KVĚTEN 2019
„Byl květen, lásky čas, hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj…“
Jsme zvyklí, že v květnu bývá už teplo, někdy až moc. Včely v máji pilně bzučí svůj hymnus
a létají z květu na květ. To, co v dubnu nerozkvetlo, pučí nyní. Rodí se mláďata a čas začíná
pomaličku vonět blížícími se letními prázdninami.

Letos byl však květen příjemně chladný a nechyběl déšť. Žel lidé jsou tvorové obecně
nespokojení. Buď je moc horko, nebo zima. Velké sucho, nebo pořád prší a hrozí záplavy.
Buďme vděční za vše, i za chladnější počasí, a hlavně za déšť. Zkusme přijímat vše
s pokorou a pokojem v našem srdci. To, co má nejvíce kvést a dělat lidem radost, jsou naše
srdce. Nechť jsou naplněné láskou a odpuštěním. Vždyť chyby děláme všichni.

Nyní obraťme svou pozornost školnímu dění. I v pátém měsíci v roce, dle indiánů v měsíci
sazenic, chyběla na naší škole paní Nuda. Posuďte sami:
Čím blíže k prázdninám, tím více přibývají školy v přírodě, výlety a jiná drobná zpestření,
které mají za úkol žáky pobavit i poučit. Na školu v přírodě vyjely spolu třídy I. C a II. B.
Cílem byla Březová u Rokytnice nad Rokytnou. Doprovázejícími pedagogy byly třídní
učitelky Mgr. Miroslava Geržová a Mgr. Iveta Koblihová. Sestavu doplnila vedoucí školní
družiny paní Petra Střechová s vychovatelkou Renatou Ratiborskou. Zdravotnický dohled
byl tentokráte zajištěn místními organizátory.
Ve stejném týdnu, ale o dva dny déle, si užily pobytu na škole v přírodě děti z tříd V. B
a V. C. Jejich třídní paní učitelky Mgr. Lenka Kovářová a Mgr. Romana Rovná vybraly i
stejné místo, tj. Březovou. Vychovatelský doprovod zabezpečila paní učitelka Mgr.
Martina Radová a vychovatelka Bc. Michaela Humpolíková.

V místním areálu měly děti možnost užít si spoustu dobrodružných aktivit, které byly
třídám připravené na míru dle věku a chuti. Naši žáci si vychutnali lanové překážky,
horolezecké stěny, střelbu z luku i týmové hry.

Pro zájemce z řad 9. ročníků uspořádala paní učitelka PhDr. Jolana Kubíková jednodenní
exkurzi na ponuré místo nejen české minulosti. Žáci se na pietním místě chovali moc hezky
a vůbec byli fajn. Sama paní učitelka napsala o výletu tyto řádky:
„Dne 20. května 2019 vyjela naše škola s žáky devátých tříd na exkurzi do Osvětimi
a Krakova. Tato exkurze je na naší škole tradičním výjezdem k doplnění učiva dějepisu
devátých tříd na téma holocaust, nacismus a 2. světová válka. Dopoledne jsme absolvovali
prohlídku koncentračního tábora Auschwitz a Birkenau a odpoledne jsme si prošli
historické centrum Krakova a poté si žáci zaslouženě užili volno zalité sluníčkem. Ráda
bych touto cestou poděkovala všem žákům, kteří se exkurze zúčastnili, za vzornou
reprezentaci naší školy, za pozornost a zájem během celé exkurze. Deváťáci, ukázali jste
se jako praví už skoro absolventi naší školy a jako pedagoga mě těší, že snaha nás všech
vyučujících se zúročila.“
:-)

Jenom o dva dny později vyjela do zahraničí stejná paní učitelka znovu. Jednalo se o další
exkurzi nazvanou „Barokní, rokoková a secesní Vídeň“. O výlet projevili zájem hlavně žáci
8. a 5. ročníků. I přes deštivé počasí se exkurze povedla a žáci si mohli prohlédnout mnoho
vídeňských památek, včetně katedrály sv. Štěpána či srdce Rakouské národní knihovny –
nádhernými freskami zdobenou kupoli Slavnostního sálu. Jedná se o největší barokní
knihovnu v Evropě a údajně i jednu z nejhezčích na světě.

