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Vážení rodiče, žáci a přátelé školy!
Další číslo školního časopisu je tu a s ním i milá povinnost informovat vás  
o aktuálních novinkách na vzdělávacím poli naší školy. Mé velké přání, aby se tento 
školní rok co nejvíce podobal těm, které jsme prožívali v době „před covidem“, se 
bohužel naplnilo jen částečně. Podstatné však je, že jsme se s protiepidemickými 
opatřeními naučili obstojně fungovat a mnohdy nás ani náhlé organizační a jiné 
změny vůbec nepřekvapují. 

 Denně se snažím vidět a připomínat si vše, co se ve škole daří a co nám 
v této nelehké době přináší radost a zlepšuje náladu. Zcela určitě mezi to patří  
i úspěšná realizace našich dlouhodobých plánů, které jsou zaměřeny na postupné 
zvelebování školy. V průběhu letních prázdnin byla provedena výměna podlahové 
krytiny v pěti třídách, jídelně, sborovně a dvou kancelářích. Tyto prostory jsme stihli 
před zahájením školního roku také vymalovat a o podzimních prázdninách obložit 
jídelnu barevnými keramickými obklady. Nyní dovybavujeme poslední dvě třídy na 
budově 68 kvalitními dataprojektory s projekčními plátny a zároveň přecházíme 
k jinému poskytovateli internetových služeb, který nám umožní navýšit rychlost 
přenosu dat. Také intenzivně řešíme problém navlhajícího suterénu na budově 68. 
Do konce ledna 2022 bychom měli obdržet kompletní projektovou dokumentaci, 
která bude podkladem pro jednání se zřizovatelem o poskytnutí finančních 
prostředků na samotnou realizaci navržených sanačních prací.

 Budova školy a její vybavení hrají při vzdělávání žáků velkou roli, ale bez 
učitelů, asistentů pedagoga, vychovatelů, ale také provozních zaměstnanců by nic 
nefungovalo tak, jak má. Proto jsem moc ráda, že naše řady začátkem školního roku 
posílilo 8 nových zaměstnanců. Jak by se nám však asi učilo, kdybychom ve škole 
neměli ty nejdůležitější – naše žáky!  Těší mě, že třídní kolektivy doplnilo 15 nových 
žáků, z toho 6 dětí nastoupilo do 1. třídy. Všem novým žákům i zaměstnancům 
přeji, aby se jim na naší škole dařilo a byli zde rádi!

 Vážení rodiče, žáci a pracovníci školy, 

blíží se konec roku 2021. Ráda bych vám všem poděkovala za neutuchající vnitřní 
sílu podílet se na řešení a hlavně zvládnutí všech náročných a často nečekaných 
situací v tomto nelehkém období. Zároveň vám ze srdce přeji, ať prožijete vánoční 
svátky se svými blízkými, naplněni pohodou, vzájemnou úctou a láskou. 

Do nového roku 2022 vám přeji hlavně pevné zdraví a hodně důvodů k radosti! 

  

Školní zpravodaj 

Základní škola Brno,  
Palackého třída, příspěvková organizace

Školní rok 2021/2022, podzim-zima 2021

Obrázek na obálce: Dawud Basbous, tř. III. 

Sazba a grafika: Denisa Launová
Lenka Herzová, ředitelka
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Drakiáda V.B
 Byl den 26. 10. a všichni se moc těšili na výlet. Byl podzim a bylo docela 
teplo. Tak jsme šli. Moc se někomu nechtělo, ale nakonec to bylo prima. Na výletě 
jsme pouštěli draky. Pouštění draků byla velká legrace. Vítr moc nefoukal, ale pořád 
to byla zábava. Potom jsme šli zpátky do školy. Všichni jsme byli unavení. A tak jsme 
se po dlouhém výletě všichni těšili domů.

Tobiáš Holubář, žák V.B

Kroužek vaření 
 Tento zájmový kroužek je velmi oblíbený. Letos je pouze jedna skupina 
žáků druhého stupně, kteří se chtějí naučit připravovat různorodé pokrmy. 
Vaříme podle přání nadšených kuchtíků. Uvařené 
pokrmy s chutí spořádají, co nesní, nabídnou druhý 
den spolužákům a navrhují další možné menu.   
K nejoblíbenějším jídlům patří  řízek a palačinky. 

