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1.0 Základní charakteristika školy
1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:
Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00 Brno
1.2 Zřizovatel školy:
Statutární město Brno, Městská část Brno – Bystrc
1.3 Ředitel školy:
Mgr. Zdeněk Černošek
1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení:
Úplná základní škola s 1. a 2. stupněm; školní družina
1.5 Kontakty:
telefon: 546220173
546211322
e-mail: zsvejrostova@vejrostova.cz
http:
www.vejrostova.cz
1.6 Úplná / neúplná škola
Počet tříd

Počet
ročníků

Počet žáků

Průměrný počet
žáků na třídu

Kapacita

1.stupeň

19

5

431

22,6

-

2.stupeň

8

4

214

26,9

-

27

9

645

23,85

800

Celkem

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.)
Datum zřízení:
17. 10. 2005
Předseda a členové ŠR:
zástupci zřizovatele:
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. (předseda)
Miroslav Klimeš
zástupci rodičů:
Darja Froňková
Ing. Mojmír Stojan
zástupci učitelů:
Mgr. Olga Novotná
Mgr. Petr Slonek
1.8 Školní vzdělávací program
Název vzdělávacích programů
Školní vzdělávací program pro
základní vzdělávání
Alternativní programy:
Začít spolu

Číslo jednací
5/2013, 2. vydání 1. 9. 2012

Ročník
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

2533720025-25-137

1.A; 2.A; 3.A; 4.A,C;5.A

Jiné specializace, zaměření: škola zaměřena na informatiku, cizí jazyky a sport (ŠVP)

1.9 Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
celkem

počet oddělení
9

počet dětí
270

počet vychovatelů
fyz. 9 / přepoč. 8,32
2

kapacita
390

2.0 Údaje o pracovnících školy
2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
fyzický / přepočtený
Celkový počet pedagogických pracovníků
z toho odborně kvalifikovaných

%

47/45,4
45/42,5

100/96,6
95,7/94,5

2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy:
2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 2
2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 2
2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci - počet : 9

2.2 Věkové složení učitelů
Věk

Učitelé
Muži
0
1
2
0
0
3
0

do 35 let
36-50 let
51 a více
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

Ženy
7
12
16
2
1
38
6

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků
školy
Počet zúčastněných pracovníků

Typ kurzu
Změny v RVP
Cizí jazyky
Umění, estetika
Speciální pedagogika, SVPU
Informatika, PC, SIPVZ
Společenské vědy
Legislativa, řízení, ekonomie
Sport, TV, turistika
Výchovné poradenství, prevence soc. patologických jevů
Přírodní vědy
Český jazyk a literatura – čtenářská gramotnost
Zdravotnictví, BOZP, PO
Management, personalistika
Dramatická výchova
Relaxační techniky

Celkem

2.4 Školní asistenti:
Počet celkem (přepočtený/fyzický):

2,2 / 6

3

9
2
8
4
1
52
9
30
5
5
3
3
10
141

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání
3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

Počet žáků

Prospělo s

Prospělo

Neprospělo

Opakuje

vyznamenáním

87
91
86
97
70
431

87
90
80
79
46
382

0
1
6
18
24
49

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Celkem za II. stupeň

54
56
53
52
215

21
18
22
12
73

33
37
29
40
139

0
1
2
0
3

0
0
2
0
0

Celkem za školu

646

455

188

3

2

1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.

3.2 Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
4
0

% z počtu všech žáků školy
0,6
0

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 105
Průměr na jednoho žáka: 0,16
3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: nemáme mimořádně nadaného žáka
3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu

Počty přijatých žáků

4leté studium
9

Gymnázium
6leté studium
9

8leté studium
11

SOŠ

SOU

27

14

3.6 Počet absolventů ZŠ
Ročník

Počet žáků

9. ročník
7. ročník / 5. ročník
Celkem

%
52
9/9
70

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ:
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 9
Důvody: změna bydliště
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 6
Důvody: změna bydliště, výběr dle profilace školy
4

77
13/13
100

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejích součástí
4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: -4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:
1. Veřejnoprávní kontrola č. VSK-6-2012. Datum provedení kontroly 1. 10. 2013
2. Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních
povinností plátce pojistného. Datum kontroly: 18. 3. 2014
4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:
ad 1) Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
ad 2) Nebyly zjištěny žádné nedostatky

5.0 Výkon státní správy
/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./

5.1 Rozhodnutí ředitele:
Druh rozhodnutí

Počet rozhodnutí

Počet odvolání

Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy

21
92

-

Rozhodnutí o přestupu

6

-

6.0 Další údaje o škole
Kroužky při ZŠ:
Zaměření kroužku
Cizí jazyk* - AJ
Náboženství
Přírodní vědy
Společenské vědy
Sport, Tv, turistika
Technické vědy
Umělecké obory
Jiné (rybářský, včelařský)

Počet kroužků

Počet žáků

2
4
1
1
10
1
6
2

27
28
9
8
162
11
98
22

* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný
Žákovská knihovna
Žákovská knihovna disponuje 4163 knihami k volnému půjčování, z nichž je 624 trvale
zapůjčeno do odborných kabinetů. Během tohoto školního roku bylo půjčeno 841 knih. Byly
zakoupeny 2 sady knih pro společnou četbu jak na 1., tak i na 2. stupeň. Celkem se knihovna
rozrostla o 51 knih.
Mgr. Petra Elblová
Žákovský parlament
V tomto roce, pravidelně každý měsíc, se scházel žákovský parlament pod vedením paní
učitelky Mgr. Ulrychové. Členové parlamentu (žáci 3. – 9. tříd) řešili otázky vybavení školy,
problémy vyplývající z výuky, vyjadřovali se ke školnímu řádu, jídelníčku ve školní jídelně a
také se zúčastnili exkurze do Českého rozhlasu.
Ve škole byla zřízena schránka, kam děti mohou dávat jakékoliv dotazy ohledně veškerého
dění ve škole.
Mgr. Kateřina Ulrychová
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7.0 Zhodnocení a závěr:
VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VÝSLEDKY:
 Ve školním roce 2013/2014 jsme ve všech ročnících učili sedmým rokem podle
Školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro základní vzdělávání.
 Na I. stupni je rodiči i žáky stále vyhledávaný alternativní program Začít spolu.
Vyučovali jsme v něm ve čtyřech ročnících (pěti třídách), a to v 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, C a
5. A.

 V roce 2013/2014 jsme otevřeli čtyři první třídy. Z kapacitních důvodů jsme byli
nuceni spojovat třídy s nižším počtem žáků – tři 5. třídy do dvou 6. tříd a pět 3. tříd do
čtyř 4. tříd.
 Podle individuálního vzdělávacího programu bylo vzděláváno 18 žáků. Asistent
pedagoga byl přidělen čtyřem z nich. Všem žákům byla věnována patřičná péče a
pozornost.
 Tradičním přínosem v poskytování poradenských služeb v oblasti vzdělávání žáků
byla práce školního poradenského pracoviště. Členy jsou školní psycholožka, speciální
pedagožka, výchovná poradkyně a metodici prevence. V tomto smyslu byla zajištěna
spolupráce a koordinace služeb s ostatními poradenskými pracovišti.
 Již tradičním přínosem v práci s dětmi (sžívání se dětí v nových kolektivech) bylo
pokračování v realizaci adaptačních pobytů žáků 6. tříd. Budeme v nich pokračovat i
v příštích letech.
 Ve výuce se tradičně zaměřujeme na týmovou práci žáků, na jejich hlasité a
srozumitelné vyjadřování, na efektivní sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků.
Této oblasti je potřeba se věnovat i nadále.
 U žáků II. stupně jsme navázali na možnost upevňovat a procvičovat si své znalosti
z českého jazyka prostřednictvím počítačových programů. Vstup do učebny výpočetní
techniky měli volný denně od 7.00 do 7.45 hodin. Počítačové programy škola doplňuje
dle potřeby. Jejich využívání v hodinách českého jazyka je žáky bráno jako vítané
zpestření výuky.
 I v tomto roce se v oblasti sportu naše škola soustředila na volejbal. Při jeho výuce
spolupracujeme se sportovními oddíly DDM Brno a Loko-Ingstav Brno. Škola má pro
toto sportovní zaměření vytvořeny velmi dobré podmínky. Z důvodu rozvoje nových
sportovních odvětví nám přesto žáků v tomto sportu ubývá. Stále chybí kvalitní
trenéři, kteří by dokázali žáky získat a udržet a kteří by se jim mohli věnovat
v soutěžním období i o sobotách či nedělích.
 Ani letos nebyla přerušena tradice prezentací závěrečných prací žáků 9. tříd. Ty
proběhly koncem školního roku a byly završením dlouhodobého projektu v rámci
naplňování ŠVP. Žáci byli hodnoceni nejen za obsahovou a formální stránku
prezentace, ale i za celkové vystupování. V mnoha případech se jednalo o velmi
kvalitní prezentace jak po stránce obsahové, tak i téměř profesionálního podání.
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 V rámci rozvoje cizích jazyků jsme se žáky naší školy uskutečnili dva jazykově
motivační pobyty. Ve spolupráci s Aktivní školou to byl studijní pobyt na Maltě, jehož
se v prestižní jazykové škole s výukou anglického jazyka zúčastnilo 15 žáků.
Slevovou akci v tamější jazykové škole se podařilo získat na ukázkové třídenní
studijní cestě pro ŘŠ. Druhý jazykový pobyt se uskutečnil ve městě Ilfracombe
v hrabství Devon v jazykové škole Country Cousins. Zde žáci poslední den výuky
obdrželi i certifikáty se slovním hodnocením svých výkonů.
Nedaří se nám však navázat spolupráci s některou ze škol ve Francii ani s německými
či rakouskými sousedy. Proto alespoň využíváme poznávacích zájezdů do těchto zemí.
Žáci tak mají možnost použít jazyk přímo v ulicích měst.
 Ke zdokonalování angličtiny a poznávání zvyků cizích zemí již podruhé na naší škole
přispěl i vzdělávací projekt Edison. Ten funguje pod záštitou MŠMT. Jedná se o
projekt pro české základní a střední školy. Jeho cílem je podpora multikulturního
vzdělávání a zajišťuje jej organizace AIESEC Brno. Na naší škole byl projekt
realizován dvěma stážisty, a to z Jihoafrické republiky a Řecka. Z důvodu úspěšnosti
chceme v tomto projektu pokračovat i v příštím školním roce.
 Vyhověním zájmu jednotlivých pedagogů v naplňování osobního plánu DVPP vedení
školy zabezpečovalo potřeby školy související s výchovou a vzděláváním. I v tomto
roce se nám dařilo vybavovat školu interaktivní a komunikační technikou,
z investičních prostředků jsme vybavili druhou jazykovou učebnu, a tím vzrostl zájem
učitelů o další vzdělávání v této oblasti.
 Ve školním roce 2013/2014 se naše škola zapojila do výběrového šetření ČŠI.
Objektem certifikovaného testování byly znalosti žáků 4. a 8. tříd. Cílem tohoto
testování nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy – základním úkolem bylo
poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky
minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností. Pro nás byl užitečný a
zajímavý i pohled na zprůměrované výsledky žáků školy.
Na výsledcích z přírodovědné gramotnosti žáků 8. tříd je znát úbytek výborných žáků
5. a 7. tříd, kteří odešli na gymnázia. V anglickém jazyce jsme i přesto v průměrné
úspěšnosti žáků školy nad průměrnou úspěšností všech testovaných žáků.
Žáci 4. ročníku byli testováni z tematického celku Člověk a jeho svět, kde v průměrné
úspěšnosti žáků školy vysoce předčili průměrnou úspěšnost všech testovaných žáků
jako celku. Všechna porovnání jsou však jen orientační. Výsledky tohoto celoplošného
testování mají mít především signální funkci – mají se pokoušet upozornit na možné
odchylky reálného stavu znalostí žáků od očekávané úrovně. Z výsledků těchto testů
tak můžeme vycházet při dalším vzdělávání žáků.
Ve všech třídách 8. a 9. ročníku jsme v tomto roce provedli i zvláštní testování
znalostí anglického jazyka dle Společného evropského referenčního rámce. Jedná se o
dokument Rady Evropy umožňující vzájemné porovnání znalostí osob v oblasti
vzdělávání a znalosti cizích jazyků v rámci Evropské unie. Definuje se zde šest
kategorií dle úrovně znalosti cizího jazyka (A1, A2, B1, B2, C1, C2.) Jednotlivé
kategorie zohledňují úroveň porozumění při poslechu, čtení, schopnosti konverzace a
kvality písemného projevu žáka. Všichni žáci dosáhli úrovně A2 až B2. Z toho B2 je
úroveň spíše spojovaná s výbornými žáky gymnázií.
 Jako každým rokem jsme i letos sledovali a vyhodnocovali výsledky vzdělávání žáků
pomocí čtvrtletních a pololetních prací z Čj a M. K porovnávání a ověřování znalostí i
v jiných předmětech nám sloužilo zapojování žáků do mimoškolních soutěží a
olympiád. I přes dílčí úspěchy jak na I., tak i na II. stupni máme v této oblasti rezervy.
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 Ve školním roce 2013/2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření „Kalibro“, do
kterého jsme zapojili žáky druhého stupně. Žáci vyjadřovali své názory v oblastech
spokojenosti se školní docházkou, chuti vzdělávat se, vztahů, pocitu bezpečí i
v oblasti, jaký příklad jim ve škole dávají dospělí. Dotazník byl obohacen o hodnocení
učitelů. Mohu konstatovat, že v celkovém hodnocení jsme jako pedagogové obstáli
velmi dobře. Jedná se o zpětnou vazbu, která nás má vést k zamyšlení, jestli některé
věci přece jenom nemůžeme dělat lépe. Poznatky z ostatních odpovědí žáků jsou
příležitostí k diskusi s učiteli a žáky o rizikových oblastech, jsou podnětem pro
zlepšování vztahů ve škole, ale jsou i podnětem pro další případné změny související
s prostředím školy.
 Vzdělávání jsme poskytovali v souladu se zásadami a cíli stanovenými školským
zákonem a zohledňovali jsme vzdělávací potřeby žáků, podporovali jejich zdravý
vývoj a vytvářeli vhodné předpoklady pro předcházení sociálně patologickým jevům.
Vhodně jsme rozvíjeli osobnosti žáků a prostřednictvím především čtenářské,
cizojazyčné a matematické gramotnosti rozvíjeli klíčové kompetence.
 Jako v uplynulých letech jsou žáci pedagogy motivováni a vedeni k aktivnímu
vzdělávání, avšak velký počet žáků nemá vnitřní potřebu úspěšného školního výkonu.
S tím souvisí mnohdy větší výkyvy v jejich vědomostech. S rozdílnými vědomostmi
souvisí i individuální vztah žáků k jednotlivým předmětům. Proto musíme stále hledat
novou motivaci (DVPP, konzultace s pedagogy i jiných škol, ...), abychom při výuce
zaujali co největší počet žáků. Ke zlepšení motivace žáků přispívají i výukové
materiály vytvořené učiteli v minulém roce v rámci povinného plnění projektu EU
Peníze školám.
BUDOVA ŠKOLY A PŘILEHLÉ POZEMKY:
 Realizovali jsme nákup výpočetní techniky a potřebného nábytku pro třídy a kabinety.
Vybavování všech místností bude pokračovat i v následujících letech.
 Z kapacitních důvodů jsme byli nuceni vytvořit novou učebnu z kabinetu a přilehlých
prostor chodby. Využili jsme k tomu finanční prostředky poskytnuté OÚ Brno –
Bystrc. Přesto ani toto opatření nebude v příštích letech stačit, pokud se nezastaví
příliv nových žáků na naši školu. Proto jsme navrhli zřizovateli nástavbu na střeše
tělocvičny. Ta by zvětšila kapacitu školy o čtyři až pět místností. Čeká se na vhodný
projekt, který by zajistil potřebné finance k realizaci této stavby.
 K vybavení druhé jazykové učebny moderní ozvučovací technikou jsme využili
investiční prostředky pro rok 2014. Místnost slouží pro výuku jazyků I. i II. stupně.
 V odpoledních hodinách jsou třídy a další prostory školy využívány školní družinou i
zájmovými útvary mimoškolní činnosti.
 I tento rok bylo z finančních prostředků školy uskutečněno několik drobných oprav a
úprav sloužících k bezpečnějšímu pohybu dětí v areálu školy (bezpečné rohy na
chodbách, nátěry dveří a dveřních zárubní tříd aj. místností,…). Tomu je třeba věnovat
pozornost i nadále, aby nedošlo ke zbytečným úrazům žáků.
 Úřad městské části Brno – Bystrc zajišťoval financování oprav sportovního areálu a
mzdu jeho správce. Byla uskutečněna revitalizace umělých ploch všech hřišť. Areál
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 slouží jak škole, tak i široké veřejnosti. Přetrvává problém kolem získání finančních
prostředků na výstavbu víceúčelového beach hřiště.
 Celkově můžeme konstatovat, že vybavení školy, sportovního areálu a přilehlých
pozemků školy je na dobré úrovni. I nadále usilujeme o to, aby se naše škola zařadila
mezi bezbariérové objekty. Pro další období přetrvává snaha o získání finančních
prostředků na výstavbu venkovního výtahu.
PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLY:
 Pedagogický sbor měl ve školním roce 2013/2014 47 pedagogických pracovníků,
z toho 45 odborně kvalifikovaných.
 Ve škole i tento rok pracovala školní psycholožka, výchovná poradkyně, dva metodici
prevence sociálně patologických jevů, koordinátorka a metodička ŠVP a speciální
pedagožka.
 Všichni pedagogičtí pracovníci (PP) splnili roční plán dalšího vzdělávání (DVPP).
 Počet nepedagogických pracovníků (celkem 9) se nezměnil.
 Všichni PP školy jsou již kvalifikovaní a mohou naplňovat současné i budoucí potřeby
školy včetně specializovaných pedagogických činností. Jedna nekvalifikovaná PP
odešla na konci školního roku do důchodu, druhá byla převedena na základě své
kvalifikace do školní družiny.
PODMÍNKY BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ:
 Škola přijala opatření týkající se materiálního vybavení a bezpečnosti školních prostor.
Máme jasně stanovena pravidla bezpečného jednání a chování ve škole i při
mimoškolních aktivitách. Žáci a zaměstnanci jsou s nimi seznámeni a rozumí jim.
Tato pravidla byla uplatňována v roce 2013/2014 a zaměstnanci se jimi řídili.
VEDENÍ A ŘÍZENÍ ŠKOLY:
 Podstatné informace týkající se chodu školy byly v rámci celé školy a mezi dalšími
subjekty předávány efektivně.
 Pravidelné porady vedení školy i všech PP školy byly pro vedení školy a ostatní
pracovníky podnětné.
 Spolupráce se školskou radou, na níž se podíleli zástupci učitelů, byla přínosem i
v tomto roce.
 V souladu s potřebami školy podporovalo vedení školy aktivní rozvoj a další
vzdělávání zaměstnanců (DVPP aj.).
 V hodnocení a odměňování zaměstnanců se postupovalo v rámci vytvořených
pravidel.
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PARTNERSTVÍ ŠKOLY A EXTERNÍ VZTAHY:
 Byly využívány různé příležitosti propagace školy na veřejnosti (internetové stránky,
zprávy o akcích školy v regionálním tisku, dny otevřených dveří, akce pořádané
školou pro veřejnost,...). Rezervy školy jsou ve vyhledávání možnosti navazování
kontaktů a spolupráce s novými partnery. Naší snahou je získání strategického
partnera, který by investoval do výstavby venkovního víceúčelového beach hřiště nebo
do nákupu šatních skříní.
 V rámci prevence i při řešení různých situací jsme v tomto školním roce využili
kontaktů s pedagogicko-psychologickou poradnou, policií, OSPODem aj. odbornými
institucemi.
 Škola podporovala rodiče, aby se angažovali v životě školy prostřednictvím svých
zástupců ve školské radě či na třídnických hodinách. V ojedinělých případech se
nedaří jejich angažování v pomoci dětem při učení, v domácí přípravě, případně
v řešení závadového chování jejich dítěte.
 Spolupráce se zřizovatelem, ÚMČ Brno – Bystrc, je na velmi dobré úrovni. Zřizovatel
i ve školním roce 2013/2014 měl zájem na dalším rozvoji školy.

