ŘÍJEN 2019
Po střídání teplejších a chladnějších dní a nocí v září se nám v říjnu navrátilo krásné babí léto.
A docela dlouho vydrželo. Vlastně až do podzimních prázdnin. Sluncem ozářené barevné listí
na stromech jen svítilo a navozovalo příjemnou náladu. Alespoň těm vnímavějším lidem určitě.
Na obrázcích můžete vidět, jak se měnil liliovník tulipánokvětý před školou. Po prázdninách
už byla většina listů na zemi. To je podzim, nádherný, barevný, kouzelný…

Říjen je období, kdy je možné využít nové, lesklé kaštany, i šípků bylo letos hodně,
a samozřejmě také pestrobarevné javorové, jírovcové, lipové, březové, bukové a jiné listí,
třeba ze zmiňovaného liliovníku. Škola se zapojila do soutěže ve sběru kaštanů, kterou vyhlásil
myslivecký kroužek při Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno. Žáci zároveň využívali
nasbírané přírodniny v hodinách výtvarné výchovy či pracovních činností.

Někdo považuje podzim a s ním spojené babí léto za nejhezčí období kalendářního roku. Něco
na tom opravdu bude. I na naši školní zahradu podzimní sluníčko zavítalo…

Na konci zářijové školní kroniky byla nepatrná zmínka o škole v přírodě. Ale protože zasáhla
více do říjnových dní, povíme si o ní nyní.
Děti z tříd IV. A a IV. B strávily 5 dní v Mladočově (zhruba uprostřed mezi Litomyšlí, Skutčí
a Poličkou). Jely s nimi jejich usměvavé třídní paní učitelky Mgr. Silvie Homolková
a Mgr. Lucie Hebnarová. Vychovatelský doprovod zajistil pohodový pan Bc. Aleš Ondráček ze
školní družiny a zdravotnickou funkci plnila velice zodpovědně paní Ing. Lucie Košinarová,
mimo jiné šikovná fotografka.

Děti čekala spousta báječných her a hříček, nechyběly hudební rozcvičky, pěší vycházka po
okolí i větší výlet do Litomyšle. Tam si prohlédly zámeckou zahradu a navštívily rodný dům
Bedřicha Smetany. A někteří žáci se hrou na klavír zkusili vcítit do našeho hudebního velikána.

Všichni si pochvalovali vynikající jídlo i dobrý program, při kterém se žáci rozdělovali na
družinky červených, modrých, žlutých a zelených.
Příroda okolo ubytovacího zařízení byla příjemná a lákala k pobytu v ní. A děti si během týdne
našly kočičího kamaráda…

Tak to byli naši čtvrťáci z Áčka a Béčka. Ti z Céčka si užili jízdu na kole v rámci projektu
„Empík cyklista“ na Dopravním hřišti Riviéra Brno. Dopravní výchovu pořádá Městská policie
Brno. Děti se například dozvědí, jaký je rozdíl mezi cyklostezkou, cyklopruhem a cyklotrasou.
Jak důležité je nosit helmu na hlavě, jaké existují dopravní značky, že je dobré naučit se
předvídat různé situace a být ostražitý…

Třeťáci se měli v říjnu také dobře. Výuku jim zpestřila rovněž návštěva dopravního hřiště,
ale jiného, a to v Brně-Komíně (třídy III. A a III. D).
Třída III. B využila programu od Lipky. Nesl název „Jak
roste les“. Děti se oblékly turisticky a vyrazily do terénu
v okolí pracoviště Jezírko za Soběšicemi. Prošly kus lesa
a zajímavou formou se učily o všech fázích života stromů,
od semínka až po mrtvý tlející strom. Jak je důležitá
ekologie a jak jsou vztahy mezi jednotlivými organismy
provázané. A že jsou stromy důležité ve všech svých
fázích, dokonce i v době odumření.
Děti rozeznávaly jednotlivé druhy stromů a jejich semínka
a semenáčky, určovaly bezobratlé živočichy, kteří jsou
v životě stromů neméně důležití. Na stránkách Lipky si
můžete přečíst, že děti zažily terénní průzkum, práci
s lesnickými pomůckami, prohlédly si různá lesnická
zařízení (například feromonový lapač a lapák)… a čas zbyl
i na různé hry, ať už pohybové či didaktické.

A na závěr měsíce před podzimními prázdninami se mohli všichni žáci třetích ročníků
těšit do brněnské Hvězdárny a planetária. Představení „Robinsonka“ je zavedlo na
starou měsíční základnu u Hadleyho brázdy, kde před více než 100 roky
přistála posádka Apollo 15. Jak to dopadlo s odvážnou Sárou, která je vlastně
takový „Robinson Crusoe“, se dozvíte od svých třetáčků. A možná vám i povypráví,
co se dozvěděli o Sluneční soustavě, o některých hvězdách a souhvězdích.

