Základní škola v Brně na Slovanském náměstí
Školní rok 2019/2020 - ZÁŘÍ 2019

Po letních prázdninách, které uplynuly rychleji, než by si většina přála, nastal opět den,
kdy se otevřela starobylá vrata našeho Slovaňáčku, aby vzal pod svá křídla všechny žáky
i na ně nachystané zaměstnance.
Pondělí 2. září 2019 bylo velkým dnem v životě hlavně pro prvňáčky. Svátečně nastrojení
vstupovali do školy v doprovodu maminek, tatínků, ale i babiček a dědečků. Vítali je
jejich starší spolužáci z 9. ročníků, aby jim pomohli najít správnou třídu.
Nové prostředí, nová paní učitelka, noví kamarádi mohou působit na každého prvňáčka
jinak. Každý človíček je originální a jedinečný. Věříme, že je škola bude bavit, naleznou
nová přátelství a pod dohledem pečlivé a hodné paní učitelky budou jen vzkvétat.
Přejeme jim, i všem starším žákům, hezký školní rok. Aby na ně doma čekali lidé, kteří
případné smutky, stesky a nedorozumění vykryjí svou láskou, něhou, nadhledem,
trpělivostí a tolerancí.
A nechť je našim zaměstnancům škola více než jen jejich pracovním místem. A je jedno,
zda je jejich pracovní náplní učit, motivovat a inspirovat své žáky, vařit výborné obědy,
stírat podlahy, hospodařit či vést své podřízené a zodpovídat za vše a za všechny. Ať se
nám všem tady dobře žije, spolupracuje a jedná.

PO VĚKY ZDE STŮJ, VEĎ, CHRAŇ, VZDORUJ!

Všichni naši prvňáčci obdrželi na památku prvního dne ve škole pamětní medaili na krk.
Vyrobila je pro ně naše šikovná paní vychovatelka Vendulka Jebáčková ze školní družiny.

Ředitel: Mgr. David Jalový
Statutární zástupce ředitele a zástupkyně pro 1. stupeň: Mgr. Michaela Skořepová
Zástupkyně pro 2. stupeň: PaedDr. Eva Krochmalná
Ve školním roce 2019/2020 byly otevřeny tyto třídy:
1. stupeň
I. A – Mgr. Jana Veselá
I. B – Mgr. Iveta Koblihová
I. C – Mgr. Monika Mojžíšová
I. D – Mgr. Petra Kezniklová

II. A – Mgr. Věra Podsedníková
II. B – Mgr. et Mgr. Lada Pitrová
II. C – Mgr. Miroslava Geržová – výchovný poradce pro I. stupeň
II. D – Mgr. Dagmar Herodesová

III. A – PaedDr. Alena Ondrašíková
III. B – Mgr. Lenka Kovářová
III. C – Mgr. Romana Rovná
III. D – Mgr. Markéta Vančurová

IV. A – Mgr. Silvie Homolková
IV. B – Mgr. Lucie Hebnarová
IV. C – Mgr. Hana Štefanová

V. A – Mgr. Zdeňka Procházková
V. B – Mgr. Jitka Reiterová
V. C – Mgr. Jana Vondráková
V. D – Mgr. Ivana Šobáňová

2. stupeň
VI. A – Mgr. Ingrid Holásková
VI. B – Mgr. Martina Šárová
VI. C – Mgr. Martina Radová
VI. D – Mgr. Ivana Kováčová

VII. A – Mgr. Drahoslava Vidoňová
VII. B – Mgr. Kateřina Mikuláštíková
VII. C – Mgr. Dagmar Lešenarová

VIII. A – Mgr. Jitka Pešková
VIII. B – Mgr. Martina Slavíková
VIII. C – Mgr. Petra Šamalíková
VIII. D – Mgr. Sylva Tůnová

IX. A – Mgr. Hana Hamplová
IX. B – Mgr. et Ing. Zuzana Petrová
IX. C – Mgr. Jana Chaloupková
IX. D – Mgr. Lenka Plačková

Ostatní pedagogové:
Mgr. Hana Baršová
Mgr. Libuše Burkertová
Mgr. Eva Čechová
Mgr. Tomáš Fiala – metodik prevence
Mgr. Věra Gregorová
Mgr. Dana Hofericová – speciální pedagog
Mgr. Hana Hošťálková – školní psycholog
Mgr. Milada Kleinová
Mgr. Vladimíra Knytlová – výchovný poradce pro II. stupeň