Závěrem zhodnocení školního roku 2013/2014 děkuji panu starostovi a zástupcům
ÚMČ Brno – Bystrc za dobrou spolupráci a ochotu při řešení problémů týkajících se
nutných oprav budovy školy a sportovního areálu. Dále děkuji členům školské rady
tvořené zástupci obce, rodičů a učitelů za dobrou spolupráci po celý školní rok.
Díky patří všem provozním zaměstnancům za udržování chodu školy.
Uznání si zasluhují všichni pedagogičtí pracovníci, kteří se podíleli na naplňování
výchovného procesu a vzdělávacích cílů. Bez jejich kvalitní a trpělivé práce by naše
škola nedosahovala tak dobrých výsledků! Za příkladné vedení svých kolektivů a
dobrou spolupráci s ředitelem školy patří dík také zástupkyním prvního a druhého
stupně a vedoucí vychovatelce školní družiny.
Mgr. Zdeněk Černošek, ředitel školy
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8.0 Poradenské služby v základní škole
8.1 Údaje o odborných pracovnících
8.1.1 Počty
fyzický počet
výchovný poradce
1
školní metodik prevence
2
* DPS Studium pro výchovné poradce (PdFMU)
úvazek
0,5
0,10

školní psycholog
školní speciální pedagog I.

kvalifikace, specializace
*1/1
2/2

dosažené vzdělání
VŠ
VŠ

kvalifikace, specializace
1/1
1/1

dosažené vzdělání
VŠ
VŠ – speciální pedagog

8.1.2 Věková struktura
výchovný poradce
školní metodik prevence
školní psycholog
školní speciální pedagog

do 35let
0
0
0
0

36 – 50 let
1
2
0
2

51 let a více/z toho důchodci
0
0
1
0

8.1.3 Další vzdělávání poradenských pracovníků:
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků
výchovná poradkyně: semináře
školní metodici prevence: semináře
školní psycholožka: semináře
školní speciální pedagožka: semináře
8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách
8.2.1 Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK):
8.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): 8.3 Individuální integrace
Typ postižení
VPU
VPCH
mentální postižení
Celkem

Ročník
3., 4., 5., 8., 9.
2., 3., 4., 5., 9.
4.
-

Počet žáků

Ročník

Počet žáků

8
9
1
18

8.4 Skupinová integrace
Typ postižení
Celkem

-
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO
PROGRAMU
za školní rok 2013/2014
Škola: Základní škola Brno, Vejrostova 1
Školní metodici prevence: Mgr. Olga Novotná, Mgr. Petr Slonek
Počet žáků celkem: k 30. 6. 2014

642 (I. stupeň: 428 žáků, II. stupeň: 214 žáků)

Podmínky školy:
Pro uskutečňování minimálního preventivního programu má škola dobré podmínky..
Program se opírá o proškolené metodiky prevence, činnost výchovné poradkyně, školní
psycholožky, o projekt ŘVV (projekt Řešení vrstevnických vztahů – dříve CHIPS). Škola
spolupracuje i s Policií ČR.
Co se podařilo:
Spolupráce s rodiči ve výborné součinnosti s Odborem sociální péče. Až na malé výjimky se
opravdu podařilo dospět k přijatelné nápravě.
Organizování celoškolních projektů prevence šikany a dalšího rizikového chování (drogy,
alkohol, kouření).
Rozšíření myšlenky využití dalších sportovních aktivit pro starší žáky. Vedení školy i
zastupitelstvo městské části vyjádřilo podporu pro vybudování workoutového hřiště v areálu
školy a souvisejících prevenčních benefitů.
Eliminace projevů počátečních stádií šikany, zejména díky vynikající práci dotyčných
třídních učitelek s kolektivem třídy.
Co se nám nedaří:
Dokonalé mapování rizikových jevů v rámci školy. Některé záležitosti zůstávají izolovány
nebo nejsou dostatečně řešeny například kvůli banalizaci problému nebo prostému
neoznámení - nenasdílení.

Mgr. Petr Slonek a Mgr. Olga Novotná, metodici prevence
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Zpráva o činnosti výchovné poradkyně za rok 2013/14
Výchovná poradkyně (dále VP) spolupracovala v rámci školy mimo vedení školy
především se speciální pedagožkou (Mgr. et Mgr. Irena Machainová), školní
psycholožkou (Mgr. Bohumila Jurková) a metodiky prevence (Mgr. Olga Novotná a
Mgr. Petr Slonek).
Oblast práce se žáky s výchovnými a vzdělávacími problémy










VP společně se speciální pedagožkou konzultovala výchovné a vzdělávací problémy
některých žáků (především žáků integrovaných) s pracovnicemi PPP Brno,
Kohoutova (Mgr. Klára Filípková, Mgr. Šárka Nováková), dvakrát proběhlo setkání
s pracovnicemi PPP v budově školy. PPP Brno je základním poradenským
pracovištěm, se kterým naše škole spolupracuje; dále jsme v letošním školním roce
spolupracovali s SPC Husovická (při ZŠ Sekaninova) a PPP Voroněžská.
VP celoročně vedla a aktualizovala přehled žáků se specifickými vzdělávacími
potřebami (specifickými poruchami učení, specifickými poruchami chování a
dalšími handicapy).
Podílela se na zajištění integrací žáků a poskytovala přehledy příslušným úřadům.
Celkem bylo k 1. 9. 2013 integrováno jedenáct žáků, pro něž byl vypracován
individuální vzdělávací plán. V průběhu školního roku se tento stav měnil (nová
doporučení k integraci, stěhování, přechod na jinou školu). K 27. 6. 2014 bylo na
naší škole vzděláváno šestnáct integrovaných žáků. V šesti třídách pracovali
v průběhu roku celkem pro sedm žáků asistenti pedagoga (2. B, 2. D, 3. A – do 14.
10. 2013, 3. B – od 6. 1. 2014 pro dva žáky, 4. A, 4. C). V šesti případech se jednalo
o asistenty pro žáky s vývojovou poruchou chování, v jednom případě pro žákyni
s lehkým mentálním postižením. Tato žákyně byla vzdělávána podle Školního
vzdělávací program pro děti s lehkou mentální retardací.
Výchovné a vzdělávací problémy patnácti žáků a žákyň (resp. dvanácti rodin) řešila
VP ve spolupráci s OSPOD ÚMČ Brno-Bystrc, resp. MÚ Šlapanice, ÚMČ
Brno-střed.
Jednalo se především o vysoký počet zameškaných hodin
(omluvených i neomluvených), podezření na nepřiměřené trestání, nedostatečný
dohled na žáka ze strany zákonných zástupců.
Třiadvacetkrát se sešla výchovná komise, celkem se týkala dvaceti dvou žáků.
Třikrát se rodiče na výchovnou komisi nedostavili. Jednalo se především o agresivní
chování žáků, jejich neplnění školních povinností, slabý prospěch a vysoký počet
zameškaných hodin a nedostatečný dohled na žáka ze strany zákonných zástupců.

Preventivní programy



VP spolupracovala na preventivním programu Prevence rizikového chování,
který proběhl na 2. stupni formou projektového dne 30. ledna 2014.
Práce podporovatelů v rámci projektu ŘVV (Řešení vrstevnických vztahů)
pokračovala v rámci žákovského parlamentu.
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Kariérové poradenství
 V 9. ročníku vyučovala VP předmět Volba povolání (2 x za měsíc 1 hodina –
v rámci předmětu Svět práce).
 S žáky 9. tříd navštívila v říjnu a listopadu Informační a poradenské středisko pro
volbu povolání Úřadu práce Brno-město.
 V průběhu roku zorganizovala prezentaci čtyř brněnských SŠ - proběhlo v rámci
výuky Volby povolání (dle nabídky SŠ).
 Během celého školního roku podávala VP žákům i jejich rodičům informace o
přijímacím řízení na SŠ. V září zpracovala informační leták, v lednu připravila
zápisové lístky, 3. února 2014 uspořádala informativní schůzku pro rodiče žáků
9. tříd, kde podala informace o pravidlech pro přijímání žáků na SŠ. Po proběhlém
přijímacím řízení vyhodnotila jeho výsledky.
 Ve čtvrtek 26. června 2014 zorganizovala v tělocvičně školy závěrečné rozloučení
se žáky 9. tříd, na kterém vystoupili také žáci 1. stupně.
Údaje o přijímacím řízení na střední školy
Žáci mohli podávat do 1. kola přijímacího řízení max. 2 přihlášky, do dalších kol pak
libovolný počet přihlášek. Většina žáků tuto možnost využila. Doručení přihlášky (přihlášek)
na SŠ bylo povinností žáka nebo jeho zákonného zástupce. Z tohoto důvodu bylo možno
evidovat pouze počty potvrzených přihlášek, avšak ne počty skutečně odevzdaných přihlášek.
Vzhledem k možnosti podávání dalších přihlášek mohlo dojít ve výsledcích změnám.
Žáci navíc nemají povinnost předkládat škole vyrozumění o přijetí na SŠ.
V přehledech vycházíme z informací, které nám žáci poskytli ústně na konci června 2014.
Z uvedených důvodů nemusí být tyto výsledky definitivní.

Výsledky přijímacího řízení
52 žáků ukončilo povinnou školní docházku v 9. ročníku, všichni pokračují ve vzdělávání na
SŠ nebo SOU.
Na SŠ (gymnázia) dále odchází 9 žáků 7. ročníku a 9 žáků 5. ročníku.

Souhrnný přehled přijatých žáků
Školní rok
2013/2014

8leté

počty přijatých
žáků

9
(5. roč.)

gymnázia
6leté

9
(7. roč.)

4leté

11
(9. roč.)

14

odborné střední
odborné střední
vzdělání s mat.
vzdělání s mat.
zkouškou bez
zkouškou s
praktické přípravy praktickou přípravou
24
3
(9. roč.)
(9. roč.)

učební
obory
s výučním
listem
14
(9. roč.)

9. ročník
Přijímacího řízení se zúčastnilo všech 52 žáků 9. ročníku.

9. A
9. B
celkem
% z počtu
žáků v roč.

celkem
žáků

gymnázia

odborné střední
vzdělání s mat.
zkouškou bez
praktické přípravy
(SOŠ)

odborné střední
vzdělání s mat.
zkouškou bez
praktickou
přípravou (SOU)

učební obory
s výučním listem
(SOU)

29
23
52
100 %

6
5
11
21 %

16
8
24
46 %

2
1
3
6%

5
9
14
27 %

Víceletá gymnázia
7. ročník
(celkem 57 žáků k 1. 10. 2013)
7. A
8
7. B
1
Celkem
% z počtu žáků v ročníku

5. ročník
(celkem 70 žáků k 1. 10. 2013)
5. A
3
5. B
3
5. C
3
9
13 %

9
16 %

Tabulkové údaje
3.7 Údaje o přijímacím řízení na střední školu

Počty přijatých žáků

Gymnázium
6leté
8 leté studium
studium
9
9

4leté
studium
11

SOŠ

SOU

24

17

3.8 Počet absolventů ZŠ
Ročník
9. ročník
7./5. ročník
Celkem

Počet žáků

%

52
9/9
68

77%
13 %/13 %
100 %

Mgr. Lenka Broklová, výchovná poradkyně
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Zpráva o činnosti školního psychologa za školní rok 2013/2015
Školní psycholog v roce 2013/2014 realizoval následující aktivity:
-

Kariérové poradenství pro žáky 9. tříd: září – leden.
Konzultace během zápisu do prvních tříd - posuzování školní zralosti: leden.
Preventivní programy ve 2. - 8. třídách, vztahy v kolektivu, rizikové jednání, chování:
průběžně.
Screning poruch učení u žáků: průběžně.
Screning rizikového chování žáků, následné řešení jednotlivých případů: průběžně.
Psychodiagnostika - individuální, skupinová: průběžně dle aktuálních potřeb.

Individuální konzultace pro děti:
- s výchovnými problémy,
- s osobními problémy,
- s problémy související se školní úspěšností,
- krizová intervence.
Individuální konzultace pro vyučující:
- problematika třídního kolektivu,
- problematika spolupráce s rodiči,
- osobní problémy.
Další činnosti:
Psychoterapie - individuální, skupinová, rodinná, - průběžně dle aktuálních potřeb.
Spolupráce s externími subjekty - PPP, Středisko výchovné péče, OSPOD, Policie ČR.
Klokánek - průběžně dle aktuálních potřeb.
Účast na seminářích.
Lektorská činnost ve třídách v rámci prevence patologických jevů a rizikového chování dětí a
mládeže.
Vedení praxe studentů FSS MU Brno: leden – červen.
Prezentace školy na FSS MU Brno.
Spolupráce s vedením školy.
Spolupráce s výchovnou poradkyní.
Spolupráce s metodiky prevence.
Spolupráce se speciálním pedagogem.
Spolupráce s asistenty pedagoga.
Spolupráce s jednotlivými vyučujícími.
Účast na metodických setkáních školních psychologů v PPP Kohoutova v Brně.

Mgr. Bohumila Jurková, školní psycholožka
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ZPRÁVY Z TISKU
Bystrcké noviny, květen, ročník XXIV/2014

Gratulace od kolegyně Mgr. O. Novotné

RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta
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I. STUPEŇ
Zapojení žáků do školních sportovních soutěží
SOUTĚŽ

ROČNÍK

VÝZNAMNÉ
UMÍSTĚNÍ

JMÉNO (třída)

Školní kolo:
Orientační běh
Obvodní kolo:

3. – 5.

Šplh

4.
4.
4.
5.
5.
4. a 5.
5.

3. místo
3. místo
1. místo
3. místo
2. místo
1. místo
1. místo

Zuzana Jilmová, 4. A
Luděk Čumpelík, 4. D
Radim Mlečka, 4. C
Inka Dytrychová, 5. B
Milan Povolný, 5. C
výběr žáků 4. a 5. tříd
žákyně 5. třídy

4.
4.
4. – 5.
4. – 5.
5.

1. místo
2. místo
1. místo
2. místo
1. místo

Luděk Čumpelík, 4. D
Eliška Hánová, 4. A
výběr žáků 4. a 5. tříd
výběr žáků 4. a 5. tříd
výběr děvčat z 5. třídy

2. místo
1., 2. místo

výběr děvčat z 5. třídy
hoši, dívky 5. třídy

McDonaldś Cup
Vybíjená dívky
Městské kolo:
Šplh
Plavání (prsa)
Florbal – Novoměstský pohár –37 škol
McDonaldś Cup
Vybíjená dívky
Krajské kolo:
Vybíjená dívky
Přehazovaná (Znojmo-Přímětice)

5.
5.