Páťáci se bezplatně zúčastňují preventivního programu zaměřeného na téma kyberšikany,
který organizuje Společnost Podané ruce o.p.s. V měsíci říjnu prošli programem žáci z Áčka
a Béčka. Céčko a Déčko se zúčastní někdy příště.
A cyklistické helmy si na hlavy nasadili také a zajeli rovněž na komínské dopravní hřiště na
Pastvinách procvičit si a zdokonalit své znalosti a dovednosti v jízdě na bicyklu.

A teď trochu z jiného soudku. Chceme vám, rodičům, poděkovat, jak dohlížíte na oblékání
dětí, když je čeká divadlo nebo jiný kulturní zážitek. Díky vám vědí, že ne vždy jsou vhodné
džíny a tričko se sportovním nápisem. Ale ke slavnostním účelům vytáhnou ze svého šatníku
košile, halenky, sukně, šaty… jak je vidět například na obrázku třídy V. C (to šli v září zrovna
na anglickou pohádku). Jak to dětem sluší, viďte?

Naši prvňáčci se snad už trochu okoukali a zvykli si na jiný režim, než měli v mateřské škole.
V říjnu je na pobočce Knihovny Jiřího Mahena v Králově Poli čekalo slavnostní „Pasování
prvňáčků“. Přejeme jim, aby se jim v této přetechnizované době staly knížky, nejlépe
v papírové podobě, věrnými kamarády na celý život.

Ani druhý stupeň nepřišel v říjnu zkrátka a žáci se mohli těšit na netypické vybočení z výuky.
Vyučující dějepisu paní PhDr. Jolana Kubíková, která stihla v měsíci říjnu navštívit s třídami
VI. A a VI. C brněnský Pavilon Anthropos, se podělila o svou radost z jiné povedeného akce:
„Dne 16. 10. byl připraven pro žáky VI. D projektový den na téma Pravěk a Věstonická venuše.
Žáci v Archeoparku Pavlov sami aktivně formou soutěže vyhledávali odpovědi na zadané
otázky. Pak si každý vymodeloval svoji venuši, kterou si na památku odvezl domů. Na závěr
žáci zhlédli dokumentární film a prošli si s vyučujícím celou expozici. Tuto akci jsme pro žáky
pořádali poprvé a byli jsme všichni plni očekávání, které bylo splněno na 100 %.“
Kolegyně Mgr. Martina Slavíková, vyučující zeměpisu, dodala:
„Výstup na dominantu Pálavy, zříceninu hradu Děvičky, nám nepokazil ani déšť. Na vrchol jsme
vystoupali po zelené turistické značce z obce Pavlov z velké části lesní cestou. Z vrcholu byl
krásný pohled na vodní nádrž Nové Mlýny a její okolí. Přímo pod námi obec Pavlov a přilehlé
vinice jako na dlani. Kochali jsme se barvami podzimu a probrali využití krajiny, stavbu a funkci
hradu, vodní nádrže a orientaci v terénu. Úplně na závěr si všichni užili relax v termálních
lázních v Laa. Akce se zkrátka vydařila.“
Jsme rádi, když si děti osvojí a upevní znalosti občas i jinou formou. A určitě je to více baví.

Paní učitelky Mgr. Jitka Pešková a Mgr. Martina Šárová se v říjnu zúčastnily s vybranými žáky
z 9. a 7. ročníku Dne přírodních věd pro školy. Konal se v brněnské zoologické zahradě
a spolupořadatelem byla Střední průmyslová škola chemická Brno. Celkem se svou účastí
zapojilo 41 základních škol a 8 víceletých gymnázií. Žáci procházeli jednotlivými soutěžními
stanovišti zaměřenými na znalosti z oblasti chemie, biologie a fyziky. A nejen žáci. Soutěžili
i samotní vyučující.

Naši deváťáci a sedmáci (vždy po 2 družstvech z každého ročníku) měli celkem pěkné
výsledky. Úplně nejlépe se vedlo jednomu týmu z řad sedmáků. Ve složení Teodor Kloc a Petr
Vojkovský (VII. A) se Štěpánem Oubělickým (ze VII. B) se podařilo umístit se na hezkém
4. místě. Jejich fotku k dispozici nemáme, ale přesto blahopřejeme a všem účastněným
děkujeme za reprezentaci školy.

Zmíněná paní učitelka Pešková zapojuje pravidelně své žáky do práce ve skleníku a v jeho
okolí. Na školním pozemku roste malá kdouloň, což je méně známý druh ovocného stromu.
Letos se sice urodily jen dvě kdoule, ale přesto to bylo zajímavé téma k vyprávění. Žák Marek
Levíček ze VI. C překvapil své spolužáky a paní učitelku, když na příští hodinu přinesl
k ochutnání kompot z kdoulí. Kdoule jsou podobné jablkům, ale tvrdé a silné, za syrova
nepoživatelné. Hezky voní po citrusech. Džem z kdoulí dal vzniknout slovu marmeláda
(z portugalského „marmelo“ – kdoule).

