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Vážení rodiče, přátelé školy 
a milí žáci!
Dny do ukončení školního roku 2021/2022 jsou sečteny 
a všichni netrpělivě vyhlížíme den D, kdy žáci obdrží svá 
vysvědčení a rozjedou se na prázdniny. Zdá se mi, že tento 
školní rok byl zase o kapku rychlejší než ten předešlý. Snad je 
to tím, že jsme konečně mohli zrealizovat spoustu akcí, které 
byly v předchozích dvou letech z důvodu proticovidových 
opatření zapovězeny.

Jsem moc ráda, že po celý školní rok bez omezení fungovaly 
zájmové kroužky, činnost obnovil školní parlament, zrealizovali 
jsme většinu našich tradičních celoškolních akcí  – vánoční 
jarmark, velikonoční dílny, školní slavnost i literárně-recitační 
soutěž. Pedagogové začali opět využívat nabídek různých institucí a obohatili výuku 
žáků účastí na různých výukových i zábavných programech. O mnohém se dočtete 
na následujících stránkách. 

Nyní jsou před námi dny zaslouženého volna – 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 nové síly a energii pro nadcházející školní rok. 

Vycházejícím žákům přeji hodně štěstí a úspěchů na jejich nových školách! 
Doufám, že na nás budou vzpomínat jen v dobrém a přijdou se s námi podělit  
o své nové zkušenosti, které získají při přípravě na budoucí povolání. 

Mějte se moc hezky a dávejte na sebe pozor!

Na setkání v novém školním roce 2022/2023 se těší 
Lenka Herzová, ředitelka školy
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Hlášení od našich prvňáčků
Z nováčků se z nás pomalu stali mazáci. Už naši školu dobře známe, prošli jsme 
kdejaký kout, poznali spoustu dalších dětí a učitelů. Naučili jsme se už všechna 
písmenka, počítáme už do 20 a povedlo se nám vypěstovat naše první ředkvičky. 
Zúčastnili jsme se dne bláznivých účesů, užili si školní slavnost, byli jsme ve hvězdárně, 
ustáli jsme apríl, který na nás paní učitelky nachystaly, vylezli jsme na rozhlednu, 
uklízeli jsme Medlánecký kopec a prošli jsme spoustu dalších výletů. A další nás 
ještě čekají. Celkově jsme letos měli spoustu zážitků a už se nemůžeme dočkat, až 
budeme ve druhé třídě!

Andrea Kropáčková

Výlet do Prahy
Ve čtvrtek 16. 6. se třída VII. zúčastnila celodenního výletu do Prahy. V brzkých 
ranních hodinách jsme se sešli na vlakovém nádraží v Brně a vyrazili směr hlavní 
město. Po tříhodinové cestě vlakem jsme byli na místě a vyrazili jsme rovnou na 
Václavské náměstí. Pověděli jsme si něco málo o historii, ale jelikož nastal čas oběda, 
zamířili jsme na jídlo. Poté jsme se vydali na Pražský hrad, obdivovali katedrálu  
sv. Víta a krásný výhled na celé město. Cestou dolů jsme šli přes zámecké schody 
až jsme dorazili ke slavnému vodníkovi na Kampě a k Lennonově zdi. Zavzpomínali 
jsme na hodinu hudební výchovy a na nejslavnější písně Johna Lennona a potom 
už jsme pokračovali na Karlův most, o kterém jsme si od spolužáka poslechli krátký 
výklad. Pěšky jsme se přesunuli ke Staroměstskému orloji a vyčkávali, až odbije  
15. hodina. Jelikož byl horký den a v nohách jsme již měli pár kilometrů, rozhodli 
jsme se odměnit výbornou zmrzlinou a potom už jsme vyrazili metrem (nebo jak 
by řekli naše děti „podzemní šalinkou“) na Florenc. Nasedli jsme na autobus, ve 
kterém nás čekala sice dlouhá cesta domů, ale jelikož jsme všichni byli plní zážitků, 
utekla velmi rychle. Děti vystupovaly v Brně spokojené a ptaly se, proč na takové 
výlety nejezdíme častěji. Myslím, že se výlet extrémně vydařil, všichni jsme měli 
skvělou náladu, navštívili jsme spoustu míst a maximálně jsme si tento den užili. 

