LISTOPAD 2019
Začátkem listopadu nastal čas vzpomínek na ty, kteří tu již nejsou s námi. Dušičky, jak
lidově říkáme Památce zesnulých, jsou důležitým svátkem, který je třeba dětem
připomínat a vysvětlovat. Protože jednou budou i oni vzpomínat na nás, na naše myšlenky,
slova a skutky. Jaké ty vzpomínky budou? Laskavé, plné něhy, dojetí v očích? Žijme všichni
tak, aby vzpomínky na nás byly jen dobré, ne naopak!
Zapalme svíčku doma, ale hlavně v našich srdcích, aby zahřívala to, co je v nich studené
a narovnávala to, co je zkřivené…

Slovaňák 1. listopadu 2019…

Slovaňák 12. listopadu 2019…

Slovaňák 17. listopadu 2019…

Konečně se trochu ochladilo a objevilo se typické listopadové počasí. Déšť, vlhko, vítr,
zamračeno… patří to k listopadu a vybízí nás zvolnit, zavrtat se do pelíšku s knížkou
a teplým čajem.
Ale byly i hezké slunečné dny s nadprůměrnou teplotou, třeba o víkendu, kdy se na
mnohých místech slavil náš další státní svátek - Mezinárodní den studentstva – Den boje
za svobodu a demokracii, který nepřipomíná pouze události v roce 1989, ale také události
z roku 1939. Věříme, že je mezi našimi čtenáři školní kroniky dost těch, kteří byli uctít
tento svátek. Nejhorší je totiž lhostejnost… ta svobodu a demokracii ničí.

A teď již obrátíme list a vrhneme se na školní život prožitý na našem milém Slovaňáčku
v předposledním měsíci v kalendářním roce 2019.
Listopad je měsíc, kdy se konají třídní schůzky pro rodiče a zákonné zástupce dětí a jim
předcházející pedagogické rady 1. a 2. stupně.

Věříme, že i následné chvíle v rodinách proběhly klidně, a že se u každého dítěte našlo
něco, za co je možné ho pochválit. Pochvala děti (i dospělé) posunuje a motivuje k dalším,
lepším výkonům. My dospělí často zapomínáme na naše školní léta a někdy opakujeme chyby
našich rodičů: To, co se povede, je bráno jako samozřejmost a přejde se to bez velkého
povšimnutí, ale jakmile je průšvih, to lítají hromy, blesky. Není vám to povědomé?
Každý človíček je šikovný na něco jiného. Někomu jdou počty, někdo rád a hodně čte, jiný
umí hezky zpívat a další předvede v tělocviku bezchybný kotrmelec. Není třeba chválit jen
za jedničky, ale i za posun ze čtverky na trojku. A chválit nemusí jen rodiče. I pedagog
může vyjádřit uznání dítěti za úpravu v sešitech, vzorně nachystané školní pomůcky anebo
za to, že rád a ochotně chodí před hodinou odnést z kabinetu třeba vycpanou sovu či
skleněné zkumavky.
Vždycky se najde důvod, zač dítě (ale i dospělého) pochválit. A vězte, že to dělá zázraky.
Hledejme důvody, proč vyjádřit chválu malým i velkým.

A nejen ve škole!

Zároveň je třeba nezapomínat, že (nejen) dítě potřebuje řád. Bez něj bude zmatené.
A pokud provede „klukovinu“, je třeba o to více spolupracovat se školou, ne ji obviňovat
z vlastního neúspěchu ve výchově. Přejeme hodně sil a trpělivosti.

A teď to vezmeme popořadě opět od nejmladších: Kromě běžné výuky čekala na naše
prvňáčky na začátku měsíce bezplatná návštěva Hvězdárny a planetária Brno. „Se zvířátky
o vesmíru“. Tak se jmenoval pohádkový příběh vypravující o zvířecích kamarádech, kteří
chtěli prozkoumat hvězdářskou základnu.
Jedná se o ryze brněnský projekt. Autory (scénář, dramaturgie, návrh
loutky, výsledná kompozice) jsou lidé z Brna, loutky byly vyrobeny v dílnách
Divadla Radost a namluvené herci z Městského divadla v Brně. Zeptejte se
dětí, jaké to bylo. Součástí představení byla i prohlídka oblohy – známých
hvězd a souhvězdí.

V druhé polovině listopadu odjely všechny první
a druhé třídy objednanými autobusy Dopravního
podniku města Brna do Divadla Bolka Polívky na
muzikálové zpracování slavné filmové pohádky
Pyšná princezna. Hostovala Divadelní společnost
Julie Jurištové z Prahy.
Věříme, že se dětem pohádka s písničkami na
motivy Boženy Němcové, o pyšné Krasomile
a králi Miroslavovi, líbila.