Třída IX. B se s paní učitelkou třídní Mgr. Zuzanou Petrovou vydala do kulturního centra
Semilasso na představení hry Tom Sawyer. Celá hra proběhla v anglickém jazyce.
Na představení, pro změnu v německém jazyce, vyrazily třídy
VIII. C a IX. D se svými jazykovými vyučujícími, paní
Mgr. Janou Rožňákovou a Mgr. Vladimírou Knytlovou.
V Kulturním domě Rubín v Brně-Žabovřeskách sehrála
divadelní skupina DRAMABOX z Norimberku představení
s názvem Smombie. Pod tímto zvláštním názvem se skrývala
vtipná inscenace o kladech a záporech tzv. chytrých telefonů.
Na rodiče deváťáků čekala informační schůzka kvůli
přijímacímu řízení na střední školy, učiliště a gymnázia. Před
podzimními prázdninami žáci obdrželi aktuální atlasy škol.
Mohli tak během prázdnin společně se svými blízkými přemýšlet, pročítat si fakta
o jednotlivých školách, snít o svém budoucím povolání…

V tomto měsíci se hodně soutěžili a závodilo i ve sportu. Vybraní hoši z 8. a 9. ročníků se
podíleli svou účasti v okresním kole na florbalovém turnaji.
A hlavně se konalo kolo basketbalové světové soutěže Jr. NBA League. Byla o tom zmínka
v zářijové kronice. Naši žáci z 1. stupně v dresech zámořského týmu Detroit Pistons byli
podporováni svými fanoušky. Nejlepším hráčem celého turnaje byl toho dne zvolen náš žák,
a to Šimon Melichar z V. A.
Něco se podařilo, něco ne. Držet palce bude třeba v pátek 8. listopadu 2019, kdy se rozhodne.
Buď postoupíme, anebo končíme. I to je hra.

Sportovních klání se nezúčastní jen naši žáci, nýbrž i zaměstnanci. Ve vytrvalostním běhu
„Vokolo Príglu“ (běžecký závod okolo Brněnské přehrady) získala naše
zaměstnankyně medaili, ale stejně jako vloni i předešlých letech je skromná a chce
stát tiše v ústraní. My jí však tímto přesto gratulujeme. Kromě ní se do běhu
zapojila i jedna naše paní učitelka, toho času na rodičovské dovolené, a též skončila s dobrým
výsledkem. Prostě máme šikovné „holky“.
Stejně jako vloni i letos se na naší škole uspořádala sbírka pro nevidomé a slabozraké. Aktivně
se zapojily tři žákyně. Děkujeme Aničce Svárovské, Sáře Němcové a Báře Baborovské z třídy
IX. B, že během přestávek chodily se zapečetěnou kasičkou, v tričkách s logem „Bílé
pastelky“ vysvětlujíc zaměstnancům školy a starším žákům cíle 20. ročníku této známé
veřejné sbírky. Všem, kdo zakoupili bílou pastelku, případně přispěli i vyšší částkou, děkujeme.
Peníze pomohou vycvičit další vodící pejsky pro nevidomé,
podpořit digitální knihovny, zaměstnávání zrakově postižených
a další užitečné věci.
Kolik se podařilo na našem Slovaňáku vybrat peněz a v jaké výši
byla celková částka veřejné sbírky v rámci celé republiky, vám
sdělíme později. Jsme rádi, že jsme se mohli zapojit. Děkujeme
všem, komu není osud zdravotně znevýhodněných lidí lhostejný.
Říjen se překulil do druhé poloviny a v závěru měsíce na všechny čekaly toužebně očekávané
podzimní prázdniny. Někdo je strávil s kamarády na
oddílových výpravách, někdo u babiček a dědečků,
někteří vyjeli se svými blízkými do přírody… anebo
prostě se pobývalo doma, to také není k zahození,
viďte? Přispat si, mít čas na čtení knížek, kutilství,
rodinu, ticho a klid…
A věříme, že jste si, naši milí čtenáři školní kroniky,
připomenuli alespoň myšlenkou státní svátek Dne
vzniku samostatného československého státu.
Tak ať se z těch prázdnin všichni v pořádku vrátíme.
A pak se pustíme znovu do společné práce. Mějme
však na paměti, že nikdo není dokonalý a bez chyb, leckdy úplně stejné či podobné děláme
všichni bez ohledu na věk, vzdělání, pohlaví, zkušenosti… Bez shovívavosti, trpělivosti
a laskavosti by bylo na světě smutno. Tak na to mysleme, až budeme chtít někomu něco
vytknout… zmýlit se můžeme každý.

A na závěr opět malá, poetická douška od našeho milého příznivce pana Vítězslava Horálka:

