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Vážení a milí žáci, rodiče a přátelé školy!

Těší mě, že Vás mohu opět pozdravit prostřednictvím našeho školního časopisu.

Letní prázdniny jsou již několik týdnů, ba i měsíců minulostí a nový školní rok 
2019/2020 běží na plné obrátky.

Ještě než se budu plně věnovat právě probíhajícímu školnímu roku, ráda bych 
se jen krátce vrátila do letních prázdnin. Důvod je jednoduchý. V době, kdy žáci  
i    pedagogové odpočívali a čerpali síly, ve škole se intenzivně pracovalo. 

Konečně jsme se dočkali rekonstrukce žákovských a učitelských toalet v 1. patře 
budovy ve dvoře. Rekonstrukce byla pokračováním té loňské, kdy nám majitel 
budovy (Statutární město Brno) zajistil modernizaci a rekonstrukci toalet ve  
2. patře. 

Také v budově Palackého tř. 68 (do ulice) se nezahálelo. Od konce 
června do poloviny září zde probíhala investiční akce s názvem „Zateplení 
severovýchodní stěny ZŠ“, kterou financoval náš zřizovatel – Jihomoravský 
kraj. Veřejná zakázka malého rozsahu byla administrativně velmi náročná, 
ale nakonec vše dobře dopadlo a „vysoutěžená“ firma Protechstav,  
s. r. o., svou práci odvedla opravdu kvalitně.

Tak to bylo ohlédnutí za prázdninami. Čas rychle ubíhá a ani se mi nechce věřit, že 
jsme už v první čtvrtině nového školního roku. 

V září třídní kolektivy na 1. i 2. stupni mezi sebe 
přivítaly 21 nových žáků a pedagogický sbor se 
rozšířil o 5 asistentů pedagoga a 3 učitele. Také 
se nám po rodičovské dovolené vrátila na pozici 
školní psycholožky Mgr. Tereza Vlčková, která 
vystřídala zastupující Mgr. Martinu Čičatkovou.

Všem 112 žákům naší školy, pedagogům  
i dalším zaměstnancům přeji hodně sil a energie 
ke zvládnutí všech úkolů a povinností, které 
školní rok 2019/2020 přinese. Věřím, že vše 
společnými silami zvládneme!                          

Lenka Herzová, ředitelka školy



Maškarní ples: Vanesska, tř. I.

Naši nováčci
Začátek školního roku neznamenal pro nikoho větší změnu než pro naše nové 

prvňáčky. Máme jich prozatím pět, čtyři kluky a jednu holčičku. První týdny byly pro 

děti skutečně náročné. Postupně se seznamovaly s prostředím třídy, školy, se svými 

povinnostmi, spolužáky i učiteli. To, co je pro jiné školáky rutina, se musí prvňáčci 

teprve učit, například kam si ukládat své věci, co si připravit na vyučování, včas se 

nasvačit, dodržet začátek a konec hodiny apod. Změny to byly opravdu velké. 

Překvapivě rychle se děti zadaptovaly, školní režim nyní zvládají bez větších potíží 

a z Vanessky, Vojty, Dawídka, Matyho a Bohouška se pomalu stává dobrá parta. 

Kromě toho, že se učí číst, psát a počítat, vytváří pěkné výkresy na třídní nástěnku 

a mají za sebou i dva hezké výlety v podzimní přírodě. Ale nejdůležitější ze všeho je, 

že dětem se ve škole líbí a chodí do školy rády. Moc jim to přejeme a držíme palce, 

aby tyto pocity vydržely co nejdéle.

Gabriela Petrskovská, třída I.



Školní poradenské pracoviště
 
V letošním školním roce došlo ve Školním poradenském pracovišti ke dvěma personálním 
změnám. Speciální pedagožku Mgr. Lucii Bílkovou nahradila PhDr. Mgr. Ludmila Račanská. 

Školní psycholožku Mgr. Martinu Čičatkovou vystřídala Mgr. Tereza Vlčková.

 

Výchovná poradkyně Mgr. Věra Piňosová

Řešení výchovných problémů, kariérové poradenství, podpora talentovaných žáků, 
prevence studijního selhání; spolupráce s učiteli, rodiči a dalšími odborníky při 
vytváření podmínek pro úspěšné vzdělávání dítěte. 

Kontakt: vera.pinosova@zspalackeho.cz tel: 517 330 462; pracovna v 1. patře  
v budově 68 (do ulice)

 

Školní metodik prevence Mgr. Aleš Šmídek

Poradenství žákům, rodičům a pedagogům v oblasti prevence sociálně patologických 
jevů (záškoláctví, šikana, zneužívání návykových látek, sebepoškozování, sexuální 
zneužívání, vandalismus, projevy rasismu a xenofobie).

Kontakt: ales.smidek@zspalackeho.cz tel: 541 212 365

 

Školní psycholožky Mgr. Martina Štefková a Mgr. Tereza Vlčková

Individuální konzultace pro děti, rodiče a pedagogy (výchovné, vztahové a jiné 
problémy), krizová intervence (jednorázová psychická podpora ve stresujících 
momentech), skupinová práce se třídou (prevence šikany, každotýdenní kroužky 
Komunikace), profesní poradenství (vypracování profesního profilu a individuální 
konzultace s rodiči), specializované programy pro vybrané děti  a kolektivy – 
rozvojové programy (Figurková školička), sexuální výchova, relaxace.

Kontakt: martina.stefkova@zspalackeho.cz  tel: 541 212 365; pracovna ve  
2. patře v budově 70 (ve dvoře)

Kontakt: tereza.vlckova@zspalackeho.cz  tel: 541 212 365; pracovna v přízemí 
budovy 68 (do ulice)

 

Školní speciální pedagožka PhDr. Mgr. Ludmila Račanská

Individuální konzultace pro děti, rodiče a pedagogy (problematika specifických 
poruch učení, ADHD/LMR, potíže s osvojováním učiva a jiné), individuální  
a skupinová práce s žáky, profesní orientace (příprava žáků na volbu povolání). 

Kontakt: ludmila.racanska@zspalackeho.cz   tel: 541 212 365; pracovna  
v přízemí budovy 70 (ve dvoře)

 

Neváhejte se na nás obrátit – RÁDI PORADÍME, POMŮŽEME, 
PODPOŘÍME. Nejste na to sami.

Lépe se řeší potíže a trápení teprve počínající.

Rozvojový program Figurková školička v V.A

Kroužek Komunikace
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Exkurze do Edenu

Dne 3. října jsme se vydali vlakem do Bystřice nad Pernštejnem. Poblíž nádraží 
je vybudovaná Horácká vesnička v areálu zrekonstruovaného bývalého školního 
statku tamní zemědělské školy. Součástí prohlídky je i Panské sídlo, ve kterém sídlil 
statkář Pánů z Mitrova, a kde nedávno povečeřel i náš prezident Miloš Zeman.
 Vesnička se skládá z domků, ve kterých jsou představena tradiční řemesla: 
hrnčířství, zpracování lnu a vlny, mlynářství, bylinkaření, chov dobytka. Expozice 
jsou interaktivní, děti si vyzkoušely pročesávat ovčí vlnu, mlít obilí na balkánském 
kole. U paní bylinkářky ochutnaly různé druhy medu (včetně levandulového), měly 
možnost nakrmit zvířátka. Adélku olizovala koza a Kájovi kachny zobaly přímo  
z dlaně.
 Bývalá stodola je věnována půdě (zemině). Velká část vypráví příběh  
o pěstování obilí a výrobě chleba. Mohli jsme si vyzkoušet práci na mlatě, zahrát hru  
o výrobě chleba, vyzkoušet tradiční vesnický oděv, točit volantem na starém traktoru, 
zkusit čichové a hmatové hádanky, atd.  Na tabulích jsme si přečetli zajímavosti o tom, 
jak půda vzniká, co napomáhá její kvalitě a naopak, co ji ničí. Největší škůdce přírody 
však je bohužel člověk. V půdě můžeme najít také další cenné materiály – minerály, 
kameny, drahé kamení, ale i stopy dřívější civilizace. Aby nebylo moc učení a výstava 
nepřipomínala příliš školu, je uvnitř stodoly i vysoká krtina, kterou lze prolézat  
a jezdit z ní po skluzavce. 
 Eden nabízí různé programy navázané na rámcový vzdělávací program, 
součástí je i ekodvůr, kde jsou představeny zdroje elektrické energie, lékárna, 
pivovar. Také pořádá tematicky zaměřené akce, aktuálně od 26. do 28. října Roh 
hojnosti.
Dětem se výstava líbila, Domča se zajímal, kdy navštívíme „Dámský dům“ a Filda si 
užil skotačivé kozy i cestu vlakem. Plánované čtyři hodiny v Edenu utekly rychleji, 
než bychom čekali, stejně jako zpáteční cesta.

