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Školní zpravodaj 

Základní škola Brno,  
Palackého třída, příspěvková organizace

Vytištěno vlastním nákladem

Školní rok 2019/2020, číslo 2, jaro-léto 2020

Vážení rodiče, přátelé školy, milí žáci!
Těší mě, že vás mohu opět pozdravit prostřednictvím našeho školního časopisu. 
Jeho vydání bylo několikrát odloženo, ale nyní jsme se dočkali! Stejně jako jsme 
se konečně dočkali uvolňování striktních mimořádných opatření, která nám  
v posledních třech měsících více či méně komplikovala život. 

Před psaním tohoto příspěvku jsem celkem dlouho zvažovala, zda se mám ještě 
k tzv. „koronavirovému období“ vracet.  Denně jsme byli zásobováni spoustou 
informací, a hlavně řadou pesimistických prognóz, které v nás vyvolávaly strach  
z možné nákazy a obavy z budoucnosti, jak tato „pandemie“ ovlivní životy nás 
všech. Naštěstí se většina skeptických předpovědí nenaplnila, a tak nyní mohu  
s radostí konstatovat, že nikdo ze zaměstnanců školy ani žáků virem COVID-19 
neonemocněl, a přeji nám všem, aby to tak zůstalo i ve dnech a měsících následujících.

V každém případě nám toto složité období přineslo i něco pozitivního. Dokázali 
jsme se semknout, trávili jsme více času se svými nejbližšími, více jsme mysleli na 
pomoc druhým, hledali jsme způsoby, jak zůstat ve spojení, a hlavně jsme se dokázali 
„za pochodu“ naučit řadu nových věcí, zejména v oblasti využívání digitálních  
a informačních technologií, což lze dobře využít i v budoucnu při běžné výuce.  

Nejsložitější to však měli rodiče, zákonní zástupci našich žáků. Proto bych právě 
vám, milí rodiče, chtěla alespoň touto cestou poděkovat a vyjádřit svůj obdiv za 
to, že jste nesli nároky a někdy i obtíže výuky svých dětí společně s jejich učiteli 
a aktivně jste se podíleli na zvládnutí této, zvláště pro vás, náročné situace. Přes 
počáteční problémy, které výuka na dálku přinášela, jste se dokázali v naprosté 
většině s tímto úkolem poprat a efektivně s našimi učiteli spolupracovat. Také díky 
vám jsme mohli uplynulý školní rok zdárně uzavřít s nadějí, že ten příští bude opět 
„normální“.

Nyní máme před sebou dva měsíce letních prázdnin. Období, kdy můžeme bez 
obav přestat myslet na školní povinnosti a vše, co se školy týká. Za vedení školy přeji 
všem žákům, rodičům i zaměstnancům, aby si o prázdninách vydechli a načerpali 
síly a energii pro nový školní rok. 

Zároveň přeji všem vycházejícím žákům hodně štěstí a úspěchů na jejich nových 
školách!

Mějte se hezky a buďte zdraví!

Vaše Lenka Herzová, ředitelka školy
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Soutěž  jak znáš svou školu?

Jak dopadla soutěž z minulého čísla? 
Nejlépe odpovídala Kristýna Kalátová z 8. třídy, která vyhrála věcnou cenu.  
Gratulujeme!

Připomeneme otázky:

1. Víš, kolik má naše škola tříd?   Správná odpověď: 14

2. Kolik je na škole celkem pedagogů?   Správná odpověď: 40

Pokračování komiksu z minulého čísla Izabely Hrubošové ze třídy V.

Páťáci si za zaslouženou odměnu ve třídě zahráli únikovou hru 
Minecraft, dokonce i paní učitelky se změnily na „minecrafťáky“ ☺
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Halloween ve školní družině
V I. oddělení ŠD proběhl 1. 11. Halloween. Děti, si připravily strašidelné kostýmy, 
které předvedly svým kamarádům. Odpoledne bylo plné soutěží, halloweenské 
hudby, tance a zábavy. 

Umístění v soutěži
Milého překvapení se dočkal žák 1. ročníku, Bohoušek Pálka, který se umístil na 
čtvrtém místě v celoměstské soutěži „Empík naděluje“, pořádané Městskou policií 
Brno. Soutěž je zaměřena na výtvarné dovednosti a letošní téma znělo „Strážníci na 
vodní hladině“. Bohoušek svou kresbu pojal jako záchranu topícího se člověka. Den 
před Štědrým dnem si na slavnostním vyhlášení na Nové radnici, za přítomnosti 
primátorky města Brna, vyzvedl pamětní list a věcné ceny. Bohouškovi moc 
gratulujeme!