žáci z 3. a 5. tříd

Fotbalový tým

Zleva stojící Panský, Kříž, Dolák, Holešovský, klečící Štípek, Kopeček, Kuštan, ležící Špelda, Tretina
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Florbalový tým

Zleva stojící Štípek, Špelda, Novotný, Šťastný, pod nimi Šimek a Dřínovský, Ležící Tretina

Plavkyně Eliška Hánová – 2. místo

Luděk Čumpelík – 1. místo ve šplhu

Šplh
Ve šplhu jsme byli opět úspěšní! Každý rok se účastníme. Žáci projdou školním kolem a ti
nejlepší pokračují do kola obvodního. To se letos konalo na ZŠ Jasanova. Rozhodně jsme se
neztratili. Pět dětí si vybojovalo postup do městského finále, které se konalo jako vždy na ZŠ
Novoměstská.
V městském finále opět ukázal svého bojovného ducha Luděk Čumpelík. I přesto, že byl v
obvodním kole až na třetím místě, dokázal své soupeře překonat a stejně jako loni městské
finále vyhrál. Opět se stal nejlepším šplhavcem ve své kategorii.
Máme nejlépe šplhajícího čtvrťáka v Brně!
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Plavecké závody
V únoru jsme se zúčastnili městského finále v plavání na ZŠ Labská. Nedosáhli jsme tak
skvělých výsledků jako minulý rok. Neměli jsme totiž všechny opory. Někteří výteční plavci
ochořeli. Bodovala alespoň čtvrťačka Eliška Hánová. Získala druhé místo v kategorii prsa.
Orientační běh
Již tradičně se koncem září v blízkém lesíku konal orientační běh pro děti 1. stupně Základní
školy Vejrostova 1. Děti rozdělené do čtyř věkových kategorií vybíhaly na trať vyznačenou
fáborky. Na stanovištích, střeženými žáky osmých tříd naší školy, plnily jednoduché úkoly,
nejmladší děti procházely pohádkovým lesem, starší řešily rébusy. Vítězové museli nejenom
správně odpovědět na připravené otázky, ale i doběhnout do cíle co nejrychleji. Společně jsme
odcházeli s pocitem příjemně stráveného odpoledne.

Sportovní den 1. stupně
V pátek 20. 6. 2014 proběhla již tradiční akce 1. stupně "Sportovní den". Žáci prvních až
čtvrtých tříd soutěžili v netradičních disciplínách, např. skákání v pytli, veselá štafeta, soutěž
číšníků, pantomima ... Páťáci se proměnili v rozhodčí a přísně dohlíželi, aby všechny soutěže
proběhly dle pravidel. Za zvládnutí všech úkolů byla každá třída odměněna.
Mgr. Pavla Procházková
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Olympijský víceboj
Olympijský víceboj je sportovní soutěž pro žáky základních škol celé České republiky.
Hlavními garanty této soutěže jsou současní olympionici Veronika Vítková a Vavřinec
Hradílek. Cílem této soutěže není dosáhnout co nejlepších výkonů, ale v průběhu
standardních hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků 1. - 9. tříd základních škol do šesti
měřitelných disciplín. Disciplíny jsou tyto - skok daleký z místa, hod kriketovým míčkem,
běh na 60 m nebo člunkový běh (4x10 m), 500 m (1. stupeň) /1000 m (2. stupeň), hluboký
předklon a výdrž ve shybu/shyby. ZŠ Vejrostova se zúčastnila pouze v rámci školy. V
hodinách tělesné výchovy soutěžily tyto třídy - 1. C, 3. C,D, 4. A, B, C, D a 6. B. Žáci, kteří
splnili všech šest disciplín, byli odměněni pamětním diplomem.
V příštím školním roce bychom se rádi zúčastnili celorepublikové soutěže se zapojením co
největšího počtu žáků naší školy.
Mgr. Daniela Kozáková

ZAPOJENÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍCH VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍ
SOUTĚŽ

ROČNÍK

VÝZNAMNÉ
UMÍSTĚNÍ

JMÉNO (třída)

Matematický klokan - kat. Klokánek

4., 5.

Matematický klokan – kat. Cvrček

2., 3.
1., 3., 5.

1., 2. místo
3. místo
1. místo
2. -3. místo
1. místo

5. B

-

Jan Šťastný, 5. B; Tomáš Daněk, 5. C; Petr
Bareš, 5. B
Šimon Svoboda, 3. C
Matěj Štefek, 2. A; Barbora Daňková, 3. C
ElenaJuráčková,1. A); Adéla Prokešová,
3. D; Petr Bareš, 5. B
5. B

4.

-

15 žáků

5.B

Bez pořadí

Školní kolo:

Recitační soutěž
Jeho veličenstvo kniha (ekolog. zam.)
Matematická miniolympiáda
Městské kolo
Echelidor
Recitační soutěž

-

1. místo

Matematická miniolympiáda

4.

13. místo

Petr Bareš, Lucie Haklová, Tereza Šurá,
Lucie Antonínová
Adéla Prokešová, 3. D

Krajské kolo:
Recitační soutěž
Celostátní soutěže:
Mladý pisálek - literární

-

-

Adéla Prokešová, 3. D

5.

-

Jan Šťastný a Anna Harnachová, 5. B

-

9. místo

Mezinárodní soutěže:
Neobyčejný kluk (literární)
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Daniel Jan Reis, 5. B

AKCE ŽÁKŮ A SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY: bez výletů, soustředění, adaptačních pobytů…,
ROČNÍK
SUBJEKT
AKCE
POČET
zúčastněných
ZŠ
Ústní hygiena
88
první
Bystrouška (3x)
Výukový program
88
Polárka - divadlo
Kocour v botách
88
ZŠ
Pečení perníčků
88
ZŠ
Beseda o Velikonocích
20
Ing. Pavlíček
Beseda o včelách
88
PPP
Adaptační program
20
ZŠ
Hudební koncert
88
Bystrouška
Výukový program
90
druhý
Polárka - divadlo
Divadelní představení
90
Dopravní hřiště
Dopravní výchova
90
Zubní hygiena, péče o chrup
90
ZŠ
Pečení perníčků
90
Společenské centrum
Vánoční program - koncert - Réva
90
Křesťanské Velikonoce
Velikonoční příběh
67
Brněnské výstaviště - výstava
Handicapované osoby
70
Naše cesta
Canisterapie
Správné chování se psem
90
ZŠ – II. stupeň
Barvení šátků
24
Bystrouška (5x)
Výukové programy
70
třetí
Hvězdárna - planetárium
Vědecko populární program
44
Dopravní hřiště
Dopravní výchova
85
Společenské centrum
Skupina Réva
80
Polárka - divadlo
Divadelní představení
70
Technické muzeum
Ddílny
20
Radnice Bystrc
Výstava Od semínek k lesu
24
ZÚŠ - Chmelová
Žákovský koncert
48
PČR
Empík hledá Foxíka
23
Bystrouška
Výukový program
70
čtvrtý
Dopravní hřiště
Dopravní výchova
70
Polárka - divadlo
Představení
70
ZŠ
Pečení perníčků
70
Hvězdárna - planetárium
Vědecko populární program
70
Anthropos
Výstava
70
ZŠ (projekt Motorola)
Sázení dubů
20
Technické muzeum
Velikonoční dílny
62
pátý
Bystrouška
Výukové programy
62
Dopravní hřiště
Dopravní výchova
22
Hvězdárna
Buňka
60
Anthropos
Cesta kolem světa
60
Divadlo Radost
Bylo nás pět
45
PROJEKTY
NÁZEV
Od semínek k lesu
Prodejnička
Vánoční dílna
Prevence šikany
Zvířátka také nekouří
Kryštůfek
Haloween
Kvantita nebo kvalita

CÍL PROJEKTU
Ochrana lesa
Finanční gramotnost
Spolupráce žáků
Zlepšení vztahů ve třídě
Prevence drogové závislosti
Dopravní výchova
Seznámení s tradicemi
Dětská práce, chudoba, solidarita
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DOBA
TRVÁNÍ
1 rok
1 rok
1 den
1 den
1 den
1 den
1 den
1 rok

ZÚČASTNĚNÉ
TŘÍDY
3., 4., 5.
3. B
3. B a 1. C
1. – 5. tř.
1. – 5. tř.
1. – 5. tř.
1. – 5. tř.
2. A a 5. A

Statistika mezinárodní soutěže
Matematický klokan 2014 – kategorie Cvrček
max. 90 bodů
1. Šimon Svoboda
3. C
85 bodů
2. – 3. Matěj Štefek
2. A
80 bodů
2. – 3. Barbora Daňková
3. C
80 bodů
2. ročník
1. MATĚJ ŠTEFEK 2. ALENA FOJTÍČKOVÁ 3. MAREK BOČEK 3. ANETA SUCHÁ 3. JIŘÍ JÍLEK 2. A

2. B

2. C

2. D

1. Matěj Štefek 2. Marek Boček 3. Tereza Hurábová 1. Alena Fojtíčková 2. Veronika Kouřilová 3. Viktorie Válková 1. David Horčička 2. Vítek Pečenka 3. Iveta Vyvážilová 1.- 2. Aneta Suchá –
1.- 2. Jiří Jílek 3. Vendula Lipovská -

80 bodů
68 bodů
57 bodů
57 bodů
57 bodů

2. A
2. B
2. A
2. D
2. D
80 bodů
57 bodů
54 bodů
68 bodů
41 bodů
41 bodů
56 bodů
55 bodů
52 bodů
57 bodů
57 bodů
55 bodů

Statistika mezinárodní soutěže
Matematický klokan 2014 – kategorie Klokánek
max. 120 bodů
1. JAN ŠŤASTNÝ
5. B
106 bodů
2. TOMÁŠ DANĚK
5. C
105 bodů
3. PETR BAREŠ
5. B
98 bodů
4. ročník
1. DANIEL PETRLA
4. B
2. FILIP SMÍŠEK
4. C
3. FUCHSOVÁ VIKTORIE 4. D
4. A

4. B

4. C

4. D

1. Martin Hort 2. Nikolas Logginidis 3. Zuzana Jilmová 1. Daniel Petrla
2. Jakub Chládek
3. Jaroslav Fulneček
1. Filip Smíšek
2. Edita Anna Malcovská
3. Lukáš Skřivánek
1. Viktorie Fuchsová
2. Kateřina Ulrichová
3. Jiří Oborný

97 bodů
95 bodů
94 bodů

92 bodů
86 bodů
72 bodů
97 bodů
85 bodů
84 bodů
95 bodů
84 bodů
76 bodů
94 bodů
79 bodů
72 bodů
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Můj kamarád, projekt vzájemné podpory
Loňský školní rok 2012/2013 jsme zakončili cestou pohádkovým lesem. Děti ze třídy 1. A
našly v lese babku a dědka z perníkové chaloupky, vodníka, víly, loupežníky a další
pohádkové postavy, které na ně nastražily zajímavé úkoly. Na konci se rozloučily veselými
kousky na chůdách s legračními cirkusovými klauny.
Začátek letošního roku 2013/2014 je již za námi. Na naší škole ZŠ Vejrostova se opět
rozběhl projekt Můj kamarád, kdy jsou všichni o rok starší. Z rozpačitých šesťáků se stali
letos ostřílení sedmáci a z nadšených prvňáčků zkušení druháci.
Naše kamarádství pokračuje. Začali jsme tradičně uspáváním broučků v bystrckém lese.
Starší si připravili jednoduché i složitější úkoly. Mladší prosvítili celý les barevnými
lampiony. Akci jsme zvládli za podpory obětavých rodičů z 2. A. Cestu jsme zakončili
opékáním špekáčků, dobrou náladou a pohledem na podzimní jasnou večerní oblohu.
A co jsme si připravili pro tento školní rok? V listopadu Hádanky z naší čítanky,
v prosinci tradiční pečení perníčků, v lednu a únoru dramatizaci pohádek, v dubnu
Andersenovu noc v naší žákovské knihovně, v květnu si netradičně zasportujeme a v červnu
se společně vypravíme do zoologické zahrady.
Mgr. Věra Koudelová a Mgr. Olga Novotná

obr. k projektu 3. B „Prodejnička“

Kvalita nebo kvantita
Třídy Začít spolu - 2. a 5. se spolu se svými učitelkami H. Hangoni a O. Novotnou
zapojily do mezinárodního projektu Kvalita nebo kvantita, na kterém spolupracuje vzdělávací
program Varianty společnosti Člověk v tísni, na Slovensku Nadacia Milana Šimečky a ve
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Velké Británii Reading International Solidarity Centre, které celý projekt vede. Ve všech
zemích jsou ke spolupráci přizvány i další organizace a vysoké školy.
Do projektu jsou zapojeni aktivní a kreativní učitelé i vysokoškolští studenti z různých
zemí, kteří se podílí na přípravě aktivit, které mají podnítit diskuzi žáků k různým tématům
globálního rozvojového vzdělávání – chudoba a její příčiny, sociální (ne)spravedlnost,
rozmanitost, udržitelnost, konflikty a další. Během diskuzí učitel zaznamenává názory žáků i
jejich vysvětlující komentáře.
V rámci projektu Kvalita nebo kvantita? jsme na naší škole vytvořili aktivity, které se
zaměřují na problematiku dětské práce, chudoby a solidarity.
Aktivity zaměřují pozornost na oblasti, které děti přirozeně zajímají, ale jsou v českých
školách často neprávem opomíjeny. Přitom je pro děti samotné i pro společnost dobré, aby
jim rozuměly v co nejširších souvislostech, kriticky o nich přemýšlely, dovedly se správně
rozhodovat a případně i udělat něco pro řešení příslušných problémů. Aktivity nabízejí
efektivní zjišťování názorů žáků a sledování jejich případného vývoje. Výhodou tohoto
přístupu není jen vyšší motivace žáka v průběhu vyučovacího procesu, ale též rozvíjení
kompetencí potřebných pro jeho současný rozvoj i pro jeho budoucí uplatnění.

Jak jsme sázeli les
Žáci III. B, IV. A, V. B a V. C se zapojili do projektu Od semínka k lesu s Motorolou,
který probíhal od dubna do listopadu 2013. Cílem této akce, kterou zorganizovala společnost
Rezekvítek a sponzorovala ji firma Motorola, bylo seznámit děti s významem lesa pro život
člověka. Nejcennějším výsledkem bylo vysazení dubového lesa v prostoru mezi Soběšicemi a
Útěchovem.
Vše probíhalo v několika etapách. Nejprve nám pracovnice Rezekvítku zábavnou formou
vysvětlila a názorně předvedla, jak žaludy sázet a následně o ně pečovat. V další fázi jsme si
žaludy sami vysadili a pak už jen netrpělivě čekali, až se objeví první klíčky. Trvalo jim to
dost dlouho, ale dočkali jsme se! Když povyrostly, vynesli jsme je ven, aby se otužily. Na
prázdniny se stěhovaly na zahrady a chalupy. V září následoval program v lese, kde jsme
poznávali přírodniny, sbírali a třídili drobné živočichy (pak jsme je samozřejmě vrátili na
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místo) a hráli naučné hry. V listopadu konečně nadešla nejočekávanější chvíle celého projektu
- sázení dubových sazenic . Přestože někteří z nás drželi rýč poprvé v životě, pustili jsme se
horlivě do nelehké práce.
Nevěříte? Tak se běžte podívat do soběšického lesa. Naše doubky tam rostou v lesní
školce. Jednou z nich bude skutečný les a my tam budeme vodit svoje děti a říkat jim: „Tak
tyhle stromy jsem sázel/a, když jsem chodil/a na Základní školu Vejrostova v Bystrci ".
Lucie Antonínová, Petr Bareš, V. B
P.S.: Během projektu jsme fotili, kreslili, vyráběli modely, skládali básničky a příběhy. To vše
bylo ke zhlédnutí v týdnu od 10. 2. do 14. 2. 2014 v prostoru Úřadu městské části Brno Bystrc.

