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Zpravodaj   Ročník:  XI. 

ZŠ Palackého 68            č. 2 

Brno    červen 2015 

 

 

 

 

Vážení rodiče a přátelé školy! 

  Druhé pololetí letošního školního roku se dostává do své cílové rovinky, a než se 

nadějeme, budou tady letní prázdniny. Troufám si říct, že se na škole nenajde nikdo, kdo by se na 

dvouměsíční volno netěšil. A není se také čemu divit. Nebyl čas moc odpočívat. Vedle zvládání 

učiva daného naším školním vzdělávacím programem byl každý měsíc bohatý na spoustu aktivit 

pořádaných školou nebo jinými institucemi. O některých z nich se také dočtete na stránkách 

tohoto čísla Zpravodaje. Žáci si z řady akcí a soutěží přinesli i pěkná ocenění. Za zmínku určitě 

stojí úspěchy žáků ve sportovních soutěžích a celkové vítězství třídy 1.A pod vedením paní 

učitelky Hájkové v celorepublikovém projektu DM drogerie „Veselé zoubky“.  

 

      Všem žákům i jejich pedagogům blahopřeji a děkuji za reprezentaci školy!  

 

      Věřím, že se závěr školního roku 2014/2015 ponese v klidném duchu a všichni úspěšně 

zvládnou náročné období spojené s uzavíráním klasifikace za 2. pololetí, aby si pak v klidu mohli 

užívat letních prázdnin. Přeji hodně štěstí! 

          

                                                                                        Mgr. Lenka Herzová, zástupkyně ředitele                                                                        
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Vycházející žáci 

V letošním školním roce vychází 12 žáků, z tohoto počtu je 5 dívek. V devátém ročníku 

vychází 11 žáků, z osmého ročníku vychází 1 žák. Do prvního kola přijímacího řízení, které bylo 

zahájeno 22. dubna, podalo přihlášky 11 vycházejících žáků. Do druhého kola přijímacího řízení 

si podávala přihlášky 1 žákyně. Žáci mají v prvním kole možnost podat 2 přihlášky. Novinkou 

letošního přijímacího řízení bylo pilotní testování jednotných přijímacích zkoušek do maturitních 

oborů studia – toto probíhalo 15. 4. 2015, testy připravovala a vyhodnocovala firma CERMAT. 

Zda bude tato zkouška v příštích letech povinná pro všechny školy i žáky, kteří se hlásí na 

maturitní obory studia, zatím není jasné.  V těchto testech byli žáci letošního devátého ročníku, 

hlásící se na maturitní obory studia, úspěšní.                                                                                            

 Za úspěch považujeme především to, že i letos podali všichni vycházející žáci přihlášky 

k dalšímu vzdělávání.  Největší zájem měli žáci o potravinářské obory s výučním listem, 

z dalších oborů byly zastoupeny obory truhlář, podlahář. Letos si někteří žáci zvolili maturitní 

obory na střední zdravotnické, střední zemědělské škole a též maturitní obor gastronomie.                                              

 Všem vycházejícím žákům přejeme, aby se jim na zvolených oborech dařilo a doufáme, 

že se nám přijdou pochlubit svými studijními úspěchy. 

 

Školní parlament 

 Na podkladě principů zakomponovaných ve školním vzdělávacím programu „Šance pro 

každého“ a na základě projektu „Zdravá škola“ na naší škole funguje Školní parlament. Jedná se 

o pravidelná setkávání a jednání zvolených zástupců tříd (předsedů a místopředsedů) s vedením 

školy. Žáci se společně ve třídách a následně na úrovni celé školy domlouvají na tom, jak 

pracovat na vyřešení problémů, které je tíží. S žáky jednají tito zástupci školy: paní ředitelka, 

výchovná poradkyně a školní psycholožka. 

 

Školní poradenské pracoviště 

Poradenské služby fungují na naší škole od září roku 2005. Jejich cílem je poradenská podpora 

žáků, rodičů i pedagogů. Výhodou působení poradenského týmu na škole je, že poskytuje pomoc 

okamžitě a přímo na místě. Poradenský tým zná dobře prostředí a atmosféru školy, je snadno 

dosažitelný nejen pro děti, ale i pro rodiče, pedagogy a další odborníky mimo školu. 

