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Vážení rodiče, milí žáci a přátelé 
školy, 
školní rok 2020/2021 se příblížil ke svému konci, a i když se do paměti nás všech 
zapíše jako rok covidový nebo také pandemický, přesto nám přinesl i mnoho 
dobrého. Toto číslo školního časopisu je toho dokladem. 

Mimo jiné jsem si uvědomila, jak rychle jsme se vždy dokázali vyrovnat se spoustou 
omezení, opatření a nařízení, kterými jsme byli pravidelně zásobováni. Také distanční 
výuku, nošení roušek a respirátorů a v neposlední řadě i antigenní testování, ze 
kterého jsem měla nejen já velké obavy, zvládli žáci společně s pedagogy skvěle. 
Opět se potvrdila pravdivost starého známého přísloví: „Všechno zlé je k něčemu 
dobré.“

Ráda bych tedy poděkovala všem žákům, pedagogům i ostatním zaměstnancům 
školy, a hlavně také rodičům za intenzivní spolupráci, díky které jsme tento náročný 
školní rok bez větších problémů zvládli. 

Všem přeji krásné prázdniny a dostatek pohody a odpočinku k načerpání nových 
sil. Buďte na sebe opatrní a chraňte si své zdraví! 

Na spolupráci v novém školním roce se těší a vycházejícím žákům úspěšný start do 
nové etapy života přeje 

    Lenka Herzová, ředitelka školy

Školní zpravodaj 

Základní škola Brno,  
Palackého třída, příspěvková organizace
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„Má rodina v dešti“ - Petr Brůža, I. třída
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Vycházející žáci ve šk. roce 2020/2021
Ve školním roce 2020/2021 vychází celkem 21 žáků. 

Vycházející se hlásili do studijních i učebních oborů, ve studijních oborech 1 žák 
skládal jednotné přijímací zkoušky. Také letošní přijímací řízení bylo poznamenáno 
pandemií.

V prvním kole přijímacího řízení bylo přijato 20 uchazečů, 1 uchazečka nebyla 
přijata v 1. kole přijímacího řízení a podala si přihlášku do kola druhého.

 

Všem našim absolventům přejeme v novém školním roce mnoho úspěchů.

Věra Piňosová, zástupkyně ředitelky

David Dvořáček, IV. třída
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Tak se s Tebou loučím, školo!
Deváťáci (IX.A) se v hodině slohu zamýšleli nad prožitými roky na 
naší „základce“

Na naši školu chodím už od první třídy. Těším se na novou školu, ale ta naše mi 
bude chybět. Budou mi chybět kamarádi, učitelé, třídní učitelka, prostě celá škola.

Rád vzpomínám, že jsme jezdili na výlety, třeba i do Prahy. Taky jsme chodili do 
knihovny, do parku, kde jsme hráli s paní učitelkou. Bavilo mě to na zahradě, rád 
tam pracuju, přehazovali jsme s Kamilem kompost. Baví mě i skákání na trampolíně. 
V tělocviku jsme vždycky běhali a jednou jsem se srazil s Kamilem a spadl jsem. 

Také jsme mohli přivítat různé návštěvy. Přišel k nám chovatel hadů, já ho držel, 
ale lekl jsem se spadl mi na koberec. Pak jsme jeli do střediska volného času do 
Lužánek, bylo to tam veliké. 

Chodili jsme do chráněných dílen a zkoušeli kompletovat krabičky podle vzoru. 
Často jsme jeli na nějakou akci šalinou a nazpět šli pěšky. Těším se, že budeme mít 
třídní rozlučku na zahradě.

Naše škola je moc dobrá, skvělí učitelé. Za těch devět let jsem tu poznal dobrý lidi, 
dobrý učitele a dobrý kamarády. To mně bude prostě chybět.                                      SŽ

„Nastoupila jsem do poloviny čtvrtého ročníku. Těšila jsem se na kamarády. Začátek 
byl pro mě těžký, než jsem si zvykla…. Měla jsem moc ráda paní učitelku Váňovou..  
Zažila jsem tu dobré i špatné chvíle…“     KP