Petra Horalíková 
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Bylo nebylo rovnátko
 Ve městě žilo malé rovnátko. Jednoho dne si řeklo, že půjde na výlet.  
A tak šlo. Zabalilo batoh. Sedlo na vlak. Jelo a cestou se dívalo na mapu. Po hodině 
vystoupilo na nádraží.
 Turistický rozcestník ukazoval na blízký hrad Pernštejn. Vydalo se na hrad 
po značce. Cesta vedla do kopce. Na kopci stála brána, v bráně stála pokladna, 
rovnátko se leklo, protože za pokladnou seděla sova.
„Kam jdeš, rovnátko?“
„Chtělo bych vstupenku.“
 Rovnátko si prošlo celý hrad a pak pokračovalo dál. U hradu stála restaurace, 
když ji rovnátko uvidělo, dostalo hlad, a tak se šlo najíst. Rovnátko si objednalo 

řízek s bramborovým 
salátem a pití. Pak se 
rovnátko vydalo do 
prodejny suvenýrů, aby 
si koupilo turistickou 
známku a pohlednici, 
potom sešlo zpátky 
z kopce a odcházelo 
na vlak. Dnešní výlet 
se moc vydařil. Za 
chvíli sedlo do vlaku  
a ujíždělo zpátky domů. 
 Rovnátko dorazilo 
domů, hodilo batoh do 
kouta a šlo na nákup. 
Šlo koupit nové šaty. 

Ukázalo se, že výběr šatů je velmi malý, a tak si raději koupilo plavky s květovaným 
vzorem. Na nic nečekalo a vyrazilo na blízké koupaliště. Voda byla teplá. Sluníčko 
svítilo a zmrzlina se prodávala mražená. Odpoledne ale přišla bouřka. Nebe se 
najednou zatáhlo, začal foukat silný vítr, zahřmělo, zablýsklo se a začalo prudce 
pršet. Rovnátko se rychle utíkalo schovat. Netrvalo ale dlouho a přestalo pršet,  
a tak se rovnátko vrátilo k bazénu. 
 Rovnátko pak strávilo u bazénu celé léto. A pokud léto dosud neskončilo, 
je u bazénu dodnes.

Sofie Šebelová, žákyně II. tř.
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Školní slavnost
V pátek 27. 6. se naše škola vydala na pohádkovou cestu. A to prostřednictvím 
školní slavnosti, kterou si pro děti připravily známé pohádkové bytosti. Děti mohly 
na slavnosti potkat Šebestovou, paní Kadrnožkovou i se psem Jonatánem, Sněhurku, 
krále, mořskou vílu, bludičky, Červenou Karkulku a spoustu dalších bytostí. Slavnost 
jsme zahájili vystoupením žáků I., II. a III. a dále vystoupením dívek z 2. stupně. 
A poté jsme už mohli přejít k pohádkové cestě, na které děti prošly 10 různých 
stanovišť. Po jejich úspěšném zdolání si 
odnesly odměnu, podle vlastního výběru. 
Pirát se postaral o to, že si děti mohly něco 
hezkého a nebo naopak strašidelného 
nechat nakreslit na obličej. A protože  
z takové zábavy taky pořádně vyhládne, 
bylo pro děti i rodiče nachystáno bohaté 
občerstvení. A kdo si chtěl jídlo připravit 
sám, mohl si opéct špekáček. No prostě 
to bylo pěkné odpoledne se vším všudy  
a už se všichni těšíme, až se bude příští rok 
opakovat!

Andrea Kropáčková
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Dopis škole
Chci říct, že nastoupit sem bylo fajn, i když jsem se bála, ale nakonec jsem se dostala 
sem a jsem ráda, že jsem docílila toho, že já jsem deváťačka a že za pár týdnů vyjdu 
tuhle školu a vyjdu pyšná na to, že jsem sem chodila a budu vzpomínat na hezké 
dny ve třídě a děcka. I když se někdy něco přihodilo, tak to šlo.
Moc děkuji, že jsem sem mohla chodit. Přeji všem hodně štěstí.
Vaše Klaudie

Dopis mojí škole
No co se mi prostě nelíbilo… Jedna věc třeba, že na mne žalovala jedna osoba.                                                      
Mám rád jednu osobu. Tereza - se vším mi pomohla a půjčuje mi tužky, pera, prostě 
všechno. Za to jí moc děkuji. My se můžeme hádat, ale vždy jsme kamarádi. Nejde 
o krásu, ale jaké má srdce. Mám taky rád jednoho kamaráda - Kamila Stránského.                                                                                                           
Ale je lepší se chovat než být zlej. Moc si přeju, abych postoupil do 9. třídy, to je 
moje přání. Doma se můžu chovat jak chci. Ale ve škole se musím slušně chovat. Jak 
já k lidem, tak oni ke mně. Mám rád svoji učitelku a paní ředitelku, ale nejvíc Terezu 
a Kamila, při dobrém i zlém.

Kristián

Dopis škole
Líbilo se mi, že chodíme na zahradu. Vadí mi, že nechodíme na koupák s jinou 
třídou. Těším se, až bude kroužek vaření a těším se, až bude škola v přírodě.
Natálie

Dopis mé škole
Líbí se mi ve škole, že můžeme chodit na chodbu, aspoň furt nesedíme 
na zadku ve třídě. Ale mohli bychom chodit častěji na výlety s jinou 
třídou, ať je větší zábava a hlavně se víc poznáme s jinýma děckama.                                                                                                                                   
Akorát se mi nelíbí, že v hudebce nikdo nezpívá. To je škoda. Je to krásnej pocit, 
když zpívá celá třída, ne že zpívají třeba tři děcka. To je nuda. To je asi všechno, 
co chci vzkázat této škole. A hlavně chci poděkovat, že jsem sem mohla nastoupit  
a hlavně, že jsem mohla poznat tak skvělé lidi.                            
Děkuji za to

Tereza

Dopis škole
Mně se líbí všechno. Jsem moc šťastný, že můžu chodit do této školy. Mám rád 
tělocvik a pana učitele Pyszaka. A moc rád chodím do naší školní zahrady. Nejsem 
šťastnej ze školních obědů.
Kamil                                                                                                                             

Dopisy škole žáků 
třídy IX.A
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Soutěž ve sběru papíru
Velké díky patří všem, kteří se aktivně zapojili.
Letos jsme přistoupili, zcela netradičně a vítěze jsme vyhlásili hned ve dvou 
kategoriích.
Slavnostní předání cen proběhlo na Školních slavnostech 27. května 2022. 
Ocenění obdržela žákyně 8. ročníku Natálie Danišová a žák 4. ročníku  
Adam Švarc.

Martina Gumančíková

Škola není jen o povinnostech aneb 
Zážitky třídy VIII.

Obrázky žáků třídy IX.A

Školní výzva Běh pro Paměť národa 
 Stejně jako minulý rok, i letos v květnu se naše škola zúčastnila akce 
Školní výzvy Běhu pro Paměť národa (https://www.behpropametnaroda.cz,  
https://www.pametnaroda.cz/cs).
 Paměť národa je rozsáhlá databáze nahrávek pamětníků, která dokumentuje 
jejich svědectví války, totalitních režimů a událostí 20. století. Slouží k poznání naší 
historie  a  zachování vzpomínek a zkušeností pro další generace. Aby databáze mohla  
fungovat a sbírat nahrávky, přirozeně jsou k tomu potřeba peníze, ty jsou získávány 
od sponzorů. A jedním ze způsobů, jak peníze získat je právě každoroční akce 
pořádána v květnu po celé republice mezi školami i jednotlivci. Za každý uběhnutý 
kilometr v květnu přispějí sponzoři 1 korunu. Naše škola (se žáky i učiteli společně) 
uběhla za květen 156,748 kilometrů. Akce se zúčastnilo 50 škol, naše škola se umístila  
na 22. místě. Celkem 
všechny školy „naběhaly“  
45 000 km. Pro představu: 
Pořídit 2 hodiny záznamu 
jednoho pamětníka stojí 
organizaci 250 Kč.
Těšíme se na zopakování  
i přístí rok!

