ČERVEN 2019
Máme tu červen, poslední měsíc ve školním roce 2018/2019. Teplý, až někdy horký měsíc.
Voní po jahodách, a hlavně po blížících se dlouhých, letních prázdninách. Těší se na ně
všichni. Žáci, učitelé, další zaměstnanci školy.

Ale než si dáme sbohem, povíme si, co vše se v červnu zajímavého a pěkného na naší škole
událo. Bylo toho vskutku mnoho:
Začneme opět školními výlety a školami v přírodě. Červnový čas pro svou školu v přírodě
si vybraly třídy I. A a I. D, cílem byl penzion Kukla v obci Kuklík na Vysočině.
Doprovázejícími dospělými osobami byly třídní učitelky paní Mgr. Věra Podsedníková
a Mgr. Dagmar Herodesová. Dále vychovatelka ŠD paní Vendulka Jebáčková a Mgr. Eliška
Šrubařová. Zdravotnický dohled zajistila paní Dagmar Nalezená, zkušená zdravotní sestra
ve výslužbě. ☺

Ve stejné době vyjely také na Vysočinu děti z tříd II. A a II. D. Ubytovaní byly
v Balónovém hotelu v Radešíně a cestou tam ještě stihly návštěvu v centru Eden v Bystřici
nad Pernštejnem (prohlídka hrnčířské dílny, domku babky kořenářky, tkalcovny, včelínů,
mlýnu…). Paní učitelky třídní Mgr. Jana Veselá a Mgr. Petra Kezniklová s doprovázející paní
učitelkou Mgr. Ladou Pitrovou si dokážou udělat legraci sami ze sebe a žáky pobavit, jak
je vidět na poslední fotografii. S vychovatelským dozorem pomohla slečna Lenka Veselá
a na zdraví dětí dohlížel student zdravotník David Cikrle.

Poslední červnová škola v přírodě se uskutečnila ve Staré Vsi u Rýmařova. Podívaly se tam
děti z třídy II. C a IV. B se svými paními učitelkami Mgr. Monikou Mojžíšovou
a Mgr. Jitkou Reiterovou. Další výchovný dohled nad žáky byl svěřen paní Petře Pilot
a slečně Silvii Reiterové. Zdravotník byl zajištěn přímo na místě.

Věříme, že všem dětem se na školách v přírodě líbilo, protáhly si svá těla, něco zajímavého
se dozvěděly, vyzkoušely a procvičily si své školní znalosti, pobavily se atraktivním
programem a vrátily se do náruče rodičů nadšené a spokojené.
Děkujeme všem učitelům, vychovatelům a zdravotníkům, kteří se na přípravě, organizaci
a průběhu všech škol v přírodě podíleli. Za jejich čas věnovaný dětem, energii a radost
z těžké, ale záslužné práce.

I školní výlety 2. stupně nepozbyly na atraktivitě a jsou ukázkou důmyslného umu
vyučujících připravujících a plánujících ubytování, dopravu, program a zabývajících se
veškerými papírovými záležitostmi, které nejsou vidět, ale je zapotřebí je vykonat.
I těmto pedagogům, kteří jeli s žáky na školní výlety, patří velké poděkování.
Paní učitelka Mgr. Drahoslava Vidoňová vybrala pro školní výlet své třídy oblíbené místo
na Rychtě v Krásensku. Aby na to nebyla sama, pomohla jí ochotná paní učitelka Mgr. Eva
Čechová. Využili přitom nabídky organizace Lipka. Program „Příroda naostro“ byl zaměřen
na praktickou biologii a ekologii.

Třída VII. C s třídní učitelkou Mgr. Petrou Šamalíkovou vyjela na jednodenní výlet do
Mikulova a na Pálavu. Doprovázela je paní učitelka Mgr. Lenka Plačková.