 

 Na práci školního poradenského pracoviště se v letošním školním roce podílely: 

 školní psycholožky Mgr. Martina Štefková a Mgr. Monika Křivánková 

 školní metodik prevence Mgr. Aleš Šmídek  

 vedoucím ŠPP je Mgr. Věra Piňosová.  

 speciální pedagog Mgr. Hana Vichrová 
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Den otevřených dveří 
 

Svůj čas na dopoledne 29. května si rezervovali 

všichni ti, kteří chtěli vidět či podpořit žáky naší školy při 

jejich vystoupeních. Tento den, nazvaný “Den otevřených 

dveří”, se dostavili přátelé školy, ale zejména rodiče našich 

žáků. Jako každý rok se představily třídy nebo alespoň jejich 

zástupci, prostřednictvím vystoupeních, které děti za pomoci 

učitelů secvičily. Menší děti zaujaly zpěvem a tancem, 

inspirací jim byly hlavně filmové pohádky. Starší děti 

dramatizací či mluveným slovem, nabídli pohádku, bajku a 

vtipy. Nechyběla ani dovednost, konkrétně žonglování. 

Zvláště je třeba ocenit odvahu sólových zpěváků, zazněly songy česky i anglicky.  

Celý program zakončila módní klobouková přehlídka, kde děti, navštěvující 

arteterapeutický kroužek, prezentovaly své úžasné výtvory. Součástí představení byla výstava 

žákovských prací a tabla tříd. Hosté si tak mohli doplnit představu o životě dětí ve škole. O tom, 

že akce byla vydařená svědčí pozitivní ohlasy, které nás velmi těší. Ale ještě větším důkazem 

bude opětovná účast v příštím roce. 

 

                                                                                                               Gabriela Petrskovská    

  

 

V průběhu dne otevřených dveří probíhala soutěž o nejlepší kulinářský výrobek. O tom , 

že byla úspěšná,  svědčil  zájem o recepty,  z nichž dva zapsali Pavel Buchníček a Vratislav 

Winter. 

 

 Nivové koule 

Potřebujeme:                                   Do misky dáme nivu a máslo promícháme v rukách. Z pomazánkové  

10 rohlíků                                   konzistence s nivou uděláme kuličky a obalíme v paprice.                                   

koření- papriku sladkou              Připíchneme na kolečka rohlíků a dáme do ledničky vychladit.      

200g nivy                                     v paprice,  

pomazánkové máslo 

Co s tím…     

  

                                         Recept na bramborový salát (množství  surovin je potřeba přizpůsobit počtu strávníků)   

Budeme potřebovat :   6 vajec, 4 kg brambor , 1 Tatarskou 

omáčku velkou (nejlépe Hellmans ), 1 Majonézu velkou 

(nejlépe Hellmans ,  3 as 4 sáčky zeleniny do polévky –

klidné mraženou, Sůl,  Pepř,  Kdo  chce tak  i okurky 

Dáme vařit brambory na 1.5h a vajíčka  5 as 10 min,    pak 

vezmeme nějakou mísu a brambory do ní vymačkáme 

mačkátkem na brambory a s vejci uděláme to stejné,  pak 

nasypeme do mísy uváženou zeleninu do polévky , kterou jsme 

si koupily např. Lidlu . Až budeme mít v míse brambory, 

vajíčka a zeleninu přidáme celou,  podotýkám celou tatarku a 

půlku flašky majonézy a zamícháme a dáme na 1h až 2h odležet 

do ledničky případně na 7 schod. 
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Program Veselé zoubky 
 

Již druhým rokem se nám naskytla možnost 

zapojení naší školy do preventivního programu 

Veselé zoubky, který pořádá drogerie dm. Do 

programu se zapojily naše nejmladší třídy: I. A, II., 

III. a IV. A., ve kterých proběhla hodina se 

zaměřením na hygienu dutiny ústní a prevenci 

zubního kazu. V rámci těchto hodin jsme využili 

zajímavé materiály, které jsme získali: křížovky, 

interaktivní program pro PC a DVD s pohádkou. 

Odměnou za pozornost a aktivitu dětí byl balíček 

dárků a pohádka Jak se dostat Hurvínkovi na 

zoubek. 

 V rámci třídního kolektivu I. A jsme využili možnost zúčastnit se soutěže o nejlepší 

projekt na téma „Prevence zubního kazu“. Během měsíců března a dubna jsme vymýšleli a 

realizovali aktivity k projektu „Veselé zoubky“. Celý projekt jsme se snažili pojmout co nejvíce 

prakticky – hlavně co se týká nácviku čištění zubů, návštěvy zubní ordinace, formou výtvarných 

aktivit, her a zejména pozitivních prožitků. 