Jana Staňková

Žáci při zpracování úrody jablek ze školní zahrady,  
oblíbený jablečný puding s piškoty
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Kroužek zahradničení
Letos jsme nabídli žákům možnost pobývat po vyučování na naší školní zahradě  
a v sadu. Sešla se šestice pracantů, sesbírali např. 80 kg jablek, ze kterých se vylisovalo 
(v moštárně) padesát litrů moštu. Máme již nasázený česnek, který se loni (přes 
nepříliš česnekové počasí – bylo deštivo) osvědčil. Také pracujeme na tvorbě pásu 
trvalek podél plotu, apod. Jsem ráda, že s mladými zahradníky mohu trávit čas. 
Práce je baví a zajímají se i o rostliny, které na pozemku vidí. 

Bohdanka Braunerová

Podzim na školním pozemku
Podzimní čas na zahradách je čas sklizně a příprav na zimu. Jako každý rok hodně 
času věnujeme sběru a zpracování jablek. Jablka dětem chutnají, využívají je také při 
pečení a na sušení křížal. Poslední jablka paní učitelka Vichrová odvezla do moštárny 
v Bystrci, kde nám za úplatu vylisovali 50 litrů moštu. Děti, které se sběru jablek 
zúčastnily, dostaly mošt do tříd. 

Na pozemku se dobře urodily brambory, paradoxně 
měly nejvyšší výnos ty zapomenuté z loňska. Dýně 
hokkaido příliš nenarostly, zato zelené fazolky zaplodily 
výborně. Letní přerostlý plevel jsme již zlikvidovali, 
záhonky jsou poryté. Ořechů byla spoustu, jsou 
však pokryté černou slupkou. Strom napadla houba 
Gnomonia leptostyla, opadané listí je nutné důkladně 
shrabat a dát na kompost. Zkusíme půdu i povápnit  
a prosypat dřevěným popelem z popálených dřevin, 
snad strom zachráníme. Pokud sušíte doma skořápky  
z vajec, můžete je rozdrcené nosit do kompostů.

Osmáci pokáceli jednu nadbytečnou neplodící jabloň a zasadili místo ní novou 
slivoň, kterou přinesl pan školník. Řada tříd pomáhala s přehazováním kompostu, 
pak p. uč. Šmídek mohl upravit zadní stěnu kompostu. Nyní je vše připraveno ke 
skladování listí z celého školního pozemku. Budeme ho prohazovat štěpkou, která 
vznikla prořezáním kaštanů a dalších vzrostlých stromů. Drť z větví použijeme i na 
mulčování okrasného květinového záhonu, který díky VIII. A vzniká podél plotu 

pozemku. 

Díky aktivitě paní zástupkyně Piňosové byl pokácen 
uschlý ořešák a náletový jasan, který stínil pozemku. 
Také bylo odřezáno roští kolem parkovacích míst. 
Vznikla obrovská hromada větví, na kterou se  
v rámci projektového dne vrhli Jan Kejda a Erik Pinčiar  
z 8. B. Zjistili, že někdy je těžší oheň založit než uhasit, 
zvlášť, když se jedná o čerstvé klestí. Díky pomoci  
p. uč. Vaďurové a pana školníka kupa větví zmizela za tři 
hodiny pálení. Drobné větve a listí sesbírali žáci třídy paní 
učitelky Pospíšilové, pracovali jako draci.

Děkuji všem za aktivní péči o zahradu, je to na ní znát.

Bohdanka Braunerová
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Halloween ve 3. oddělení družiny
 Na konci října se školní družina proměnila v tlupu strašidel a příšerek. 
Všichni jsme si pořádně zastrašili, zatancovali, zasoutěžili a zasportovali. Užili jsme si 
spoustu legrace v tělocvičně proměněné na temné a čarovné doupě. Další speciální 
dny a oslavy v družině nás ještě v průběhu školního roku čekají a my se na ně moc 
těšíme! 

Denisa Launová

Akce třídy VIII.
 

Hana Danielová, žákyně VIII. tř.
a p. uč. Martina Gumančíková
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Karolína Kovářová, žákyně VIII. tř.
a p. uč. Martina Gumančíková

Aneta Drápalová, žákyně VIII. tř.
a p. uč. Martina Gumančíková
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Soutěž ve sběru papíru

Nej ekolog ZŠ Palackého 2021/2022

Probíhá: září - květen

Vybíráme: jakýkoliv sběrový papír, svázaný a podepsaný (jméno + třída),  
nad 50 kg – dle domluvy.

Kde: každý den 7:40-8:00 hod., budova 68 (Martina Gumančíková)

Vyhodnocení: červen 2022 na Školních slavnostech.

Odměna: hmotný dar (individuálně zvolený), ocenění paní ředitelky.

Předem velmi děkujeme za spolupráci a pomoc Vašim dětem  
s realizací.