Stejná paní učitelka pouze s jiným doprovodem, Mgr. Petrou Fojtíkovou, se vypravila se
svou třídou ještě na jeden výlet, a to do Moravského krasu. A na konci školního roku využila
třída možnosti osvěžit se na Riviéře, což bylo jistě pro všechny příjemné.
Osmáci z Áčka se svou třídní učitelkou Mgr. Hankou Hamplovou vyrazili na třídenní výlet
do Prudké na Vysočině. A s nimi i paní učitelka Mgr. Kateřina Mikuláštíková.

Paní učitelka Mgr. Jana Chaloupková má dobrodružnou povahu a hlavně odvahu, neboť
vymyslela pro své svěřence z třídy VIII. C nádherný vodácký školní výlet se spaním
v kempech. Se školní psycholožkou Hankou Hošťálkovou a zkušenými vodáky z organizace
Lemur žáci bezpečně spluli na raftech a kajacích řeku Vltavu z Vyššího Brodu až do Zlaté
Koruny. Ahóóóóóóóój… 😊

Heroltice, kemp v blízkosti lesů a řeky Svratky nedaleko Tišnova, čekal na třídu IX. A
a jejího třídního učitele pana Mgr. Jana Kováře. Rozloučit se s deváťáky z Áčka přijela
a po celou dobu pobyla i paní učitelka Mgr. Lucie Valová, toho času na rodičovské dovolené.
Jejich třídní učitelkou byla v 6. a 7. ročníku. Myslíme, že setkání přineslo oboustrannou
radost.
A protože Honza Kovář i Lucka Valová jsou lidé do nepohody a nebojí se výzev, odehrával
se školní výlet hodně přírodně. Žáci si například sami pod dohledem vařili, spali
v obyčejných chatkách a pobývali hodně na vzduchu.

Deváťáci z Béčka odjeli v červnu na tři dny na Hanou. S paní třídní učitelkou
Mgr. Martinou Radovou a jejím doprovodem paní Mgr. Dagmar Lešenarovou strávili čas ve
skautském centru v Domašově nad Bystřicí.
Paní učitelka Mgr. Libuše Burkertová se svou třídou IX. C vyrazila na dvoudenní výlet do
Rekreačního střediska Prudká nedaleko Doubravníku (stejně jako osmáci z Áčka).
Pedagogický dohled doplnila paní učitelka Mgr. Martina Radová.
Děvčata a hoši z IX. D zvolili pro svůj školní výlet Březovou, kde v květnu již pár tříd
pobylo. S končícími deváťáky se tak mohla rozloučit jejich třídní paní učitelka
Mgr. Martina Šárová. A aby na to nebyla sama, přidala se i paní učitelka Mgr. Dagmar
Lešenarová.

Třídní učitelky III. A paní Mgr. Silvie Homolková a III. B paní Mgr. Lucie Hebnarová si
naplánovaly školu v přírodě až na podzim v novém školním roce. Aby to však dětem nebylo
líto, vymyslely pro ně výlet na zámek Milotice. Prohlídka prostorů zámku a zámecké
zahrady rázem nabyla na atraktivitě, jakmile se mohly děti (i paní učitelky) převléknout
do oblečků plných krajek, volánků, živůtků, čelenek a klobouků s chocholy… Děti se na
chvíli proměnily na hraběnky, hrabata, princezny a princátka. 😊

I školní družina uspořádala výlety. Hned první červnový den v rámci Mezinárodního dne
dětí vyjeli všichni zájemci z řad „družinových“ dětí na půldenní výlet do Modré na Slovácku
nedaleko Velehradu. Děti navštívily hezkou botanickou a sladkovodní expozici Živá voda.
Doprovázely a dohlížely na ně paní vychovatelky ze školní družiny Martina Foltýnová
a Vendulka Jebáčková.

S dětmi ze ŠD se v rámci vlastivědného kroužku vypravil pan vychovatel Bc. Aleš
Ondráček do LAMA centra Hády v Brně-Líšni. Děti se dozvěděly spoustu věcí o životě
a chovu lam, mohly si je pohladit a vyfotit. Další mazlení a tulení probíhalo u zdejších koz,
ovcí a králíků. Děti si také vyzkoušely místní naučnou stezku, nahlédly do včelí farmy
a trošku „provětraly“ místní obchůdek se suvenýry… 😊 Myslíme, že z výletu měly radost
všichni – pan vychovatel, děti i mazlivé lamy.