Na jinou pohádku, Čaroděj ze země Oz, vyrazili
žáci z třetích tříd do brněnského loutkového
Divadla Radost.
Jistě znáte stejnojmenný příběh z pera Lymana Franka Bauma o Dorotce a jejich
společnících. Strašák, Plecháč a Lev touží stejně jako Dorotka, aby jim mocný čaroděj Oz
ze Smaragdového města pomohl splnit jejich přání. Strašák si přeje mít mozek, Plecháč
srdce a Lev odvahu. A Dorotka se touží vrátit do Kansasu ke svým příbuzným. A jak to
dopadlo? Pokud vám to naši třeťáci neprozradí, přečtěte si slavnou knížku nebo zajděte
do divadla společně s dětmi.

Třída IV. C se mohla těšit na oblíbenou dopravní výchovu „Empík cyklista“ na
Dopravním hřišti Riviéra. Zvládli to i v pošmourném počasí.
Všechny třídy čtvrťáků si navíc poslechly přednášku Společnosti Podané ruce o.p.s.
o netolismu čili o chorobné závislosti na internetu.
Jiné užitečné přednášky od stejné organizace se dočkaly třídy V. C a V. D, a to na téma
kyberšikany. Třídy A a B ji absolvovaly již v říjnu.

Vybrané děti z 1. stupně (3. – 5. ročník) sehrály 8. listopadu 2019 napínavé souboje
v basketbalu oblíbeného turnaje Junior NBA League, o kterém byla řeč minule.
O vzrušujících chvílích vám rád řekne sám pan učitel a trenér dětí Mgr. Jan Kovář:
„Druhý turnaj je již za námi a s ním i vypjaté zápasy, které jsme na turnaji odehráli.
Ve druhém turnaji jsme již více věděli, co můžeme od jakého soupeře očekávat, díky
čemuž jsme se na své soupeře vrhli již od prvních sekund. V prvním zápase jsme opět
změřili síly s týmem Milwaukee Bucks (Olomouc). Skóre bylo po celou dobu vyrovnané,
v koncovce jsme pak byli bojovnější, což nám přineslo vítězství o tři body.
Ve druhém zápase s Indianou Pacers (Uherský Brod) jsme bohužel promarnili slibný
náskok, a nakonec pak těsně prohráli.
To nás ale nezlomilo a v utkání s vedoucím skupiny Chicago Bulls (Ždár nad Sázovou) jsme
zabojovali jako pověstní lvi a dokázali favorita porazit.
V tuto chvíli bylo vše v našich rukou a stačilo porazit tým Cleveland Cavaliers (Pelhřimov)
a postoupili bychom do play off turnaje. Přes veškerou snahu sehrála v tomto zápase
velikou roli únava hráčů z celého dne, navíc v zápase proti odpočatému soupeři. I když
jsme bojovali ze všech sil, nakonec se nám bodový náskok nepodařilo udržet.
Zbývala nám ještě naděje, že bychom mohli postoupit díky lepšímu vzájemnému zápasu
s Milwaukee Bucks, ale těm se v posledním zápase také podařilo porazit favorita z Chicago
Bulls. Tím pádem získali Milwaukee Bucks o jedno vítězství více než my, a posunuli se tak
v tabulce na třetí, poslední postupové místo.
První dva zápasy náš tým vpřed hnalo publikum podpořené třídními učiteli a žáky ze tříd
5. C a 5. D, kterým děkujeme za skvělou atmosféru.
Zklamání z nepostoupení v turnaji dále bylo patrné v očích každého našeho hráče, přesto
věřím, že zážitky a zkušenosti z Jr. NBA League budou pro všechny hráče hnacím motorem
do dalšího tréninku.
Ověřili jsme si, že jsme schopni konkurovat nejlepším školám z několika krajů. Dokázali
jsme porazit všechny postupující z naší skupiny. Dva týmy, které postoupily z naší skupiny,
se probojovaly mezi 8 nejlepších školních týmů v republice, což posouvá výkon našeho týmu
strmě vzhůru.
Můžeme být na výkon našeho týmu patřičně hrdí a s očekáváním vyhlížet další, nejen školní
turnaje.
Všichni účastníci turnaje se následně sešli u pana ředitele, abychom společně oslavili náš
úspěch. Hráči si pak odnesli drobné ocenění za jejich snahu a bojovnost v turnaji.
Děkujeme všem žákům za nádherné, vypjaté a dramatické sportovní okamžiky a přejeme
všem basketbalistkám a basketbalistům plno úspěchů, nejen ve sportovním světě.“

A díky přiloženým fotografiím se můžete vcítit do poutavé atmosféry…

Děkujeme srdečně za reprezentaci školy těmto dětem:
Andree Žídkové a Adamu Trabelsi ze III. D,
Simoně Loudové a Sebastianu Vařílkovi ze IV. A,
Filipu Antlovi, Václavu Širokému a Ondřeji Urbánkovi ze IV. B,
Julii Hubeňákové a Samueli Vykypělovi ze IV. C,
Šimonu Melicharovi a Eliáši Štěpánkovi z V. A,
Veronice Čiklové, Heleně Zavřelové, Sebastianu Smělíkovi a Matouši Štěpánkovi z V. C,
Kateřině Žídkové z V. D.