Předposlední měsíc v tomto školním roce si pro svůj výlet vybrala třída VIII. B a se svou
paní učitelkou třídní Mgr. Zuzanou Petrovou a doprovázejícím učitelem Mgr. Janem
Kovářem vyrazila do Jedovnic. Žáci navštívili jeskyni Výpustek a Balcarku. Večer věnovali
táboráku a oblíbenému opékání špekáčků i stezce odvahy.

Na stejné místo jako některé zmiňované třídy na 1. stupni, tj. do Březové, vyjela vlakem
paní učitelka Mgr. Sylva Tůnová se svou třídou VII. D. Pedagogický dohled doplnila paní
učitelka Mgr. Martina Slavíková. Žáci si bohatého místního programu jistě dobře užili
a ty špekáčky nechyběly pochopitelně také. 😊

I na 1. stupni se kromě škol v přírodě konaly výlety, byť menší, obvykle jen půldenní.
Oblíbeným místem je Permonium v Oslavanech. Jedná se o zábavní park v bývalém
oslavanském dole Kukla. Zdejší areál v květnu prozkoumaly třídy IV. D a V. D. Užily si
„Důlní jezero, Sopku, Hlavní štolu či Pavoučí past“ a jiné „překážky“. Kromě zábavy žáci
zároveň poznávali různé taje přírody – například znázornění prostředí, ve kterém započal
v době karbonu proces vzniku černého uhlí, „Důlní jezero“ bylo ve skutečnosti přírodní
biotop a při překonávání Labyrintu se snažili pochopit smysl, řád a disciplínu při výstupu
z důlních chodeb.

V měsíci květnu se slaví svátek matek, a tak mladší žáci vyráběli v hodinách výtvarné či
pracovní výchovy pod dohledem svých učitelek překvapení pro své maminky. Jistě jim
dárečky dětí udělaly velkou radost. Některé třídy využily možnosti a vybraly si z bohaté
nabídky tvořivých programů pobočky DDM Helceletka – Fantázie.

I v tomto měsíci nechyběla návštěva brněnské hvězdárny a někteří páťáci tak cestovali
sluneční soustavou a po jednotlivých planetách. Také se nezapomnělo na „Empíka cyklistu“
na Riviéře (čtvrťáci) a dvě třídy druháků využily dopravní hřiště v Brně-Komíně.

Výukový program od Lipky „Příběh starého stromu“ zpestřil školní čas dětem z I. A
a I. D. Děti se pohádkovou formou učily chápat význam starých stromů pro menší a drobné
živočichy, rostliny a houby, nahlížely do korun stromů, hrály si na mravence a jiné druhy
hmyzu a snažily se poznávat tajemství starých stromů pomocí vlastních zkušeností.

Všichni třeťáci zavítali do Divadla Bolka Polívky na představení „Čtyřlístek a talisman
moci“. Na exkurzi na Mendelovu univerzitu se mohli těšit žáci III. A, a tím si rozšířili
znalosti z prvouky, zejména z oblasti zoologie.

Čtvrťáci z béčka a céčka strávili deštivý čas v Klubu Leitnerova. Třídní učitelka IV. C paní
Mgr. Jana Vondráková vzpomínala takto:
„Bylo to krásné, protože to hrály děti z Brněnského Dětského Divadla. Po celou dobu byly
naše děti v hledišti zaujaté a troufám si říct, že občas koukaly s otevřenou pusou a velkým
údivem (možná i obdivem!) v očích. Brněnské pověsti byly zpracovány neotřelou formou
a tím, jak dobře všichni hráli, bylo publikum ohromené. Mluvené slovo se prolínalo se
zpěvem, jednoduché, ale názorné kulisy vše dokonale doplňovaly. Kostýmy neměli dětští
herci žádné, jen bílá trička, černé kalhoty nebo tepláky (to ale představení neubralo vůbec
nic na kráse.) Pravda, občas s náznakem, například babka nasadila šátek, čert měl rohy.
Opravdu hezké, zajímavé, skoro strhující!!!! A to není jen můj poznatek, tyto názory
sdělovali i mí žáčci.“
Myslíme, že k tak hezkým, upřímným slovům paní učitelky není co dodat. Byl to užitečně
a příjemně strávený čas. 😊