Ale v rámci školy se konal ještě jeden velký, netradiční, výlet, a to do vzdáleného Dánska.
Jmenoval se „Po stopách Vikingů“ a byl pro zájemce z II. stupně. Všemi dny je příjemně
provedla paní učitelka dějepisu PhDr. Jolana Kubíková. S dohledem vypomohla paní
Mgr. Martina Slavíková, mimo jiné vyučující zeměpisu.
A co všechno děti viděly a navštívily? Tak například světoznámý Legoland. Udělaly si
celodenní výlet na sever Jutského poloostrova – Grenen, což je nejsevernější výběžek
Dánska. Setkávají se zde vody Severního a Baltského moře. Úžasná jistě byla pohyblivá
písečná duna. Nebo přístavní město Hirtshals, kde se nachází největší evropské akvárium
s objemem 4,5 milionů litrů vody. Anebo prohlídka nejstaršího dánského města Ribe, sídla
dánského krále Waldemara II Vítězného a jeho ženy Dagmar, dcery Přemysla Otakara I.
Jak zajímavý asi byl vikingský skanzen, výlet na ostrov, prohlídka usedlosti kapitána
velrybářské lodi z 18. století či pobyt na nejkrásnější dánské pláži Lakold Strand. Na
zpáteční cestě do České republiky si všichni udělali 12hodinovou relaxační přestávku
v Tropical Islands blízko Berlína.
Věříme, že si žáci přivezli kromě suvenýrů a spousty fotek hlavně bohaté zážitky, které
jsou vlastně to nejcennější. A hlavně, že se v pořádku všichni vrátili.

Na žáky čekaly v průběhu měsíce června i maličkosti v podobě různých přednášek,
exkurzí, seminářů, závodů, vystoupení… až po Branný den.

Někteří druháčci si ověřili znalosti a dovednosti na Dopravním hřišti Brno-Komín.
S dopravní výchovou souvisí i úspěch našich žáků. Kromě dopravního hřiště
v Komíně jezdí naše děti i na Dopravní hřiště Riviéra, kde se zúčastňují
celoroční dopravní soutěže pro 4. ročníky „Empík cyklista“. A právě naše
škola získala hezké 3. místo za rok 2019. Diplom vydala Městská policie
Brno.

Třída III. C si užila představení „Poslední trik Georgese Mélièse“ v Divadle Husa na
provázku (hostovalo Divadlo Drak z Hradce Králové). A v červnu stejná třída stihla ještě
jeden zajímavý program. Vydali se na Kozí horku u Brněnské přehrady, kde absolvovali
tuze zajímavý a užitečný program „Pomoc, topí se“. Jak už název napovídá, obsahem tohoto
preventivně vzdělávacího programu byly zásady bezpečného pobytu a chování u vody,
příčiny tonutí, rozpoznání tonoucího, postupy a zásady při záchraně tonoucího… První
pomoc u tonoucího je velmi náročná, mnohdy i značně nebezpečná činnost, takže děti teď
ví, že nejdůležitější je prevence a lepší a účinnější je zavolat na pomoc někoho
povolanějšího, než aby se samy pouštěly do zbytečného rizika.
Nabídky od Lipky využila třída IV. D a díky výukovému programu „Vodní
svět“ prozkoumala prostředí sladkých vod. V areálu Otevřené zahrady
Nadace Partnerství v Údolní ulici v Brně pracovali žáci s modelem vodního
toku, snažili se pochopit význam řek a stojatých vod v krajině a pozornost
zaměřili na vodní organismy.
Pan učitel výtvarné výchovy Mgr. Jan Wolf vzal některé šesťáky do Domu umění na
výstavu, organizovanou ve spolupráci s Národním filmovým archivem, Laterna Magika –
Dekonstrukce a aktualizace.
Někteří osmáci měli možnost projít programem, jenž byl zaměřen na volbu povolání. Žáky
čeká příští rok výběr střední školy. Seminář nesl název „Až vyrostu, budu kosmonaut“
a pořádala ho Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.
V květnu jste se mohli dočíst o přednášce „Když doma není doma“, které se zúčastnily
třídy IX. C a D. V červnu došlo i na deváťáky z Áčka a Béčka.