Denisa Launová

Příprava na pálení čarodějnic Školní zahrada = super zábava

Tělocvik trochu netradičně Velikonoční týden - barevné dny
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Dopravní hřiště
S příchodem jara a s ním spojených aktivit, jsme usoudili, že by bylo užitečné 
zopakovat si či osvojit cyklistické dovednosti dětí. V polovině května tedy vyrazili 
žáci tříd III. a V.B na dopravní hřiště do Řečkovic. V úvodu děti čekala malá teoretická 
příprava, kdy s lektorem procházely dopravní hřiště, poznávaly dopravní značky 
a seznamovaly se s některými pravidly silničního provozu. Zajímavější byla část 
praktická, což byla samotná jízda na kole. Téměř všechny děti prokázaly dobré 
zvládnutí této činnosti i znalost předpisů. Zastavovaly na semaforech, řadily se do 
jízdních pruhů, hlídaly si přednosti v jízdě, dodržovaly pravidla na kruhovém objezdu 
a přikázaný směr jízdy. Jako bonus nechyběla ani jízda na vlhké vozovce, protože 
počasí se obrátilo proti nám. V momentě, kdy se již tvořily na zemi kaluže, bylo 
nutné z důvodu bezpečnosti akci ukončit, což bylo naštěstí až v samotném závěru. 
Jízdu na dopravním hřišti si jistě dětí rády v budoucnu zopakují.

Gabriela Petrskovská

Johann Gregor Mendel slaví i u nás!
Ano, je tomu tak. Johann 
Gregor Mendel, známý 
především jako zakladatel 
genetiky, ale také jako 
včelař, opat, meteorolog 
a astronom, má tento rok 
200. výročí od svého 
narození. A tak jsme si s žáky 
řekli, že to oslavíme, protože 
kdo by neměl rád oslavy, 
že? A když už oslava, tak se vší parádou. Žáci druhého stupně namalovali koláže 
a portréty pana Mendela, místa z jeho života a také sepsali důležité momenty, 
kterými je významný. Žáci ve školní družině vytvořili postavu pana Mendela a kuličky 
hrášku, na kterém vypozoroval genetické souvislosti, které se staly důležité pro 
pochopení základů dědičnosti. Oslavovat budeme minimálně do konce školního 
roku ve školním průjezdu, tak kdo to ještě nestihl, nechť se přijde podívat!

Jenifer Svitavská

Den Země – Ukliďme Česko 
V letech minulých nebylo úplně samozřejmé se kdykoli vydat s přáteli na procházku, 
letos nám již nic nebránilo, tak jsme tedy vyrazili v pátek 22. dubna společně!
A protože tento den slavila planeta Země svůj svátek „Den Země“, byla naše 
procházka prospěšná nejen nám samotným, ale i naší Zemi.

Spojili jsme příjemné s užitečným, a zpětně se zapojili do 
celorepublikové akce „Ukliďme Česko!“ a podle svých 
možností a schopností pomohli s vysbíráním odpadků v okolí 
naší vycházky, kterou jsme pro tento den zvolili.
Děkujeme!

Martina Gumančíková

Ukázka policejní techniky
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Fotografie z pálení čarodějnic Pracovní činnosti tř. IX.
Žáci 9. ročníku se v pracovních činnostech věnují údržbě a drobným opravám na 
zahradě, školním hřišti a pomáhají při stěhování školní knihovny.

Zdeňka Škodová

Pracovní činnosti tř. III.
Ve třídě III. učím velmi ráda. Třídu navštěvují žáci, kteří se vyznačují výraznou 
individualitou. Jsou to šikulky a pod vedením své třídní učitelky a asistentky pedagoga 
se krásně rozvíjí. Učím je pracovním činnostem, je radost sledovat jejich zručnost, 
vynalézavost, originalitu a trpělivost. I na školní zahradě se s elánem vrhají do práce. 
Okopávají, sázejí, vytrhávají plevel a když mohou řezat nebo stříhat větvičky, jsou ve 
svém živlu. Dnes se radovali z ředkviček, které se urodily. Na podzim budou sklízet 
brambory a česnek.    