Barvení šátků
Myslíte si, že mít ve škole a doma puberťáka, je náročné? To si rozhodně nemyslí žáci
z 2. C!! Se žáky 7. A si vyzkoušeli náročnou techniku barvení šátků. Sedmáci nejenže
dokázali přispět pomocí, ale současně radili a chválili. Závěrem si ještě všichni zahráli hry,
které se líbily hlavně druhákům.
Co na to děti?
Filip Hlaváč z 2. C napsal: „Mně se líbilo, jak jsme si půjčovali barvy. Sedmáci nás chválili.
Paní učitelky měly hezký nápad. Šáteček jsem daroval mámě. Maminka mě za šátek
pochválila.“
Klárka Rašková z 2. C: „Líbilo se mi, že jsem svůj šátek nabarvila tak, aby se hodil do
všech ročních období. Světle modrá je jako sníh, růžová jako jarní květy a tmavě modrá je
jako jezero. Čáry, které tam vznikly, vypadaly jako skrčené listí.“
A pohled Aničky Fulnečkové a Honzy Rybky ze 7. A): „Čekali jsme nudu. Na druhou
stranu mít dárek pro známé, to jsme tedy chtěli. Nakonec se ukázalo se, že barvení šátků byla
docela sranda. Když jsme viděli vedle sebe hezké výtvory druháků a porovnávali je s výtvory
nás sedmáků, moc velký rozdíl v nich nebyl!!“
A slovíčko na závěr. Pod odborným vedení Mgr. Kateřiny Zábršové, třídní učitelky 2., a s
nadšením Mgr. Věry Koudelové, třídní učitelky 7. A, které je vždy potřeba, se dětem šátky
nejen podařily, ale hlavně udělaly maminkám velkou radost!
Mgr. Věra Koudelová, Mgr. Kateřina Zábršová
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Barvení šátků

Lušťovky
Poslední listopadový týden se konal již 2. ročník mezi dětmi oblíbené soutěže
LUŠŤOVKY. Letos se přihlásilo celkem 45 účastníků v zastoupení od prvňáčků, kteří už
uměli alespoň trochu číst, až po zkušené páťáky. Všichni měli na splnění úkolů 60 minut.
Celkem 3 věkové kategorie se potýkaly s rébusy, osmisměrkami, doplňovačkami,
domalovánkami a také populárním sudoku. Malí luštitelé si to užili se vším všudy i se sladkou
tečkou na závěr. Na příští ročník se těší pořadatelky.
Mgr. Nela Jílková a Mgr. Kateřina Zábršová

Jiné světy
Naše základní škola seznamuje žáky v měsíci dubnu s prvky dopravní výchovy. Děti se
stávají účastníky silničního provozu. V rámci výukové oblasti Člověk a jeho svět jsou
seznámeni s bezpečným chováním při jízdě na kole, koloběžce či kolečkových bruslích.
Proto jsme se rozhodli se třídou 2. navštívit probíhající interaktivní výstavu Naše cesta na
brněnském výstavišti.
Výstava je věnována handicapovaným osobám. Umožňuje návštěvníkům vstoupit do světa
lidí se zdravotním postižením a vydat se na cestu vzájemného respektu a pochopení.
Celou výstavou nás provázel průvodce Michal, který ochotně odpovídal na veškeré, někdy
až záludné otázky dětí. Děti si vyzkoušely pohyb v prostoru bez zrakového vnímání,
manipulaci s invalidním vozíkem, seznámily se s pomůckami, které jsou každodenními
pomocníky lidí se zdravotním postižením. Vyzkoušely si hry a sporty, kterými tito lidé
vyplňují svůj volný čas. Žáci odcházeli z výstavy nejen plni dojmů a vzrušujících zážitků, ale
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také přínosných informací. Prakticky si tedy vyzkoušeli, jak komunikovat s handicapovanými
osobami a naučili se, jak jim pomoci.
Maminka Vojty Požára mi napsala:
S Vojtou jsme si o dnešní výstavě povídali. Vyprávěl nám o lidech, kteří neslyšeli, neviděli,
byli na vozíčku bez noh, o lidech s asistenčním psem. Říkal, že někteří vám ukazovali
znakovou řeč. Děti měly klapky na očích a taky zkoušely jízdu na vozíku, která ho bavila
nejvíce. Moc se mu to všechno líbilo. Myslím, že je to pro děti poučné, nehledě na to, že
setkávání s postiženými lidmi je i posune dál ve vnímání jejich handicapů, co všechno musí
každý den podstupovat. Snad si budou vážit toho, že jsou zdrávi! Ale na druhou stranu s nimi
vycházet přirozeně a pomáhat jim. Díky.
Mgr. Kateřina Zábršová a žáci 2. C
ZŠ Vejrostova 1

Školy v přírodě:
Datum
26. – 30. 5. 2014
12. – 16. 5.
26. – 30. 5.
12. – 16. 5.
09. – 13. 6.
02. – 07. 6.
09. – 13. 6.

Místo pobytu
Penzion Solitary, Milovy
Lucký vrch u Poličky
Petříkov
Penzion Kukla na Kuklíku
Daňkovice
Voletíny u Trutnova
Penzion Horácko, Tři Studně

Zúčastněné třídy
2. D, 3. C
3. B, 3. D
3. A, 4. A
2. B, 4. D
2. A, 4. B, 5. A
5. B, 5. C
1. A, 1. C

Počet žáků
36
19
40
42
62
37
36

Místo pobytu
Blansko, Macocha
Lodí po Brněnské přehradě
Dinopark Vyškov
Praha
Výlet Valtice
Praha
Dinopark Vyškov

Zúčastněné třídy
3. C
2. B
1. B, 1. D
4. A, 4. C
4. C
5.B, 5. C
1. D

Počet žáků
22
21
38
40
20
44
16

Školní výlety:
Datum
25. 6.
26. 6.
19. 6.
30. 4.
13. 6.
20. 5.
18. 6.
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Penzion Horácko, Tři Studně (1. A a 1. C)

Výlet do Prahy (4. C)

Švp Daňkovice (5. A)
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II. STUPEŇ
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
SOUTĚŽ

ROČNÍK

Školní kolo:
Železný žák - 4ž.
Obvodní kolo:
Coca-Cola Cup, kopaná, 13 ž.
Florbal, 11ž.
Šplh - 12 ž.
Futsal - 9 ž.
Pohár rozhlasu, atletika – mladší žáci
Pohár rozhlasu, atletika – starší žáci

VÝZNAMNÉ
UMÍSTĚNÍ

8. - 9.
7. - 9.
6. a 7.
6. - 9.

1. místo
2. místo
2. místo

K. Michalcová, 8. B
V. Knoth, 6. B

7. - 9.
6. - 7.

2x 4. místo

8. .- 9

2. místo
2x 2. Místo

Hemerka, 6. A - 1000m
Knoth, 7. B - 60m
Fulnečková, 7. A - skok vysoký
Dozbabová, 9. A - koule
Elblová, 9. B - 800m
Pernica, 9. A - 60 m

3. místo
Městské kolo:
Coca-Cola Cup, kopaná, 15 ž.
Brněnský pohár - minivolejbal, 12 ž.
Florbal, 11 ž.
Železný žák - 3 ž.
Brněnská žákovská liga
Šplh – 23 účastníků.
Okresní finále - volejbal -3 ž.
Talent
Turnaj 3 plus 3, volejbal, 12 ž.
Krajské kolo - soutěže:
Železný žák

JMÉNO, třída

7. – 9.
6.
6. a 7.
8. a 9.
7. – 9.
6. a 8.
7. - 9.

2. místo

7.

2. místo

8., 9.

5. místo
2. místo2x
3. místo1x

5. místo

K. Michalcová, 8. B

M. Kratochvíla, M. Povýšil, M. Spěvák

Před 20 lety byla založena první volejbalová třída
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Sportovní úspěchy našich žáků ve školním roce 2013 - 2014
Naši žáci stále a trvale reprezentují školu v tradičních soutěžích pořádaných Asociací školních
sportovních klubů (kopaná, florbal, šplh, atletika, volejbal apod.). Každoročně se účastníme
obvodních i městských kol.
V letošním školním roce jsme získali výborná umístění v Okresním finále volejbalových
družstev žáků i žákyň (2x druhé místo, 1x třetí místo).
Volejbalové třídy hrají krajskou soutěž Pohár 7. tříd, Český pohár.
Naši žáci nás velmi dobře reprezentují i v jiných sportech v rámci oddílů, které
navštěvují ve svém volném čase.
Ve volejbalu patří mezi nejúspěšnější žáky Vojtěch Kalmár a Michael Špelda, kteří jsou již
v užším výběru mladých volejbalových talentů.
V plavání jsou to Barbora Elblová a Kateřina Barešová, účastnice mistrovství ČR.
Ve florbalu dosahují v žákovských kategoriích výborných výsledků Adam Hemerka a
Jakub Těžký.
Ve stepu pak Matěj Okleštěk, který je budoucím účastníkem Mistrovství světa 2014.
V kopané Vašek Knoth, je členem vítězného družstva v kategorii mladších žáků.
Současně jsou naši žáci úspěšní ve sportech, jako je šerm, moderní gymnastika, street dance,
vodní pólo, atletika, házená.
Okresní finále základních škol ve volejbalu
Pátým rokem se naše škola stala organizátorem Okresního finále základních škol ve
volejbalu. Vždy je to napínavá situace. Bude pršet nebo nebude pršet? Pro nás svým
způsobem hamletovská otázka. Pokud prší, musíme hrát v tělocvičnách. Každý rok se těšíme,
že si zahrajeme na venkovních kurtech. A letos se nám to konečně podařilo!
Za účasti deseti družstev z různých brněnských škol jsme hráli na venkovních kurtech.
V teplém dubnovém počasí bojovala družstva o postup do krajského kola. Družstvo starších
žáků ve složení Lukáš Navrátil, Michael Špelda, Jan Latýn, Vojtěch Kalmár, Ondřej
Žalkovský, Petr Šplíchal, Radek Lipecký a Tomáš Lošťák vybojovalo druhé místo. Starší
žákyně Klárka Novotná, Míša Dostálková, Terezka Lupínková, Kačka Panská, Barča
Stojanová a Anička Dozbabová se také umístily na druhém místě. Radost měly hlavně žákyně
Školová Yvona, Kloudová Venda, Zavřelová Martina, Kubešová Lucka, Mališová Míša,
Šedá Sabina, Brůžová Bětka a Malcová Natálie ze třetího místa.
Poděkování patří také žákům, kteří zajistili hladký průběh celého volejbalového
dopoledne. Byli to Michal Slováček, Marek Povýšil, Martin Burian, Anička Kovářová,
Terezka Šumpichová, Hanička Dozbabová, David Nejez a Filip Ryšánek.
Mgr. Jiří Mikulášek a Mgr. Věra Koudelová sledovali, fandili a podporovali týmy.
Součastně se podíleli na hladkém průběhu celého dne.
Rozhodčí Patrik Brych a David Pozdíšek, nyní již studenti gymnázií, ale naši odchovanci,
přispěli k hladkému průběhu turnaje.
Díky příjemnému jarnímu počasí a sportovnímu nadšení jsme všichni odcházeli unaveni,
ale rozhodně spokojeni!!!
Mgr. Věra Koudelová
Foto z okresního finále ve volejbalu na ZŠ Vejrostova
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Silový čtyřboj
Dne 3. prosince letošního roku se naši žáci zúčastnili jubilejního patnáctého ročníku krajského
kola soutěže silový čtyřboj (dříve nejsilnější žák), který se konal již tradičně na SOŠ Jílová.
V této extrémně fyzicky náročné soutěži jsou čtyři disciplíny: šplh na laně bez přírazu (bez
pomoci nohou), trojskok snožmo, shyby a opakovaný sed-leh . Naši školu reprezentovali :
Matyáš Kratochvíla, Marek Povýšil a Martin Spěvák. Matyáš Kratochvíla obsadil ve velmi
silné konkurenci vynikající 5. místo!
Mgr. Jiří Mikulášek

Coca – Cola Cup 2013
I letos se žáci druhého stupně naší školy zúčastnili fotbalového Coca – Cola Cupu.
V základním kole po vítězství nad ZŠ Heyrovského a ZŠ Jasanová postoupili do městského
kola, které se uskutečnilo na dvou hřištích Lokomotivy Heršpice 1. 11. 2013. Soupeřem jim
byly týmy ZŠ Hroznová, ZŠ Chalabalova, ZŠ Elišky Přemyslovny a ZŠ Labská. Po třech
vítězstvích bylo našlápnuto k postupu, ale štěstí nás opustilo v posledním zápase se ZŠ
Labská, kde by nám stačila i jen remíza, bohužel nepovedlo se. Je nutno ovšem připomenout i
to, že náš tým byl poněkud handicapován díky rozlosování, neboť hrál všechny čtyři zápasy
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tahem, bez větší pauzy, kterou naši závěreční soupeři naopak měli. Nicméně bych chtěl všem
hráčům moc a moc poděkovat za opravdu nadšený a obětavý výkon, který předvedli i přes
nesmírně fyzickou náročnost tohoto turnaje, všichni hráči si zaslouží opravdu velkou
pochvalu!
Tým tvořili žáci: Martin Pernica, Filip Ryšánek, Petr Šplíchal a Ondřej Žalkovský z 9. A,
Michal Melnar a Erick Latýn z 9. B, dále Jan Latýn, Zdeněk Hojný, Vojta Žáček, Vojta
Kalmár, Michal Špelda a Martin Spěvák z 8. A, Jan Staněk, Jakub Těžký a Václav Knoth ze
7. B.
Mgr. Jiří Mikulášek
Volejbalistky naší školy opět úspěšné
Memoriál F. Odehnala, který pořádá Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka v Brně, se
konal 18. 12. 2013 v prostorné sportovní hale na Vodově ulici.
Za Základní školu Vejrostova 1 nastoupila tři družstva A, B, C, složená ze žákyň šestých,
sedmých, osmých a devátých tříd. Družstvo A vybojovalo 2. místo po urputném boji se
žákyněmi ZŠ Milénova. Družstvo B se umístilo na 5. místě v kategorii starších a družstvo C
se umístilo na 3. místě v kategorii nejmladších hráček.
I přes nezdary jsme bojovaly o každý míč, odměnou nám byla především radost ze hry.
Yvona Školová a Tereza Šumpichová, 8. A

Zapojení žáků do školních vědomostních soutěží
SOUTĚŽ

ROČNÍK VÝZNAMNÉ UMÍSTĚNÍ

Školní kolo:
Přírodovědný Klokan - 4 ž.
Dějepisná olympiáda - 9 ž.
Konverzační soutěž v A - 12 ž.

9.
8. - 9.
6. - 9.

Olympiáda z Čj
Pythagoriáda, - 10 ž.
Ekologická soutěž - 10 ž.
Babylon - 18 ž.

8. a 9.
8.
8.
6. a 7.

Zeměpisná olympiáda – 9 ž.

6. a 7.

Matematická olympiáda – 7 ž.
Celoroční chemická soutěž – 13 ž.

7.
8.
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L. Navrátil, 9. A – 75 bodů
1. místo B. Vozková, 8. B
1. místo G.Macinková, 8. B
1. místo D- Adam, 6. B
1. místo M. Povýšil, 9. A
1. místo T. Hlavoňová, 8. B
1. místo F. Elbl, 6. B
A A. Fulnečková, 7. A
1. místo D. Lička, 6. B
1. místo K. Barešová, 7. A
1. místo J. Rybka, 7. A
1. m. T. Řezníčková, 8. B

Obvodní kolo:
Matematická olympiáda – 3 ž.

7.

Městské kolo
Dějepisná olympiáda, 1 ž.
Olympiáda z Čj, 1 ž.
Konverzační soutěž A - 2 ž.
Babylon, soutěž ve čtenářské gram. – 4 ž.

9.
9.
6. a 9.
6. a 7.

7. místo D. Adam, 6. A

Zapojení žáků do uměleckých soutěží
SOUTĚŽ

ROČNÍK VÝZNAMNÉ UMÍSTĚNÍ

Školní kolo:
Recyklujeme - výtvarná soutěž, 8 tříd

6. - 9.

Mladý Demosthenes, 15 ž.

6. - 9.

1. místo L. Brázdová a D.
Apostolidu, 9. B
1. místo N. Klvačová a
I. Ředinová, 6. B
1. místo E. Horáková, 7. B
1. místo M. Sodomka, 6. B
1. místo D. Oravcová, 9. A

Městské kolo
Mladý Demosthenes, 2 ž.

6. a 9.