Paní učitelka Mgr. Jana Veselá, která v loňském školním roce sklízela se svými svěřenci
z 1. stupně úspěchy zejména ve florbalu, nezapomněla na podání přihlášky a dne
19. listopadu na ně čekal první turnaj. Pod hlavičkou ČEPS CUP (= florbalový turnaj pro
první stupeň základních škol) se konal v Brně-Bohunicích.
A co myslíte, jak to dopadlo? Ano, paní učitelka s dětmi opět dovezla diplom s prvním
místem a postupem do dalšího kola. Na obrázku můžete vidět, jaká radost čiší z hochů.
Srdečně blahopřejeme.

Paní učitelka Mgr. Drahoslava Vidoňová vzala svou třídu VII. A na pobočku Lipky za
Soběšicemi. Na Jezírku na ně čekaly „Vrabčákovy ptákoviny“. Pod tímto legračním názvem
se skrývalo nahlédnutí do tajuplné říše ptáků. Jací ptáci existují a na jaké skupiny se dělí?
Jaké jsou mezi nimi rozdíly? Jaké nebezpečí jim každý den hrozí?
Lze ptákům nějak pomáhat? O tom všem vám mohou děti doma
porozprávět. A třeba se do pozorování opeřenců zapojíte také.
Výuka probíhala v terénu, takže vhodné oblečení a obutí se hodilo. A na závěr žáci vyrobili
několik ptačích budek.
Všichni sedmáci se navíc vzdělávali na téma „Poruchy příjmu potravy“. Organizovalo
bezplatně Centrum Anabell. Tak kéž nikdy nebudou muset takové problémy řešit. A hlavně
ví, že jsou v jejich okolí lidé, kteří jim v případě problémů rádi a dobře pomohou.
Třídní učitelka VIII. B paní Mgr. Martina Slavíková je nadšenec a propagátor geografie.
Zájem o tento krásný obor se snaží v žácích pěstovat i jinak než výukou v běžných
hodinách zeměpisu. Dne 13. listopadu 2019 se konal Mezinárodní den GIS (neboli GIS Day).
Jedná se o vzdělávací a popularizační akci z oblasti geografických informačních
systémů. Své žáky vzala paní učitelka do nitra Geografického ústavu
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
Díky stejné paní učitelce měli žáci VIII. B, IX. A a IX. C možnost poslechnout si ve škole
zeměpisnou přednášku o Antarktidě. Přednášejícím byl docent Mgr. Kamil Láska, Ph.D.,
který své posluchače zaujal svým vyprávěním o mnoha svých vědeckých
expedicích na Antarktidu, zejména o práci na české základně Johanna Gregora
Mendela na ostrově
Jamese Rosse, patřící
pod Masarykovu univerzitu. Žáky
zaujaly fotografie a videa o životě
na Antarktidě, fauně a flóře.
Dozvěděli se také o problémech
oteplování,

ozónové

díře,

tání

ledovců a dopadu na lidstvo.
O svých jiných expedicích, třeba
na ostrov Západní Špicberky čili
na Arktidu, nám pan Láska
povypráví třeba někdy příště.
Děkujeme paní učitelce, která je
aktivní a stále vymýšlí, čím výuku
svých žáků obohatit.

Exkurze ve firmě IBM se zúčastnila třída IX. B. Třeba bude návštěva některé žáky
motivovat při výběru školy. Navíc se ve dnech 22. – 23. listopadu konal známý veletrh
středních škol, kde bylo také možno čerpat inspiraci…
Třídy IX. C a IX. D si poslechly přednášku „Holky z Venuše, kluci z Marsu“ na téma
dospívání.
Celý 2. stupeň navíc absolvoval v kině Scala zeměpisnou přednášku o Kolumbii od
společnosti Planeta země o.p.s.
Koncem listopadu se konal v Praze a následně i v Brně,
v Hradci Králové, v Českých Budějovicích a v Ostravě
již 22. ročník Festivalu francouzského filmu. Toho
využila paní učitelka Mgr. Petra Šamalíková, vyučující
francouzského jazyka, a vzala své studenty tohoto
krásného románského jazyka do kina Scala zhlédnout
jeden z nových filmů francouzské produkce.
To byl ale aktivní měsíc! Tolik přednášek, návštěv
divadel a jiných kulturně-vzdělávacích akcí, viďte?
A mezitím spousta učení, úkolů, ústního zkoušení a
písemek kvůli čtvrtletnímu hodnocení.
Ale to není všechno! Pečliví čtenáři říjnové školní
kroniky si možná vybaví zmínku o charitativní sbírce
Bílá pastelka ve prospěch nevidomých a slabozrakých spoluobčanů. A také si možná
vzpomenou na příslib uvedení celkové vybrané částky. Tak tedy:
Souhrnný výtěžek sbírky Bílá pastelka činil v roce 2019 v rámci České republiky hezkou
částku 3.213.371 Kč, což je o čtvrt milionu více než vloni!
A u nás ve škole na
Slovanském náměstí v Brně vybrala tři děvčata z IX. B částku 2.716 Kč, která je rovněž
oproti loňskému roku o trochu vyšší. Děkujeme všem dárcům.