Tak jako v měsíci březnu i v červnu zorganizovala paní učitelka

Mgr.

Hanka Baršová již šestý ročník projektu Active English Week pro žáky
8. a 9. ročníků s rozšířenou výukou jazyků. Výuka probíhala pod vedením
rodilých mluvčích z Velké Británie, Austrálie a USA. Tímto paní učitelce
za veškerou práci a péči o tento projekt děkujeme.

Těch drobných činností, kterých se naši žáci zúčastnili, je samozřejmě daleko více. Beach
volejbal, návštěvy Knihovny Jiřího Mahena, výtvarná soutěž „Namaluj své město před
100 lety“, program v parku VIDA, výlet do Permonia, atletické závody „Nejlepší skokan“…
prostě do naší školy je příjemné chodit. 😊

Zmínit se více je třeba o vystoupení dětí, které na naší škole navštěvují výuku flétny.
Žáčkům se věnuje ochotná paní učitelka Dagmar Kovářová ze Základní umělecké školy
Vítězslavy Kaprálové v Králově Poli a koncem června předvedly děti to
nejlepší, co se dokázaly na flétnu naučit. Z tělocvičny se toho dne
v podvečer linuly samé hezké písničky, za kterými vždy následoval bouřlivý
potlesk. Není divu. 😊

Chtěli byste se dozvědět více o Branném dni, který se uskutečnil v pondělí v posledním
školním týdnu? Měli ho na starosti paní učitelka Mgr. Jana Veselá a pan učitel Mgr. Jan
Kovář. A dal velkou práci. Děkujeme oběma hlavním organizátorům i všem dalším, kdo se
na Branném dni svou pomocí podíleli.
A jak to vlastně probíhalo a vypadalo? V časových intervalech vyrážely postupně
jednotlivé třídy do terénu. Vždy dohromady jedna třída mladších žáků a jedna třída
starších žáků. Na začátku vyfasovali všichni pitíčko, nebylo špatné být namazaný krémem
proti sluníčku a mít na hlavě kšiltovku, šátek či klobouk. Jednotlivé „týmy“ obdržely také
pokyny a mapu. Za splnění každého úkolu, do kterých se postupně zapojili všichni žáci,
obdržely týmy razítko a zapsal se i čas.
První stanoviště bylo ve velké tělocvičně přímo ve škole. Všichni žáci museli proběhnout
„opičí dráhou“.

Na druhém stanovišti, v dolní části parku na Slovanském náměstí, vytvořili žáci dvě řady
a bylo třeba se co nejrychleji dostat po kolenou do cíle, přičemž se všichni kromě prvního
drželi za lýtka toho před sebou. Žáci si alespoň v ranní rose řádně umyli svá kolena… 😊

Stanoviště třetí se nacházelo na „hřišti Cihelka“, nedaleko od Přírodní zahrady u smrku.
Menší žáci házeli míčkem na cíl a starší žáci se museli strefit balónem do basketbalové
koše. Dokud se nestrefili, dál se nešlo.

Když všichni vše splnili, pokračovalo se k „čtverce“ v blízkosti Městské haly Vodova
v Králově Poli. Tam bylo zapotřebí odnést „zraněného spolužáka“. Vždy dvojice starších
žáků vytvořila ze svých rukou „sedátko“, mladší žák si na něj sedl a jeho kamarádi ho
přenesli do „bezpečí“.