3. místo M. Sodomka, 6. B

Školní kolo dějepisné olympiády
V úterý 19. listopadu 2013 se konalo školní kolo Dějepisné olympiády pro 8. – 9. ročník.
Zúčastnilo se ho 9 žáků.
Tématem letošního ročníku bylo Město v proměnách času, jeho vznik, vývoj, složení
obyvatel, městské stavby a znaky.
Nejúspěšnější řešitelé:
1. místo: Barbora Vozková, 8. B, 39 bodů
2. místo: Denisa Oravcová, 9. A, 32 bodů
3. místo: Kristýna Michalcová, 8. B, Leona Mikšová, 9. A, Anna Magdalena Kovářová,
8. A, 30 bodů
Mgr. Lenka Broklová
Mladý Demosthenes
Ve čtvrtek 21. listopadu se konalo školní kolo řečnické soutěže Mladý Demosthenes.
Účastnilo se ho 15 žáků 6. – 9. tříd. První v každé kategorii postupují do regionálního kola.
Nejúspěšnější řečníci:
1. kategorie (6. – 7. ročník)
1. místo: Marek Sodomka, 6. B
2. místo: Patricie Jandová, 7. B
3. místo: Zuzana Ziadehová, 6. A
2. kategorie (8. – 9. ročník)
1. místo: Denisa Oravcová, 9. A
2. místo: Kristýna Michalcová, 8. B
3. místo: Tarryn Jankulovská, 9. A
Zvláštní ocenění patří Péteru Bálintovi, pro něhož český jazyk není rodnou řečí.
Mgr. Lenka Broklová
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Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Každoročně pořádaná konverzační soutěž v anglickém jazyce pro žáky 6.- 9. tříd proběhla na
naší škole i v letošním roce. Žáci měli možnost projevit svou schopnost souvislého
mluveného projevu v cizím jazyce a také schopnost improvizace v různých situacích.
Pořadí nejlepších:
Kategorie 6.-7. tříd
1. místo Adam Daniel, 6. B
2. místo Jaegr Lukáš, 6. A
3. místo Elbl Filip, Sodomka Marek, 6. B
Kategorie 8.- 9. tříd
1. místo Macinková Gabriela, 8. B
2. místo Elblová Barbora, 9. B
3. místo Michalcová Kristýna, 8. B
Adam Daniel, žák 6. B reprezentoval naši školu v městském kole a získal v kategorii 6. a 7.
tříd velmi pěkné 7. místo. Blahopřejeme a děkujeme za dobrou reprezentaci naší školy.
Přejeme i všem zúčastněným hodně úspěchů v dalším studiu.
Mgr. Zedníková Jarmila
Celoroční chemická soutěž
Již tradičně se žáci 8. a 9. ročníků měli možnost účastnit celoroční chemické soutěže. V
letošním roce se zapojilo 13 žáků.
K neúspěšnějším patřili tito:
1. Tereza Řezníčková, 8. B
2. Denisa Karmazínová, 8. B
3. Kristýna Michalcová, 8. B
4. Ivana Rybníčková, 8. B
5. David Karmazín, 8. B
Oceňujeme především jejich zájem a vytrvalost!
Hana Šormová, vyučující Ch
Zeměpisná olympiáda
Dne 18. 3. 2014 se konala zeměpisná olympiáda žáků šestých a sedmých tříd. Zúčastnilo se jí
9 žáků.
V kategorii šestých tříd:
1. místo Daniel Lička, 6. B (58 bodů)
2. místo Alexandr Krupař, 6. B (54 bodů)
3. místo Jan Osuský, 6. B (53 bodů)
V kategorii sedmých tříd:
1. místo Kateřina Barešová, 7. A (49 bodů)
2. místo Jan Rybka, 7. A (22 bodů)
Dále se zúčastnili tito žáci: Ryšánek, Vinklárek, Sova, Froňk.
Vítězům blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za účast!
Mgr. Kateřina Ulrychová
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Pythagoriáda
Dne 5. 2. 2014 se uskutečnilo školní kolo matematické soutěže Pythagoriády pro žáky 8.
ročníků. Zúčastnilo se 10 soutěžících. Nejlepších výsledků dosáhly žákyně Anna Kovářová
(8. A) a Leona Bubeníčková (8. B). Vzhledem k tomu, že matematika většinou nepatří mezi
oblíbené předměty, byla účast velmi dobrá. Problémové příklady, které žáci řešili, jsou
zároveň vhodnou přípravou k přijímacím zkouškám na střední školy, kterých se mnozí žáci 8.
ročníků v příštím roce zúčastní.
Mgr. Marcela Velecká
Přírodovědná soutěž Klokan
17. 10. se konala přírodovědná soutěž Klokan určená žákům 8. a 9. ročníků. Zúčastnili se
4 žáci z 9. A – Lukáš Navrátil, Martin Burian, Michal Slováček a Filip Ryšánek. Řešili úkoly
z matematiky, fyziky, zeměpisu a chemie. Lukáš Navrátil získal 75 bodů, což je nejlepší
výsledek na naší škole za několik posledních let. Blahopřejeme! Ostatním děkujeme za účast.
Hana Šormová, učitelka chemie
Olympiáda v českém jazyce pro 8. a 9. ročník
Ve čtvrtek 12. prosince se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se
ho 15 žáků 9. ročníku. První část obsahovala jazykové úkoly především z oblasti tvaroslovné
a tvoření slov, ve druhé části psali účastníci příběh začínající větou Možná se vám už také
stalo…
Výsledky:
1. místo Marek Povýšil, 9. A (24 bodů)
2. - 3. místo Michaela Dostálková, 9. A a Kateřina Freynová, 9. B (23 bodů)
4. místo Matyáš Kratochvíla, 9. B (20 bodů)
5. místo Lukáš Navrátil, 9. A (19 bodů)
a následuje dalších 10 soutěžících.
Mgr. Lenka Broklová
Ekologická soutěž
Dne 26. 2. 2014 se uskutečnila Ekologická soutěž pro zájemce z 8. ročníků. Zúčastnilo se
celkem 10 žáků a nejlepších výsledků dosáhli:
1. místo Hlavoňová Tereza z 8. B,
2. místo Zajíc Martin z 8. A,
3. místo Řitičková Michaela z 8. A, Svoboda David z 8. A.
Vzhledem k tomu, že ekologické poznatky mají velký význam především
v zemědělství, chovu hospodářských zvířat, lesnictví, rybářství, ochraně rostlin a v celkové
péči o přírodu, je zájem žáků o tuto problematiku velmi vítaný. Všem zúčastněným patří
poděkování.
Mgr. Marcela Velecká
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Soutěž BABYLON – ROZUMÍME SI?
V pondělí 3. března 2014 proběhlo na naší škole školní kolo soutěže pro 6. – 7. ročník ve
čtenářské gramotnosti s názvem BABYLON – ROZUMÍME SI? Obsahem soutěžních úkolů
bylo porozumění textu, práce s textem, doplňování slov do textu podle smyslu, řazení částí
textu tak, aby dávaly smysl, apod. Zúčastnilo se celkem 16 žáků, maximální počet bodů byl
32 bodů.
Nejúspěšnějšími řešiteli se stali:
Filip Elbl (6. B) a Anna Fulnečková (7. A) – 29 bodů,
Michal Němec (7. A) – 28 bodů,
Martin Tuček (6. B) – 27 bodů.
Mgr. Lenka Broklová
Školní výtvarná soutěž RECYKLUJEME
Výsledky:
1. stupeň
1. kategorie Prostorová práce - kolektiv třídy 2. D
2. kategorie Koláž
Sylvie Tylová, Kateřina Ulrychová (4. D)
3. kategorie Kresba, malba
Filip Dvořák, Petr Konečný (3. B)
2. stupeň
1. kategorie Prostorová práce - Lucie Brázdová, Daniela Apostolidu (9. B)
2. kategorie Koláž
Nikola Klvačová, Iveta Ředinová (6. B)
3. kategorie Kresba, malba
Erika Horáková (7. B)
Zvláštní cena za vlastní tvorbu:

Linda Kocourková (1. A)
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Školní akce II. stupně:
ROČNÍK

SUBJEKT

AKCE

POČET
žáci

7.
6. a 9.

JUDr. Živěla
Rakouský institut
Dental Alarm
Úřad práce
Forest Gump
Anthropos
Nika Theatre
Brněnská filharmonie
ParaCENTRUM Fenix
Technické muzeum Brno
Český rozhlas
Městské divadlo Brno
Hrad Špilberk
Zemanova kavárna

beseda Trestní právo
vzdělávací program
preventivní program
exkurze – volba povolání
koncert
návštěva muzea
anglické divadlo
koncert
beseda Prevence úrazů páteře a míchy
výstava a tvořivá dílna
exkurze členů žákovského parlamentu
večerní divadelní představení
výstava o J. Ladovi
bruslení

46
15
149
40
49
48
126
25
99
26
16
38
51
62

6. a 9.

Plavecký bazén Kohoutovice

plavání

87

7. – 8..

Brněnské památky

exkurze

68

6.

Medical a Pharma Promotion

beseda Čas proměn (pro dívky)

22

7.

MČ Brno - Komín

bruslení

26

6. – 9.

Planeta Země

zeměpisný pořad o Madagaskaru

153

8.

Divadlo Bolka Polívky

beseda Zločin kolem nás, J. Klíma

24

6. B

Divadlo Polárka

divadelní představení

24

6.

CVČ Labyrint

účast na projektu Jeden svět

25

7.

Špilberk

výstava obrazů

25

9.

JUDr. Živěla

beseda Rodinné právo

47

7.

ZOO Brno

kreslení zvířat

24

7.

Divadlo Polárka

divadelní představení

51

7. - 9.

Iva Pekárková

beseda se spisovatelkou

96

6.

OPS Sirius

interaktivní výstava, život s handicapem

25

9.
8. a 9.
6. - 8.
9.
9.
6.
7. - 9.
6.
7. a 8.
6.
5. - 8.

Trestní právo:
Přednáška pro žáky 9. ročníku
25. 9. 2013 proběhla u nás na škole přednáška pro žáky 9. ročníku. Přišel k nám do školy
JUDr. Petr Živěla a vykládal nám o našich právech. Přednáška byla velmi zajímavá! Poslechli
jsme si nejen zážitky z jeho praxe, ale také nás upozornil, jaké následky pro nás můžeme mít,
když uděláme něco nezákonného. Všem se tato přednáška líbila a doufáme, že nás pan
právník v blízké době znovu navštíví.
Tarryn, 9. A
Besedu pro 15leté žáky pořádáme každoročně. Díky osobitému přístupu JUDr. Živěly má
u žáků vždy velký úspěch, proto využijeme nabídky pana doktora a ve 2. pololetí zajistíme i
besedu s tematikou rodinného práva.
Mgr. Marcela Dokoupilová, ZŘ
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Exkurze do Českého rozhlasu Brno
V úterý 10. 12. 2013 jsme se školním parlamentem a paní učitelkou Ulrychovou navštívili
Český rozhlas Brno na Beethovenově ulici. Přivítala nás zde vlídná paní a poskytla nám
informace o vzniku a historii Českého rozhlasu. Český rozhlas Brno je nejstarší a největší
regionální stanicí Českého rozhlasu, která vysílá 24 hodin denně. Brněnská stanice začala
vysílat 10. května 1924 pod názvem Radiojournal. Prvním ředitelem byl Ing. Antonín Slavík,
který byl později za činnost v ilegální organizaci Obrana národa v roce 1942 popraven, na
jeho počest je na budově rozhlasu umístěna pamětní deska. Poté nás provedli prostory budovy
rozhlasu a měli jsme možnost vidět živé vysílání zpráv v 10:00 hodin. Nakoukli jsme do
místnosti, kde byli někteří zpravodajové, kteří nebyli v terénu. Mohli jsme vidět a prohlédnout
si nahrávací studio. Nejvíce mě zaujala místnost, kde se nahrávají příběhy. Byly zde umístěné
kulisy, na kterých mohly vzniknout reálné zvuky, jako vrznutí dveří, chůze po schodech nebo
otevření okna. Zajímavá byla i místnost, která měla trojúhelníkové polstrování na stěnách, aby
byla tlumena ozvěna v místnosti při nahrávání. Nakoukli jsme i do archivu, kde je
archivováno víc než 40 000 záznamů.
Potom jsme se rozloučili, a protože jsme měli ještě chvilku, šli jsme se podívat na náměstí
Svobody na vánoční trhy, kde jsme si mohli koupit něco dobrého na zub. Pak jsme se vrátili
zpět do školy. Moc děkujeme paní učitelce Ulrychové, že nás vzala na tuto skvělou a
poučnou exkurzi.
Zapsal Marek Sodomka
Foto: Honza Šváb

Návštěva Anthroposu
V říjnu tohoto roku absolvovali žáci 6. A a 6. B návštěvu muzea Anthropos, kde si doplnili
znalosti a vědomosti o nejstarších dějinách lidstva a vzniku člověka. To vše bylo součástí
výuky dějepisu, kde je období tzv. pravěku právě probíráno. Žáci si prohlédli pozůstatky
prvních lidí, jejich nástroje, atd., nejvíce ovšem zaujal, tak jako ostatně vždycky, mamut. Při
dotazech paní průvodkyně příjemně překvapili svými znalostmi a postřehy. Návštěva se
žákům i pedagogickému doprovodu velmi líbila.
Mgr. Jiří Mikulášek
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Opět v divadle
Dne 12. 12. 2013 se žáci 6., 7. a 8. tříd vydali do Hudebního divadla v Brně na rodinný
muzikál Mary Poppins. Čekali jsme na jeho opakované uvedení od května. A podařilo se!!!
Paní učitelka Koudelová zajistila 38 míst pro žáky, rodiče i prarodiče. Těšili jsme se, protože
šlo o poslední uvedení tohoto výpravného rodinného muzikálu.
Když zhasla světla, odeznělo třetí zvonění, všichni v hledišti se utišili. S napětím a
zatajeným dechem jsme sledovali oponu. Už od první minuty představení jsme věděli, že na
nás čeká zajímavá podívaná. Kostýmy, kulisy a hlavně vynikající herecké výkony se nám
líbily, bouřlivě a s nadšením jsme tleskali. Příběh rodiny a nejlepší chůvy na světě se
odehrává v ulicích Londýna. Chůva, která je moudrá a laskavá, dokáže vždy rodinu zavést do
klidných vod života.
Muzikál sklidil opakovaný potlesk, kterým jsme odměnili všechny herce na jevišti za jejich
vynikající výkony. Jedním slovem to bylo SUPERKALIFRADŽILISTIKEXPIALIDÓZNÍ.
Tereza Šumpichová a Yvona Školová, 8. A
Prevence úrazů páteře a míchy - beseda
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Školní výlety:
Datum
28. 4. - 30. 4. 14
5. 5. - 7. 5. 14
21. 5. - 23. 5 14
27. 5. 14
9. 6. – 11. 6. 14
11. 6. 14
11. a- 12. 6. 14
12. – 13. 6. 14

Místo pobytu
Březová - lanové centrum
Březová u Třebíče - lanové centrum
Štramberk, Kopřivnice
Náměšť nad Oslavou
RS Prudká
Permonium Oslavany
Rakvice – Pavlov - Mikulov
Permonium Oslavany

Zúčastněné třídy
9. B
8. A
8. B
7. A
9. A
6. A
7. B
6. B

Počet žáků
20
20
19
29
20
24
24
23

Adaptační pobyty:
Místo pobytu

Datum
10. 9. - 13. 9. 2013

Buchlovice - Smraďavka

Zúčastněné třídy

Počet žáků

6. B

24

Zúčastněné třídy
6. A, 7. A, 8. A,
9. A

Počet žáků

7. ročníky

29

Sportovní soustředění a lyžařské kurzy:
Místo pobytu

Datum
31. 8. - 6. 9.

Horní Bradlo - Sečská přehrada

24. 2. - 1. 3. 2014

Velké Karlovice, Beskydy

77

Zahraniční zájezdy:
Datum
20. – 26. 10. 13
5. 12. 2013
11. 5. - 18. 5. 14
28. 5. - 1. 6. 14
5. 6. - 6. 6. 14
26. – 29. 14

Místo pobytu
Malta
Vídeň
Anglie
Paříž
Rakousko, Německo
Německo

Zúčastněné třídy
vybraní žáci
vybraní žáci
vybraní žáci
vybraní žáci
vybraní žáci
vybraní žáci

Počet žáků
13
41
15
34
12
8

Zúčastněné třídy
9. B
7. B
7. B
7. A

Počet žáků
18
26
23
27

Exkurze:
Datum
26. 9. 2013
16. 10. 2013
9. 4. 2014
11. 6. 14

Místo pobytu
Kutná Hora
Olomouc
Praha
Praha

Opět na lyžák!!!
Letos a na hory? Většině z nás tato představa připadala jako science fiction. Avšak jaké
bylo naše překvapení! Když jsme se 24. 2. 2014 sešli na parkovišti před školou a nakládali
lyžařskou a snowboardovou výbavu, netušili jsme, co nás čeká.
Lyžařský areál Razula ve Velkých Karlovicích všechny překvapil. Upravená sjezdovka
s dobrou sněhovou pokrývkou vybízela k lyžařskému výcviku nejen pokročilé lyžaře, ale i
začátečníky.
Dne 1. 3. 2014 jsme odjížděli spokojeni a nadšeni. Všichni si užili lyžování.
Zakončení lyžařského zájezdu veselým maškarním karnevalem, to byla ta správná tečka
na konec!
Mgr. Věra Koudelová
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Na lyžařském výcviku