Bohdanka Braunerová, VIII.A

Dříve na místě Centra EDEN stával školní statek, dnes zde seznamujeme návštěvníky s jejich 
kořeny, a také s budoucností v otázce ekologie a šetrného přístupu k přírodě. Vyzkoušet si u nás 
můžete lidová řemesla nebo výrobu různých produktů. Naším cílem je vtáhnout návštěvníky do 
děje interaktivní a zábavnou formou. Neplatí u nás žádné zákazy – vše si můžete ohmatat, 
očichat, vyzkoušet nebo vyfotit. 

Soutěž
Jak znáš svou školu? 
 
Jak velká je tvoje škola? To asi víš, dvě budovy.

Na jaké je ulici? Taky snadná otázka.

Jak se jmenuje paní ředitelka? To ví přece každý.

Ale:

Víš, kolik má tvoje škola celkem tříd?

Kolik je na škole celkem pedagogů?

Pokud miluješ soutěže, jednu pro tebe hned máme. 

Napiš odpověď na poslední dvě otázky: tedy kolik je v naší škole 
tříd a kolik celkem pedagogickým pracovníků (učitelů, asistentů, 
psychologů a dalších). Nejpřesnější odpověď vyhraje cenu. 

Pokud bude správných odpovědí víc, budeme losovat.

Tak hurá do toho! 

Odpovědi dávejte do CPS paní učitelce Račanské.

POZOR: Nápovědy od učitelského sboru nechceme!!!



Vtipy vybrané žáky třídy VII.

Kyslík a draslík si vyjdou na rande... Bylo to OK.

Kdy tě škola nejvíce osvítí? Když začne hořet.

Učitelka: „Každý kdo odpoví na otázku, kterou teď položím, správně, může jít 
domů.“  
Jeden kluk vyhodí svůj batoh z okna.  
Učitelka: „Kdo to byl?!“  
Kluk: „Já! Odcházím totiž domů.“

Komiks: Sofie Novotná tř. V.

Komiks: Izabela Hrubošová tř. V.

Na lodičkách po Svratce
Třída paní učitelky Váňové se loni v červnu loučila se svými deváťáky, proto jsme 
chtěli dohromady zažít něco mimořádného. Plánovali jsme výlet, ale bylo dost 
horko. Nakonec slovo dalo slovo a při Zahradních slavnostech nám rodiče jednoho 
z žáků navrhli, že bychom mohli zajít k nim na chatičku u řeky Svratky.

 Po krátkém bloudění nás Filda zavedl na chatku, přivítali nás rodiče, posvačili 
jsme a pustili se do veslování. Hlavním lodivodem byl Filda, však je to zkušený plavec 
i vodák, veslování má v malíku. Neplavce Míšu svezl pro jistotu tatínek Filipa. Plavání 
v řece vyzkoušel jen Filip a jeho malá sestřička, kteří jsou na přírodní koupání zvyklí. 
Po plavbě jsme si opekli špekáčky a zajedli je čerstvým melounem. Nakonec jsme 
si ještě zahráli krátkou hru a hajdy zpět do školy. Byl to krásný výlet, rádi na něj 
vzpomínáme a moc rodičům Fildy ještě jednou děkujeme.

Za bývalou IX.A Bohdanka Braunerová

Komiks Minecraft: Matyáš Řehoř tř. V.



Sportovní akce a úspěchy  
v 1. pololetí 2019/2020

Městské kolo v přespolním běhu 

Datum: 8. 10. 2019
Místo konání: Brno-Královo Pole, park Kadetka
Účastníci: ZŠ Palackého, ZŠ Sekaninova, ZŠ Vídeňská
Pořadatel: ZŠ Palackého – Leoš Pyszak, Andrea Kubová, Kristýna Hriadelová

Naši žáci: Tomáš Toráč, Martin Lázók, Jakub Šťastný, Adelaide Havlíková, Miroslav 
Šafář, Mikuláš Novotný, Jiří Mrázek, Sofie Audyová, David Brabec, Lukáš Ludvík, 
Filip Karásek

Závodníci, kteří vyhráli v kategoriích:

Hoši, ročníky 2010–2012, běh na 400 metrů
1. místo: Jakub Šťastný – ZŠ Palackého
2. místo: Tomáš Toráč – ZŠ Palackého

Hoši, ročníky 2008–2009, běh na 800 metrů
1. místo: Filip Karásek – ZŠ Palackého
2. místo: Viktor Černocký – ZŠ Vídeňská