„V první třídě jsme měli moc hezké obrázky, paní učitelka Hájková používala mnoho 
různých pomůcek k učení. Byla dobře vybavená… Ráda jsem vyráběla a chodila do 
kuchyňky. Vařili jsme, pekli pizza šneky a štrúdl…“                                         MM

Poslední neposlední zvonění
Možná jste se divili, jaký lomoz se 10. června ozýval v odpoledních hodinách 
po škole a ze zahrady. Frkačky a salvy smíchu doprovázely loučení deváťáků se 
školou. Převlékli jsme se do kostýmů, kluci se nebáli obléct do dámských šatů  
a holky nasadily kravaty a klobouky. Osmělili jsme se projít i Palackého třídou a celý 
„maškarní průvod“ skončil na zmrzlině v cukrárně. Pak nás čekalo odpoledne plné 
her a soutěží. Plánovaný happening navštívili i všichni loňští deváťáci, se kterými 
jsme se nemohli kvůli covidu setkat osobně. Ještě večer psali zprávy p. učitelkám, 
dojatí a spokojení, že se mohli do školy podívat a popovídat si s bývalými kamarády 
a učiteli. Den jsme zakončili špekáčkovým ohýnkem, kam přišli někteří rodiče a paní 
učitelka Hájková, která učila současné děti číst a psát první písmenka.

Bohdanka Braunerová

„Mně se to všechno líbilo a rád jsem viděl paní Hájkovou a jejího malýho synka.“

„Moc rádi jsme viděli loňské deváťáky, protože nám ve třídě chybí. Ale je mi líto, že 
nepřišla paní učitelka Váňová.“

„Moc nám chutnala pizza a kofola.“ 

„Bylo nám vedro, paní učitelka nás polívala vodou. Taky se mi moc líbil slalom  
v sadu mezi jabloněmi s kolečky.“

„Líbilo se mi luštění úkolů a hledání pokladu.“    IX.A
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Dopravní výchova Amavet
Prázdniny se blíží, a proto si osmáci a deváťáci byli osvěžit své dopravní znalosti 
a cyklistické dovednosti na dopravním hřišti při ZŠ Horácké náměstí, a to za 
doprovodu dvou milých a zkušených pedagogů z organizace Amavet. Kola byla 
zapůjčena na dopravním hřišti, helmy si donesli své a už to frčelo. Nejdříve teorie a 
poté i zkouška zručnosti. Například podjezd pod překážkou, přejezd přes nerovný 
terén, také slalom. Všichni si to užili a jízdy skvěle zvládli. 

Hana Vichrová

Zprávy ze školní družiny
Online družina

V době lockdownu se prezenční výuka přesunula do online prostoru. A nebyla 
sama. Přesunula se tam také školní družina. Nejprve jsme se setkávali dvakrát 
týdně, později dokonce třikrát týdně. V online družině jsme si užili spoustu srandy! 
Cvičili jsme, hráli různé hry, odezírali ze rtů, zacvičili si jógu a dokonce jsme měli 
speciálního hosta, který nás učil JUDO! I když jsme se nemohli potkat osobně, těšili 
jsme se na každé další setkání a myslím si, že na online družinu budeme všichni  
s úsměvem na tváři vzpomínat.

Vodní bitva

V jeden horký letní den se na 
školní zahradě odehrála vodní 
bitva, jakou zahrada nepamatuje. 
Přestože se děti do boje pustily 
s maximálním zápalem, pravidla 
zápasu dodržovaly a nikdo 
nepřišel k nejmenší újmě. V prvním kole se proti sobě postavili všichni proti všem. 
Po krátké pauze na občerstvení a odpočinek proti sobě bojovali žáci a paní učitelky. 
V bitvě jsme nakonec vyhráli úplně všichni, protože jsme si užili spoustu legrace. 
Trochu jsme se v těchto vedrech osvěžili a zažili odpoledne, na které budeme 
všichni ještě dlouho vzpomínat.

Za všechna 3 oddělení školní družiny Andrea Musilová

Žáci tříd IX.A a VII.A
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Den Země 22. dubna
 Jsme velmi rádi, že i v tomto školním roce jsme nakonec mohli společně 
oslavovat Den Země - ekologicky motivovaný svátek, upozorňující nás na dopady 
ničení životního prostředí. 