Seč 2013
Asi nejlepší Seč, kterou jsme kdy zažili. Ještě teď cítím na kůži ledovou vodu a na rukou a
na nohou zbytky antuky. V paměti mi uvízl každý nový obličej, nový přítel. Pamatuju si
každý pocit. Od pocitu nevolnosti z ranního běhu, po vítězoslavný pocit z triumfu v turnaji.
Celý turnaj a vlastně i celá Seč se nesla ve vzpomínkách na nedávno zesnulého Rudolfa
Táborského. Zpěv ptáků, vůně hub a spousta skvělých zážitků – TO BYLA SEČ 2013!!!
Vojta Kalmár, Honza Latýn , žáci třídy 8. A
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Jazykový pobyt na Maltě
Mnozí z vás si všimli, že na stránkách naší školy byla od letních prázdnin umístěna
nabídka na jazykový kurz na Maltě. Ve srovnání se zahraničními pobyty, které naši žáci
absolvovali v minulých letech, to byla změna, protože do programu byla zařazena výuka
anglického jazyka v místní škole. Jednalo se o týdenní pobyt v European School of English
na místě zvaném St. Julian´s.
Na konci října se tento plán zrealizoval. Skupina našich žáků odletěla v neděli 20. 10.
2013 z Vídně na letiště Luqa na Maltě. Hned v pondělí ráno začala dopolední výuka. Jednalo
se o lekce s rodilým mluvčím, při kterých byl kladen důraz na komunikační dovednosti.
Kromě výuky měli žáci možnost vyzkoušet si konverzaci v angličtině také mimo
učebnu, ve skutečných situacích. Jazyková škola nám připravila speciální odpolední
programy, které obohatily náš pobyt lepším poznáním ostrova i jeho obyvatel. Ubytování bylo
opět zajištěno v hostitelských rodinách. Díky tomu jsme mohli zažít srdečnou jižní
pohostinnost smíchanou s anglosaskými tradicemi.
Mgr. Věra Livingstonová
Postřehy žáků:
Byl to ten nejlepší týden v mém životě! Týden strávený na krásném ostrově se super
skupinou lidí. Byla to velká zkušenost žít týden s úplně cizí rodinou, která nám poskytovala
„domov“ a dávala nám jídlo. Vůči nám byli milí a velkorysí. Škola, do které jsme chodili,
byla úžasná. Náš učitel byl super, neustále vtipkoval a přitom nás toho hrozně moc naučil.
Celkově lidé, kteří ve škole pracovali a absolvovali s námi odpolední aktivity, byli úplně
v pohodě a milí. Náš čtvrteční výlet na Gozo byl největší zážitek. Bylo tam nádherně a to, jak
jsme se mohli koupat v moři, byla bomba. Celý týden jsme měli nabitý různými zajímavými
aktivitami. Na tento týden nikdy nezapomenu. Doufám, že se někdy bude něco podobného
opakovat, protože tohle jsou nezapomenutelné zážitky.
Gabča, 8. A
Byl to velký nezvyk ocitnout se v neznámém prostředí, ale po chvíli jsme si uvědomili, že
se nemáme čeho bát. Rodiny, které se o nás staraly, byly hodné a vstřícné. Také ve škole byla
velice dobrá atmosféra. Všichni tu oplývali úsměvem a vstřícností. Učení formou her a
povídání nás velmi bavilo. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí ohledně jejich kultury,
památek a náboženství. Výjimečná byla také prohlídka ostrova Gozo. Myslím, že jsme si to
všichni náramně užili, a doufám, že se v budoucnu naskytne další taková šance, abychom
společně dále mohli rozvíjet naši angličtinu.
Míša, 8. A
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Zájezd do Anglie
Žáci naší školy měli již podruhé v tomto školním roce možnost vycestovat na „jazykově motivační“ pobyt. Tentokrát se jednalo o jihozápad Anglie, konkrétně město Ilfracombe
v hrabství Devon. Nachází se tam jazyková škola Country Cousins. Děti si ve skupinkách, do
kterých byly rozděleny podle jazykové úrovně, ve škole procvičovaly jazykové dovednosti.
Poslední den výuky obdržely certifikáty se slovním ohodnocením svých výkonů. Kromě
dopolední výuky jsme měli naplánované i odpolední aktivity. Jednalo se o výlety do okolí –
rybářské vesnice v národním parku Exmoor, obří kameny ve Stonehenge, město Salisbury
s katedrálou nebo samotné pobřeží a tunely k plážím v Ilfracombe. Tradičně proběhla i
návštěva Londýna a prohlídka jeho hlavních pamětihodností, a to první a poslední den našeho
pobytu na území Velké Británie.
Mgr. Věra Livingstonová
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Exkurze do Paříže
Na konci května jsme měli možnost navštívit hlavní město Francie. Exkurze se účastnili
žáci 7. až 9. tříd, zejména z jazykové skupiny francouzštinářů. Kromě všech typicky
povinných památek a monumentů jsme měli možnost vidět a vychutnat si život slavné
evropské metropole v celé své kráse.
První krátká zastávka na cestě však proběhla již v Německu. Historické centrum
Norimberku zpestřilo jinak velmi dlouhou a vyčerpávající cestu autobusem. V Paříži jsme pak
strávili krásné tři dny procházkami a návštěvami strhujících míst: probouzející se Pantheon,
Lucemburské zahrady, Latinská čtvrť, katedrála Notre-Dame, neobvyklá stavba Centre
Pompidou, muzeum Louvre a unikátní Mona Líza.
Další den vyjížďka do oslnivého královského paláce a zahrad ve Versailles, poté moderní
čtvrť La Defence, výstup na Montmartre s basilikou Sacré-Coeur a poslední den asi největší
hit Paříže - Eiffelova věž. Odtud přes Invalidovnu a bulvár Champs-Elysées k závěrečné
večení projíždce lodí po řece Seině.
Program byl velmi bohatý a náročný, pan průvodce dokonale informovaný a služby
cestovní kanceláře vynikající. Snad i proto se někteří účastníci vyjádřili, že by v Paříži rádi
ještě zůstali. Bohužel, museli jsme je nedočkavým rodičům vrátit všechny zpět podle plánu.
Věřím, že všichni byli plni velkých zážitků a kromě suvenýrů si odvezli i něco víc.
Mgr. Petr Slonek
U řeky Seiny

Oslavy 25. výročí partnerství Stuttgart – Brno

Jako člen spolku Sdružení pro podporu partnerství Brno – Stuttgart byla naše škola
přizvána v červnu 2014 do Stuttgartu, aby se zde žáci naší školy aktivně zúčastnili těchto
oslav. Žákyně sportovní třídy nacvičily pod vedením paní učitelky Mgr. Věry Koudelové
taneční vystoupení, ve kterém znázornily různé sporty. Další součástí našeho vystoupení bylo
stepařské číslo mistrů České republiky Matěje Oklešťka a Tobiáše Košira. Dne 27. června
během matiné na gymnáziu Ferdinanda Porsche, kterého se zúčastnili žáci z různých škol,
mělo naše vystoupení obrovský úspěch! Večer jsme byli součástí slavnostního večera na
stuttgartské radnici. K významnému jubileu zde promluvil český velvyslanec v Německu pan
Josef Hlobil, starosta Stuttgartu Fritz Kuhn a brněnský starosta Roman Onderka. O kulturní
program se zasloužily pěvecké sbory spřátelených gymnázií a s divadelním přestavením
vystoupili žáci ZŠ Antonínská. Do večerních hodin jsme čas na radnici strávili při bohatém
rautu.
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V sobotu 28. června pro nás přátelé z německé strany spolku připravili výlet do Heilbronnu,
kde jsme si prohlédli vědecko-technické centrum Experimenta. Zde si žáci vyzkoušeli různé
vědecké experimenty a čas několika hodin vyhrazených pro návštěvu tohoto zajímavého místa
téměř nestačil. Pozdní odpoledne a večer jsme měli volný program, využili jsme proto tento
čas na návštěvu známých městských termálních lázní Leuze. V neděli ráno po bohaté snídani
už na nás čekal autobus, který nás spolehlivě dopravil do Brna. A teprve potom začaly devíti
žákům vytoužené prázdniny.
Mgr. et Mgr. Irena Machainová, vyučující NJ
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Školní projekty
NÁZEV

Třídíme odpad
Můj kamarád
Prevence soc. pat. jevů

Zimní olympijské hry v Sochi
Olympijský víceboj
Závěrečné prezentace žáků 9.
tříd

CÍL PROJEKTU

Podpora ekologické výchovy
Vytváření bezpečného a
přátelského prostředí
Podpora dobrých vztahů ve třídě,
prevence kouření, alkoholismu a
drogových závislostí
Propojení mezipředmětových
vztahů, komunikace a prezentace
informací, prohloubení zájmu o
sport
Zvýšení tělesné zdatnosti, zájem
o sport
Prokázání osvojení klíčových
kompetencí

DOBA
TRVÁNÍ

POČET
ZÚČASTNĚNÝCH
TŘÍD

celoročně

27

celoročně

2. A a 7. A

30. 1. 2014

8 II. stupně

únor – březen
2014
duben - květen
2014

8 (1. – 6. ročník)

3. a 4. 6. 2014

2 třídy

27

Zapojení do dalších projektů
NÁZEV

ORGANIZÁTOR,
CÍL PROJEKTU

ASECOL – recyklace odpadu
Charitativní projekt podporující
čtenářství
Čtení pomáhá
Člověk v tísni - podpořit lokální
spotřebu potravin a pomoci tak
řešení problému hladu ve světě
Postavme se hladu
Městská policie Brno naučit děti bezpečně využívat
kyberprostor
Bezpečně v kyberprostoru
Slůně - svět jazyků - testování
znalostí anglického jazyka
TOEFL Junior test
Katedra soc. ped. PdF MU multikulturní výchova, výchova
V kůži imigranta - drama lekce k lidským právům.
AIESEC - multikulturní
výchova, podpora výuky
angličtiny
Edison
SCIO - zjištění úrovně znalostí
češtiny a matematiky, srovnání
s celorepublikovou úrovní
Testování vědomostí
ČŠI – zjišťování úrovně znalostí
z přírodovědných předmětů a
angličtiny
Testování vědomostí
Recyklohraní

DOBA
TRVÁNÍ
celoročně
celoročně

15. 10. 2013

POČET
ZÚČASTNĚNÝCH
TŘÍD
27
3 třídy (2. A, 8. B,
9. A)
7 tříd II. stupně

říjen 2013
8 tříd II. stupně
25. 11. - 29. 11.
2013
6 tříd (7. – 9. ročník)
16. 11. 10. 12.
2013

8 tříd II. stupně

2. - 6. 12.
2013

8 tříd II. stupně

11. 12. 2013

4 třídy (6. a 8.
ročník)

19. 5. – 30. 5.
2014

4 třídy (4. a 8.
ročníky)

Díky RECYKLOHRANÍ ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin!
Žáci i škola samotná v rámci projektu Recyklohraní odevzdávají k recyklaci vysloužilé
spotřebiče, tonery a baterie. Ve školním roce 2013/2014 odevzdali naši žáci 190 kg drobných
elektrospotřebičů a 25 kg vybitých baterií.
Mgr. et Mgr. Irena Machainová, koordinátorka projektu
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Třídění odpadu
Třídění elektroodpadu má na naší škole již dlouholetou tradici. V letošním roce jsme se
rozhodli pokusně třídit i PETlahve a papír. Odbor Životního prostředí Magistrátu m. Brna
nám zdarma poskytl krabice a pytle na odpad. Ty jsme umístili ve vybraných sekcích.
V rámci hodin výtvarné výchovy probíhá soutěž s tematikou třídění odpadu a žáci jsou tak o
této aktivitě informováni. Poděkování za organizaci soutěže patří panu učiteli Slonkovi a
všem vyučujícím Vv.
Pytle s papírem i plasty (pokusně umístěné do některých sekcí školy) do příslušných
kontejnerů pravidelně vysypávají žáci 9. A: Bára Holubová, Adéla Paseková, Tarryn
Jankulovská, Danča Kozlová, David Nejez, Tomáš Lošťák, Michal Slováček, Martin Burian,
Leona Mikšová, Denisa Oravcová, Filip Ryšánek a Dan Drápal. I jim patří poděkování!
Věřím, že třídění odpadu se stane běžnou součástí života našich žáků!
Mgr. Marcela Dokoupilová, ZŘ
Postavme se hladu!
Dne 15. října 2013 proběhl na naší škole projektový den Postavme se hladu! V průběhu
dopoledne se žáci seznámili s pojmem hlad, s oblastmi světa, ve kterých žije velké množství
lidí postrádající základní životní potřeby, a také s tím, co je toho příčinou. Přeměřením své
paže nad loktem si ověřili, že mezi podvyživené, u nichž se toto číslo pohybuje kolem 12 cm,
rozhodně nepatří a pokoušeli se hledat řešení pro zmírnění hladu ve světě a pro zamezení
plýtvání potravinami. Podporou jim byly filmy, které poskytla společnost Člověk v tísni, a
dále materiály a prezentace připravené vyučujícími školy. Stranou nezůstala ani otázka
rozumné a zdravé výživy v našem prostředí a informace o možnostech podpory místního
zemědělství či Fair Trade. V odpoledních hodinách navázala na toto téma školní družina
prezentací, besedami a výtvarnou činností. Pevně věřím, že si děti díky tomuto projektu
uvědomily, že na budoucnosti lidí na celé planetě má svůj podíl každý z nás.
Mgr. Lucie Tešnarová, učitelka a vychovatelka
Projekt XXIV. ZOH Sochi 2014
V období od 10. 2. do 7. 3. 2014 se uskutečnilo projektové vyučování, do kterého se aktivně
zapojily všechny třídy naší školy. Jednoduchou a zábavnou formou děti sledovaly právě
probíhající zimní olympiádu v Sochi, která na ně doléhala prostřednictvím všech multimédií.
Cílem projektu byl rozvoj základních kompetencí: komunikativní, sociální, pracovní a
kompetence k řešení problémů.
Projektové vyučování mělo několik úrovní. Žáci II. stupně zpracovávali v předmětech
prezentace v PowerPointu o
historii olympijských her,
o nejvýznamnějších českých
reprezentantech, o technice jednotlivých sportovních disciplín. Práce prezentovali žákům
I. stupně, kteří z nich získávali nové informace.
Žáci nižších ročníků si tvořili výzdobu tříd nástěnkami s danou tématikou – olympijské kruhy,
brusle pro Sáblíkovou, vlajky všech zúčastněných států, návrhy kostýmů pro krasobruslaře,
sportovní čepice, sporty.
Žáci vyšších ročníků kreativně ztvárnili nástěnné mapy o dopingu, 3D sportovce v životní
velikosti, modely sportovišť z kartonového papíru. Každý den žáci 7. A hlásili školním rozhlasem
aktuální výsledky české reprezentace a perličky ze zákulisí olympijských her. Žáci měli možnost
sledovat o volných hodinách přímé přenosy důležitých hokejových utkání na dataprojektoru.
Děti získaly nové poznatky o jednotlivých sportovních disciplínách, historii OH, sportovních
osobnostech, nebezpečí užívání nepovolených látek. Vyzdobily si společné prostory.
Žáci
vyhledali a zpracovali informace, které prezentovali, a tím si ověřili své schopnosti využití
moderní techniky.
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Zimní olympijské hry v Soči
Naše škola se pustila se zahájením ZOH do projektu. Každá třída i každý vyučující si zvolil
svou vlastní formu pojetí. A tak jsme malovali, psali úvahy, básnili, diskutovali o pozitivních
i negativních stránkách sportu a zamýšleli se, zda ještě stále platí olympijské heslo Pierra de
Coubertina: „ Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se !!“
Hlavním cílem projektu byly především prezentace starších žáků pro žáky 1. stupně. Žáci
7. A a 8. A ve svých prezentacích nejen představili jednotlivé zimní sporty, ale zvládli i
vysvětlit fyzikální jevy, které často ovlivňují konečný výsledek sportovce.
Žáci třídy 7. A - Katka Barešová, Marek Frank a David Václavek - připravovali pro
ostatní žáky o dění na olympiádě krátké zprávičky do školního rozhlasu. Ty oživili vtipnými
perličkami.
Tento projekt ovládl a zpestřil vyučování. Ukázal, že naši žáci dokáží být kreativní a
nápadití.
Mgr. Věra Koudelová, Mgr. Gabriela Kůřilová

Projekt Edison
Již podruhé probíhal na naší škole projekt Edison, letos jsme byli jednou ze 6 brněnských
škol, které stážisté vyslaní studentskou organizací AIESEC navštívili. Cílem projektu je
podpora mezikulturního vzdělávání. Celá akce probíhá tak, že studenti v rámci výuky
jednotlivých předmětů seznamují žáky se svou rodnou zemí. Věškerá komunikace probíhá v
angličtině. V nižších ročních dětem zdatní spolužáci z devátých tříd pomáhají s
porozuměním.
Ze Závěrečné zprávy organizace AIESEC
V prosinci probíhala realizace projektu EDISON na Základní škole Brno, Vejrostova. Na
školu dorazili stážisté Nonjabulo z Jihoafrické republiky a Yannis z Řecka, kteří ve škole
strávili následující týden. Čekalo je velmi vřelé přivítání od učitelského sboru i všech žáků
školy v prostorách tělocvičny, ze kterého byli stážisté přímo unešeni. Během zahájení
zástupce organizace AIESEC představil projekt EDISON a stážisté se postupně představili
škole. Největším překvapením pro Nonjabulo s Yannisem však byli žáci školy oblečení v
lidových krojích, kteří stážisty přivítali chlebem a solí.
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Celý týden projektu probíhal v přátelské náladě, stážisté po ukončení projektu byli nadšení
prostorami školy.

