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Zpravodaj  Ročník:  XII. 

ZŠ Palackého 68            č. 2 

Brno                   červen 2016 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, přátelé školy, milé děti, 

 

školní rok 2015/2016 končí a 1. 7. 2016 začnou hlavní prázdniny. 

Někteří žáci byli úspěšní a zvládli letošní školní rok bez problému, některým se dařilo 

méně, ale s novým školním rokem 2016/2017 mají novou šanci, jak být lepší a napravit jak 

známky, tak zlepšit chování. 

Od září 2016 nás v základním školství čekají velké změny, které umožňují integraci dětí 

se speciálními vzdělávacími potřebami v „běžné základní škole“. Pedagogičtí pracovníci naší 

školy se domnívají, že tyto změny neprobíhají v nejlepším zájmu dětí, a proto si vážíme            

a oceňujeme přístup rodičů našich žáků, kteří odmítli přestup svých dětí a ponechávají je u nás 

ve škole. 

Přejeme Vám pěkné prázdniny plné zajímavých zážitků a těšíme se na setkání 1. září 

2016 v novém školním roce. 

 
                        Mgr. Slavomíra Marešová, ředitelka školy a Mgr. Lenka Herzová, zástupkyně ředitelky 
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Vycházející žáci 

V letošním školním roce vychází 13 žáků, z tohoto počtu je 1 dívka. V devátém ročníku 

vychází 12 žáků, z osmého ročníku vychází 1 žák. Do prvního kola přijímacího řízení podalo 

přihlášky všech 13 vycházejících žáků. Žáci mají v prvním kole možnost podat 2 přihlášky. 

 I v letošním školním roce se konaly jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů 

vzdělávání, zkoušky připravuje CERMAT.  

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

že se nám přijdou pochlubit svými studijními úspěchy. 

 

Ve školním roce 2015/2016 vychází   13 žáků (12 hochů, 1 dívka) 

 Přijímací řízení    

 Přihlášeni Přijati Nepřijati Chlapci Dívky 

OU 2 2 0 2 0 

SOU 7 7 0 6 1 

ISŠ 4 4 0 4 0 

                     

                                                                                                                                                 Mgr. Věra Piňosová 

 

Výběr ze školních aktivit v letošním školním roce 

Vánoční jarmark pro žáky, rodiče Sportovní soutěže 

 a přátele školy Výtvarné soutěže (vítězství v soutěži  

Velikonoční dílny "Království železnic" ) 

Návštěva knihovny - KJM Výlet do Prahy 

Návštěva Hvězdárny Prevence kouření 

Návštěva kina, divadla 

Preventivní program sdružení  Podané 

ruce 

Návštěva muzea (Špilberk…) Dopravní výchova 

Den otevřených dveří Návštěva  inf. centra Policie ČR 

Školní slavnosti Zdravá pětka 

Noc snů  - ZOO Brno Návštěva veletrhu SŠ 

Škola v přírodě Zařízení a obnovení školní knihovny 
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Sportovní soutěže 2. pololetí 2015/2016 

23. února – Turnaj ve skoku vysokém  

 Výborné výkony předvedl zejména Jindra Winkler, který vyhrál soutěž mladších žáků, dále 

pak Richard Knotek obsadil druhé místo ve starších žácích. V dívkách excelovaly Dominika 

Kaya, Marcela Skálová a Karolína Křížová. 

 

9. března – Městské kolo v košíkové 

 Tým kluků ve složení Richard K., Michal Š., Vašek B., Filip M., Kristián V., Nico A., 

vybojovali celkové 3. místo. 

 

 

5. dubna – Městské kolo v malém florbalu 

 Turnaje se zúčastnil tým žáků Vašek B.,Vojta L., Mirek L., Richard K., Michal Š., který 

obsadil nakonec 3. místo. 

 

24. května – Městské, krajské a národní kolo v atletickém čtyřboji 

 Naše výprava chlapců a děvčat (Vašek B.,Vojta L., Richard K., David W., Karolína K., 

Marcela S., Magdaléna M. a Dominika K.) se zúčastnila atletického čtyřboje na atletickém 

stadionu Moravské Slavie na ulici Vojtova. Zde musím vyzdvihnout zejména výkon Marcely S. 

a Vojty L., kteří si vybojovali 2. a 3. místem účast v krajském kole. V krajském kole, které se 

konalo 7. června si pak Marcela Skálová svými vyrovnanými výkony zajistila 3. 

kvalifikační místo za Jihomoravský kraj do národní soutěže v atletickém 

čtyřboji, která se koná v Kladně 15. a 16. června. 