V průběhu celého školního roku mají možnost žáci, zejména v hodinách biologie, občanské
výchovy či pracovních činností, zkoušet resuscitovat. Naposledy deváťáci z Céčka. Akční
program vymyslel pan ředitel Mgr. David Jalový. A měl radost. „Mnozí žáci jsou ochotni
udělat pro záchranu člověka vše, co bude v jejich silách.“
A to je dobře. Nikdy nevíte, kdy se poskytnutí první pomoci bude hodit. Můžete to být
právě vy, na kom bude záviset lidský život. Anebo vy, kdo bude bezmocně ležet na zemi..
Učme děti a učme se i my, dospělí, praktické poskytování první pomoci a nezapomínejme,
že opakování je matka moudrosti.

Po kaštanové výzdobě v říjnu následovala
listopadová přehlídka vydlabaných dýní…

Po několikatýdnovém sběru kaštanů již známe výsledky:
Pořadí tříd
1. místo: I. D – 460 kg
2. místo: I. B – 394 kg
3. místo: III. D – 373 kg
4. místo: III. C – 248 kg
5. místo: V. C – 191 kg
Pořadí jednotlivců
1. místo: Tobiáš Řeha – V. C – 130 kg
2. místo: Kateřina Košická – I. D – 115 kg
3. místo: Vojtěch Čikl – I. D – 110 kg
4. místo – Viola Hrdová – III. C – 92 kg
5. místo – Veronika Vlašínová – III. D – 90 kg
Celkově bylo myslivcům předáno 2.641 kg kaštanů.
V ředitelně si výherci i zástupci tříd převzali drobné ceny za svou snahu.

Další slavnostní vyhlášení se týkalo chemie. V úterý 19. listopadu se totiž konalo školní
kolo soutěže „Mladý chemik 2020“. Celkem se zúčastnilo 19 žáků 9. ročníků.
1. místo – Petr Zatočil – IX. D (do plného počtu mu chybělo pouze 1,5 bodu)
2. místo – František Foltýn a Štěpán Rada – IX. D
3. místo – Pavel Malivánek – IX. D
Děkujeme všem zúčastněným, blahopřejeme k dobrým výsledkům a přejeme
hodně znalostí i štěstí v dalším, krajském, kole, které se uskuteční v prosinci na
Střední průmyslové škole chemické.

Nezapomínáme ani na děti ze školní družinky.
Kromě hraní, odpočinku, vycházek a pobytů v solné jeskyni čekalo na některé i povyražení
v podobě výletu na hrad a zámek do Dolních Kounic. Výlet byl motivován blížícím se
svátkem sv. Mikuláše, na který se jistě všechni těší (a možná se i trochu obávají). Děti
zažily andělské i čertovské překvapení, hry a soutěže a vrátily se spokojené do rodičovské
náruče.
Děkujeme doprovázejícím paním vychovatelkám Petře Střechové a Renatě Ratiborské za
naplánování akce i pečlivý dozor.

Listopad byl zakončen odevzdáním výtvarných prací žáků 1. stupně v soutěži „Empík
naděluje“, kterou pořádá Statutární město Brno – Městská policie Brno.

A máme další měsíc za sebou. Během něho se zájemci z řad žáků nechali vánočně
vyfotografovat, aby měli rodiče a prarodiče památku.
Před námi je advent. Vánoční baňky, řetězy a jiné ozdoby jsou již ze skladu vytaženy, aby
zkrášlily vnitřek naší školy. Tak se těšte s námi, držte palce a přejte si, ať se Slovaňáku
a nám všem daří dobře.

Volnosti! Národův ty zlaté věno,
šlapána člověkem až k ustrnutí,
ty dítě bolestného procitnutí
a vražděné zas, sotva narozeno!
Vítězslav Hálek