Součástí našeho projektu byla tištěná dokumentace s popisem jednotlivých činností, 

animovaný film Jakoubek, který jsme společně s dětmi vytvořili a nafotili, video s tanečkem na 

Hurvínkovu písničku. Dále také velké Leporelo Veselé zoubky, kam jsme sepsali a nakreslili, 

vše, co jsme se naučili. 

Jednotlivé aktivity projektu nás moc bavily, zažili jsme i spoustu legrace, a to nejenom 

s Hurvínkem. Naše píle a snaha se nám ve výsledku opravdu vyplatila, 

dosáhli jsme velikého úspěchu, náš projekt obsadil 1. místo 

v celorepublikové konkurenci 64 základních škol. 

Odměnou nám byl celodenní výlet do Prahy vlastním 

autobusem a návštěva Divadla Spejbla a Hurvínka s představením 

„Jak s Máničkou šili všichni čerti“. V divadle se nám moc líbilo, 

Hurvínek se Spejblem nás osobně uvítali. Přestože jsme viděli 

pohádku plnou napětí, vše nakonec dobře dopadlo a také jsme se moc 

nasmáli. Počasí nám 

přálo, a tak jsme zašli 

také na Karlův most, 

navštívili Staroměstské 

náměstí a samozřejmě jsme se projeli také metrem. 

Protože jsme sklidili opravdu velký úspěch, přišla 

nám poštou ještě speciální odměna ve formě balíčků 

s dětskou kosmetikou, pexes a drobných dárečků od 

drogerie dm. Moc děkujeme! 

 
                                                                                                                    Miroslava Hájková a kolektiv žáků I. A 
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Účast ve výtvarných soutěžích aneb úspěchy našich malých výtvarníků z I. A 
 

Také v letošním školním roce jsme výtvarně nezaháleli. 

Hned v září jsme se zapojili do soutěže „Sekorovo 

mraveniště“ pořádané Knihovnou Jiřího Mahena v rámci 

akce „Poprvé do školy, poprvé do knihovny“. V rámci 

této soutěže jsme si četli z knihy „Ferda Mravenec“, 

posléze jsme naše znalosti ověřili ve vědomostním kvízu. 

Vytvořili jsme také obrovské mraveniště, které nakonec 

ve výtvarné části soutěže získalo 1. místo. 

 

   Před Vánocemi se žáci z I. A zapojili do výtvarné 

soutěže městské policie Brno Empík naděluje 2014, s 

tématem: "Jak si představuji krásné čisté město“. S chutí a fantazií jsme se pustili do díla. Porotu 

nakonec nejvíce zaujala práce Filipa Winklera (1. roč.), který nakreslil čisté město plné 

koloběžek a obsadil tak 1. místo.  

Předávání cen se uskutečnilo ve slavnostním duchu Vánoc na brněnské radnici primátorem města 

Brna Petrem Vokřálem a ředitelem městské policie. Vítězné obrázky ozdobily prostory Křížové 

chodby nové radnice. Malí malíři získali tašku plnou pěkných 

odměn a kufřík výtvarných potřeb. 

 

Dalším projektem, kterého jsme se účastnili, byla výtvarná soutěž 

„Namaluj a objevuj“, kterou pořádalo Selesiánské středisko. 

Seznámili jsme se se životem Dona Bosca a vybrané pasáže jsme i 

namalovali. Výsledné obrázky jsme zalili do ručního papíru. Naše 

originalita byla oceněna 2. místem pro Kristiána Žigu (1. roč.) a 

dvěma čestnými uznání pro Klaudii Rácovou (2. roč.) a Samira Žigu 

(2. roč.). Předávání ocenění se neslo ve slavnostním duchu vernisáže 

prací v prostorách Selesiánského střediska v Žabovřeskách. Vítězné 

práce byly vystaveny také v Domě pánů 

z Lipé. 
   

Třídy I. A, IV. A a III. se účastnily celoroční výtvarně literární 

soutěže S Donem. Opět jsme si četli zajímavou knihu „Ledňáčci a jejich 

kamarádi“, luštili křížovky, navštívili jsme představení v Mahenově 

divadle, vyráběli dárečky a přáníčka pro seniory v LDN.  