 Letošním cílem Dne Země ZŠ Palackého bylo vydat se do přírody 
prostřednictvím naučných stezek v našem domovském Brně a jeho blízkém okolí.

 Každá třída měla možnost zvolit si ze 14 naučných stezek a vydat se 
prozkoumávat chráněná území, přírodní rezervace, kouzelné studánky a dozvědět 
se spoustu zajímavostí, anebo třeba jen pozorovat lesní zvěř v místních oborách.
Zdatnější žáci z druhého stupně naší školy se vydali k rozhledně Babí lom, 
samozřejmě ekologicky a odměnou jim byl nádherný výhled až k Pálavě. 

 Své zážitky poté, v rámci výuky českého jazyka, zpracovali v krásných 
slohových pracích viz ukázka Ondry Urbana, žáka VII.

Neváhejte a vydejte se také do přírody prostřednictvím naučných 
stezek, určitě budete nadšení tak jako my.

Pár tipů:

Brněnská lesnická naučná stezka 
Naučná stezka obora Holedná 
Babí lom 
U Mravence Lesíka 
Akátky 
Naučná stezka Kamenný vrch 
Naučná stezka Údolí Kohoutovického potoka 
Naučná stezka Hrad Veveří 
Naučná stezka Jelení žlíbek u Brněnské přehrady 
Naučná stezka Brněnská přehrada
Medlánecká naučná stezka Brno 
Stezka zdraví Lelekovice 
Lesní naučná stezka Po stopách Sýkorky Mokrá Hora 

Lesní naučná stezka u Jezírka Soběšice 

Martina Gumančíková, koordinátorka EVVO 
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Co nového na naší zahradě?
 V době distanční výuky se nám podařilo prořezat část jabloní, zvlášť 
překážející a suché větve. Určitě poznáte, že se vám sadem lépe chodí. Letošní 
úroda jablíček bude menší, některé stromy plodí každý druhý rok. Odborný 
tým s motorovou pilou vyřezal náletové dřeviny, suchou hrušeň a planý ořešák  
s nevalnými plody. Na jeho místě jsme zbudovali nový malý kompost z palet. Ten 
bude sloužit především na padaná jablka. Samozřejmostí je pohazování zeminou, 
trávou a plevelem bez semeníků.

 Nahradili jsme uschlé stromy novou výsadbou – máme švestku, meruňku 
a ořešák. Jestli se jim povede, příští jaro jim zkusíme vybrat jména. Prostříhali jsme 
hortenzie, okopali, zúrodnili kompostem a posázeli okrasný pás u parkoviště. 
Můžete obdivovat první vykvetlé kosatce. Také plánujeme podzimní výsadbu trsů 
trvalek - kolem plotu pozemku. Pokud máte přerostlé rostliny, nevyhazujte je, rádi 
z nich vytvoříme barevný květinový pás.

 Starý kompost je třeba zcela vytěžit a překatrovat. Zadní prkna jsou zteřelá, 
zahradní odpad se sype sousedům na pozemek. Děkuji všem silným chlapcům, kteří 
se této aktivitě v hodinách pracovní činnosti věnují, dostanou sladkou odměnu. 
Kompost použijeme na zúrodnění záhonů.

 Mám velkou radost ze záhonků, kterým se věnujete, jsou jako ze škatulky. 
Česneku se velmi daří, hrášek bohužel neroste kvůli počasí tak rychle. Snad se 
počasí umoudří, abyste se dočkali odměny v podobě sladkých zdravých plodů. 
Někteří vsadili kartu na podzimní dýně hokaido, jiní zkouší pěstovat zelené fazolky, 
které navíc obohatí půdu dusíkem. Sklidili jsme první várku bylinek, snad je budeme 
moci prodávat na tradičním 
jarmarku, jak bývalo zvykem.

 Užívejte si naší 
krásné zeleně ve vnitrobloku, 
pozorujte přírodu a přiložte 
ruku k dílu. Však v sadu na 
vás čeká odměna v podobě 
prvních zralých třešní.

Bohdanka Braunerová
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Exkurze do hlavního města
Dne 27. května se vydala naše třída na exkurzi do Prahy.

