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Vážení a milí žáci, rodiče a přátelé školy, 

školní rok 2017/2018 se nezadržitelně blíží do své cílové rovinky. Čekají nás poslední 
týdny školy, které budou stejně jako minulé měsíce naplněny nejen klasickou výukou, 
uzavíráním známek na vysvědčení, ale také řadou zajímavých akcí a projektů.  

Můžeme se těšit na již tradiční Školní slavnost, kde bude připraven zábavný program 
nejen pro žáky, ale také pro rodiče a další členy rodiny. Sportovně nadaní žáci nás 
budou reprezentovat v atletickém čtyřboji, městském kole v kopané nebo vybíjené a 
žáci 4. ročníku vystoupí s tanečním programem na Hudebním setkání základních škol, 
které každoročně organizuje ZŠ Sekaninova. Vybraní žáci se jistě těší na školu v 
přírodě v Písečné a pro ty, kteří zůstanou ve škole, je připravena zkrácená výuka s 
možností častějšího pobytu na školní zahradě, kde mohou pod dohledem pedagogů 
vyzkoušet novou trampolínu. A to určitě není všechno, spoustu akcí připravují třídní 
učitelé pro své žáky samostatně. 

Doufám, že se všechny naše plány uskuteční a příjemně tak zakončíme školní rok, ve 
kterém také 15 našich žáků ukončí povinnou školní docházku. Všem vycházejícím 
žákům přejeme do jejich další etapy života hodně štěstí a úspěchů!  

Na závěr mého příspěvku chci popřát všem žákům i pedagogům krásné prázdniny, 
spoustu hezkých zážitků a vzpomínek a těším se na spolupráci v příštím školním roce! 

                                                                              Mgr. Lenka Herzová, ředitelka školy 
 

 



Matematický klokan 2018                                     
 
Žáci 2. - 9. ročníku základní školy se zapojili do mezinárodní soutěže 
„MATEMATICKÝ KLOKAN“ tato soutěž probíhá vždy ve všech státech v polovině 
března.  Letos byl dnem soutěže pátek 16. 3.  
 
V kategorii Cvrček (2. a 3. ročníky) začínají žáci s 18 body a mohou dosáhnout 
maximálně 90 bodů. Nejlepším řešitelem této kategorie byl Martin Kostka.  
V dalších kategoriích začínají žáci s 24 body a mohou dosáhnout maximálně 120 
bodů.  
V kategorii Klokánek (4. a 5. ročníky) zvítězila Karolína Kovářová.  
V kategorii Benjamín (6. a 7. ročníky) zvítězil Jakub Veselý.  
V nejstarší kategorii Kadet (8. a 9. ročníky) si vítězství odnesl Jakub Tesařík.  
Celkem se soutěže účastnilo 64 žáků naší školy.  
 
Všem účastníkům děkujeme za snahu při hledání správných řešení. Vítězům 
jednotlivých kategorií gratulujeme. 
 
 
Vycházející žáci 
 
Ve školním roce 2017/2018 vychází celkem 15 žáků. Z deváté třídy vychází 14 žáků 
(10 chlapců + 4 dívky), z osmé třídy vychází 1 žák. 
 
Vycházející se hlásí do studijních i učebních oborů, ve studijních oborech budou 4 žáci 
skládat jednotné přijímací zkoušky. Výsledky přijímacího řízení bude škola mít od 
zákonných zástupců k dispozici až po podání „Zápisových lístků“, popřípadě odvolání 
a dalších kol přijímacího řízení. 
 
 

 SŠ SOU OU 

chlapci 4 4 3 

dívky  0 2 2 

celkem 4 6 5 
 
 

Autor: Věra Piňosová 
 



DOD a boj s drakem Školňákem 

 
Už se to k vám doneslo? Slyšeli jste tu zlou novinu? Na naší zahradě vzadu v sadu se 
usadil hrozný drak! Není to obyčejný drak, co požírá princezny. Je kouzelný. Má 
speciální moc, kterou způsobuje velká horka a zároveň oddaluje letní prázdniny. A 
protože jsme stateční a z intenzivního učení docela vyčerpaní, rozhodli jsme se 
drakovi postavit.  