Pan řídící školy Mgr. David Jalový se v rámci své výuky (a navíc coby bývalý výchovný
poradce) věnuje osmým ročníkům a jejich výběru povolání, respektive budoucí střední
školy. Na Integrovanou střední školu automobilní na Křižíkově ulici v Brně vzal v květnu
třídu VIII. B. Myslíme si, že pro ně byla návštěva velmi inspirující a zajímavá.
Naši osmáci si sami spájeli kapesní svítilnu z komponentů za použití LED diod, otestovali
si jízdu na trenažéru pro osobní automobily, svezli se v moderním elektromobilu jako
spolujezdci, ale sami si vyzkoušeli řízení osobního automobilu na cvičné ploše pod dohledem
místních vyučujících, svezli se coby spolujezdci v nákladním automobilu, zakusili virtuální
realitu pomocí počítačové techniky a speciálních brýlí (například jízdu v důlním vozíku)…
prošli areálem školy a prohlédli si jednotlivé provozy vybavené moderní technikou.
Pracovníci školy i samotní studenti se jim maximálně věnovali, a tak si naši žáci odnesli
nezapomenutelné zážitky. A zjistili, že existují i jiné zajímavé střední školy než jen
gymnázia. 😊

Dne 28. 5. 2019 proběhla ve Sněmovním sále Nové radnice slavnostní prezentace
pamětnických příběhů, které objevili žáci z Brna. Sešly se jednotlivé tvůrčí týmy a s nimi
většina oslovených pamětníků. Všechny „Příběhy našich sousedů“ byly tuze zajímavé a
poutavé, mající svou vlastní hlubokou hodnotu. Nechyběl ani tým z naší školy – žáci Julie
Mudrová, Ondřej Boček, Štěpán Hofírek, Karel Horák a Kristián Karmazin z IX. D se svým
pamětníkem panem Ing. Markem Polákem a ředitelem školy panem Mgr. Davidem Jalovým.

A ještě jedno ilustrační foto z Rádia R v budově Fakulty sociálních studií Masarykovy
univerzity, kde probíhal závěrečný střih a úprava příspěvků…

Na žáky VII. A a VII. B čekala přednáška z fyziky, která se jmenovala Den ve vesmíru
a připravil ji pracovník Technického muzea.
Všechny 9. ročníky, které touto dobou měly po přijímacích zkouškách na střední školy
a gymnázia, prošly mediální výchovou na lužánecké pobočce Lávka v Brně. Název zněl
„Public relations“.
Sedmáci z Béčka, Céčka a Déčka si zkusili mediální výchovu též na Lávce, ale tématem
byla „Reklama“. Je totiž těžké vyznat se v oblasti reklamy, která na nás denně útočí. Je
užitečné si umět vybrat a orientovat se.
Žáci z IX. C a IX. D měli možnost dozvědět něco více o způsobech řešení situací, když
rodinné zázemí nefunguje dobře. Program s diskuzí nesl název „Když doma není doma“.
Cílem programu brněnské organizace SPONDEA je žáky podpořit, aby nezůstávali na své
potíže sami a nebáli se vyhledat pomoc.

Naši žáci procházejí i různými preventivními programy. Například v květnu se 4. ročníky
zúčastnily přednášky organizace Podané ruce na téma „Prevence kouření“. A 5. ročníky
u stejné organizace „čekala“ prevence alkoholu.
Školní družina si pro zpestření programu tradičně vybrala návštěvu Knihovny Jiřího
Mahena – pobočku v Žabovřeskách. Některé děti nahlédly do kouzelného světa fantazie
pomocí textů Václava Čtvrtka a jiné prozkoumaly známé i neznámé pověsti o hradu
Špilberku. A hlavně poslední květnový den oslavily děti ve školní družině svůj Den dětí.