Třída I. A v této soutěži obsadila 2. místo mezi soutěžními kolektivy 

běžných ZŠ. Vyhráli jsme vstup do ZOO Brno, na který se již moc 

těšíme. 

 
                                                                        Miroslava Hájková a děti ze I. A 
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Sportovní soutěže a akce - 2. pololetí 2014/15  
 

Městské kolo ve florbalu Družstvo ve složení (Michal Švábenský, Pepa Pérez, Richard Knotek, 

Dominik Šmidla, Ivo Macek a Iveta Krejčířová) se zúčastnilo turnaje v malém florbalu, který se 

konal 23. 3. 2015 na ZŠ Lidická. Bohužel i přes velké nasazení všech našich hráčů jsme nakonec 

skončili na 4.místě.  

Přehazovaná – městské kolo – smíšená družstva ve složení (Karolína Křížová, Eva Balogová, 

Denisa Zdražilová, Iveta Krejčířová, Lenka 

Hofírková, Vráťa Winter a David Kammerer) se 

zúčastnili turnaje v přehazované, který se konal 22. 

4. 2015 na ZŠ Sekaninova. Ve vypjatém finále 

nakonec podlehli v posledním setu 15:13 

domácímu týmu a obsadili tak 2. místo.  

Atletický čtyřboj –sprint 60m, skok do dálky, hod  

krikeťákem a vytrvalostní běh (800m - dívky, 

1500m - hoši). Naši nejlepší žáci v těchto 

disciplínách se zúčastnili této prestižní sportovní 

akce, která se každoročně koná na stadionu Moravské Slávie na Vojtově ulici v Brně. 

Pořadatelem městského kola, které se konalo 20.5.2015, byla ZŠ Vídeňská. Nejlepšího umístění z 

našich žáků dosáhla Iveta Krejčířová, která většinu disciplín vyhrála a skončila tak na celkovém 

1.místě.  

Iveta tak postoupila do krajského kola v atletickém čtyřboji, které se konalo 3. 6. 2015, 

kde taktéž nenašla v celkovém pořadí přemožitelku. Vyhrála sprint a v ostatních třech 

disciplínách skončila na 2.místě. Iveta tak postupuje do národního finále, které se koná na od 10. 

do 12. června v Ústí nad Orlicí.  

Iveta je žákyní 9.třídy a tento rok naši školu opouští. Iveta je velice sportovně nadaná a 

naši školu úspěšně reprezentovala na řadě sportovních akcí. Přejeme Ivetě, aby se jí i nadále 

dařilo v životě a to nejen na sportovním poli a děkujeme ji za její skvělé výkony, kterými naši 

školu reprezentovala. 

Dále nás čeká ještě tradiční turnaj v malé kopané, který pořádá naše škola 17. 6. 2015 na 

hřišti na Srbské. Žáci budou moci zase vyzkoušet,  jak se hraje   proti týmu učitelů v 

                                                                                                                  Richard Kolář – učitel TV 

Výlet s neuskutečněnou exkurzí do JE Dukovany 

Ve středu 13.května 2015 jsme vyrazili na 

výlet s žáky  9. ročníku na návštěvu do JE 

Dukovany. Výlet byl naplánován tak, abychom si 

cestou do návštěvnického centra jaderné elektrárny 

prošli krásnou část národní přírodní rezervace 

Mohelenská hadcová step, která se tyčí nad 

meandrem řeky  Jihlavy 

Foto na Vyhlídce - Mohelnská hadová step                                                        
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Plastika krávy je natřena fosforeskující barvou a v noci proto světélkuje. Na svém místě je od 

roku 2011 a pochází z akce Cow Parade. Její povrch je pokryt šestiúhelníčky, které mají mj. 

symbolizovat palivové články v nedalekém reaktoru JEDU. Bohužel jsme se na konci naší 

výpravy dozvěděli, že rezervovaná návštěva návštěvnického centra JE Dukovany není možná, 

neboť pracovníci centra museli neplánovaně na pracovní poradu. Nabídli nám počkat do 14 

hodiny odpoledne, kdy už by se nám mohli věnovat. Vzhledem k tomu, že cesta domů do Brna 

byla naplánována s návratem nejpozději do 14 hodin, museli jsme se smířit s tím, že JE 

Dukovany jsme viděli jen jako monument s chladicími věžemi 

a dobrou kantýnou u návštěvnického centra. I přes tento 

neúspěch byla tato výprava příjemným zpestřením hodin fyziky 

a také prověřila fyzickou zdatnost deváťáků ujít pěšky    více 

jak 10km s nemalým převýšením, leč v krásné přírodě. 