Oficiální bitva s drakem byla dohodnuta na pátek 1. 6. 2018. Protože se ale drak na boj 
stále nějak nepřipravuje, obáváme se, že si uvědomuje náš skromný počet a nemá 
strach z prohry. Proto vyhlašujeme k tomuto dni Den otevřených dveří (ale pššššt, drak 
se nesmí nic dozvědět!). Budeme moc rádi, když přijdete naše řady posílit! 
V dopoledních hodinách vás provedeme budovou školy, kde se můžete podívat, co 
zvládli během roku žáci vyrobit, nebo jak probíhá výuka. Úderem 14. hodiny se náš 
školní pozemek promění na bájný a magický. Propukne Školní slavnost, zahájená 
vystoupením žáků různých ročníků. Hned po nich bude možné nechat si na obličej 
namalovat bojové maskování, využít drobného občerstvení, které žáci připraví, nebo 
se zúčastnit různých her, soutěží a dalších aktivit. Boj s drakem Školňákem tak bude 
zahájen.  

Důležitá informace! Jelikož nikdo nemůže zvítězit, je-li bez výzbroje a s prázdným 
žaludkem, v době 12-14 hodin je vyhlášená pauza na oběd. Budeme tedy rádi, když i 
vy se v této době zajdete posilnit a vyzbrojit. Nezapomeňte se však ve 14 hodin vrátit a 
přiložit ruku k dílu 😊😊 

Bitvě zdar! (Těšíme se na vás.) 

Autor: Lucie Havelková 



Křížovka – přesmyčky (dej písmena do správného pořadí a vznikne 
slovo, které napiš do křížovky) 
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1. řádek: OMREČ                           

2. řádek: ŘEMO                                                                        

3. řádek: PORTUBÍ 

4. řádek: LASVÍK                                                        

5. řádek: HNREKČE                               

6. řádek: ONSL                                          

7. řádek: SŘETCHA          

8. řádek: CIOPE 



Muzikoterapie v Knihovně Jiřího 
Mahena 
 
V průběhu celého školního roku se žáci ze 
tříd: II., VI. A a VII. účastnili pravidelných 
prožitkových setkání v rámci lekcí Celostní 
Muzikoterapie Lubomíra Holzera pod 
vedením sympatické lektorky Mgr. Soni 
Štoudkové Ph.D.. Léčivý je při této metodě 
zvuk, který vytváří muzikoterapeut či celá 
skupina hrou na nástroje z přírodních 
materiálů v jejich přirozeném ladění. Hlavní 
cíl této metody je prožitek, který je velmi 
cenným prostředkem k objevování svých 
vlastních možností, jedinečnosti i 
k posilování sounáležitosti s lidmi a se 
světem kolem nás. 
 
V rámci jednotlivých lekcí společně hrajeme 
na netradiční hudební nástroje: bubny 
djembé, šamanské rámové bubny, koncovky, 
tibetské mísy, hudební perkuse (zvířátka), chřestidla a dešťové hole. Nechybí ani 
odpočinek v rámci prožitkové relaxace či tanec s hedvábnými šátky.  
 
Společné ladění, uvolnění a naslouchání se nám postupně zlepšuje. Soňa nás stále 
častěji chválí, že zníme jako „jeden buben“, ke hře přistupujeme s citem, tvoříme 
příjemné melodie. Není tak divu, že z knihovny vždy odcházíme s dobrou náladou plni 
energie a velké radosti, o kterou bychom se chtěli podělit i s Vámi, proto jste všichni 
srdečně zváni na náš společný koncert „Zázraky světa“ dne 31. 5. v 17.00 
v prostorách KJM na Kobližné. 

Autor: Mirka Hájková 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Škola v přírodě 
 
Již tradičně se v termínu od 11. do 15. června uskuteční škola v přírodě. Letos opět 
využijeme pohostinnost Penzionu Rota v Písečném nad Dyjí. Na tuto akci bude 
odjíždět 36 žáků a 9 pedagogů. 
 
Žáci budou rozděleni do 4 skupin po 9 žácích. Program letošní školy v přírodě bude 
inspirován pevností Boyard. Žáci budou v průběhu pobytu plnit úkoly jako jednotlivci 
i skupiny. Za splnění zadaných, různě náročných úkolů budou získávat indicie, které 
povedou k nalezení pokladu.   
 