Možná si říkáte, kdy se ty děti vlastně učí, viďte? Ale nebojte se. Učí a často hodně. Ale
právě všelijaké kulturní, výtvarné, sportovní a jiné zpestření žáky baví. A o to více se do
školy těší. Dozví se něco užitečného, zkusí si něco vyrobit, překonat sami sebe anebo si
prostě jen a pouze odpočinou a pobaví se. Přejme jim to. My, dříve narození, jsme přece
v době své vlastní školní docházky také s radostí uvítali každou změnu a netradiční
vybočení z výuky. ☺ Jen si to přiznejme… ☺

Je třeba se zmínit i o učitelích. Ve školní kronice se o tom zatím nepsalo, ale věřte, že
pedagogové se mimo svou práci ještě neustále školí a proškolují. Někteří více a častěji,
někteří méně. Někdo se zúčastní pouze povinných školení. Jiní jsou aktivní a chtějí si
prohlubovat své znalosti nejen v daných předmětech a aprobacích. Život v dnešní době
přináší kromě zvýšeného komfortu také nové potíže (např. kyberšikana). A proto je dobré,
když se učitelé chtějí dozvědět více, pracovat na sobě, nacházet nová řešení v případě
nějakých problémů a umět si samostatně poradit. Nové poznatky jsou důležité třeba
i v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Přece jenom se však konkrétně zmíníme o jednom zajímavém povinném školení. Jednalo se
o ukázku manipulace s hasicí technikou, která proběhla koncem května na školním dvoře.
Všichni přítomní byli poučeni o druzích hasicích přístrojů, které existují, a důraz byl
kladen zejména na typy, které máme ve škole na každém rohu, o způsobu odjištění
a použití. Jak známo, nelze použít jakýkoliv druh na cokoliv. Bylo dobré si znovu
připomenout, kde nalezneme hlavní uzávěr vody, plynu a elektřiny. Co je třeba dělat
v případě požáru, jak postupovat. A ti nejodvážnější zaměstnanci si pak zkusili hasit
skutečný oheň, rozdělaný na ukázku v bezpečných podmínkách. Jsme rádi, že této
možnosti někteří využili, někdo dokonce i vícekrát. Lepší si zkusit něco takového
„nanečisto“, než být pak v reálu bezradný, nejistý či zmatený.
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. 😊

V průběhu školního roku jsme vás, milí čtenáři školní kroniky, informovali o úspěších našich
žáků na poli sportovním, zejména ve florbale. Do červnového vydání Královopolských listů
byl zaslán tento článeček:
Na většině škol se žáci účastní soutěží, a to jak ve sportovních disciplínách, v jazycích,
tak v oblasti umění. Ani na ZŠ Slovanské náměstí 2 nejsou žáci výjimkou a přivážejí vítězné
poháry, diplomy a jiná ocenění. Ale přesto stojí jeden náš úspěch za větší zmínku.
Sportu na 1. stupni se u nás věnuje paní učitelka Mgr. Jana Veselá. Dala dohromady tým
hochů ze 4. a 5. tříd a vyrazila s nimi v listopadu 2018 na sportovní soutěž ČEPS cup (Pohár
základních škol pořádaný Českým florbalem). Hravě vyhráli městské kolo a získali tak
postup do kola krajského, uspořádaného v únoru 2019. Poté se přesunuli na zápas do
Olomouce, který se konal na konci března. Žáci zvítězili i tentokráte a postoupili do
celonárodního kola v Ostravě, odkud si 15. dubna 2019 odvezli domů nejvyšší příčku a stali
se tak nejlepšími florbalisty v rámci základních škol v České republice.
Kromě turnaje ČEPS cup se tým zapojil i do další florbalové soutěže, kterou pořádá
Asociace školních sportovních klubů. Po vítězství v městském kole v Brně v prosinci 2018
a krajském kole v Rousínově v únoru 2019 čeká hochy v květnu ještě republikové finále
v Plzni.
Zajímavostí je, že ne všichni chlapci se florbalu věnují i ve volném čase. Někteří z nich
trénují pouze ve škole. Paní učitelka Veselá má na svém kontě se svými svěřenci úspěchy
nejen florbalové. Medaile dovezli během školního roku i z plavání a šplhu. V současné době
se pak děti připravují na atletické závody. Přejeme i do dalších soutěží mnoho úspěchů
a medailí.