U pátého stanoviště u vodárny na Palackém vrchu vytvořily týmy velký kruh a pod nohama
si žáci podávali létající talíř s tenisákem. Pozor však, nesměl spadnout. Spadl-li, muselo se
začít znovu, a měřený čas běžel… ☺

Najít šesté stanoviště mohlo dát někomu fušku. Nacházelo se totiž u sportovního areálu
VUT mezi uměle vytvořenými zatravněnými pahorky. Mladší žáci procházeli vytyčenou
trasou, která vedla i příkrým svahem. Aby to nebylo tak jednoduché, nesli plastovou lžíci
a na ní plastové vajíčko. Komu spadlo, ten se musel vrátit na start a začít znovu. Starší
žáci přenášeli také vajíčko, ale měli terén pochopitelně náročnější – vyškrábat se na lávku
spojující dva místní pahorky a pak z druhého zase opatrně slézt.

Pak už týmy čekala delší cesta zpátky ke škole opět do parku na Slovanském náměstí.
U posledního stanoviště, sedmičky, si všichni sesedli na trávník a pokusili se zodpovědět
otázky týkající se naší školy. Poté se stopnul čas, vše se zapsalo a žáci dostali drobnou
sladkou odměnu.

Po Branném dni čekal na děti ve školní jídelně výborný oběd (jiné obědy se v naší jídelně
totiž ani nevaří). 😊 V týdnu se ještě stihly vyhlásit výsledky. Nejlépe si vedl tým ve
složení tříd II. D + VIII. D, na druhém místě se umístil tým spojený z tříd IV. C + VII. D.
A bronzovou příčku obsadily společně třídy V. C + VI. C. Ale ono to není podstatné.
Nejdůležitější je, že trasou prošli všichni, a že se žákům Branný den líbil. Koneckonců lepší
než sedět v tom horku ve třídě.

Červen je hektický měsíc. Na začátku se konaly třídní schůzky pro rodiče budoucích
prvňáčků a také třídní schůzky pro rodiče nových šesťáků. V závěru měsíce
předklasifikační porady pro 1. a 2. stupeň a hovorové hodiny pro rodiče. Poté nastala
pedagogická rada, zadávaly se známky do informačního systému, uzavírala absence,
kontrolovaly třídní knihy, dělaly se zápisy z metodických zařízení a předmětových komisí.
Vybíraly se učebnice. Přes prázdniny je třeba také vyřešit péči o jednotlivé květiny
a školní pozemek.

A hlavně se uklízely třídy, vyklízely šatny a skříňky, kabinety, provádělo se skartování již
nepotřebných materiálů. Bylo zapotřebí zkontrolovat kabinety, rychlovarné konvice a jiné
elektrické spotřebiče a zařízení. Správci tříd a kabinetů prošli inventarizaci, správcové
sbírek provedli úklid a kontrolu svěřených sbírek.
Není divu, že prázdniny vyhlíželi opravdu všichni. 😊
A pak to nastalo. Poslední školní den. Květinářství měla od brzkého rána otevřeno.

Na naší škole je zvykem, že prvňáčci vyprovázejí poslední den školy deváťáky. Vytvoří na
schodišti špalír, v rukou mají zvonečky a cinkají a zvoní… I letos se konalo „poslední
zvonění“, které se často neobejde bez slz dojatých učitelek, které „své“ děti doprovázely
i několik let. Naměkko bývají i někteří deváťáci a rodiče, kteří se na tu slávu přijdou
podívat.
Všichni přítomní žáci 9. ročníků se shromáždili na schodech v parku na Slovanském
náměstí. Prvňáčci popřáli básničkou svým starším spolužákům dobré vykročení do nového
úseku jejich života, vždyť byli před devíti lety také prvňáčky. Pak proběhly projevy za
končící žactvo. Letos byl projev obzvláště hezký. Nejstarší žáci přirovnali svůj odchod ze
základní školy ke střídání vagónů, a nakonec k opouštění vlaku, do kterého nastoupí další
noví cestující…

Na závěr promluvil pan ředitel Mgr. David Jalový a zapískal na
železničářskou píšťalku „odjezd“…

A pak už se ve třídách rozdalo vysvědčení, každá paní učitelka se rozloučila se „svými“
dětmi (třeba pěkným textem a obrázkem na tabuli), popřáli si navzájem hezké prázdniny
a škola utichla. Náš milý Slovaňák, který toho za více než 105 let už hodně zažil, se odebral
„k letnímu spánku“. Ne však úplně a ne nadlouho. Jen na dva měsíce, během kterých bude
v jeho útrobách probíhat rekonstrukce nových přírodovědných učeben.
„Hezky si odpočiň, Slovaňáčku.“