Mgr. Beáta Konečná
Mgr. Jan Kovář
PhDr. Jolana Kubíková
Mgr. Jana Rožňáková
Mgr. Jan Wolf
PaedDr. Milada Zezulová
Asistent pedagoga:
Mgr. Drahomíra Humplíková
Kristýna Jarošová
Mgr. Anna Mytyzková
Mgr. Yveta Pernicová Galová
Doučovatelé – projekt EU:
Kristýna Jarošová
PhDr. Božena Küfhaberová, Ph.D.
Bc. Aleš Ondráček
Bc. Belinda Sobková
Školní družina:
Martina Foltýnová
Kristýna Jarošová
Václava Jebáčková
Jarmila Kopečná
Jiří Kozel
Bc. Aleš Ondráček
Mgr. Yveta Pernicová Galová
Renata Ratiborská
Bc. Belinda Sobková
Petra Střechová – vedoucí ŠD

Provozní pracovníci:
Hana Jiskrová - uklízečka
Dana Kalousková - uklízečka
Jan Kosek – školník, vedoucí
Dana Křížová – uklízečka
František Marek – uklízeč
Jarmila Mičková – uklízečka
Andrea Schwecová – vrátnice
Věra Slámová – uklízečka
Petra Tribulová - uklízečka

Ing. Dana Košická – hospodářka
Eva Poláková DiS. – hospodářka

Školní kuchyně:
Miriam Banďouchová – vedoucí ŠK
Radka Hrabcová - kuchařka
Milena Hrnčířová – kuchařka
Alena Klocová – administrativní pracovnice ŠK
Dagmar Pospíchalová – kuchařka
Sylva Smejkalová - kuchařka
Blanka Střechová – kuchařka
Vladimíra Tomková – vedoucí kuchařka
Blanka Vyskočilová – kuchařka

Na mateřské či rodičovské dovolené:
Mgr. Eva Holíková

Mgr. Petra Kročilová

Mgr. Veronika Nováková

Mgr. Kamila Uzlová

Mgr. Lucie Valová

Mgr. Lenka Veselá

Mgr. Kateřina Vrbacká

Ještě malé ohlédnutí za letními prázdninami.
Pokud se někdo domnívá, že rozdáním vysvědčení na konci června škola usne a nic se v ní
neděje a nepohybuje, je samozřejmě na omylu. I v létě se toho děje spousta.
Tak například se pro žáky upravovaly dvě nové přírodovědné učebny v suterénu školy.
Zde, v části bývalého krytu, byly při odstraňování staré výmalby objeveny fragmenty
původní malby z r. 1914.

V dokončování přestaveb učeben se pokračuje i nadále, ale není třeba se obávat, školní
výuku to nenaruší.

Kytičky potřebují pít i o prázdninách. Jak ty uvnitř školy, tak i ty venku. Muškáty na
obou kulatých balkónech se za voděnku v době bez dešťů odvděčily bujností a zářivými
barvami. Na školním dvoře toho také roste hodně a je třeba alespoň občas zalévat, plít,…

V přípravném týdnu na konci srpna se uskutečnilo maličké setkání všech účastníků
dvouletého projektu Mistři kolegiální podpory, který byl určen pro pedagogy základních
a středních škol ze všech krajů ČR. Zaměřoval se na kolegiální podporu v oblasti výuky
přírodovědných předmětů, ale i na rozvoj mentorských dovedností.
Projekt skončil oficiálně již před několika měsíci, na naší škole se díky němu a lidem
v něm zapojeným uskutečnila spousta atraktivních činností s dětmi. Připomeňme
například akce velkých žáků s malými (představení savců a ptáků), chemické pokusy,
využívání školní meteostanice, práce ve skleníku a na školní zahradě, spolupráce se školní
družinkou…
Paní učitelka Mgr. Jitka Pešková pozvala své kolegy zapojené do projektu a také
koordinátorku a metodičku projektu z LIPKY paní Mgr. Hanu Mikulicovou na neformální
rozloučení a vyhodnocení celého projektu.

Všem účastníkům tohoto drobného setkání na školní zahradě se ukončení s domácím
pohoštěním, které připravila paní učitelka Jitka, líbilo.
Věříme, že projekt byl všem našim pedagogům k užitku, můžou a budou z něho čerpat
i v budoucnu, a tudíž se stane přínosem našim žákům i nadále.