 Ráno jsme nastoupili na vlak, cestu v kupé jsme si zpříjemnili dobrým 
občerstvením, které nám milé stewardky přinesly (někdo stihnul sníst i své vlastní 
zásoby z domova, které maminky připravily na celý den), zkrátka byla zábava a aniž 
bychom se nadáli, už jsme vystupovali v Praze.

 Po příjezdu jsme se prošli po Václavském náměstí a následoval přesun 
metrem na zastávku Hradčanská. Metro, pro některé z nás, bylo první atrakcí 
velkoměsta – fotilo se, natáčelo .. no, byli jsme rádi, že nám zůstalo trochu místa na 
SD kartách a hlavně nějaká energie v bateriích dokumentujících přístrojů :)

 Od zastávky naše cesta mířila přímo na Pražský hrad, prošli jsme 
bezpečnostní prohlídkou, naštěstí všichni:) I když někteří blikali a svítili červeně! Asi 
reakce na amalgánové zubní výplně :)

 Prohlédli jsme si Chrám sv. Víta, nádvoří Hradu, vyfotili se s hradní stráží, 
k naší smůle pan prezident sice přítomen byl, avšak zcela zaneprázdněn, tak nám 
nezbylo, než se plynule přesunout na Kampu, kde jsme doplnili energii pokrmy z 
nejmenovaných řetězců rychlého občerstvení.

 A honem ještě kouknout na Lennonovu zeď, protože jinak bychom ten 
Karlův most nemuseli zvládnout suchou nohou… štěstí při nás stálo a vlastně se 
nám blýskalo na lepší časy a spadlo jen pár kapek – kapek štěstí.

 Někteří z nás počítali vteřiny a kroky na Staroměstské náměstí … a valná 

většina z nás, která se nezdržela na toaletách spatřila i věhlasný Orloj v plné kráse.

 Čas nás začal trochu tlačit, ovšem jistota, že sv. Václav na nás na konci 
Václavského náměstí počká, nám dovolila doplnit si zásoby do vlaku, opět  
v nejmenovaných řetězcích rychlého občerstvení.

 Ještě pár společných fotek u Národního muzea a šupem pěškobusem na 
vlak a domů do Brna!

Za kolektiv třídy VII. Martina Gumančíková

Práce školních psycholožek v období 
lockdownu
 Náročné období jarního uzavření naší školy vytvářelo velký tlak na psychiku 
našich žáků, jejich rodičů, ale i pedagogických pracovníků. Školní psycholožky 
nemohly zahálet - bylo nutné dopilovat nový systém online psychologické péče, 
který byl ve škole nastaven již během podzimního uzavření školy. Chtěly jsme 
nabízet stejnou péči, jako v běžných časech. 

Každotýdenní kroužky Komunikace se zaměřením na sociální a emoční dovednosti 
byly zařazeny mezi ostatní předměty do online rozvrhu. Každé z dětí tak mělo 
možnost minimálně jednou týdně sdílet se svými spolužáky své radosti i trápení. 
Také individuální péče o vybrané žáky pokračovala dál, často v podivných denních  
a večerních hodinách a na různých platformách dle přání konkrétních dětí. Speciálně 

pro covidové období vznikla neformální skupina 
Pokec, kde si děti předávaly nápady, jak smysluplně 
zahnat nudu. Kariérové poradenství, které po novém 
roce vrcholilo, bylo třeba ušít na míru pro každého 
žáka zvlášť.

 Po prvních týdnech a různých technických 
nezdarech jsme zjistily, že online se dá povídat, 
přemýšlet, učit se, ale i relaxovat, hrát na schovávanou, 
zpívat a tančit, společně svačit, smát se i plakat. Byla to 
cenná zkušenost. 

Tereza Vlčková, školní psycholožka
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Školní výzva Běh pro Paměť národa 
 V květnu 2021 se naše škola zúčastnila výzvy Běh pro Paměť národa  
(https://www.behpropametnaroda.cz).

Co je to Paměť národa?