Gabriela Petrskovská

Komiks Matyáše Řehoře ze třídy V.
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Exkurze v Authentice
Únorová exkurze do firmy Authentica, která se zabývá výrobou reklamních 
předmětů a výrobků z kartonu nás zavedla do prostor bývalé Zbrojovky Brno. 
Při vstupu přes vrátnici nás vyděsilo, že v areálu jsou převážně hromady cihel ze 
zbouraných zdí. K revitalizované budově firmy nás dovedl už nový povrch vozovky. 
Majitelé nás uklidnili, že brzy kolem vyrostou moderní novostavby k bydlení  
i  podnikání.

Firma Authentica je bludiště dílen a dílniček a velkých skladů. V každé je pečlivě 
uklizeno, pár zaměstnanců, kteří si hledí své práce a spousta zajímavých strojů. 
Stroje řežou, vysekávají a potiskují kartony. Ty pak v dalších dílnách pracovníci 
skládají, slepují lepidlem či tavnou pistolí a skládají na palety. Viděli jsme hotové 
výrobky pro firmu Nestlé, L´Oreal, velikonoční stojánky na cukrovinky pro Globus, 
apod. 

Mohli jsme si také vyzkoušet, jak se kompletuje další výrobek firmy – tzv. Waterdrop. 
Popravdě, i když práce vypadala jednoduše, trvalo hodnou chvíli i paní učitelce, 
než zvládla jednu krabičku složit. Ani tak ale neprošla výstupní kontrolou, protože 
byla trochu pomačkaná. Měli jsme oči navrch hlavy, když jsme se dozvěděli, že 
pracovnice téhle dílny zvládnou za hodinu složit 500 kusů! Jednatel firmy nás ale 
ubezpečil, že každý ze zaměstnaných pracuje podle svého tempa.

Athentica je moderní podnik, podporuje i charitativní projekty a její nedílnou 
součástí je chráněná dílna, ve které zaměstnává lidi se zdravotním handicapem. Díky 
exkurzi si dokážeme líp představit, jak vznikají výrobky z kartonu, které potkáváme 
v obchodech. Jednatel firmy nám také řekl, že přijímá i brigádníky. Lidé, kteří v 
podniku chtějí pracovat, mají možnost přijít na stáž. Projdou různými pracovišti a pak 

se rozhodnou, jestli v Authentice 
zůstanou. Zakázky se vyrábí 
v malých edicích, tak se práce 
často mění. Návštěva ve firmě 
se nám moc líbila a jsme vděční 
i za hodnotné dárky, které jsme 
dostali.

Za třídu VIII.A  
Bohdanka Braunerová
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Návštěva hvězdárny
Jeden lednový den žáci třídy I. vyměnili školu za návštěvu Hvězdárny a planetária 
Brno. Mnozí tu byli úplně poprvé. Digitárium poskytlo dětem příjemné posezení 
pod imitací noční oblohy. Děti se seznamovaly s uskupením hvězd, souhvězdími a 
původem jejich názvů. Následovala 
pohádka, ve které zvířátka - lední 
medvěd, tučňák a kolibřík, rozkryla 
tajemství o padajících hvězdách. 
Děti svoji návštěvu zakončily 
pobytem ve venkovní expozici, kde 
sice prozatím nerozuměly významu 
všech exponátů, ale o zábavu měly 
postaráno.

Gabriela Petrskovská

Příspěvky žáků třídy VII.

VTIPY

Poslední slova jedovatého hada?

Vatrafeně, koufl fem fe do javyka!

Jeden římský voják se zeptá druhého:

„Nevíš, kolik je hodin?“            „Jasně, je za XX minut VI.“

 
Poděkování paní ředitelce školy

Milá paní ředitelko, 

moc děkujeme za data projektor. Udělal nám velkou radost. Jste moc hodná, že ho 
mají i další 2 třídy. Moc si toho vážíme a doufám že to bude suprový i další roky. 

Děkuji za celou třídu VII., Sofie Audyová

Pokračování komiksu z minulého čísla Sofie Novotné ze třídy V.
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Reportáž o programu zábavné chemie na Biskupském gymnáziu napsala

Karolína Pilárová, VIII.A

Třída VIII.A navštívila 
Aquapark Kohoutovice
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Sběr papíru a elektrozařízení
Z důvodu změny smluvních podmínek odběratelů sběrných surovin, jsme byli 
nuceni pozastavit odebírání sběrového papíru.