V závěru školního roku byli všichni naši úspěšní žáci–florbalisti odměněni za celoroční
výbornou reprezentaci školy, a to i na národní úrovni. Radost jim udělaly zelené mikiny
s vlastním jménem a číslem hráče. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na paní učitelku
Mgr. Janu Veselou, která kluky vždy věrně a oddaně doprovázela na všechny jejich
zápasy, leckdy na úkor svého vlastního času. Děkujeme i jí.

Složení družstva se nám v novém školním roce trochu pozměnilo. Jak se mu povede letos,
se necháme překvapit. Každopádně registrace na první turnaj se již uskutečnila.

A teď se vrátíme do přítomného okamžiku a posvítíme si důkladněji na měsíc září. První
den nového školního roku začal slavnostním zahájením a vše se postupně zajíždělo do
vyjetých kolejí. Rozdaly se nové učebnice, pracovní sešity, všichni se seznámili se svými
novými rozvrhy.
Paní učitelky vyplnily třídní knihy, seznámily žáky podrobně se Školním řádem, zvolila se
třídní samospráva. Netřídní učitelé se věnovali více dozorům. Prvňáčci se fotografovali.
V září proběhlo několik třídních schůzek – zejména prvních, třetích a šestých ročníků.

Třídy IV. A a IV. B se už v září zúčastnily dopravní výchovy pod hlavičkou Centra
AMAVET Junior Brno na Cacovické v Husovicích. Napřed si žáci vyzkoušeli počítačový
program „Cesta na kole městem“ a poté v jiný den absolvovali praktickou zkoušku jízdy
na kole na dopravním hřišti u Základní školy Horácké náměstí. Díky podpoře Odboru
dopravy Magistrátu města Brna je výuka zdarma.
Čtvrťáci z Céčka si na dopravní výchovu počkají jindy. V září však měli možnost seznámit
se s obrazy od umělců jako je např. Jan Zrzavý, Toyen, i s díly z oblasti moderního
umění. Edukační program v Pražákově paláci Moravské galerie se jmenoval „Chyťte
zloděje“, a jak už název napovídá, děti pomohly vypátrat pachatele loupeže obrazu.
A nakonec se svezly na parádní klouzačce.
Páté ročníky daly přednost vycházce v rámci programu „Brněnské pověsti“. Naše paní
učitelky tento program, organizovaný Centrem volného času Lužánky, velmi rády
využívají již pěknou řádku let. A není divu. Vycházka je rozdělena na dvě etapy a je vždy
skutečně zajímavě podaná. První etapu absolvovali páťáci se svými paními učitelkami
a prošli Moravským náměstím, kostelem sv. Tomáše, náměstím Svobody, Měnínskou
bránou, kolem kamenné panny na Orlí, Zelným trhem a Starou radnicí. Na další etapu se
mohou těšit na jaře.

Na všechny třetí, čtvrté a páté třídy čekalo divadlo. Představení „Lazy Goat“ (neboli
Líná koza) se konalo v kulturním domě Rubín v Brně-Žabovřeskách a hráli ho
herci z Divadelního centra ze Zlína. Jednalo se o činoherní anglicko-českou
pohádku s písničkami. Líná koza představovala špatné lidské vlastnosti lenost a namyšlenost. Pohádka byla veselá, připomínala klasickou bajku s typickým
mravním poselstvím. Navíc byla zinscenována jako učební pomůcka pro začátečníky.
A když už se děti anglicky učí, není špatné jim přiblížit cizí jazyk i hravou formou.

V září se každý rok v Králově Poli konají oblíbené Erbovní slavnosti, letos se jednalo
o 29. ročník. Na pódiu v parku na Slovanském náměstí vystoupili v sobotu 14. září 2019
vybraní žáci ze všech královopolských škol, ať už se svým zpěvem, tancem či jinou
činností. Nechyběl kulturní příspěvek ze Základní umělecké školy Vítězslavy Kaprálové
nebo ze Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně postižené.

V parku bylo možno se seznámit s činností různých místních spolků, sdružení, oddílů,
nadací, např. Sokol, místní skautské oddíly z královopolských středisek, turistický oddíl
Hvězda severu, spolek Varhany pro Královo Pole, Sdružení dobrovolných hasičů Králova
Pole a další a další. Mezi vypomáhajícími členy různých organizací bylo možno potkat i
mnohé naše současné či bývalé žáky. A nám to udělalo a dělá radost.

