Základní škola v Brně na Slovanském náměstí
Školní rok 2021/2022 - ZÁŘÍ 2021

PO VĚKY ZDE STŮJ, VEĎ, CHRAŇ, VZDORUJ!

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 2021/2022 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 – ŠPP - výchovný poradce pro 1. stupeň
II. D – Mgr. Michaela Rudišová
III. A – Mgr. Silvie Homolková
III. B – Mgr. Eva Holíková
III. C – Mgr. Lucie Hebnarová
III. D – Mgr. Hana Štefanová
IV. A – Mgr. Jarmila Szczotková
IV. B – Mgr. Zdeňka Procházková
IV. C – Mgr. Jana Vondráková
IV. D – Mgr. Ivana Šobáňová
V. A – PaedDr. Alena Ondrašíková
V. B – Mgr. Lenka Kovářová
V. C – Mgr. Romana Rovná – ŠPP – školní metodik prevence pro 1. stupeň
V. D – Mgr. Markéta Vančurová

2. stupeň
VI. A – Mgr. Jan Kovář
VI. B – Mgr. Jitka Pešková
VI. C – Mgr. Sylva Tůnová
VII. A – Mgr. Hana Hamplová
VII. B – Mgr. Zuzana Petrová
VII. C – Mgr. Jana Chaloupková
VII. D – Mgr. Beáta Konečná
VIII. A – Mgr. Ingrid Holásková
VIII. B – Mgr. Martina Šárová
VIII. C – Mgr. Martina Radová – ŠPP – školní metodik prevence pro 2. stupeň
VIII. D – Mgr. Ivana Kováčová
IX. A – Mgr. Drahoslava Vidoňová
IX. B – Mgr. Kateřina Mikuláštíková
IX. C – Mgr. Dagmar Lešenarová
Ostatní pedagogové:
Mgr. Hana Baršová
Mgr. Libuše Burkertová
Mgr. Eva Čechová – metodik informačních a komunikačních technologií
Mgr. Zuzana Eremiášová
Mgr. Věra Gregorová
Mgr. Dana Hofericová – ŠPP - speciální pedagog
Mgr. Vladimíra Knytlová – vedoucí ŠPP - výchovný poradce pro 2. stupeň
PhDr. Jolana Kubíková
Mgr. Lenka Plačková
Mgr. Jana Rožňáková
Mgr. Martina Slavíková

Mgr. Lukáš Šnajdr
Mgr. Alena Štěpánková
Mgr. et Mgr. Veronika Tinková
Mgr. Lucie Valová
PaedDr. Milada Zezulová
Asistent pedagoga:

Doučovatelé – projekt EU:

Mgr. Drahomíra Humplíková

Mgr. Eva Hubíková

Mgr. Anna Mytyzková

Mgr. Drahomíra Humplíková

Mgr. Yveta Pernicová Galová

Simona Markusíková

Petra Prachařová

Bc. Aleš Ondráček
Mgr. Yveta Pernicová Galová

Školní družina:
Martina Foltýnová

Bc. Aleš Ondráček

Mgr. Eva Hubíková

Mgr. Yveta Pernicová Galová

Václava Jebáčková

Renata Ratiborská

Jiří Kozel

Bc. Belinda Sobková

Simona Markusíková

Petra Střechová – vedoucí ŠD

Provozní pracovníci:
Hana Jiskrová – uklízečka

Jarmila Mičková – uklízečka

Dana Kalousková – uklízečka

Andrea Schwecová – vrátnice

Jan Kosek – školník, vedoucí provozu

Věra Slámová – uklízečka

Dana Křížová – uklízečka

Petra Tribulová - uklízečka

František Marek – uklízeč

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

Školní kuchyně:
Aneta Babirádová - kuchařka
Miriam Banďouchová – vedoucí ŠK
Radka Hrabcová – 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. Veronika Nováková
Mgr. Kamila Uzlová
Mgr. Lenka Veselá
Mgr. Kateřina Vrbacká

~
A už je to tu zase. Prázdninový zvoneček odzvonil letním prázdninám a ten školní se
rozezvučel, aby přivítal všechny školáky. Ty nejstarší „mazáky“ z devátých ročníků i ty
nejmenší prvňáčky, pro které je školní budova velká neznámá, jelikož se opět kvůli
„kovidovým nařízením“ neuskutečnil Den otevřených dveří i tradiční zápisy do prvních tříd.
Přesto věříme, že se prvňáčci do školy těšili. Že si s rodiči nejen o prvním školním dni
povídali, možná si na školu doma se svými oblíbenými plyšáky či panenkami hráli. Moc si
přejeme, aby se škola stala pro ně druhým domovem, kde naleznou nová kamarádství, ve
své třídní učitelce objeví člověka se srdcem na pravém místě, oblíbí si obědy v naší útulné
školní jídelně a že budou ve škole co nejvíce veselí, spokojení a šťastní. K tomu jim mohou
pomoci velkou měrou právě jejich rodiče, kteří případné neúspěchy či smutky, možná
někdy i slzičky, ukonejší svou láskou, smyslem pro humor, trpělivostí a jemným nadhledem.
Tak ať se všem na Slovaňáku líbí, dobře učí, pracuje a žije! A kéž nám škola vydrží co
nejdéle otevřená.