Velmi děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili a již nyní se těšíme na červnové 
vyhlášení vítěze naší školní soutěže „Nejlepší ekolog ZŠ Palackého pro 
školní rok 2019/2020“.

Ovšem u nás ani tak nepolevujeme a nadále s dětmi třídíme!

Například v lednu jsme odnesli přes deset kilogramů poškozeného elektrozařízení 
do sběrného kontejneru červené barvy, odkud putoval k recyklaci.

A prospěli jsme nejen životnímu prostředí, ale i dobré věci, neboť společnost 
Asekol, a. s., provozující červené kontejnery, vyhlásila Charitativní projekt Koruna 
za kilo, jehož cílem je podporovat hendikepované občany při získávání pracovních 
příležitostí. 

Zjednodušeně řečeno – každý, kdo vhodí starý telefon, fén nebo jiný elektro přístroj 
do jednoho z více než 3 700 červených kontejnerů po celém Česku, pomůže 
hendikepovaným najít uplatnění na trhu práce.

Martina Gumančíková

Zdravá 5
I letošní rok naše škola využila možnosti zúčastnit se vzdělávacího projektu  
o zdravém životním stylu - Nadačního fondu Albert - Zdravá 5. Vzdělávací program 
byl pro děti velmi přínosný, dozvěděly se jak má vypadat vyvážená strava a proč je 
pro naše tělo tak důležitá. Program byl nejen zajímavý, ale i zábavný - děti si samy 
vyzkoušely přípravu několika typů svačin, na kterých si posléze pochutnaly. Jsme 
rádi, vzhledem k častým nevhodným stravovacím návykům některých dětí, že se se 
zájmem zapojovaly do diskuse i všech činností a odnesly si řadu nových poznatků, 
které jim jistě budou přínosem.

Za třídu VI. Martina Gumančíková
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Figurková školička
Každý týden probíhá ve třídě VI.A pod vedením školních psycholožek rozvojový 
program Figurková školička. Je to originální výuková metoda zaměřená na rozvoj 
rozumových schopností dětí. Metodika se opírá o šachovnici a šachové figurky, děti 
se ale neučí šachy. Šachovnice je úžasný přesně definovaný prostor, trochu složitější 
síť. V tomto prostoru je možné připravit tisíce různorodých úloh, které zahrnují 
počítání, geometrické vnímání, prostorovou orientaci, vnímání pohybu, paměťové 
úlohy, tvořivou logiku, pozornost, zrakovou a sluchovou analýzu a syntézu, 
schopnost kooperace, rozvoj jemné i hrubé motoriky atd. Děti pracují s dřevěnými 
figurami na klasické šachovnici, ale také se mohou samy stát jednotlivými figurami 
a pohybovat se v prostoru. Hlavní autorkou metodiky je mezinárodní šachová 
mistryně a zároveň učitelka prvního stupně základní školy Martina Kořenová.  Více 
na: https://www.maminka.cz/clanek/figurkova-skolicka-nova-metodika-rozvoje-
detskeho-intelektu

Tereza Vlčková, školní psycholožka

Přestávkové relaxace
Čtyřikrát týdně probíhají v pracovnách školních psycholožek přestávkové relaxace. 
Vždy o velké přestávce se mohou děti rozhodnout, zda dají přednost aktivnímu 
odpočinku ve třídě, nebo potřebují „vypnout“ v klidnějším prostředí. Za zvuků 
relaxační hudby děti absolvují řízenou relaxaci, zaměřenou na uvolnění celého 
těla, ovlivnění fyziologických funkcí a celkové zlepšení aktuální nálady. Relaxace je 
doplněna o jednoduchý příběh, který si děti představují a své představy potom 
mohou sdílet se svými kamarády. 

Děti, které takto chodí cvičit pravidelně, jsou schopny se velmi rychle a kvalitně 
uvolnit. Někteří si dokonce dokážou navodit tento stav i v domácím prostředí, 
např. před spaním. 

O přestávkové relaxace je mezi dětmi velký zájem. 