 

15.června – Městské kolo v kopané 

 Letos se do turnaje postaví za naši školu dva týmy A a B. Turnaj se koná tradičně na 

umělém hřišti na stadionu na Srbské a je velmi oblíbený jak mezi žáky, tak mezi učiteli. Ti       

v rámci turnaje vytvoří tým a sehrají s každým žákovským týmem krátký exhibiční zápas. 

                                                                                                                                                  Ing. Richard Kolář 
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Školní knihovna 

 
Školní knihovna se 

nachází v suterénu školy  

v budově 68. Na začátku 

letošního školního roku 

dostala naše škola 

 z projektu EU "Dejme 

šanci knihám" celkem 

819 knih a deset 

elektronických čteček. 

Knihy byly očíslovány 

a zařazeny do školní 

knihovny, čímž výrazně 

obohatily stávající 

nabídku školní knihovny. 

Ráda bych touto cestou poděkovala kolegům Bc. Lucii Havelkové a Bc. Janu Risovi za účinnou 

spolupráci při stěhování a reorganizaci knihovny. 

 
                                                                                                                                                 PhDr. Bohumila Seidlová 
 

 

 

Kroužek Aktiv + aktiváček  a Bubble 

fotball 
                                                                                

 

Taky rádi pobíháte v obří kouli a snažíte se trefit 

míč do branky? Pak jste se k nám měli rozhodně 

připojit! 

Několik statečných se nás přece sešlo a vyrazilo na 

výlet do Rožnova pod Radhoštěm. Přestože v Brně 

už bylo jaro na spadnutí, Rožnov se stále třpytil 

sněhem.  Sobotní zlézání Bílé hory bylo pro 

každého z nás tak trochu výzvou, přesto jsme si 

našli večer ještě čas na sdílení zkušeností a zážitků 

nejen ze školního prostředí. Místo nedělní 

rozcvičky se pak hrálo několik napínavých bubble-

fotbalových zápasů. Nakonec jsme vybojovali      

3. místo! Domů jsme  odjížděli nadšení a příjemně       

                                                                                         unavení.                                              
                                                                                                                                                        Bc. Lucie Havelková                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Školní družina – I. oddělení 

Školní družina I. oddělení funguje jako takový oddychový kroužek pro děti, snažíme se,  aby se 

zde děti zrelaxovaly a odpočinuly si od dopolední výuky. Samo sebou, že musíme mít k zábavě 

i pravidla. V družině máme hodnotící systém, kdy každý den může žák dostat až 

 2 body za své chování, za výrobky, které vyrobí nebo za pomoc vychovatelkám, například při  

úklidu hraček nebo ořezání pastelek. Tyto body se každý týden a následně i každý měsíc sečtou 

a nejšikovnější či nejhodnější žáci dostávají odměnu -  sladkou nebo věcnou. Paní vychovatelky 

se samozřejmě vždy snaží, aby všechny děti v družině něco dostaly a tím je namotivovaly 

k pohodě v družině. 

 

Tento školní rok ve školní družině byl ve znamení podmořského světa  

a zdravé výživy, stejně jako v oddělení II. Podmořským světem jsme byli obklopeni celé první 

pololetí. 

 Vyráběli jsme různé výrobky z papíru, povídali si o mořských a vodních živočiších a vy-

mýšleli jsme si různé pohádky. 

Ve II. pololetí jsme se zaměřili více na jídlo a zdravou výživu -  co je pro děti důležité  

a potřebné, jaké potraviny jsou pro nás vhodné a jaké ne. Zkoušeli jsme vypěstovat na jaře 

 i bylinky, a to bazalku a hladkolistou petrželku. Bavili jsme se o tom, jak využít bylinky při 

vaření nebo jak nám pomáhají, když jsme nemocní. Děti však nejvíce bavilo hádání potravin. 

Na výběr bylo hned několik druhů ovoce, zeleniny ale i ořechů. Děti měly zavázané oči,  

a poté , co jsme si to před tím důkladně okoukali a ochutnali, děti hádaly, co právě mají v puse. 

Jelikož zelenina a ovoce byly předem nakrájené, měly za úkol namalovat, jak vypadá vcelku. 

Nebylo žádným překvapením, že zeleninu i ovoce dobře znají a rádi ho jedí. Také jsme zašli do 

kuchyně a zkoušeli různé recepty. Naposledy jsme si sami udělali pažitkovou pomazánku, 

kterou jsme si namazali na rohlíky. Snězeno bylo všechno během pěti minut.  