Letos se můžeme těšit v případě vhodného počasí i na koupání v bazénu, který je 
v areálu penzionu.  Bazén budou žáci využívat pouze pod dohledem pedagogů a je 
nutné, aby se řídili pokyny dozírajících pedagogů a respektovali povolený počet 4 
koupajících se žáků na jednoho pedagoga.  
Věříme, že škola bude příjemným zakončením náročného školního roku. 
 

Autor: Věra Piňosová 
 
 
 

 
 
 



Adopce zvířete - ZOO Brno  
 
 
 

Naše základní škola každý rok 
finančně pomáhá zvířatům v 
brněnské ZOO. V loňském 
školním roce jsme přispěli na 
chov páva korunkatého, rysa 
kanadského a skunka 
pruhovaného. Kam poputují 
vybrané peníze letos? O tom 
rozhodnete jako každý rok vy. 
Ve všech třídách si z oficiálního 
seznamu zvířat brněnské ZOO 
vyberte svého favorita a ve 
formátu A4 vytvoříte plakát. 
Plakát by měl obsahovat název 
zvířete, částku za adopci, 
obrázek a pár vybraných 
informací.  
Finanční sbírka bude probíhat v 
termínu 16.5.-18.6. Volby 
budou následovat po škole v 
přírodě, termín se upřesní.  
 
Pojďme přispět na dobrou věc:)  
 
Autor: Martina Štefková 
 
 

 
TVOŘILKOV 

…tak se jmenuje kreativní kroužek, kde 
se pravidelně každou středu scházíme, 
abychom vytvořili něco krásného. 
Tento společně strávený čas nás naučil si 
vzájemně pomáhat, rozvíjet fantazii, a že 
nejkrásnějším dárkem je ten, který 
vlastnoručně vyrobíme – vyrobíme 
s láskou! 
 
 

Autor: Martina Gumančíková 



Informace o změnách ve vedení školy 
Vážení čtenáři Školního zpravodaje, 

v minulém čísle jsme vás informovali o ukončení pracovního poměru paní ředitelky 
Slavomíry Marešové, která odešla na vlastní žádost ze zdravotních důvodů. Od 1. 9. 
2017 do 31. 12. 2017 vedla školu statutární zástupkyně Mgr. Lenka Herzová, která v 
prosinci 2017 absolvovala konkurz na místo ředitele školy a od 1. 1. 2018 byla Radou 
Jihomoravského kraje do této funkce jmenována. Ke stejnému datu ředitelka školy 
jmenovala do funkce statutární zástupkyně ředitele Mgr. Věru Piňosovou, která 
zároveň zůstává výchovnou poradkyní. Jak již jistě víte, kancelář paní ředitelky se 
nachází v 1. poschodí budovy ve dvoře a přímá tel. linka do ředitelny je: 517 330 517. 
Paní zástupkyni najdete v 1. poschodí budovy do ulice (v bývalé ředitelně) a přímá tel. 
linka do její kanceláře je: 517 330 462. 

    Vaše redakce 
 

GDPR 

 GDPR je anglickou zkratkou pro „General Data Protection Regulation“, česky 
přeloženo jako „Obecné nařízení na ochranu osobních údajů“. GDPR nařízení 
Evropského parlamentu vstoupí v ČR v platnost dne 25. 5. 2018 a týká se všech 
organizací, tedy i naší školy. Ochrana osobních údajů našich žáků, zákonných 
zástupců i zaměstnanců vždy byla a stále je jednou z priorit naší práce.  Proto je pro 
nás samozřejmostí postarat se o to, abychom měli vše v souladu s nařízením GDPR. 
Od ledna 2018 se této záležitosti intenzivně věnujeme. Sledujte, prosím, informace na 
našich webových stránkách v záložce GDPR  a také ty, které vám budou předávány 
prostřednictvím třídních učitelů.  

                                                                        Mgr. Lenka Herzová, ředitelka školy 

 

 

S dalším číslem se 
na vás těšíme  
po   prázdninách!  

 