Den před Erbovními slavnostmi, v pátek 13. září 2019, uspořádala naše škola tradiční
turnaj „O pohár starostky Králova Pole“. Týmy ze všech královopolských základních škol,
tj. Herčíkova, Košinova, Staňkova a Botanická, se u nás sešly, aby si ve férové hře
zahrály vybíjenou (na 1. stupni) a volejbal (na 2. stupni).

Naši žáci nás potěšili, poněvadž získali první místo v obou disciplínách. Protože se však
všechny děti snažily, nikdo s prázdnou neodešel. Všichni ředitelé královopolských škol
s paní starostkou Ing. Karin Karasovou všem účastníkům poděkovali a vítězům
poblahopřáli. Uvidíme se za rok.

Ve velkém očekávání byli žáci ze všech nových šestých ročníků. Čekal je totiž adaptační
kurz, uspořádaný na etapy v posledních dvou zářijových týdnech. Jelo se opět na
oblíbenou Ramzovou v Jeseníkách. Vedoucím kurzů byla naše pečlivá, nápaditá paní
psycholožka Mgr. Hanka Hošťálková, která úsměvem a vlídností nikdy nešetří.
Třídy VI. A a VI. D vyrazily s pedagogickým vedením Mgr. Jan Kovář, Mgr. Ivana
Kováčová, Mgr. Libuše Burkertová a Mgr. Tomáš Fiala.
Třídy VI. B a VI.C doprovázely Mgr. Martina Šárová, Mgr. Martina Radová, Mgr. Petra
Šamalíková a Mgr. Dagmar Lešenarová.
Cílem adaptačních kurzů je seznámení se s novým kolektivem, s novou paní třídní
učitelkou a naladění hezkých vztahů díky pestrému programu, turistice, společným hrám,
legraci… a to je moc dobře. V dobře naladěném třídním klimatu se pak lépe spolupracuje,
a je to tudíž ku prospěchu dětem, jejich učitelům, ale i rodičům žáků.
Pan učitel Kovář měl navíc nezapomenutelný zážitek, když si před budíčkem přivstal a byl
svědkem útěku stáda krav z místního ohradníku. Kravičky to asi táhlo k dětem a ocitly se
uprostřed hřiště mezi prolézačkami a skluzavkami…

A následující fotografie jsou jen dokladem, že se tam všichni měli jistě výborně…

Velké změny čekají i naše deváťáky, pro které bude tento školní rok náročnější, před
nimi je příprava a perný boj. Budou se muset rozhodnout a podat si přihlášku na střední
školy, učiliště či gymnázia. A pak se dobře připravit a snažit se zvládnout přijímací
zkoušky co nejlépe. Budeme jim držet palce.
Na rozjezd školního roku se naši nejstarší žáci vypravili na pobočku LIPKY-Jezírko. Díky
výukovému geologickému programu „Jak se práší kolem spraší“ se učili rozpoznávat
jednotlivé horniny, dozvěděli se, jak vznikají a jaký mají původ. Zkusili si je za pomocí
geologického kladívka prozkoumat a určit druh. V doprovázení tříd se vystřídaly naše
paní učitelky Mgr. Jitka Pešková a Mgr. Hanka Hamplová.

A právě paní učitelka Hamplová se zúčastnila se svou třídou IX. A Student Cup 2019,
což byla akce na podporu technologických oborů pořádaná Střední školou informatiky,
poštovnictví a finančnictví Čichnova v Brně. Jednalo se o testování fyzické a technické
zdatnosti žáků a mohou jim pomoci při výběru povolání. Stejný cíl si vybrala také třída
IX. B se svou třídní paní učitelkou Mgr. Zuzanou Petrovou.
Ale to hlavní přijde teď: Dva studenti z IX. A, Dominik Linhart získal 1. místo v kategorii
„Nejlepší hasič“ a Jan Hierman 1. místo v kategorii „Nejlepší pracovník stavební správy“
a navíc po sečtení bodů i celkové prvenství. Kromě zlatých pohárů a diplomů si odnesli
i hodnotné věcné ceny – tablet, kameru GoPro a bezdrátové reproduktory. Oběma
chlapcům gratulujeme a všem deváťákům přejeme, aby se dobře orientovali ve výběru
své budoucí střední školy.