Kdy a kde

pondělí a čtvrtek - 9:40, psychologická pracovna na budově 68 (T. Vlčková)

úterý a pátek - 9:40, psychologická pracovna na budově 70 (M. Štefková)

Tereza Vlčková, školní psycholožka

https://www.maminka.cz/clanek/figurkova-skolicka-nova-metodika-rozvoje-detskeho-intelektu
https://www.maminka.cz/clanek/figurkova-skolicka-nova-metodika-rozvoje-detskeho-intelektu
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Jindy byla třída V. na skvělém představení Bylo nás pět v Divadle Radost 
a dostala jedinečnou příležitost vyfotit se s herci! Děkujeme

Cesta po Ekvádoru
Rádi navštěvujeme zajímavé, zábavné a poučné programy týkající se životního 
prostředí ve školském zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka (více na https://
www.lipka.cz). Tentokrát jsme navštívili program s názvem Cesta po Ekvádoru. 
Dozvěděli jsme se, kolik peněz si za svou těžkou práci vydělají zemědělci nejen  
v Ekvádoru v Jižní Americe, ale i zemích Afriky a Asie. Velké společnosti jim bohužel 
platí málo peněz a zemědělcům mnohdy nezbývá jiná možnost, než obchodovat  
s těmito neférovými obchodníky, které zajímá jen zisk. Stane se pak, že se na polích 
zaměstnávají i děti, protože rodina by se jinak neuživila. Poznali jsme, co je to značka 
Fair trade. Fair trade znamená v překladu spravedlivý obchod a tato společnost 
od zemědělců odkupuje kávu, kakao a banány za spravedlivou cenu, za kterou si 
mohou dovolit slušný život, kdy jejich děti budou moci chodit do školy. Spotřebitel, 
který si koupí v obchodě třeba čokoládu označenou značkou Fair trade, za ni sice 
zaplatí o trochu více peněz, než za tu „obyčejnou“, ale má jistotu, že zemědělec, od 
kterého bylo kakao odkoupeno (kakao je základní surovinou pro výrobu čokolády), 
nemusí živořit a jeho děti se mají dobře. Jaké to je být tímto zemědělcem a smlouvat 
s obchodníky s kakaovými boby si naši páťáci vyzkoušeli. (O férovém obchodě: 
https://www.fairtrade.cz)

V Ekvádoru a dalších zemích Jižní Ameriky se kácí deštný prales proto, aby na něm 
mohly vznikat plantáže s banánovníky a dalšími plodinami. Dále se ze země získává 
ropa, která je surovinou pro přepravu těchto exotických plodin loděmi k nám 
do Evropy. Naši žáci si vyzkoušeli ve hře, která tyto aktivity simulovala, jaké to je 
být gepardy, kterým rychle ubývá životního prostoru, nebo malým zemědělcem,  
kterému ropní težaři zničí 
políčko pro obživu. Žáci 
pochopili, že nemusí mít 
každý den na talíři nějaký 
exotický kousek jídla, ale 
že když si budou dopřávat 
místní potraviny z naší 
země, mohou se podílet 
na šetření životního 
prostředí. 

Za třídu V.  
Denisa Launová

https://www.lipka.cz
https://www.lipka.cz
https://www.fairtrade.cz


20 21

Divadelní okénko
Kája Šinkyřík ze třídy VI. B hraje divadlo v ochotnickém spolku. Pokud 
bude situace příznivá, pozve své kamarády na premiéru. Zatím nám 
napsal příspěvek o své roli:

Divadlo, které budu hrát se jmenuje Říkali mi Leni. Příběh se odehrává  
v Německu po 2. světové válce. České dítě Leni šlo na vychování do německé 
rodiny. Dívka má novou mámu a dva bratry, 
nikdo ji nemá rád, ať už dívky ze školy, tak ani 
její rodina. Já hraju jejího bratra Raula. Leni 
ale neví, že je češka. Poté ale do školy přijde 
židovská holčička a skamarádí se s Leni. Leni 
pak se svou novou kamarádkou zjistí, že je  
z českých zemí. Vrátí se do české rodiny, 
kde ji dlouho hledali. Píše se rok 1946.

Poznámka redakce: Říkali mi Leni je román spisovatelky Zdeňky Bezděkové z roku 1948. Získal si 

velkou oblibu nejen u nás, ale i v zahraničí, byl přeložen např. do angličtiny, švédštiny i japonštiny.

Pokračování komiksu z minulého čísla Martina Kostky ze třídy V.

Výuka na dálku ve třídě I.
Velkou „čáru přes rozpočet“ znamenalo zavření škol pro děti prvního ročníku. 
Distanční výuka jednak neposkytuje ty možnosti jako vybavená třída a vzájemný 
osobní kontakt a jednak ne všichni žáci mají rovnocenné podmínky ke vzdělávání.  
Nicméně mnozí neztratili svoji píli a snahu. Jedním takovým je například Matyášek 
Pyskatý, který úkoly plní velmi zodpovědně a píše tak krásně, že by písanky mohl 
sám předepisovat ☺.

