtvarných soutěžích aneb úspěchy našich malých výtvarníků 
 

I letos jsme v rámci projektu Poprvé do školy – Poprvé do knihovny výtvarně 

soutěžili s Knihovnou Jiřího Mahena. Tentokrát děti na motivy knihy Miloše Kratochvíla 

ztvárnily "netradiční" zvířátka. Zadání znělo: Kočkopes Kvído aneb Jak by vypadalo tele s 

chobotem? Což byla opravdu výzva. Při malování jsme popustili uzdu fantazie, a tak vznikla 

opravdu originální, nápaditá a barevná zvířátka: ŽIRAFON FANDA – slon křížený s žirafou, 

MUFLÍČEK – pruhovaný veverkomedvěd, pejsek se slepičíma nohama, prasátko křížené 

s ovečkou, kočkokrálík či chodící ryba. Jak již samotné názvy zvířátek napovídají, při kreslení 

bylo opravdu veselo. Dobrá nálada se projevila do pěkných obrázků, které ocenila i odborná 

porota. V konkurenci 169 dětí výherní pozice obsadili: Martina Malinová a Samir Žiga z 1. 

ročníku, Filip Hanák z 2. ročníku a Lukáš Kopřiva z 3. ročníku. Šikovným výtvarníkům 

byly odměnou krásné knihy. Výtvarné práce byly vystaveny v prostorách Knihovny J. 

Mahena na Kobližné. 

 

 
 

 

Před Vánocemi se děti ze III. A zapojily také do výtvarné soutěže městské policie Brno 

Empík naděluje 2012, s tématem: "Jak slaví Vánoce pejsci a kočičky v brněnském 

útulku". Jelikož nejsme žádní troškaři, pustili jsme se do práce rovnou se zubními kartáčky a 

nestačil nám ani formát papíru A2. Za výsledná výtvarná díla by se nemusel stydět lecjaký 

malíř, a proto není divu, že naši žáčci Michal Sehnal (3. roč.) a Filip Hanák (2. roč.) 

obsadili výherní pozici na 1. a 3. místě. Ocenění bylo předáno opravdu ve slavnostním 

duchu Vánoc na brněnské radnici primátorem města Brna Romanem Onderkou a ředitelem 

městské policie Jaroslavem Přikrylem. Vítězné obrázky ozdobily prostory Křížové chodby 

nové radnice. Šikovní výtvarníci dostali plný batůžek pěkných odměn. 

 

 

                  
 



Naše škola, konkrétně třídy III. A, IV. A a VII. se účastní celoroční soutěže 

„S Donem“. V rámci této akce jsme vytvořili přáníčka, která byla předána dlouhodobě 

nemocným seniorům Nemocnice Milosrdných bratří. Odměnou nám byla účast na divadelních 

představeních Mahenova divadla: Perníková chaloupka a Šípková Růženka. V dalším úkolu 

jsme kreslili obrázky a psali dojmy z představení, které jsme shlédli, a již teď se těšíme na 

besídku s Donem, která nás brzy čeká. 

 

 

 

Vánoční dílny 
Opět proběhly v letošním školním roce tradiční Vánoční dílny. Nabídka byla letos 

velice pestrá. Vyrábělo se několik velmi atraktivních výrobků, ale žáci a učitelé také věštili z 

roztaveného olova,  

koledy, vytvářeli živé obrazy, řešili hádanky a kvizy... prostě každý si vybral činnost i 

materiál - dřevo, skořápky, pedig, včelí vosk, sladké těsto, papír a kov, všechno bylo možné. 

Některé výrobky byly tradiční, k Vánočním dílnám patří už dlouhá léta, jiné, například ryba z 

pedigu měly premiéru. 

Děti byly spokojené, domů si odnesly dárečky, dovednosti i zážitky. Někteří už měli 

rozmyšleno, komu ze svých blízkých dárečky pod stromeček nadělí a s nadšením je balili. 

Byla to milá předehra Vánoc. Všichni doufáme, že příště budou oblíbené dílny opět stejně 

vydařené.  

Ivana Kulhánková a třída V 

 

 

SVP  

Středisko výchovné péče 
Naše škola spolupracuje s velkým množstvím externích odborníků, kteří poskytují 

našim žákům péči speciálně pedagogickou, psychologickou, lékařskou, sociální či 

volnočasovou. Intenzivně komunikujeme se středisky výchovné péče. Jedná se o zařízení, 

která poskytují preventivně výchovnou a poradenskou péči rodinám dětí, u kterých se objevují 

problémy s chováním.  Rodiny musí chtít problémy aktivně řešit a spolupracovat s odborníky. 

SVP poskytují dětem a jejich rodinám jak možnost ambulantní spolupráce s psychologem či 

etopedem, tak i možnost výchovného internátního pobytu na dva až tři měsíce.  Cílem není 

dítě „převychovat“ nebo ho „postrašit“, avšak umožnit nahlédnout na problém z jiného úhlu 

pohledu, pomoci rodině vytvořit a udržet nová pravidla rodinného soužití a komunikace, 

upevnit v dítěti vhodné vzorce chování. 

Tereza Vlčková, psycholožka 



Sportovní soutěže 1.pololetí 2012/13 

 
Závody v přespolním běhu 

Městský přebor žáků základních škol 

praktických v přespolním běhu proběhl 

ve středu 3.10.2012 v městském parku za 

Lužánkami. Za naši školu běželi Vojta, Milan, 

David, Jana, Iveta, Miluška a Radek. 

Výbornými výkonem se blýskly naše holky a 

Miluška s Janou se nominovaly do krajského 

kola v přespolním běhu, který se konal 17.10. v 

Boskovicích a holky si odtud dovezly zlatou a 

stříbr nou medaili za své výkony. 

 

STIGA hokej – Vítámvás CUP 

V úterý 20.listopadu proběhl dopoledne na naší 

škole turnaj ve Stiga hokeji - VÍTÁMVÁS 

CUP. V něm se pustili do litého boje naši žáci 

ZŠ Palackého, studenti Střední školy F. D. 

Roosevelta pro tělesně postižené a také 

zástupci rugby klubu Dragons Brno. Na 

všechny čekali nejprve základní skupiny, 

následované vrcholícím play off. Vítězem se 

stal vozíčkář Martin Gros, jenž ve vynikající 

finálové atmosféře přehrál žáka naší "domácí" 

školy Tomáše Viciána. 

 

Turnaj v sálové kopané 

4členné družstvo chlapců ve složení (Jakub, 

Milan, David, Marek) se zúčastnilo turnaje v 

sálové kopané, který se konal 28.11, na ZŠ 

Lidická. Kluci vybojovali nakonec 2.místo. 

 

Školní pingpongový turnaj 

V úterý 18. prosince 2012 proběhl tradiční vánoční 

turnaj v pingpongu. Do turnaje postoupili nejlepší hráči 

ze tříd - celkem 18 chlapců a 7 děvčat. 

Chlapci byli rozlosováni do 3 skupin, ze kterých 

postupovali do finálových zápasů vždy dva nejlepší 

hráči. Dívky hrály ve svojí skupině systémem každý 

s každým. Vítězem turnaje se stal Michal Forst - žák 9. 

ročníku, který neprohrál v turnaji ani jeden zápas.  

V dívkách zvítězila Iveta Krejčířová (7. ročník), která 

taktéž prošla turnajem bez porážky. 

 

   

 