Naši nováčci 
Ahoj všichni, 

my se ještě neznáme. Jsme tady totiž první rok. Nastoupili jsme 1. září a asi správně 
hádáte, že jsme děti z první třídy. Od září jsme se toho spoustu naučili. Už umíme 
první písmenka, slabiky, a dokonce také nějaká slova. A zvládneme počítat od  
0 do 5! Ve škole nás to moc baví, ale nejradši stejně máme vycházky, „pracák“  
a „tělák“!

Andrea Kropáčková
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Klub zábavné logiky a deskových her
Letos jsme dostali příležitost otevřít hned dva kluby deskových her. Zkušená paní 
učitelka Bednářová otevřela klub pro druhý stupeň, já jsem se zaměřila na mladší 
žáky od 2. do 5. třídy. Kluby probíhají každý čtvrtek a myslím, že to jsou společná 
odpoledne plná pohody, na která se všichni těšíme. Každou schůzku se na začátku 
učíme a poté hrajeme novou hru, později děti dostanou prostor vybrat si hru 
podle sebe. Celý půlrok děti soutěží o nejlepšího hráče klubu, sbíráme kroužky do 
náhrdelníku vítěze. Kdo na konci pololetí bude mít nejdelší náhrdelník, získá věcnou 
cenu. V klubu hodnotíme kromě výhry ve hře také chování a přátelského ducha. 
Nyní se nacházíme v půlce našeho soutěžení a boj je vyrovnaný, tak uvidíme, jak to 
celé dopadne.

Pavla Andrašková

English party
je klub komunikace v cizím jazyce, kde se pravidelně setkáváme s některými dětmi 
prvního stupně, které mají zájem si upevnit či rozšířit svoji angličtinu nebo se s ní 
úplně poprvé seznámit. Program aktivit je pestrý. Začínáme vždy úvodní konverzací 
na přivítání, zábavným způsobem se naučíme nějaká nová slovíčka či věty, které pak 
formou hry procvičíme. Setkání doplňujeme krátkým videem s pohádkou nebo 
jednoduchým příběhem, kde se zaměřujeme hlavně na poslech. Máme-li k dispozici 
tělocvičnu, rozšíříme aktivity o pohybové hry s angličtinou, na které nám třída 
nestačí. A jelikož máme v názvu klubu „party“, vždy si vylepšíme náladu drobným 
občerstvením. 

Gabriela Petrskovská

Školní poradenské pracoviště
Školní poradenské pracoviště funguje každý rok v pravidelném rytmu, který kopíruje 
potřeby našich žáků. Nejinak je tomu i letos.

 První zářijové týdny se noví žáci a pedagogové seznamovali v rámci 
hravých adaptačních programů vedených školními psycholožkami a školní speciální 
pedagožkou. Snažili se navzájem poznat, vytvořit ducha sounáležitosti, vnímat se 
jako celek, třídní kolektiv.

 V prvních týdnech se školní psycholožky seznamovaly i s rodiči nových 
žáků - individuálně se setkávali při anamnestických rozhovorech, společně mapovali 
minulost dětí a plánovali další speciálně pedagogickou a psychologickou péči.

 Již od září je zvláštní péče věnována vycházejícím žákům. V průběhu 
podzimu proběhly kariérově-poradenské rozhovory s rodiči. I přes nepříznivou 
epidemiologickou situaci se podařilo zrealizovat několik 
návštěv středních škol, které děti zajímají. Byly to SŠ F.  D. 
Roosevelta, SŠ Kamenomlýnská, SŠ polytechnická - Jílová, SŠ 
Gellnerova.

 Celý školní rok probíhají kroužky Komunikace  
a individuální sezení s vybranými žáky.

Tereza Vlčková

Cvičení: jak vypadá radost

Adaptační program Arrow Game 
v Lanovém centru Proud

Adaptační 
program ve třídě



16 17

Dopravní nehoda!
Takhle jednou šel Jakub ven a v ruce měl telefon a v uších sluchátka. 

Jakub rád poslouchal hudbu venku a moc nevnímal okolí. Najednou přecházel přes 
silnici – a jelo auto. Jelo příliš rychle a Jakub se nerozhlédl a šel. Ale auto bylo 
rychlejší a srazilo ho. Jakub ležel na zemi a plakal. Potom pán otevřel dveře auta  
a byl v šoku. Rychle zavolal sanitku. Řekl, co se stalo. Potom udělal to, co mu řekli 
záchranáři a čekal. Potom Jakuba odvezli do nemocnice. Byl tam čtrnáct dní. A za 
čtrnáct dní šel domů a zapamatoval si, že telefon na silnici nemá mít v ruce a má 
se rozhlédnout.

Dávejte pozor na silnici a rozhlédněte se!

Klaudie Rácová 9. ročník 

Dopis dětem
Ahoj!

Jmenuji se Filip a chci vám něco říct.

Jak u nás na ulici opravovali dům, lešení bylo postaveno přes celý chodník a byla 
tam značka, že se má přejít na protější chodník. Ale lidi chodili podél toho lešení 
po silnici. Jednou se ozvalo zvonění šaliny a bylo slyšet, jak brzdí. Srazili tam člověka, 
který právě neuposlechl značku. Přijela sanitka, policie i hasiči. Když ho ošetřil 
doktor, tak ho odvezli. Za dva dny zemřel. Dozvěděl jsem se to, protože na místě 
nehody byly svíčky a kytky. Vyprávím vám to proto, abyste byli opatrní a nepřehlédli 
označení, když je velká překážka na chodníku.                                                                                                                              

Dávejte na sebe pozor!

Ahoj Filip

Filip Winkler 8. ročník

Literární soutěž
Literární soutěže ,,ZEBRA SE ZA TEBE NEROZHLÉDNE“ Markétiny 
dopravní výchovy se úspěšně zúčastnili žáci VIII.A – Klaudie Rácová a Filip Winkler.

Filipovi se dokonce podařilo obsadit 3. místo v krajském kole soutěže. Gratulujeme!

Přečtěte si úspěšné literární výtvory Klaudie a Filipa na protější straně.

Hana Vichrová
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Vzpomínka na léto: Škola potápění
Ještě minulý školní rok těsně před letními prázdninami nás navštívil profesionální 
potápěč. Žáci měli možnost si prohlédnout potápěčskou výstroj, vyzkoušet si, 
jak těžké je závaží, které potápěči používají pro snazší ponor a mohli se také na 
cokoliv zeptat. Všichni jsme byli překvapení, kolik zkušeností pan potápěč má a že 
se dokonce potápěl se žraloky, kteří prý nakonec nejsou tak nebezpeční, jak jsme 
si původně všichni mysleli. 

Jenifer Svitavská

Zážitky třídy VII.A
Při vycházkách mimo školní budovu často potkáváme nejrůznější celebrity.  
Posledně se nám povedl zcela mimořádný „úlovek“. Při cestě z knihovny jsme na 
ulici Kobližné potkali světově proslulého módního návrháře Osmanyho Laffitu. Byl 
milý, přátelský, hezky voněl a ochotně se s námi vyfotografoval. 

Setkání nás inspirovalo k malé třídní  módní přehlídce (foto dole).

Eva Doležalová
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Výtvarná soutěž 
Během školního roku mají děti možnost se zúčastnit mnoha výtvarných soutěží. 
Jednu výtvarnou představila paní učitelka Vichrová třídě VI. Soutěž nesla 
název DÉŠŤ - BRNO - DĚTI a jejím cílem bylo rozšířit u žáků povědomí  
o přínosech využití srážkové vody ve 
městech. Vyhlášena byla Magistrátem 
města Brna, odborem životního 
prostředí a ZUŠ Pavla Křížkovského 
v Brně. Do této soutěže jsme 
odeslali jedno umělecké dílo od 
kolektivu autorů z VI. - Jana Stokláska  
a Michala Genszkého.

Na konci zasedla odborná porota 
soutěže. Naši hoši se se svým 
výtvorem umístili v krásném 
stříbrném pásmu. Dne 30. 11. jsme 
s hochy zašli na slavnostní vyhlášení 
s vernisáží. 

Oběma hochům velmi gratulujeme  
a přejeme mnoho dalších úspěchů 
nejen ve světě umění!

Pavla Andrašková

Další výhra v soutěži
Ve výtvarné soutěži, pořádané Krajským sdružením hasičů, již na jaře uspěl Matyáš 
Pyskatý ze třídy III., kde získal 1. místo. Téma znělo „Zásah hasičů při nehodě 
na železnici“. Svůj úspěch si zopakoval, kdy obsadil i stříbrné místo v krajském 
kole. Pogratulovat a cenu předat mu osobně přišel zástupce Krajského sdružení 
hasičů. A my se k veliké gratulaci Matymu připojujeme!

Gabriela Petrskovská



22

Přišla zima a vánoční čas... 

Jak se těšíte na Vánoce?
Žáci VI.B nám napsali:         

Mám rád Vánoce, protože padá sníh, dostávám hodně dárků, zdobíme strom, 
chodíme na vánoční trhy, nechodí se do školy, nemáme DÚ a můžu si dělat co chci. 