Máme ve zvyku se v zářijové kronice poohlédnout trošku zpět do prázdnin. Zatímco si žáci
užívali volna pobytem na skautských či jiných táborech, výpravách a výletech s kamarády,
na dovolené s rodiči či prostě jen pobytem doma, naše škola nespala, nezahálela. Tady se
toho vždy tolik děje! Však posuďte sami:
Mnohé vybrané chodby a třídy se musely znovu vymalovat…

Sousoší na levém portálu (z pozice vstupu do školy) bylo obnoveno do původní krásy. Nebylo
to jednoduché, přece jen se jedná o historické sochařské kousky od Václava Hynka Macha.

Skleník na školním dvoře se dočkal nových tabulek skla v místech, kde už to opravdu
potřeboval, a my se můžeme radovat, že do něj při velkých deštích nepoteče.

A ve školní jídelně vzniklo překvapení v podobě výmalby od paní Mgr. Ladislavy Kotačkové,
která se ujala dekorace jedné z podélných stěn. Naše jídelna tím krásně prokoukla
a věříme, že se obrázky líbí jak malým, tak pobavily ty větší, a výzdobu ocenili
i zaměstnanci chodící na školní obědy.

Tak a teď jste se jistě lekli při pohledu na obrázek z kanceláře hospodářek.

Ty si

i o prázdninách příliš neodpočinou a dělají vše pro to, aby začátek školního roku proběhl
bez chybičky, nechyběly hygienické prostředky, učební i speciální pomůcky, domluvený
nový nábytek, křídy, houby na tabule… a to jsme vyjmenovali jen zlomek z pracovní náplně
hospodářek.

Vedení školy si též nemá možnost dovolenou celou vyčerpat v létě, protože je třeba dát
dohromady rozvrh a je náročné vyhovět všem požadavkům pedagogů i při dobré vůli. Je
také třeba dohlížet na všechny opravy, rekonstrukce a dopravu pomůcek, nábytku a jiného
vybavení. I o prázdninách se řeší výplaty. Není to někdy opravdu vůbec jednoduché.

A když se vše, co bylo v plánu, opravilo, vymalovalo, sešroubovalo, naaranžovalo
a nachystalo, vrátili se odpočatí pedagogové na závěr srpna a pak se opět jen kmitalo, aby
se první školní den vše jen lesklo a zářilo novotou, úsměvy a očekáváním. Třídní učitelé si
připravovali nejen učebny, ale i veškeré papíry, třídní knihy a další věci. Je toho mnoho,
co musí zvládnout.
Moc děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě nového školního roku, provozním
zaměstnancům i pedagogům. A také těm, jejichž ochotné ruce pomohly se stěhováním
opozdivšího se objednaného nábytku. Každá ruka byla zapotřebí a je prima vidět lidi
soudržně pracovat na společném díle.

V září je zvykem vyrazit s novou paní učitelkou a leckdy trochu obměněným kolektivem na
adaptační kurz, kde se skupina stmelí pomocí her a hříček, pobytem v přírodě, opékáním
špekáčků, zpíváním a dalšími oblíbenými činnostmi. Týká se to hlavně dětí, které
z 1. stupně přešly na 2. stupeň. Mají novou učebnu, někdy i nové spolužáky, a hlavně novou
paní učitelku třídní (nebo pana učitele) a k tomu spoustu jiných pedagogů. Není špatné se
více seznámit a sžít.
Žáci tříd VI. A a VI. B se poznávali na Vysočině v Bolešíně (mezi Bystřicí nad Pernštejnem
a Olešnicí). Každá třída jela ovšem samostatně a v jiný termín. Šesťáci z céčka měli
k dispozici hotel Renospond blízko Proseče a Skutče.
Dle fotek odhadujeme, že se měli moc dobře. Pobyt si užili ve zdraví, a to je také důležité.
Vlastně nejdůležitější.

VI. A – třída Mgr. Jana Kováře v doprovodu Mgr. Lukáše Šnajdra, našeho nového kolegy

VI. B – paní učitelka Mgr. Jitka Pešková a pomáhala jí Mgr. Lucie Valová

VI. C – paní učitelka Mgr. Sylva Tůnová s paní učitelkou Mgr. Martinou Slavíkovou

Paní Mgr. Jana Chaloupková, třídní VII. C, je známá, že se nebojí podnikat s dětmi
i dobrodružnější aktivity. A tak svou třídu vzala na dva dny do Permonia v Oslavanech.
Tam se zúčastnili překonávání lanových překážek, přespání ve spacáku a dalších pro mnohé
žáky přitažlivých činností. Vrátili se všichni v pořádku.