Gabriela Petrskovská
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Pokračování komiksu z minulého čísla Tomáše Kaláta a Romana Svobody 
ze třídy V.

pobyt ve škole užívají. Zmírnil se tlak učitelů na výkon, protože je bezpředmětné 
vyžadovat naplňování „naducaného“ vzdělávacího programu, když polovina dětí ze 
třídy zůstává v distančním vzdělávání. Snad to v září doženeme…

Největší pozitivum doby karantény vnímám v tom, že jsme s mnohými dětmi  
i jejich rodiči byli paradoxně v intenzívnějším kontaktu, než dřív. Vážíme si všeho, 
co pro svoje děti děláte. Když se jim věnujete, snažíte se je rozvíjet a berete vážně 
i školní povinnosti, protože tím investujete do jejich budoucnosti. Náš cíl i Váš cíl je 
podobný. Aby děti rozvíjely své rozumové schopnosti i pracovní návyky, aby obstály 
v životě a byly šťastné.

Bohdanka Braunerová, VIII. A.

P. S. Největší radost z covid doby mám z emailu od pečující osoby jednoho z žáků. 
Velmi si jí vážím a oceňuji, co pro své milované svěřené dítě dělá. A ona mi napsala 
děkovný email. A zatím já moc a moc tleskám jí, často na ni myslím a držím jí palce.

Covidteaching
V průběhu exkurze mi cinkaly zprávy v mobilu. Od zítřka zůstávají žáci základních 
škol doma. Pandemie. Překvapení. Obavy. Na jak dlouho? Co to pro nás všechny 
znamená… Není to „kachna“?

První situace, o které svým žákům referuji: „Děti, zažíváte něco, co jsem nezažila 
já a ani Vaši rodiče. Zavírá se škola. Nevíme, na jak dlouho. Tady máte pár úkolů  
a uvidíme, co se bude dít dál. Nemějte obavy, hlavně poslouchejte rodiče…“ 

Po prvních pár týdnech, protkaných domácí izolací a obavou z nákazy, nastal čas 
hledání, jak dětem a samozřejmě i rodičům pomoci zvládnout  nové učivo. Změna 
režimu a priorit:

 Jak zpracovat ústně podávanou látku do písemné podoby? Jak rodičům pomoct? 
Který videokonferenční kanál bude nejvhodnější? Zvládnou se děti připojit? Co 
se školní zahradou, sklidí si děti v červnu hrášek? Co dělat, když mám doma děti 
školou povinné a všichni potřebujeme najednou noťas? Co je to podcast? Kolik 
práce doma žáci zvládnou, a co je vlastně nutné s nimi probrat? Kdo bude chodit 
doma do obchodu, když to má být jedna osoba? A není těm žákům doma smutno? 
V kolik můžu dát deváťákovi individuální hodinu, když se v deset nestihl ještě ani 
učesat? Co budu zítra zas vařit k obědu? Brambory na pozemcích budou to pravé, 
zadusí (prý) plevel a v září snad budeme vařit ve školní kuchyňce. S tím osmákem 
mají doma pěknou fušku, raději ho nebudu zatěžovat úkoly, už tak je s ním těžké 
pořízení. Jé, on mi fakt zareagoval a poslal slibovanou fotku, to mám radost…

Doba covidová převrátila svět vzhůru nohama, tak není divu, že i ten můj. Rodiče 
jsou učitelé a my dodavatelé studijních materiálů. Naše role je podporovat žáky  
i rodiče. Tečka. Spousta emailů, chatů, zpráv a telefonátů. Ano, dokážu si představit, 
co prožíváte. I já mám děti a dělám s nimi školu…

Prý doba krize přináší změny. Těžká doba přináší i dobré. Co přines Covid-19 
pro pedagogy? Prázdniny? Těžko, je potřeba dobrat látku ročníku. Navíc většina 
pedagogů ráda komunikuje s žáky a učí je. Mají to tak nějak v sobě. 

Ubylo konfliktů mezi učiteli a rodiči, to rozhodně. Žáci se mezi sebou neperou 
a nenarušují výuku, tedy až na nevhodné repliky (či chování, že, Kubo?) při chatu 
na videokonferencích. Někteří žáci se cítili doma v pohodě a pracovali mnohem 
intenzivněji, než ve škole. Ale nebylo jich moc. Dalším se začalo po škole stýskat 
a uměli to i přiznat. Při návratu na konzultacích panuje jiná atmosféra a žáci si 
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Ukázky deníků, které si vedli někteří žáci doma během „karantény“
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Někteří z vycházejících žáků naší školy
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Ještě jedna ukázka skvělé práce prvňáčka Matyáška

Kroužek vaření – pečení máslových sušenek