Dívky, ročníky 2006–2007, běh na 1200 metrů
1. místo: Jennifer Horváthová – ZŠ Sekaninova
2. místo: Monika Gáborová – ZŠ Vídeňská
3. místo: Sofie Audyová – ZŠ Palackého

Hoši, ročníky 2006–2007, běh na 1600 metrů
1. místo: Zdeněk Kováč – ZŠ Vídeňská
2. místo: Lukáš Ludvík – ZŠ Palackého
3. místo: Jiří Mrázek – ZŠ Palackého

Dívky, ročníky  2003–2005, běh na 1600 metrů
1. místo: Vanesa Horváthová – ZŠ Sekaninova
2. místo: Adelaide Havlíková – ZŠ Palackého

Hoši, ročníky 2003–2005, běh na 2000 metrů
1. místo: Gino Bandy – ZŠ Vídeňská
2. místo:  Martin Lázók – ZŠ Palackého
3. místo: Mikuláš Novotný – ZŠ Palackého

Naši žáci, kteří vyhráli 1. a 2. místa, postoupili  na krajské závody XXIX. ročník 
přespolního běhu „Běh 17. listopadu“ v Boskovicích.

Krajské závody v přespolním běhu v Boskovicích

Datum: 15. 10. 2019
Doprovod: Aleš Šmídek, Kristýna Hriadelová
Místo konání: Boskovice

Naši žáci: Tomáš Toráč, Lukáš Ludvík, Adelaide Havlíková, Filip Karásek, Jakub Šťastný

Naši žáci vyhráli v kategoriích:

Hoši, ročníky 2010–2012: Jakub Šťastný 2. místo, Tomáš Toráč 3. místo
Hoši, ročníky 2008–2009: Filip Karásek 4. místo
Hoši, ročníky 2006–2007: Lukáš Ludvík 4. místo



Akce třídy VI. 



Ilustrace: Hana Danielová

Ilustrace: Lukáš Ludvík



Malý detektivní příběh ze života 
aneb Zaměstnanci školy výkonnější 
než policie

Paní učitelka našla při cestě do školy na přechodu přes Palackého třídu klíče. Patrně 
patřily nějakému drsnému majiteli, protože kromě klíčů byly na kroužku ještě dva 
přívěsky – lebka a samopal. Co s klíči? No samozřejmě na policii, když je služebna 
hned poblíž.
 Jenže. Člověk by čekal, že policie je dobré místo k odevzdání takových věcí, 
jako jsou klíče či peněženka. Ale nikoli. Paní policistka klíče nechtěla a poslala paní 
učitelku na Malinovského náměstí, kde jsou ztráty a nálezy. Prý policie bere jen věci, 
u kterých je znám majitel. Na co jsou teda detektivové?
 Na Malinovského náměstí se paní učitelce rozhodně nechtělo. Zamyšleně 
studovala klíče a najednou si uvědomila, že je na nich čip. Skoro určitě obědový 
čip. V okolí jsou 4 školy, odkud by čip mohl být. Je velká pravděpodobnost, že ten 
neznámý mířil do jedné z nich. A je jasné, že do naší školy těžko, protože takové 
čipy nemáme.
 Paní učitelka se vypravila za paní hospodářkou z budovy číslo 68, která má 
jistě telefon alespoň na jednu ze škol, když z ní odebíráme obědy. Paní hospodářka 
také asi někdy v dětství chtěla být detektivem, protože se pátrání nadšeně ujala a 
dobrovolně obtelefonovala školy v okolí. 
A pilná práce přinesla výsledek: v jedné 
jídelně už měli hlášenou ztrátu klíčů. Místní 
paní hospodářka si pro klíče dokonce  
k nám do školy přišla. A byl to jejich čip!
 Tady je vidět, jak jsou 
pracovníci ve školství nepostradatelní. 
Nejenže mohou být lepší detektivové 
než policisté, ale ještě dokáží skvěle 
zařídit úspory. Vždyť ten majitel klíčů by 
platil 100 Kč za nový čip a ještě další 
sumu za výrobu nových klíčů, případně 
i za výměnu zámku ve dveřích bytu. 