Jde o jednu z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě. Veřejnosti 
je přístupná online od roku 2008 jako databáze pamětníků, kteří byli přímými 
svědky událostí 20. století (více na stránkách https://www.pametnaroda.cz/cs).  
V tomto archivu si můžete najít nahrávky pamětníků, kteří vyprávějí o okamžicích 
svého života, na které by se nemělo zapomenout  
(2. světová válka, holocaust, nacismus, komunismus…). 
Svědectví lidí je potřeba zaznamenat pro další generace, 
aby nebyla historie zapomenuta. Tvorba nahrávek  
i celého archivu stojí peníze, a ty je potřeba někde 
získat. Provozovatelem sbírky Paměť národa je nezisková 
organizace Post Bellum (latinsky „po válce“), která získává peníze od dárců, dále 
spolupracuje s Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů. 

Jak přispěla naše škola?

Za každý uběhnutý kilometr přispěli partneři akce 1 Kč na sbírku Paměť národa. 
Peníze věnovaly firmy, které se staly partnery této výzvy. Uběhnuté kilometry 
každá škola musela prokázat. Bylo nutné běžet s jakoukoliv běžeckou aplikací, která 
zaznamenává váš běh, záznam z této aplikace pak učitel nahrál na stránky zřízené 
k této akci, a tak probíhalo soutěžení v běhu mezi školami. Naši žáci společně  
s pedagogy za květen uběhli dohromady 147 kilometrů, což je vzhledem k malému 
počtu žáků na naší škole (oproti jiným) slušný výsledek. Jsme rádi, že jsme se 
mohli zúčastnit akce pro dobrou věc a zároveň si zasportovat a udělat tak něco 
užitečného pro naše těla i mysl. 

Celkový výsledek výzvy

Výzvy se zúčastnilo celkem 85 škol z ČR, ty dohromady díky partnerům přispěly 
Paměti národa částkou 46 435 Kč. Běh pro Paměť národa nebyl jen výzvou pro 
školy, ale mohli se ho účastnit i jednotlivci či firemní týmy, které přispěli tím, že 
zaplatili startovné. Dohromady se takto vybral více než 1 milion korun. Výtěžek  
z běhu umožní uchovat stovky dalších příběhů politických vězňů, válečných veteránů, 
obětí holocaustu, disidentů a všech bojovníků za svobodu.

Denisa Launová
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Zprávy ze třídy II. 
Běh pro Paměť národa

Třída II. se zapojila do Školní výzvy Běh 
pro paměť národa 2021. Každý uběhnutý 
kilometr přispěje na budování sbírky na 
natáčení pamětníků a dokumentování 
příběhů 20. století. Pomocí běžecké aplikace 
i naši žáci přispěli na tuto věc. Běžecké 
výkony byly sice trochu nevyrovnané, ale 
nadšení bylo velké. Nejvytrvalejším běžcem 
byl Adámek Zajíček, který po celou dobu 
držel tempo a uběhl stanovenou trasu až do 
konce. 

Výhra ve výtvarné soutěži

Velkou radost nám udělala výhra Matyáška Pyskatého ve výtvarné soutěži Požární 
ochrana očima dětí a mládeže, kterou pořádalo Okresní sdružení hasičů Brno. 
Zadání znělo „Zásah hasičů při dopravní nehodě na železničním přejezdu“. Matyho 
výkres byl opravdu povedený a výhra mu právem náleží.

Za třídu II. Gabriela Petrskovská

Exkurze - kariérové poradenství
V rámci projektu INSPIRO – Inspirace v odlišnosti – proběhly v prosinci tohoto 
školního roku následující profesní exkurze: cukrář, práce v televizi, truhlář a elektrikář. 
Kvůli situaci s koronavirem nebylo možné vyrazit do terénu na pracoviště, podařilo 
se ale zajistit exkurze na půdě školy. Exkurzí se účastnili žáci 7., 8. a 9. ročníku. 
Pracovník, který danou profesi představoval, prezentoval v jedné třídě, do dalších 
tříd se exkurze vysílala online. Exkurze byly velmi praktické a interaktivní. Žáci se 
hodně ptali, diskutovali a některé činnosti si měli možnost vyzkoušet, např. vrtání, 
broušení, natáčení reportáže, kvíz cukrářských nástrojů.

Martina Štefková, školní psycholožka
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Lanové centrum
Na konci školního roku jsme s dětmi v rámci letošního zakončení kroužku 
Komunikace navštívili Lanové centrum Proud (https://www.lanovecentrum.cz/cs/). 
Všichni byli neuvěřitelně šikovní a stateční.

Tereza Vlčková