Tak již je i po posledním turnaji – republikovém finále ve florbale, které se konalo v Plzni.
Výsledky jsou známy. Naši hoši sice tentokráte nevyhráli zlaté medaile, ale to nevadí.
Skončili na krásném 9. místě z celkového počtu více než 1000 škol v České republice, a to
je velký úspěch. Navíc, ruku na srdce, vyhrávat pokaždé nelze. Pro život je velmi cenné
umět přijímat i prohry. Po čestné hře a s hrdě vztyčenou hlavou.
Hochům, paní učitelce Mgr. Janě Veselé i rodičům, kteří někdy na cestách vypomohli, moc
děkujeme. V červnu se mohou naši mladí hráči těšit na utajovanou zaslouženou odměnu. ☺

Na 2. stupni se sportuje také. Pod vedením pana učitele Mgr. Jana Kováře si vybraní žáci
zkusili své síly a vytrvalost v okresním kole ve veslování na brněnské Základní škole
Kamínky. Nejlepšími veslaři se stali naši žáci Miroslav Rymeš z IX. C a Tereza Göpfertová
ze VII. A. Další první místo získal i tým ve složení Julie Moravcová, Kristýna Tesaříková,
Jakub Sprinzl (všichni tři z VIII. C) a zmiňovaný Miroslav Rymeš. Do Uherského Brodu se
stejný pan učitel vydal se žáky, tentokráte však z 1. stupně, aby si zahráli basketbalový
turnaj. Ve stejném sportu se mladší žáci činili i na ZŠ Čejkovická. A výsledkem z obou
zápasů je postup do soutěže Junior NBA league.
Paní učitelka Mgr. Ingrid Holásková s žáky 2. stupně zamířila pro změnu na atletické
závody na nedaleké Základní škole Herčíkova. Naše žákyně Martina Sobaniecová z IX. A
skončila na 3. místě v běhu na 100 m a Lenka Jiranová ze VII. A obsadila ve stejné
disciplíně dokonce 2. místo. Ve skoku dalekém získala bronz naše Julie Kleinová ze VII. C
a dokonce nejlepší „skokankou“ se stala Nikola Hošková též ze VII. C (441 cm).
Všem sportovcům gratulujeme a vyučujícím děkujeme, že je na závody dobře připravili.

V květnu byly za celý školní rok vyhlášeny veškeré úspěchy žáků v matematických
soutěžích a byly jim v ředitelně předány odměny. Paní učitelka Mgr. Beáta Konečná to
shrnula takto:
Letos žáci soutěžili v těchto matematických soutěžích – Matematická olympiáda, Klokan,
Pangea a Pythagoriáda. Nejlépe si vedli žáci:
6. ročník - v okresním kole Matematické olympiády uspěli všichni 3 postupující žáci ze
třídy VI. C:
3. místo – Jana Zálešáková, 4. místo – Martin Tráge, 7. místo – Vojtěch Vlček
Martin Tráge byl navíc nejlepším šesťákem v Klokanovi a druhý nejlepší v Pythagoriádě.
Tu vyhrála Ema Pinkasová, též ze VI. C., Ema společně se Štěpánem Oubelickým ze VI. B
získali prvenství ve školním kole soutěže Pangea.
7. ročník – mezi nejúspěšnější sedmáky patří:
Jan Najbert - VII. A – 1. místo v Pythagoriádě, Klokanovi i v soutěži Pangea + 8. místo
v okresním kole Matematické olympiády;
Prokop Hanousek - VII. D - 2. místo v Pythagoriádě + též 8. místo v okresním kole
Matematické olympiády;
Ve školních kolech matematických soutěží se na předních místech umístili Adriana Víšková
(VII. D), Marek Drahoš (VII. C) a Jan Rosypal (VII. B).
8. ročník - nejúspěšnějším osmákem na poli matematických soutěží se stal pro tento školní
rok Štěpán Rada z VIII. C, a to tím, že získal 1. místo v soutěži Pangea i v Klokanovi. Stal
se i úspěšným řešitelem školního kola Matematické olympiády. Dalšími úspěšnými řešiteli
ve školním kole téže olympiády byli Jakub Sprinzl z VIII. C a Petr Zatočil ze VIII. D.
9. ročník - deváťáci soutěžili v Klokanovi a Pangee.
V Klokanovi patří 1. místo Kláře Pánkové a 2. místo Anně Říhové. Kristián Karmazin získal
prvenství v soutěži Pangea a na 2. místě skončil Martin Jirkův. Všichni jmenovaní žáci jsou
z třídy IX. D.
„Všem uvedeným žákům srdečně blahopřejeme. Pochvala však patří i všem ostatním, kteří
se s nadšením zapojili do matematických soutěží. Jsme rádi, že vás matematika baví
a přejeme hodně radosti a úspěchů při řešení dalších zapeklitých úloh. A nezapomínejte,
že matematika je krásná věda,“ dodává Mgr. Beáta Konečná.