Společné foto u Svítící krávy – Mohelnská hadová step 

(v pozadí jsou vidět chladicí věže JE Dukovany) 

                                                                                                           Richard Kolář -  učitel fyziky                               

Školní slavnosti 

V pátek 29. května 2015 proběhly na naší krásné zahradě Školní slavnosti k příležitosti 

mezinárodního Dne dětí. V letošním roce se tato akce nesla v duchu Cesty kolem světa (za jedno 

odpoledne). Pro děti byla připravena stanoviště rozličných zemí 

napříč všemi kontinenty, od Austrálie přes Kongo až po Grónsko. 

V každé navštívené zemi byly pro děti připraveny aktivity 

typické pro tuto oblast. Současně se zde děti naučily pozdrav 

charakteristický pro místní obyvatele. Během této akce nechybělo 

ani občerstvení, na které jste mohli zavítat až do USA nebo zůstat 

v naší kotlině na typické opékání špekáčků. Pro cestovatele okolo 

světa byly v cíli přichystány drobné krásné dárečky. Nevšedního 

zážitku za poznáním po naší zeměkouli se zúčastnilo více než 40 malých cestovatelů 

v doprovodu svých rodičů, kteří se také zapojili do našeho dobrodružství a my jim za to velmi 

děkujeme a těšíme se již na příští rok… 

                                                     Nikola Suchánková a Veronika Klímová                                                      
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Volnočasové aktivity 

 V letošním školním roce mohly děti trávit svůj volný čas v těchto kroužcích: 

1. ARTETERAPIE (pro I. stupeň)                            4. SPORTOVNÍ KROUŽEK (I. stupeň) 
2. POJĎ SI HRÁT (pro všechny děti)                       5. FLORBAL (II. stupeň) 
3. KERAMIKA (4. - 9. třída)                                   6. KROUŽEK VAŘENÍ (II. stupeň) 
 

Kroužek vaření 
 Pod vedením M. Křivánkové a M. Štefkové proběhl v letošním školním roce kroužek 

vaření. Setkávali jsme se každých 14 dní v pondělí a společně vařili, smažili, nebo pekli. Na 

receptech jsme se domlouvali předem,  někdy si děti donesly svůj vlastní. Co si kdo uvařil, na 

tom si pak taky pochutnal. A jelikož jsme ochutnávaly, musíme uznat, že se dětem vaření velmi 

dařilo. Z realizovaných receptů (a fotek z kroužku) jsme udělaly kuchařku, kterou každý dostal na 

památku. Ochutnávka z menu: bramborový salát s řízkem, palačinky s banánovo-kokosovým 

koktejlem, zapečené kuře s bramborami, špagety s rajčatovou omáčkou, sladký a slaný štrúdl a 

další. Kroužek se dětem líbil, zvažujeme jeho otevření i v dalším školním roce.  

                                                                                                    M. Štefková a M. Křivánková 

Škola v přírodě Škrdlovice 2015 
 Mezi tradiční akce naší školy patří škola v přírodě. Ve dnech 1. – 5. června jsme se 

vypravili opět na Vysočinu, tentokrát do Škrdlovic. Letošním tématem bylo čarodějnictví, takže 

celý pobyt probíhal v duchu čar a kouzel. Slunečné počasí provázelo naše výlety, sportovní, herní 

i výtvarné aktivity. Navštívili jsme nedalekou sklárnu, kde měly děti možnost vidět tradiční dílnu 

i krásné výrobky. Vypravili jsme se i k Velkému Dářku, nechyběl táborák, napínavá cesta za 

pokladem, ani stezka odvahy, kterou děti statečně zvládly. 
Všechny akce měly čarodějnický nádech. Děti vytvořily týmy Netopýrů, Potkanů a Ropuch, 

vyrobily si mimo jiné i čarodějnické zvířátko a koště, na kterém pak u tří čarodějnic skládaly 

letecké zkoušky a získaly i letecký průkaz. Čarodějnické hry provázely také večerní programy. 
 Týden plný sportování, výletů, her, vyrábění a čarování utekl neskutečně rychle a děti 

přijely domů obohaceny o spoustu zážitků, dobrodružství a nová přátelství.                                                               

                                                                        
                                                                    Za tým školy v přírodě  Škrdlovice 2015 Veronika Klímová 
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