To paní učitelka PhDr. Jolana Kubíková ráda pořádá výlety a exkurze zaměřené na kulturu,
dějiny, geografii apod.
Na konci září se zájemci z 8. ročníků vypravili dobýt hrad Pernštejn.
Erudovaného průvodce jim dělal sám pan učitel Mgr. Lukáš Šnajdr, který
posílil řady našich pedagogů a průvodcovství na zdejším hradě se věnoval
zejména během svých vysokoškolských studií.
Kromě návštěvy vnitřku hradu a krásných zahrad se žáci zastavili i v Předklášteří u Tišnova
na prohlídku cisterciáckého kláštera Porta coeli (v překladu Brána nebes).

Paní učitelky na 1. stupni neváhaly a využily, dokud nám to vláda a všechna ministerstva
povolují, možnosti navštívit oblíbené Dopravní hřiště v Brně-Komíně. Všechny 3., 4. a 5.
ročníky absolvovaly instruktážní přednášky a samozřejmě i praktickou část, na kterou se
všechny děti těší. Proměnily se na cyklisty, automobilisty a chodce.

Čtvrťáci se navíc stihli vydat na fantastickou cestu vesmírem. Díky výukovému
programu „Astronaut“ nahlédli do Sluneční soustavy, mezi hvězdy a planety.
Hvězdárna a planetárium Brno je naše oblíbené místo.
Paní učitelky z tříd III. A a III. C se rozhodly také pro „seznamovací den“ a jedno
dopoledne strávily se svými žáčky v Zamilovaném hájku.

V měsíci září se prvňáčci vyfotografovali, aby měli památku na svůj velký den.

Některé třídy na 1. stupni se zúčastnily dalších různých výukových programů či návštěv
Knihovny Jiřího Mahena. Ale i na 2. stupni si přišli na své, když zajeli deváťáci s paní
učitelkou Mgr. Hankou Hamplovou na Jezírko za Soběšicemi, pracoviště LIPKY – školského
zařízení pro environmentální vzdělávání Brno. Geologický program „Jak se práší kolem
spraší“ se snaží probouzet zájem o oblast neživé přírody – zejména na horniny. Nechybí
geologická kladívka a zajímavé pokusy.

Prostě září bylo bohaté na mnohé vjemy. A to nechybělo trojí povinné testování
antigenními testy začátkem měsíce, pak je Ministerstvo zdravotnictví zrušilo. Jak to však
bude dál, to se uvidí. Samozřejmostí je nošení ochrany úst a nosu, ale
jen ve společných prostorech. Během vyučování mohli žáci sedět bez
roušek či respirátorů. Jen škoda, že toto nařízení někteří i po
opakovaných prosbách a upozorněních nerespektovali nebo nosili
roušku jen „polovičatě“ pod nosem, což je, jako by ji neměli vůbec. Šíření koronaviru může
být úměrné zodpovědnosti nás všech. Je třeba na to myslet.

~
Závěrem se ještě zmíníme o milé návštěvě paní Petry Bezákové, nevidomé lektorky
osvětových programů, které mají za cíl seznámit děti s životem nevidomých lidí. Jak
fungují v domácnosti, jak nakupují, zda umí pracovat s počítačem a mobilním telefonem.
Jak zjistí, kolik je hodin, a zda zvládnou zalít hrnek čaje horkou vodou, aniž by přelili,
nebo jak lze dobře spárovat vyprané ponožky. Nejen děti toto téma velmi přitahovalo. Je
to jiný svět, do kterého nechala sympatická paní Bezáková páťáky nakouknout.

Paní lektorka měla s sebou i vodící psy, čímž byla beseda pro děti ještě více atraktivní.
Dozvěděly se, kolik povelů musí takový vycvičený pejsek znát. Zda může být vpuštěn do
obchodu či do nemocnice. Takové besedy mohou překonávat bariéry nejistoty
a nevědomosti ze strany vidících. A pomohou navázat vztahy se zrakově postiženými lidmi.
Díky za to.

No, a to už je pro září konec. Myslíme si, že byl bohatý, barevný, příjemně teplý s krásným
babím létem. Tradiční Erbovní slavnosti proběhly, i když bez účasti žáků královopolských
škol. Člověk nemůže chtít vše. Je třeba být vděčný. Za maličkosti, zdánlivě nedůležité
drobnosti. Bez vděku a pokory dobře žít nelze.

Září
Září, září,
na léto jde stáří,
zlaté slunce září
malátně a s únavou.
Žáci, žáci
ve slohové práci
píšou, jak nám ptáci
mizí nad hlavou.
Švestky se modrají,
jablka sládnou,
září jde po kraji,
rybníky chladnou.
Obal se, pavoučku,
hedvábnou nití,
ulétni podzimu,
nebo tě chytí.
Zdeněk Svěrák