Dva naši žáci předvedli dobré znalosti v jazyce německém. Vyučující paní Mgr. Vladimíra
Knytlová o jejich úspěchu napsala:
„V jarním zkušebním termínu 2019 úspěšně složili mezinárodní zkoušku z němčiny s názvem
Fit in Deutsch tito žáci:
Kateřina Kocianová a Adam Stašek, oba ze třídy VII. D. Uvedení žáci prokázali základní
znalosti němčiny úrovně A1 a získali tak mezinárodně platný Goethe Zertifikat.
Zkouška sestává z písemné části – poslech, čtení s porozuměním, dopis, poté studenti
museli prokázat i své komunikativní dovednosti při ústní části.
Oběma žákům srdečně blahopřejeme!“

V polovině května měl nádherné vystoupení náš Sboreček. Po celý rok ho opět vedly paní
učitelky Mgr. Kateřina Vrbacká a Mgr. Lada Pitrová. Děti předvedly rodičům a prarodičům
hezké české písničky, lidové i umělé, např. z autorského pera Svěráka a Uhlíře nebo ze
známých pohádek. Na závěr zazněla i jedna v anglické jazyce, a to konkrétně píseň
Hallelujah od Leonarda Cohena. Paní učitelky své svěřence doprovázely hrou na klavír, na
flétnu či kytaru.

Děti byly odměněny úsměvy svých nejbližších a bouřlivým potleskem. A paní učitelky? Ty
dostaly zaslouženou kytičku. Pro paní učitelku Katku Vrbackou to bylo na čas poslední
vystoupení, protože se bude v létě věnovat novým, krásným mateřským povinnostem. Ale
slíbila, že se časem zase přidá… 😊

V měsíci v květnu byly vyhlášeny výsledky ankety, kterou uspořádal Školní senát. Jednalo
se o anketu nejoblíbenějších předmětů na naší škole na 2. stupni.
A dopadlo to následovně:
6. ročník – dějepis, tělesná výchova, matematika
7. ročník – německý jazyk, tělesná výchova, matematika
8. ročník – matematika, anglický jazyk, tělesná výchova
9. ročník – matematika + anglický jazyk, dějepis, zeměpis
Z výsledků vyplývá, že nejoblíbenějšími předměty, umístěnými na prvních třech místech,
jsou matematika a tělesná výchova.

Co dodat na závěr května? Že to byl měsíc voňavý i příjemně chladný, plný zážitků i učení,
měsíc předposlední ve školním roce.
Jednotlivé třídy se nechaly vyfotografovat a měsíc se rychle překlenul do závěrečného
finiše školního roku. Kéž vše dopadne co nejlépe. Je třeba držet palce.
😊😊😊

Následující verše pochází od věrného příznivce našeho Slovaňáčku,
pana doktora PaedDr. Mgr. et Mgr. Vítězslava Horálka, letitého a zkušeného pedagoga,
který má rád naši zemi.