Nonjabulo Sagweni, Ioannis Pasmatzis a Věra livingstonová – garant projektu

Loučení se zahraničními studenty v tělocvičně školy

Z výuky
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Jazykové znalosti našich žáků
V posledním listopadovém týdnu se naše škola zapojila do projektu CZECH
REPUBLIC SPEAKS ENGLISH. Ve spolupráci s jazykovou školou si mohli žáci 8. a 9.
ročníků otestovat své znalosti anglického jazyka účastí na mezinárodně uznávané jazykové
zkoušce TOEFL Junior, kterou vytvořila společnost Educational Testing Service ETS. Pro
všechny zúčastněné byl tento typ testování premiérou.
Společný evropský referenční rámec pro jazyky definuje šest kategorií podle úrovně
znalostí cizího jazyka. Jsou to kategorie A1, A2, B1, B2, C1, C2. Test pokrýval úrovně A1 –
B2 Elementary – Upper Intermediate Level (základní – vyšší střední úroveň). Byl zaměřen na
porozumění písemného projevu (čtení) a ústního projevu (poslech). Úroveň textů byla stejná
jako v anglofonních zemích. U čtení se jednalo o vysvětlení nějakého tématu či pohledu na
problém. Například šlo o vkládání věty do místa textu, kam se nejlépe hodí, nebo přiřazování
shrnutí k příslušné části textu. V části věnované poslechu se jednalo například o seřazení
událostí po sobě, přiřazování objektů či textů do kategorií nebo výběr ze 4 variant. Celková
doba zkoušky byla 1h. 50 minut.
O účasti v projektu obdrželi žáci certifikát s uvedením dosažené úrovně. S ohledem na
fakt, že s tímto typem zkoušení neměli žáci žádné zkušenosti, byly výsledky potěšující.
Nejnižší úrovně nedosáhl nikdo, byla převaha úrovně A2, dále B1 a B2 (nejvyšší možná
v tomto testu).
Testy podobného druhu skládají většinou žáci jazykových škol nebo studenti, kteří se
chtějí zapojit do výměnných programů na školách přijímajících mezinárodní studenty.
Certifikáty mohou být výhodou také zájemcům o zahraniční letní brigády. Ať už je důvod
jakýkoliv, naším cílem bylo umožnit žákům nové zkušenosti a motivovat je k zlepšování
jazykových dovedností.
Mgr. Věra Livingstonová
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Prezentace středních škol v hodinách Volby povolání
Předmět Volba povolání je vyučován v 8. a 9. ročníku v rámci předmětu Svět práce
(1 hodina jednou za 14 dní). V 9. ročníku jsou hodiny zaměřeny především na seznámení se
s podmínkami a průběhem přijímacího řízení, na praktický výběr střední školy a testy profesní
orientace.
Od začátku školního roku nás navštívili vyučující tří brněnských středních škol, a tak měli
žáci možnost se formou prezentací seznámit se Střední školou informatiky, poštovnictví
a finančnictví Brno (na Čichnově ulici), Střední školou potravinářskou, obchodu a služeb
Brno (na Charbulově ulici) a Moravským gymnáziem Brno (na Veveří ulici). K orientaci
v systému středního školství sloužily také návštěvy deváťáků v Informativním
a poradenském centru Úřadu práce Brno na Palackého ulici.
Mgr. Lenka Broklová
Závěrečné prezentace žáků 9. ročníků
Zvykli jsme si, že koncem roku naši nejstarší žáci veřejně vystupují, aby na vybraném
tématu prokázali zvládnutí klíčových kompetencí, které jim ukládá ŠVP.
Již v březnu mohli navrhnout téma ke zpracování a projednat je s konzultantem. Během
května museli odevzdat jednak písemnou podobu své práce, jednak zpracování na počítači v
programu PowerPoint. A že se většina z nich připravila důkladně, o tom svědčí fakt, že výkon
33 žáků z 52 byl hodnocen jako výborný!
Mgr. Marcela Dokoupilová
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
Školní družina měla v tomto roce 9 oddělení. Tato oddělení vedlo 8 vychovatelek
a 1 vychovatel, který současně pracoval jako asistent pedagoga ve 2. třídě.
Poplatky za školní družinu byly použity na nákup nového nábytku, her, sportovních potřeb,
papírenského zboží a různých odměn za soutěže.
Vychovatelé i letos dětem nabídli převážně výtvarné a rukodělné kroužky, rovněž jsme zůstali
věrni sportu v podobě pohybového kroužku, který rozvíjel zájemce ze všech oddělení ŠD po
psychomotorické stránce, a kroužku stolního tenisu.
Z družinových akcí
- tradiční výtvarné soutěže - školní soutěž Putování vesmírem, účast na celobrněnské soutěži
Cesta kolem světa,
- hudební soutěže - soutěž městské části Bystrcký slavík,
- sportovní soutěže - 3. ročník turnaje ve stolním tenise – vánoční a velikonoční kolo,
lehkoatletický trojboj – školní kolo i obvodní kolo, 6. ročník turnaje ve fotbale, 6. ročník
turnaje v dámě,
- zábavné společné akce - karneval, Mikulášská besídka v jednotlivých odděleních, zábavný
program k MDD, 1. ročník Akademie školní družiny,
- jarní výstava výtvorů žáků ze ŠD ve Společenském centru Bystrc,
- z dalších akcí jednotlivých oddělení - výroba vánočních přání a dárků, výroba prezentů
a přání k svátku matek, vánoční nadělování, narozeninové oslavy, výroba dárků pro budoucí
prvňáky, luštění křížovek, kvízů, motivační hry v oddělení, znalostní soutěže, velikonoční
vyrábění, společná četba knih, průběžné turnaje v pexesu, dobble, piškvorkách a jiných
společenských hrách, využití projektorů a interaktivní tabule,
- spolupráce s Knihovnou J. Mahena – pasování na čtenáře, klíčování, účast na besedách
a pravidelné půjčování knih,
- spolupráce s I. stupněm – příprava příměstského tábora, organizace karnevalu,
- spolupráce s II. stupněm – ztvárnění Mikuláše, čerta a anděla na Mikulášskou besídku.
Úspěchy
- v obvodním kole atletického trojboje ve sportovním areálu ZŠ Jana Babáka vybojoval
1. místo Radim Mlečka - žák třídy 4. C,
- v obvodním kole plavecké soutěže, která se konala na ZŠ Jasanová, získali 1. místo Jan
Babáček a Veronika Popková,
- v obvodním kole pěvecké soutěže, které se konalo 26. 2. 2014 na ZŠ Jasanová se na 3.
místě umístila Alenka Juráčková,
- ve výtvarné soutěži Cesta kolem světa jsme si na slavnostní vernisáži na ZŠ Elišky
Přemyslovny převzali hned několik ocenění:
 místo v mladší kategorii vyhrála ŠD Lvíčata (2. D a 2. B) za africké obřadní
masky Viktorie Válková, Vendula Pazderová, Agáta Buriánová, Natálie Knotková,
Nela Tesařová, Adéla Táborská, Vendula Lipovská, Ruth Kratochvílová, Aneta
Loukotová, Natálie Jeřábková, Tomáš Horáček,
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2. místo v mladší kategorii získaly pohlednice z Paříže, Londýna a Holandska také od
dětí z 2. D a 2. B, Tomáš Horáček, Aneta Loukotová, Ruth Kratochvílová, Natálie
Jeřábková, Vendulka Lipovská, Rozálie Fuchsová,
velkým úspěchem bylo i 3. místo ve starší kategorii pro Helenku Vodovou ze 3. C za
Tádž Mahal,
zvláštní cenou MČ Starý Lískovec získala dílka Planeta Všude od Vendulky
Reichmannové z 1. třídy a Cesta za Čipmánky od Aleny a Elenky Juráčkových,
Adélky Musilové a Evelínky Vintrové.

Ze života školní družiny
Návštěva Hvězdárny a planetária Brno – září 2013
Abychom získali inspiraci pro výtvarnou soutěž Putování vesmírem, vydala se všechna
oddělení naší školní družiny do brněnského planetária. Velký sál byl v té době v rekonstrukci,
a tak jsme se střídali v malém sále. Těšíme se na to, až nám otevřou Digitárium!
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Pasování na čtenáře - říjen 2013

Výtvarná soutěž Putování vesmírem - říjen 2013
Plni zážitků z planetária a úžasného vyprávění pana Přibyla o letech do vesmíru jsme se v
měsíci říjnu vrhli na výtvarné zpracování tohoto tématu. Na některých výtvorech je opravdu
vidět, že stály mnoho úsilí a času. Jiné ve mně zase probouzejí touhu nasednout do rakety a
proletět se tímto úchvatným pestrobarevným vesmírem. To však, jak víme, se většině z nás
nepodaří, a tak se alespoň můžeme potěšit výtvory naší fantazie.
Výkresů do soutěže se sešlo více než 200. Bohužel hodně jich skončilo na bramborovém
čtvrtém místě. Doufám, že malíře to neodradí a budou tvořit i v dalších soutěžích.
Na prvních třech místech jsme odměnili 39 soutěžících a jak jinak než mapou hvězdné
oblohy.
Tak krásné zážitky při putování vesmírem!
Vychovatelka Renata Střížová
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Výprava do Anthroposu – listopad 2013
Děti druhého oddělení v čele s paní vychovatelkou Zuzanou Tuzovou se vydalo na
interaktivní výstavu Dobrodružná Afrika očima cestovatelů do brněnského Anthroposu.
Kromě slavného mamuta jsme si mohli chvilku vyzkoušet hru na hudební nástroje
domorodých Afričanů, sedli jsme si do skromné chýše, kterou nazývají školou, a vyluštili
„zvířecí“ kvíz. Tato zkušenost nás obohatila nejen o vědomosti týkající se života v Africe, ale
byla nám i inspirací na výtvarnou soutěž Cesta kolem světa. Určitě jsme si to užili, odnesli
jsme si hodně zážitků a snad i témat na příští kreslení či vyrábění.

Z výpravy do Antroposu

56

Vánoční tvoření - listopad 2013
Pravidelně na Vánoce kreslíme přáníčka a vyrábíme drobnosti, co dokáží potěšit.
Již na podzim si děti ze 2. A vyrobily obal na knížku, čtvrťačky se pustily do náušnic z
korálek a v některých odděleních to zavonělo při vaření glycerinových mýdel. Školu jsme si
vyzdobili krásnými andílky a ve 2. D a 2. B jsme se pustili do tvoření vánočních stromečků ze
slaného těsta a keramických kapříků.

Mikulášská besídka - prosinec 2013
Příchod Mikuláše už mnozí z nás netrpělivě očekávali. S čertíky a anděly za námi přišel do
školní tělocvičny. Tam jsme mu zazpívali vánoční koledy, zarecitovali básničky, v podání
čtvrťáků a páťáků zazněla krásná píseň Cesta a viděli jsme i čertí tanec.
Pokárání si vyslechli všichni hříšníci, kteří museli slíbit, že se opravdu polepší.
Ve třídách na děti čekala mikulášská nadílka v podobě nových her a hraček. Velikou radost
tak udělaly domečky pro panenky, stavebnice LEGO, kuličkové dráhy a papírové skládačky
na vykreslení.
Fota z mikulášské besídky

Karneval na ZŠ Vejrostova – prosinec 2013
Díky již dvěma ročníkům karnevalu, který pořádala družina v minulých letech, jsme
měli v letošním roce potřebu okořenit náš vodnický rej o nějakou novinku. Novinkou byl
externí moderátor a herec brněnského Divadla Husa na provázku Ondřej Kokorský, který se
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své role ujal zkušeně a početný dav přibližně 200 dětí a 20 pedagogických pracovníků zvládl
s bravurou. Kromě již tradičních tanečků jsme se letos učili žonglovat, přetahovali jsme se o
lano a soutěžili v dalších krkolomných disciplínách. Odnesli jsme si spoustu super zážitků i
dárků a těšíme se na další ročník!

Z pohádky do pohádky - prosinec 2013
Předvánoční hra Z pohádky do pohádky se už stala tradicí. A tak se v předvánočním čase
setkávají prvňáčci se staršími kamarády, aby společně plnili pohádkové úkoly: pomohli
Popelce s přebíráním hrachu a čočky, do pekla přimalovali čertíky, vyrobili perníky na
perníkovou chaloupku a někteří vylovili i zlatou rybku.

Tři králové - leden 2014
Dne 10. ledna 2014 se děti 9. oddělení školní družiny vydaly ve stopách tří králů až k betlému
v bystrckém kostele. Cestou nás neminulo setkání se zlým králem Herodem. Nakonec jsme
ale šťastně došli až k betlému a složili své dary.
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Zimní turnaj ve stolním tenisu - leden 2014
Ve dnech od 20. - 24. 1. 2014 se konal 3. zimní turnaj ve stolním tenisu. Hrálo se ve
sportovní a bojovné atmosféře. Celkem se zúčastnilo 18 dětí. Zapojila se i děvčata. V prvním
kole si zahrál každý s každým a poté se hrálo podle klasického vyřazovacího pavouka.
Velkým překvapením byla dvě děvčata, a to Romanka Vencourová a Viki Fuchsová (obě ze
4. třídy). Rovněž je potřeba poukázat na bojovnost nejmladšího hráče ze druhé tř. - Šimonka
Leteva.
Umístění:
1. Oborný Jiří, 4. D
2. Vencourová Romana, 4. D
3. Štípek Lukáš, 4. A
4. Fuchsová Viktorie, 4. D
Všem zúčastněným děkuji za pěknou atmosféru a budeme se těšit na další turnaj ve stolním
tenisu.
Zapsal: Bc. R. Procházka, vychovatel ŠD

Pěvecká soutěž - únor 2014
14. 2. 2014 proběhlo školní kolo pěvecké soutěže, které se zúčastnilo 21 dětí z 1. až 5. třídy
naší školní družiny. Vítězové školního kola Alenka Juráčková a Tomáš Farmačka
reprezentovali naši školní družinu na obvodním kole, které se konalo 26. 2. 2014 na ZŠ
Jasanova. 3. místo zde obsadila Alenka Juráčková. Pro starší děti se soutěž konala 5. 3. 2014
opět na ZŠ Jasanova. Za naši ŠD se zúčastnili Markéta Kloudová a Matěj Švanda.
Tentokrát, protože konkurence byla veliká, jsme stupně vítězů neobsadili.
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Družinový turnaj v dámě – březen 2014
Již tradičně se v dubnu v naší škole utkali zástupci jednotlivých oddělní v 6. ročníku turnaje
v dámě. Vítěz tří předešlých ročníků Filip SMÍŠEK nenašel ani letos přemožitele a ani v
jediném zápasu nezaváhal, takže vyřadil i zkušené hráče z řad svých vrstevníků.
1. místo Filip SMÍŠEK
2. Místo Dan BEČVÁŘ
3. místo Matěj ŠTEFEK

Výtvarná soutěž Cesta kolem světa - březen 2014
I v letošním roce jsme se zapojili do výtvarné soutěže pořádané ZŠ Elišky
Přemyslovny. Pilně jsme tvořili a malovali a bojovali tak o postup v soutěži. Na ZŠ El.
Přemyslovny nakonec putovaly výtvarné práce od 37 dětí. Poslední březnový den jsme si na
slavnostní vernisáži převzali hned několik ocenění: 1. místo v mladší kategorii vyhrálo
oddělení ŠD Lvíčata z 2. D a 2. B ve složení Viktorie Válková, Vendula Pazderová, Agáta
Buriánová, Natálie Knotková, Nela Tesařová, Adéla Táborská, Vendula Lipovská, Ruth
Kratochvílová, Aneta Loukotová, Natálie Jeřábková a Tomáš Horáček za africké obřadní
masky, 2. místo v mladší kategorii získaly pohlednice z Paříže, Londýna a Holandska, autory
jsou také od dětí z 2. D a 2. B - Tomáš Horáček, Aneta Loukotová, Ruth Kratochvílová,
Natálie Jeřábková, Velkým úspěchem bylo i 3. místo ve starší kategorii pro Helenku Vodovou
ze 3. C za Tádž Mahal.
A nakonec byla zvláštní cenou MČ Starý Lískovec odměněna další dvě dílka z naší
školy, a to Planeta Všude Venduly Reichmannová z 1. třídy a Cesta za Čipmánky Aleny a
Eleny Juráčkových, Adély Musilové a Evelíny Vintrové. Po zhlédnutí výstavy bylo jasné, že
porota opravdu měla nelehký úkol.
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Akademie školní družiny a výstava výtvorů ze školní družiny ve Společenském centru
Abychom každý rok přispěli něčím novým, vymysleli jsme si, že pro rodiče uspořádáme
Akademii školní družiny. Nejprve jsme nevěděli jak na to, ale s pomocí dětí a mnohdy i
rodičů jsme začali nacvičovat a ve středu 23. 4. 2014 jsme po jednotlivých odděleních
vystoupili na prknech, co znamenají svět, v našem Společenském centru. V publiku byly
maminky, tatínci, babičky a dědečci, ale nejvíc jsme si to užily my – děti. Program vypadl
následovně:
Píseň Sedí vrabec na kostele a tanec Makarena (7. oddělení)
Pohádka O Sněhurce (5. oddělení)
Píseň s kytarou Cesta a karaoke Najednou (8. oddělení)
Tanec na píseň Jak dělá liška (1. a 7. oddělení)
Představení Jak se cvičí šelmy (6. oddělení)
Píseň Když jde malý bobr spát a jiné (3. oddělení)
Pohádka O 12 měsíčkách v Brně (4. oddělení)
Pásmo písniček a básniček ze ZOO (2. oddělení)
Andělská show (1. oddělení)
Pohádka O Šípkové růžence (9. oddělení)
Aby toho nebylo málo, tak paní vychovatelky vystavily a naaranžovaly všechna naše díla,
která byla rodičům představena v podobě vernisáže v prostorách Společenského centra
Bystrc.

Atletický trojboj
Jako každý rok jsme v jarních měsících zlepšovali kondičku, trénovali a v závěru i vybrali
několik zdatných jedinců, kteří nás reprezentovali na obvodním kole lehkoatletického trojboje
na ZŠ Jana Babáka. Vítězem ve starší kategorii se mezi chlapci stal Radim Mlečka, musíme
však za snahu poděkovat i Nikolce Tešnarové, Filipu Smíškovi, Radce Jankové a dalším, kteří
naši školu reprezentovali.
Plavání, obvodní kolo - duben 2014
9. 4. 2014 se konalo obvodní kolo v plavání na ZŠ Jasanova. Za naši ŠD se
zúčastnilo 5 dětí - za 2. třídy Lucka Vašíková, za 3. třídy Venda Babáčková a Ondra Beneš a
za 4. třídy Veronika Popková a Honza Babáček. Posledně jmenování, tj. Veronika Popková a
Honza Babáček, se umístili na krásném 1. místě.
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Taneční soutěž – duben 2014
Letos proběhl především díky nadšeným tanečníkům z 1. a 2. tříd již 7. ročník taneční
soutěže, na které bylo možno v pátek 25. 4. 2014 zhlédnout osm tanečních vystoupení.
O výsledku rozhodovali diváci následovně:
Prvenství získal skvělý tanec od nadějných gymnastek Rózy Fuchsové a Terezky Tenorové
na hit What Does The Fox Say. Jen o deset hlasů méně získal tanec na hit loňského roku
Gangnam Style v podání dětí 1. B a 1. A. O třetí místo se rozdělily tance The Good Life a
Žijeme len raz v podání děvčat z 2. D a 2. B, a to Rózy Fuchsové, Adélky Kratochvílové,
Agátky Buriánové, Nikolky Tešnarové a Alenky Fojtíčkové.