Myšlení se prostě vyplatí!                                                                                                                  

Ludmila Račanská

Projekt INSPIRO – podpora žáků při 
vstupu na trh práce

V tomto školním roce se podařilo zapojit naši ZŠ do projektu INSPIRO. Projekt 
se týká žáků 8. a 9. ročníků, kteří budou v blízké budoucnosti ukončovat základní 
vzdělávání a připravovat se na střední škole na své budoucí povolání. Díky projektu 
INSPIRO absolvují tito žáci jednou měsíčně skupinku, kterou spolu se školní 
psycholožkou Mgr. Martinou Štefkovou vede Mgr. Lenka Maléřová – metodická 
vedoucí pro podporu žáků s SVP při vstupu na trh práce v Jihomoravském  
a Olomouckém kraji. Hlavním cílem projektu je pomoci žákům při správném výběru 
střední školy a budoucího povolání. Žáci se budou např. věnovat orientaci na trhu 
práce, finanční gramotnosti, pravidlům na pracovišti aj.  Další část projektu tvoří 
exkurze. Na základě poptávky žáků – povolání, o které bude zájem – je možné 
domluvit exkurzi do firmy nebo podniku, kde se daná profese uplatňuje, např. do 
počítačové firmy. 
 Projekt INSPIRO je skvělým doplněním kariérového poradenství, které na 
škole realizuje školní poradenské pracoviště (ŠPP).
https://www.inspiro.upol.cz/o-projektu/

Martina Štefková



Projektový den s brněnskými hasiči

Dne 27. 9., v rámci projektového dne s tématem Integrovaný záchranný systém, 
jsme s dětmi ze třídy VI. a VII. navštívili hasičskou stanici v Brně, na Lidické ulici. 
 Za poutavého vyprávění jsme měli možnost prohlédnout si hasičská auta 
- s vodní cisternou, s požárním žebříkem, menší rychlé zásahové auto a dokonce  
i raft, včetně vybavení. Sledovali jsme praktický nácvik evakuace obyvatel z výškové 
budovy za pomoci vysokozdvižného žebříků a 
nosítek. Nakonec se nám i splnilo přání a my 
jsme měli možnost obdivovat disciplinovanost  
a akceschopnost hasičů při reálném výjezdu 
k mimořádné události. Bylo to vskutku 
zajímavé a poučné dopoledne. Děkujeme 
hasičům za čas, který nám věnovali. 

Za třídy VI. a VII. Martina Gumančíková

Nová soutěž  
ve sběru papíru
Stejně jako v loňském roce, i letos naše škola vyhlásila na začátku září soutěž 

"Nejlepší ekolog ZŠ Palackého“
opět s věcným oceněním a veřejným vyhlášením.

Podmínky soutěže jsou velmi jednoduché: stačí přinést sběrový papír  
v minimálním množství 5 kg, vyfotografovat se s ním v areálu naší školy  
a tuto fotografii zaslat na školní e-mail info@zspalackeho.cz. 
 
 
Vítězem se stane ten z účastníků, který přepošle nejvíce fotografií!
 

V neposlední řadě bych ráda vyjádřila vděčnost všem, kteří přináší sběrový papír  
a pomáhají tak životnímu prostředí, protože „malé něco, je vždy více, než velké nic“.
 

Děkujeme. Martina Gumančíková
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Výhra v soutěži  
„Šťastné stáří očima dětí“
Na konci minulého školního roku se třída 
II. zúčastnila soutěže „Šťastné stáří očima 
dětí“. Děti malovaly obrázky svých dědečků  
a babiček. Malovaly, co s nimi dělají ve volném 
čase. Paní učitelka zvolila techniku tuše  
s kombinací křídových pastelů. Celý obrázek 
pak vlily do ručního papíru. Vyhlášení 
proběhlo v říjnu v Praze. Byli jsme velmi 
potěšeni, že 1. místo ve své kategorii obsadil 
Jan Zahrádka s obrázkem „Jak s babičkou 
zavařují“. Honzík vyhrál několik věcných cen 
a 5000 Kč pro školu, ze kterých se zakoupí 
didaktické hry do třídy, kam chodí.

Natalie Klimovičová

 
Výstava v Technickém muzeu v Brně
V říjnu oslovilo Technické muzeum v Brně třídu II., aby výtvarně ztvárnila období 
Sametové revoluce, jelikož v muzeu probíhá velká výstava k 30. výročí pádu železné 
opony.

Děti téma zpracovaly velmi pěkně. 

Ostatně můžete posoudit sami, výstava se bude konat od 12. 11. 2019 a potrvá do 
začátku května příštího roku.

Natalie Klimovičová

Malby žáků třídy II.



Vít Pšurný, tř. III.

Tomáš Kalát a Roman Svoboda, tř. V.

Martin Kostka, tř. V.