Posledním školním dnem se škola rozloučila s naším bývalým panem školníkem, Františkem
Uzlem, který v závěru svého profesního života pracoval na Slovaňáku jako údržbář. Paní
učitelky Mgr. Jitka Pešková s Mgr. Hankou Hamplovou pro něj připravily velké překvapení.
Na školním dvoře byla slavnostně otevřena „Františkova stezka“.

Slavnostně zavázanou zelenou pentli rozvázal právě František a pak postupně všichni
přihlížející pokropili stezku vodou ze školního jezírka. Tím byla pokřtěna a my vás, vážení
a milí čtenáři naší školní kroniky, zveme během příštího školního roku k vyzkoušení.
Můžete si ji poslepu či s otevřenýma očima projít, nejlépe hezky bosky, po kamínkách,
písku, šiškách, polínkách dřeva…

A když se něco nového otvírá, je zvykem nějaké dobré občerstvení. Při slavnostním
otevření Františkovy stezky se podávaly květy denivek, které rostou na školním pozemku.
A téměř všichni byli příjemně překvapeni, jak výtečně okvětní plátky i s pestíkem
a tyčinkami chutnají. Nu, podobně jako ledový salát… 😊

Paní učitelka Jitka Pešková měla na začátek otvírání stezky hezkou řeč. O důležitosti být
nápomocen, nezištně ochoten, umět přiložit ruku k dílu… a hlavně pořád a bez ustání
rozdávat úsměvy na všechny strany. A takový byl právě pan školník Frantík Uzel.
Františkův výrok, kterým příchozí kolegy o každém pátku vítal: „Máme tady páteček,“
vstoupil do paměti této budovy a již tady navěky zůstane. Děkujeme Františkovi za vše,
co pro školu a pro lidi udělal a třeba ještě udělá. 😊 Těšíme se, že nás někdy svou
návštěvou poctí. Nyní se Frantík bude věnovat vnoučatům a studiu na Univerzitě třetího
věku.
A když už jsme u té školní zahrady, můžete se pokochat červnovými snímky… že to tu
máme hezké? … Toto je například tzv. „hmyzí hotel“…

…nebo lekníny na našem školním jezírku…

… a budky vyrobené školníkem Františkem Uzlem…

Milí příznivci školní kroniky a přátele školy, loučí se s vámi všemi zaměstnanci:
Pedagogové s vedením školy…

Vychovatelé ze školní družinky…

Naše ochotné, usměvavé a báječnou krmi připravující kuchařky se svou šikovnou paní
vedoucí…

Obě naše hospodářky, které se těší na klid a ticho pro svou práci během letních prázdnin
(a že ji mají i v létě hodně, o tom nepochybujte…) ☺

A i současný pan školník se svým týmem pečlivých uklízečů školy, což je
práce pro školu také velmi potřebná a užitečná.

Jen všichni dohromady můžeme, když se budeme poctivě snažit, vytvořit symbiózu
dobrých vztahů. Aby se nám ve škole dobře pracovalo a žilo.

A na úplný závěr si dovolíme poblahopřát našemu dlouholetému příznivci panu
PaedDr. Mgr. et Mgr. Vítězslavu Horálkovi, o kterém byla zmínka již dříve, například
v květnové kronice.
Pan Horálek není jen bývalý pan učitel a profesor
(a řídící školy), který měl a má děti rád. Je to také
příležitostný plodný básník a kreslíř. Věnoval nám
obrázek květin, který vkládáme níže. A my toho
pomyslně využíváme a blahopřejeme mu k jeho
90. narozeninám, které oslaví v průběhu července
letošního roku. Přejeme hodně pevného zdraví
a elánu, máme radost z jeho zájmu o školu. 😊

Za všechno, za všechno dík a stisky dlaně.
Já růže díků kladu na ně.
Váš Vítězslav Horálek