Jana Staňková
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Rafťáci z VIII. 
Není vždy jednoduché trefit se do vkusu, co se týká zážitkových programů, všem 
z třídního kolektivu. Při vší skromnosti, nám se to podařilo! Strávili jsme příjemné 
dopoledne sjížděním řeky Svratky na raftech. Pro většinu z nás to byla premiéra  
a rozhodně ne derniéra :). Super zážitek, super počasí, super účastníci!
Těšíme se zase příště „AHOJ“!

Martina Gumančíková

Recitační a literární soutěž - II.ročník
 Již podruhé měli žáci naší školy možnost zúčastnit se Recitační a literární 
soutěže. V tomto ročníku našlo 19 žáků odvahu přednést básničku podle svého 
výběru, nebo napsat zajímavou povídku, zamyšlení či zápisky z výletů. Finálové kolo 
soutěže se uskutečnilo v naší nové školní knihovně, před porotou složenou z paní 
ředitelky, paní zástupkyně, zástupců pedagogů a žákyně devátého ročníku Sofie.
Při recitaci se porotě nejvíce líbila Deniska Micová z první třídy s básničkou 
Zoubky na druhém místě skončil Petřík Brůža s Aprílovou školou a na třetím 
místě Josef Malík s básničkou Rybář. Ze starších žáků vyhrál první místo Pepík 
Kudláček s vlastní básničku o své kočičce, která se všem moc líbila. Na druhém 
místě se umístil Štěpán Petržela s pěkným přednesem Lesní studánky a jako 
třetí byl Nikolas Tomášek s básničkou Jaro.
 Literární soutěž všechny hodnotící opět velmi překvapila svojí rozmanitostí, 
spoustou krásných příběhů a zaznamenaných zážitků. Nejvíce hlasů a první místo 
získal krásný pohádkový příběh O ztracené kapce od Kristýny Pražanové. 
Druhé místo si zasloužil Filip Winkler s příběhem o hasičích, které obdivuje  
a jako třetí se umístili společně Klaudie Rácová s několika pracemi o významných 
osobnostech a úvahou o Fénixovi se Štěpánem Doležalem, který si píše deník 
o svých výletech do okolí Brna.
 Všichni ocenění měli v patách vynikající výkony ostatních soutěžících: 
Kristýny Bartošové, Leony Žákové, Jakuba Dvořáka, Filipa Stece, Filipa Brůži, Filipa 
Karáska, Hany Danielové a Lukáše Ludvíka.
Všem moc děkujeme za krásný zážitek a těšíme se na třetí ročník v příštím roce.

Jana Coufalová
Velikonoční dílny
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Naše zajímavé stanování 
Ve středu jsme šli na nej, nej dvoudenní výlet. V 09:00 jsme šli do obory na 
rozhlednu Holedná. Přišli jsme nějak ve 13:00 do školy na zahradu. Postavili jsme 
stany ...bylo to 50/50 ale dali jsme to! Už se blížil večer a my jsme byli celkem 
unavení a ospalí. A teď to nejvíc zajímavý... byla tma, přišel pán s fotografy a hudba 
začala hrát. Pán dělal triky s ohněm. Bylo to moc dobrý ale ta noc, ta jako ne!  
V noci jsme se budili. Ráno jsem se vzbudil a po asi 15 minutách se vzbudil Tobiáš. 
Šli jsme si zakopat a nasnídat. Potom jsme sbalili stany a šli na oběd na pizzu. Na 
toto už nikdy, nikdy nezapomenu.

Josef Kudláček, žák V.B

Karneval ve školní družině

Hledání pokladu ve školní družině
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Vodní bitva ve školní družině
23. června proběhl ve školní družině druhý ročník vodní bitvy. Vodní bitva byla  pro 
děti odměnou za hezké chování v družině a taky letní oslavou závěru celého roku. 
Bojovali všichni proti všem včetně paní učitelek. Všichni jsme si bitvu náramně užili  
a osvěžili se v parném dni. Těšíme se na její zopakování a všem přejeme krásné léto!

Denisa Launová

Den bláznivých účesů
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Tomáš Cileček, žák II. tř.

Vanessa Neckařová
žákyně II. tř.