Dne 25. září 2019 vyrazil pan učitel tělesné výchovy Mgr. Jan Kovář do Prahy a s ním dva
vybraní žáci z 1. stupně – Šimon Melichar (V. A) a Veronika Čiklová (V. C). Proběhlo zde
losování týmů v rámci Junior NBA League. Tento pojem bude znám zejména
basketbalovým nadšencům. Jedná se o projekt, který má za úkol zvýšit oblibu tohoto
sportu mezi dětmi. Soutěž probíhá ve všech světadílech.
Letos proběhlo losování týmů za účasti bývalých hráčů NBA Audie Norrise a Jiřího
Welshe. Každý školní tým reprezentuje jeden klub z nejlepší basketbalové soutěže světa
NBA. Letos bude naše škola reprezentovat a hrát v dresech týmu Detroit Pistons. Právě
to, že děti hrají ve dresech s logy zámořských týmů, činí soutěž ještě přitažlivější.

V loňském školním roce se našemu basketbalovému týmu podařilo probojovat do
celorepublikové soutěže Junior NBA League, a to jako jedinému týmu z Jihomoravského
kraje. Jak si povedou žáci letos, to se teprve uvidí. Každopádně za podporu a fandění
našim malým hráčům děkujeme.

Den 26. září je znám po světě jako Mezinárodní den jazyků, o který se u nás na škole
stará naše paní učitelka Mgr. Petra Šamalíková. Protože však vypomáhala na adaptačním
kurzu, uskutečnila se oslava a propagace tohoto „svátku“ až o den později.
Žáci z vyšších ročníků si pro své spolužáky z 5. a 6. ročníků připravili scénky v jazyce
anglickém, německém, francouzském a ruském. Čili v jazycích, které se na naší škole
vyučují. Anglický jazyk mají všechny děti od první třídy. Druhý jazyk je od šesté nebo
od sedmé třídy (jazykové/nejazykové třídy).
Scénky byly skutečně originální. Tak například se zde konal oblíbený cyklistický závod
Tour de France nebo se děti nasmály při pohledu na postavy z ruské pohádky Mrazík.
Ať už si děti s pomocí svých rodičů vyberou jakýkoliv jazyk, věříme, že si ho oblíbí
a bude jim jednou k užitku. Ne nadarmo se říká: „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.“

School, skole, koulu, école, scuola, okul, scholae, iskola, schule, szkoła, escola, shkollë,
dugsiga, escuela, šola… prostě škola. To je také náš milý Slovaňák.

Paní třídní učitelka Mgr. Zuzana Petrová vyrazila na závěr září se svou třídou IX. B na
dvoudenní výlet do oblíbeného Permonia, zábavního parku v bývalém oslavanském dole
Kukla. Čeká je společný poslední rok, tak ať je na co vzpomínat. Přiznejme si, my, co už
jsme školním lavicím dávno odrostli, na co nejraději vzpomínáme? Jistě, na výlety
a výjimečné, hezké zážitky, společné chvíle a čas věnovaný druhým.
Přidala se dobrovolně i jedna maminka, paní Soňa Fišerová, a její následnou reakci si
můžete přečíst zde:
„Chtěla bych rodičům vzkázat, že mi bylo s jejich dětmi moc hezky. Že mají šikovné děti,
které se umí bavit, umí spolupracovat, dá se s nimi domluvit, chtějí pomáhat a dokáží
spolu vycházet a řešit situace, které nastaly. Poznala jsem je jako šikovné mladé lidi
a udělali na mě velký dojem.“

Úplně poslední den v září odjely třídy IV. A a IV. B na slibovanou školu v přírodě. Ale
protože se odehrávala více v říjnu než v září, dozvíte se o ní následující měsíc.
Ať se máte, na co těšit.

Na závěr zářijové školní kroniky zmíníme „naše maminky“.
Nezapomínáme na naše paní učitelky na mateřských a rodičovských dovolených a rádi je
vidíme, když se přijdou do školy podívat, pochlubit se svými ratolestmi a pozdravit
kolegy. Je milé se s nimi vidět a na chvíli se v tom shonu zastavit. Člověk si pak leckdy
uvědomí, jak rychle ten čas běží a z miminek a batolátek jsou rázem žáci základní školy,
studenti a pak dospělí. Myslíme si, že je dobré si ten čas „zastavení“ udělat často,
nejlépe každý den…

…

Luboš Huml – O dětech
Tak umějí jen děti
se podívat,
že jinak hned voní
jabloňový sad.
Je nemít,
svá srdce bychom neunesli.
~
Tak to bylo září, první měsíc ve školním roce 2019/2020.
A jaké budou ty další, to záleží na nás na všech…