 
                                                   Bc. Natalie Klimovičová a Mgr. Veronika Pacáková, vychovatelky ŠD I. oddělení 
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Trosečnický projekt  

ŠD – II. oddělení  - 

OSTROV MAKO 
Po mnoha měsících se opět 

hlásíme, dokonce i ve stejném 

počtu. Na fotografiích byste nás 

už nepoznali, jak jsme srostli 

s přírodou, cítíme její dech, tělo se 

protáhlo, mysl zbystřila, naučili 

jsme se přežít.  

Nač by nám však byl ten 

obrovský čistý voňavý kus země 

nad mořem? Bylo by nádherné hodiny na něj zírat a užďibnout si z něj tu i onde a zkoušet si 

všechno možné. Náš tým má ale rozumné velení a poté, co jsme našli vodu, konečně se objevila 

myšlenka OSTROV MAKO obydlet. Udělat jej bezpečným a pohodlným, zachovat jeho kouzlo 

a stát se díky němu pravými trosečníky. Už téměř nevnímáme, jak plyne čas, rozlišujeme jen 

noc a den, příliv, hvězdy…to jsou teď naše ukazatele a je nám krásně.  

 Na našem ostrovu Mako máme opravdového šamana. V pravou chvíli nám posílá vzkaz 

v lahvi, kde nám buď poradí, nebo varuje. Pokaždé to s námi myslí dobře. Máme ostrov,           

o jakém se druhým ani nesní, zabydlený, pohodlný, měkoučký, voňavý, čistý a svěží. Každý 

nový objev společně oslavíme. Co je však nejcennější? I když zrovna na ostrově tvrdě 

pracujeme nebo ležíme v mělkých vodách, stále jsme tým. 

                                                                     Bc.  Veronika Klímová a Bc. Andrea Latochová, vychovatelky ŠD II 

Komunikace 

Na naší škole vedou paní psycholožky celý rok kroužek komunikace, který probíhá ve všech 

třídách u dětí s ADHD a ve 

třídě IV. A. Společně se děti 

učí reflektovat vlastní 

chování, nacvičovat vhodné 

reakce v různých situacích, 

rozvíjet kognitivní schopnosti 

– především pozornost            

a paměť, taktéž cvičíme 

smyslové vnímání a relaxační 

techniky. Za celoroční práci 

v kroužku děti na konci roku 

čekají za odměnu různé 

mimoškolní aktivity, které si 

ve třídě odhlasovaly. 
                                                                                                                                         Mgr. Monika Křivánková 
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Náš „Panďásek“ – letošní vítěz 

                Každý rok se zapojujeme do projektu 

adopce zvířátka ze zoologické zahrady 

v Brně. Společně se domluvíme, kterého 

živočicha bychom chtěli podpořit,          

o něm pak vytvoříme plakát. Tentokrát 

nám paní učitelka navrhla, že bychom si 

takové zvířátko mohli ušít.  

Vybrala Pandu červenou, prolistovali jsme několik internetových odkazů a nadšeně 

jsme souhlasili. Adélka hned druhý den přinesla krásný hnědý roláček, 

vytáhli jsme starou bílou ponožku, filc bílé a šedé barvy, paní učitelka 

obětovala své staré černé legíny a dva černé knofíky. 

Projekt i materiál byl shromážděný, stačilo jen vzít jehly a šít. Že většina 

dětí držela jehlu v ruce poprvé v životě? Nebyl problém, nadšení dětí 

nahradilo chybějící zkušenosti. Na co nestačily prstíky dětí, zvládla paní 

učitelka. Pandu jsme nakonec  „vykrmili“ jedním starým balónem, 

plastovými obaly a vatou. Tak se nám líbila, že ji Domča nazval „naším     

Panďáskem“ 

                           A jak se dětem šití líbilo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                 Bc. Bohdanka Braunerová                                                                     

Davča: „Taky jsem 

přišíval tlapku. Paní 

učitelka mě moc chválila, 

i když jsem se dvakrát 

píchl do prstu. Prý se 

bude aspoň náš výrobek 

líbit.“ 

 

Martinka: „Já jsem 

Panďáskovi přišívala 

očičko – a to jsem šila 

poprvé v životě.“ 

 

Růženka: „Mně se líbilo, jak jsem 

přišívala pandě horní tlapku. Šlo mi to 

dobře a moc se mi náš palásek líbí.“ 

 

Dominik: „Panda se mi 

moc líbí, 

 její fousky i informace,  

které má na bříšku.  

Šití mě moc bavilo. 

 Panda je náš třídní 

talisman.“  

 

Adélka: „Já jsem přišívala tlapičky 

a moc se mi to líbilo. Jen se mi 

vyvlékala často nit. Tak mi to 

musela dát paní učitelka dvojitě. 

Jsem ráda, že jsem se ani jednou 

nepíchla.“ 

 

Natálka: „Paní 

učitelka mi svěřila šití 

ouška Panďáska, 

 i když jsem ještě 

nikdy nic nešila. 

Přišlo lehké. Výrobek 

se nám moc povedl, a 

doufám, že všichni mi 

to celkem budou při 

adopci hlasovat pro 

pandu červenou.“ 
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Den otevřených dveří 

 

 

                                            Příležitost vidět děti naší školy jinak než 

obvykle nabídl 11. května Den 

otevřených dveří. Žáci téměř všech tříd, 

často 

 i měsíce, pečlivě připravovali svá vystoupení. Výsledkem dlouhé 

přípravy bylo několikaminutové vystoupení, kde se letos děti 

představily v rolích zpěváků, herců, recitátorů a dokonce      

 i artistů. Děti prvního stupně se postaraly jednak o pěvecká čísla, 

kde vystoupily jako ježibaby, pacienti zubní ordinace, zazněla  

i slovenská píseň a netradičně Beskyde, Beskyde. Zaujaly také 

tanečními čísly, a to ze Šmoulího světa či tanec při letní melodii Děti 

ráje. Mluvené slovo zaznělo v podání starších dětí, byla to brněnská 

pověst a příběh o houbách. Písnička Kozel zapojila 

 i publikum a nejstarší žáci vystoupili se sestřihem známých melodií. 

Zvláštní ocenění si zaslouží za svoji odvahu vystoupení jednotlivců. 

Těmi byli jednak sóloví zpěváci, zaznělo Ledové království či 

legendy Beatles a také zatančila jedna  tanečnice. Jistě se cení             

i vlastní iniciativa, kdy si děti připravily vystoupení zcela samy, bylo 

to dívčí taneční duo a žonglování. Své místo měl i taneční kroužek 

s ukázkami moderních tanců. Celý program byl propojen vtipnými 

cirkusovými vstupy nejmenších dětí.  

Jako vždy byla součástí Dne otevřených dveří výstava výtvarných 

prací žáků a nástěnek tříd, která zaujala hned při vstupu. 

S odstupem času a po velmi 

příznivých reakcích hostů si 

troufáme považovat letošní 

Den otevřených dveří za 

vydařený a  těšíme se, že 

s mnohými se  při této 

příležitosti setkáme i za 

rok. .                                                                         
 

 

 

        Mgr. Gabriela Petrskovská                                                                                                                                                                                                                                                 
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 Škola v přírodě 

Již tradičně se s blížícím koncem školního 

roku uskutečnila i škola v přírodě. Letos jsme 

změnili místo pobytu a vydali se dále od Brna. 

Na školu v přírodě odjelo 36 žáků, které 

doprovázelo 9 učitelů. Přechodným domovem 

se nám stala zrekonstruovaná budova 

pohraniční stáže v obci Písečná nad Dyjí. 

Program jsme zahájili již při cestě do Písečné 

hledačkou ve Slavonicích –„ Jak Grassel 

vyloupil městskou pokladnu“.  Postava 

loupežníka  J. G. Grassela, která je spjata s tímto 

krajem, nás provázela celým pobytem. 

V průběhu školy v přírodě jsme absolvovali 

spoustu her a vycházek v okolí penzionu. 

Mnohé vyžití nám nabídl i samotný areál – 

fotbalové, volejbalové hřiště, trampolína, 

prolézačky s houpačkami, venkovní učebna – 

všechna tato místa jsme využili. Velkým zážitkem 

byla pro většinu dětí středeční stezka odvahy. Jako 

vzpomínku si děti vytvořily vlastní „mařížskou“ 

keramiku, kterou jsme si vypálili v keramické peci. 

Na zpáteční cestě jsme se seznámili se zámkem 

v Telči, kde se natáčela spousta pohádek a filmů. Všichni jsme se plni zážitků vrátili a už se 

těšíme na další (prázdninová) dobrodružství.                                                        Mgr. Věra Piňosová 
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  Práce žáků naší školy 

 

                    

                     Michal Švábenský IX.A 

 

 

                                         Karolína Křížová IX. A 

 

 

 

                                                                                                                                     

                                                        Lilian Bódišová VII. A 
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                                                                                                                                                             Lilian Bódišová VII. A 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                               Lilian Bódišová VII. A 

Přejeme všem hezké prázdniny 

 