Velikonoční turnaj ve stolním tenisu - duben 2014
Ve dnech od 7. – 14. dubna 2014 se konal 3. velikonoční turnaj ve stolním tenisu. Hrálo se ve
sportovní a bojovné atmosféře. Celkem se zúčastnilo 16 dětí. Tentokrát se hrálo bez děvčat. V prvním
kole si zahrál každý s každým a poté se hrálo podle klasického, vyřazovacího pavouka.
Největším bojovníkem byl prvňáček Honzík Jindra, který se probojoval mezi posledních osm hráčů.
Překvapením byli i další dva aktéři, a to Honzík Babáček a Adam Venc, kteří se od minulého turnaje
hodně zlepšili.

Umístění:
1. Oborný Jiří, 4. D
2. Babáček Jan, 4. D
3. Venc Adam, 4. D
4. Povolný Milan, 5. D
Zapsal : Bc. R. Procházka

Fota z velikonočního turnaje ve stolním tenisu
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VI. ročník fotbalového turnaje - květen 2014
Během května jsme rozehráli šestý ročník turnaje ve fotbalu. První zápasy mezi stejnými
ročníky postupně od nejmladších k nejstarším. Postupová kola jsme hráli až v červnu – po
školách v přírodě. Zvítězilo družstvo 6. oddělení: kapitán Jirka Oborný, hráči - L. Štípek, F.
Trávníček, A.Venc, V. Fuchsová, R. Vencourová, T. Dvořák.
Účastníci fotbalového turnaje

PŘÍSPĚVKY NAŠICH ŽÁKŮ
Být, či nebýt vrcholovým sportovcem
(Práce v rámci projektu ZOH)
Každý sport, jak vrcholový, tak rekreační, s sebou nese nějaká rizika a já se tedy ptám:
Stojí za to být mistrem, když mohu přijít o zdraví? Zdraví, to mám totiž jen jedno. Mnoho
sportovců, jakým je i Jaromír Jágr, udává, že kvůli častým tréninkům zavrhli školu, tudíž
nějaké to vzdělání. A já se znovu ptám: Chci být sportovcem a slavným, když nebudu mít
školy a potřebné vzdělání? Protože, čím budu, až moje kariéra skončí? Nikdo nebude mistrem
do nekonečna, přijdou mladí a lepší.
Sportovní kariéru nemusí ukončit jen stáří, ale i nějaká nehoda. Stále v bulvárních
sloupcích čteme o všudypřítomném nebezpečí úrazu, které číhá na trénincích opravdu na
každém rohu. Příkladem je i nehoda olympijské sportovkyně, která při tréninku na
snowboardu nešťastně dopadla a poranila si míchu. Nyní je v nemocnici a všechny činnosti za
ni vykonávají přístroje, olympiády se ke své smůle ani nezúčastnila. A teď znovu nastoupí
moje otázka, jestli se vyplatí věnovat život něčemu za tak vysokou daň.
Ale se sportem nepřichází jen to špatné, jak by mohlo rčení "od sportu k trvalé invaliditě"
napovídat, ale má i své světlé stránky. Potlesk, radost z vítězství, účast na olympiádě je
oceněním vaší snahy.
Tak či tak, odpověď na otázku Být, či nebýt vrcholovým sportovcem? zůstává na vás. Za
sebe mohu jen dodat, abyste pořádně zvážili, než se do nějakého sportu vrhnete!
Denisa Oravcová, 9. A
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Ze společné četby třídy 6. B
Dopisy autorce knihy Říkali mi Leni
Vážená paní Zdeňko Bezděková,
Vaše knížka Říkali mi Leni se mi moc líbila. Dobře se mi četla, a i když jste napsala vzadu
v knížce „po pár letech nabízíme dívkám i jejich maminkám…“ není to tak. Knížka mi
připadá vhodná i pro chlapce. Líbila se mi, protože v ní byl, řekl bych, dobrý děj. Byl
v mnoha částech napínavý.
Nelíbil se mi ovšem krátký konec, jinak byl hezky zakončen větou „mlčím, neboť neumím
říci maminko“. V té chvíli, kdy jsem přečetl tuto větu, nevěděl jsem, jakými emocemi se mám
vyjádřit.
Doufám, že někdy bude druhý díl.
Váš čtenář Honza
Paní Bezděková,
kniha měla pěkný děj. Chvilkami se mi zdálo, že už bude konec, ale něco se stalo. Také
jsem pár slovům nerozuměla a komolila je dohromady. Tento typ knížky se mi opravdu líbil.
To, že si Leni vzpomínala na věci z dětství, to bylo opravdu zajímavé. Kniha byla také
napínavá, jestli půjde, nebo nepůjde k mamince.
Tomu konci jsem chvilkami nerozuměla, ale nakonec to vše dobře dopadlo. Jsem ráda, že
jsem ji přečetla, a vím, že život není vždy spravedlivý.
Michalka
Paní Zdeňko Bezděková,
jsem žák 6. B Dan Ferulík a četl jsem Vaši knihu. Líbilo se mi na Vaší knížce, že se v ní
píše o tom, jaká je válka a aby si lidé, kteří si ji přečtou, uvědomili, jaká válka doopravdy je.
Nelíbila se mi na knížce ta věc, že děj by mohl být zajímavější a většinou jsou na každé
stránce věci, které si Leni Freiwald (Alena Sýkorová) myslí, neustále si v duchu něco říká.
Dan
Paní Bezděková,
Říkali mi Leni je hezká knížka, která je sice určená pro holky, ale přečíst ji může klidně
kluk. Důležitý je hlavně šťastný konec, protože si neumím představit, že by se malá Leni
(Alena Sýkorová) nikdy nepotkala se svou mamkou.
Já jsem kluk, takže se mi nelíbilo, když knížka byla naplněná holčičí tematikou. To ale
vůbec nevadí, protože jak je na světě hodně kluků, tak i holek, takže si knížka najde určitě
plno čtenářů po celém světě. Přeji Vám hezký den.
Daniel
Mgr. Lenka Broklová a žáci 6. B
Procházka v dešti - úryvky žákovských prací
(od popisu k líčení)
...Je málo lidí, kteří mají rádi déšť. Já ho prožívám!
Všude samé kaluže. Lidé spěchají domů. Procházím se v dešti na konci vesnice sama.
Přicházím k opuštěnému lesíku a koukám na smutné promoklé staříky. Kapičky vody se
kloužou po mém deštníku. Pomalu se zvedá vítr. Staříci nejsou z deště tak nadšení jako já.
Klátí se ze strany na stranu. ..
Kristýna, 9. A
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...Nebe zakryla oblaka. Pln očekávání stojím na místě. Je chladno, ale to mi nevadí. Stále
čekám. Konečně to začalo. Prší.
Pár osamělých kapek dělá pihy na chodnících, během chvilky už ale nenajdu suché místo.
Vycházím ze svého úkrytu.
Mám rád déšť, dopadající kapky mě lechtají za krkem nebo utíkají od čela k bradě, kde
odvážně skočí dolů. Cítím, jak mi čvachtá v botách. Ten zvuk se mi nelíbí, a tak si, jako
obvykle, sedám na lavičku u cesty. Poslouchám melodii kapek na listech...
Marek, 9. A
...Cítím to. Za chvíli začne pršet. Už na mě dopadají miniaturní kapičky deště. Mám vlhkou
kůži na rukou i na obličeji. Začíná pršet, stromy zpívají do deště. Děkují mu za krásnou
podzimní sprchu. Tráva a rostliny naříkají pod váhou napadané vody. Moknou mi boty. Do
nohou se mi vkrádá zima a vlhkost…
Otto, 9. A
...Otvírám vchodové dveře a po těle mi přeběhne husí kůže. Když vykročím do ulice, ucítím
na sobě kapky deště. Mokne mi oblečení a do bot se vsakuje voda. Je mi zima, je zataženo,
prší a já mám špatnou náladu. Slyším střechy domů, jak volají o pomoc, déšť je bičuje. Dívám
se nahoru a vidím, jak mraky pláčou.
Míša, 9. A

Když otevřu dveře, naskočí mi husí kůže. Prší a je zima. Vzduch je cítit po dešti.
Procházím se po ulici, přemýšlím a dávám pozor, abych nešlápla do kaluže. Cítím chlad.
Kapky deště mi stékají po kůži. Je nepříjemné, jak mi voda teče do bot. Už se stmívá, ulice
jsou prázdné, nikde nikdo, a tak můžu poslouchat pleskání obrovských kapek do kaluží.
Fouká vítr. Je tma a lampy začínají svítit. Pozoruji kapky proti světlu lamp. Je to zvláštní
pocit procházet se sama v noci za deště a poslouchat, jak stromy šeptají...
Klára, 9. A

Ukázky žákovských prací
( monolog PETláhve)
...Válím se po zemi. Pohodili mě na zem, na kterou nepatřím! Patřím na stůl nebo do skříňky
na ukládání nápojů. Jsem zelená a už neobsahuji žádný nápoj, protože ho vypili. Když jsem
byla plná, obsahovala jsem jemně perlivou vodu, která se může použít na zředění vína nebo
jen tak k pití a osvěžení. Jsem zmačkaná, protože mě rozšlapali. Teď mě hodili na zem a
potom mě dají do tašky a vyhodí do kontejneru na plasty. Poté mě auto na odvoz plastů
odveze do recyklovací továrny a zrecyklují mě. Třeba budu nová petláhev nebo třeba kanistr.
...
Petr, 9. A
...Ležím na zemi v klidu. Nevím, kdo vypil můj obsah, ale nebylo to od něho hezký. Najednou
vnímám zvuk smetáku. Co to je? Vidím jen obrovskou nohu a Křáp! Taková bolest! Nebylo
příjemný, když mě otevřeli, ale toto? Prožívám takovou bolest, jakou si ani normální petláhev
neumí přestavit. Už je to trošku lepší, pocit, jako kdybych usínala. A najednou vidím zase
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černou nohu a Křáp! Křáp! Proč to dělá? Proč mě nemůže už nechat? Nevidí, že mě to bolí?
Nenechá mě usnout! Slyším zvuk, už jsem ho někdy slyšel. A je to tu zase! To koště, ale proč
se mě dotýká? Kam mě to mete?! Kde to jsem?! Asi jsem na lopatě, ale kam mě nese?
Hlavně, ať už mě nechá na pokoji. Usínám, když najednou slyším, jak se něco otevírá. Snad
už jsme u košů a konečně budu mít klid!...
Peter, 9. A

...Mám za sebou těžký den. Válím se celé dny po ulicích a nikdo si mě nevšímá. Je mi zima,
prší na mě a vítr mě převrací ze strany na stranu. Křičím bolestí, když do mě lidé kopou a já
narážím do obrubníků. Už nemám sílu dál žít a čekám na ten osudný den, který pořád
nepřichází. Jednoho dne mě vítr dovál až k nedalekému lesu. Noc zde byla chladná a vlhká,
nemohla jsem spát, protože jsem už na sobě neměla etiketu, která by mě zahřívala. Začínal
nový den a slunce vylízalo za horou. Náhle mě někdo silným světlem posvítil přímo na víčko.
Na chvíli jsem vůbec nic neviděla. Když mě popadla neznámá ruka, hned jsem zjistila, že je
se mnou konec. Položila mě na zem, velká bota mě začala sešlapávat. Slunce se už vynořilo a
já se cítila jak při popravě. Křičela jsem bolestí! Au, můj plast! Co to děláš? Křičela jsem, ale
nikdo mě neslyšel. Hodili mě do černého pytle. Od té doby jsem už denní světlo neviděla....
Tomáš, 9. A

...Jsem zelený, moje jméno je Rajec, narodil jsem se v továrně na minerálky, pak jsem byl
transportován do obchodní sítě Tesco, do regálu mezi ostatní slazené nápoje, za pár dní mě
přenesli do chladničky, kde bylo příjemně, bohužel jsem tam dlouho nezůstal, hned si mě
koupila nějaká rodina, která mě převezla zase do chladničky, ale byla menší než ta předtím.
Během jednoho dne mě vypili, vypláchli vodou, odšroubovali vršek, hodili mě na studenou
podlahu pokrytou kachličkami a začali po mně dupat a skákat, křičel jsem ze všech sil, ale
nikdo mě pravděpodobně neslyšel. Jakmile jsem byl jako placka, vrátili mi vršek a hodili mě
do velkého černého igelitového pytle mezi ostatní plastové lahve. Ležel jsem zde asi 3 dny,
potom někdo pytel nadzvedl a šel s ním k popelnicím, je jasné, že se mě chtějí zbavit, ale
aspoň by mě mohli hodit do té modré popelnice, jenomže mě surově mrskli do té žluté. Všude
kolem jsou jiné lahve, cítím se jako doma....
Martin, 9. A

MARTINA SÁBLÍKOVÁ
(Sebastian Pekárek, 5. A)
Martina Sáblíková má ostrý nůž,
jede tratí jako muž.
Pekelně se soustředí,
držíme pěsti, ať zvítězí.
Poslední cílová rovinka,
HURÁÁÁ! bude to opět zlato,
pro naši Martinu žádná novinka.
LYMPI
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OLYMPIÁDA
(Vojtěch Musil, 5. A)
To je velké Soči,
otevře nám oči.
Je tam plno medailí,
pro sportovce ze zemí.
Zlata, stříbra habaděj,
diváků tam bude rej.
Hodně peněz utratí,
za kraťasy ze Soči.
Je tam plno Rusů,
neznají tam husu.
Je tam velký stadion,
jeho jméno není Orion!
Tak se přijďte podívat

ÍR JÁGR
JAROMÍR JÁGR
(Filip Janek, 5. A)
Jágr jede po ledě,
puk si před sebou veze,
nalevo mu bruslí hráč,
přihraje mu akorát.
Když dostane přihrávku,
pak vystřelí na branku.
Brankář kouká jako kluk,
že má v bráně zase puk.
Je to Jágrův další gól,
křičí celý stadion.
Hurá – je to doma,
vyhráli jsme 4 : 0 !
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Z DĚKOVNÝCH DOPISŮ
Vážený pane řediteli,
naše dcera Veronika Zelinková za týden ukončí pětiletou docházku na ZŠ Vejrostova. Jsme
rádi, že jsme si z bystrckých škol vybrali právě "Vejrostku", už pro program Začít spolu.
Myslíme si, že na osmileté gymnázium odchází dobře připravena. Po celých 5 let byla
dceřinou třídní učitelkou Mgr. Hana Hangoni. Za ten dlouhý čas jsme s paní učitelkou zažili
opravdu hodně. Chvíle hezké, radostné, humorné, bohužel i ty pro paní učitelku hodně
smutné. A jsme velice vděční za to, že právě s paní učitelkou Hangoni se dcera potkala v těch
nejdůležitějších letech svého vzdělávání, že díky ní se ráda učí, je schopná spolupracovat s
ostatními dětmi, těší se do školy i v páté třídě. Paní učitelka Hangoni svým žákům předává
nejenom potřebné vědomosti, ale ještě daleko víc - učí je i správnému přístupu k životu,
radosti, vzájemné úctě a přátelství, vede je k toleranci. Paní učitelky Hany Hangoni si velice
vážíme, máme ji rádi a chceme to dát najevo i tímto dopisem.
Markéta a Jiří Zelinkovi
Dobrý večer, paní učitelko,
vím, že trochu pozdě, nicméně alespoň dodatečně bych Vám rád poděkoval za výborné
zajištění a klidný průběh studijního pobytu Malta 2013! Trochu jsem měl zpočátku obavy,
protože bylo vše dost narychlo, ale Matyáš přijel velmi spokojený - a to jak s částí studijní,
tak s částí poznávací. Jsem rád, že Vaše škola tuto možnost žákům nabízí a že jsme tuto
příležitost mohli využít. Je dobré, když si děti zkusí jaké to je umět se o sebe postarat i v cizí
zemi za využití svých jazykových schopností. Je to výborná motivace pro jejich další pokroky
v cizím jazyce.
Ještě jednou díky a přeji mnoho zdaru ve Vaší práci.
S pozdravem
Martin Kratochvíla
Dobrý večer, pane řediteli, chtěla bych poděkovat za skvělé vystoupení všech dětí v dnešní
akademii. Hlavně obdivuji všechny paní vychovatelky za přípravu, kterou musely strávit
spoustu času. Všechna vystoupení byla úžasná. Ještě jednou poděkování a poklonu všem
paním vychovatelkám.
S pozdravem
M. Konečná
Vážený pane řediteli, jsme nadšeni z aktivit paní učitelek Koudelové a Machainové - vedou
děti k aktivnímu využití volného času a pozitivnímu přístupu k životu. Jejich vystoupení s
dětmi z 8. A ve Stuttgartu je pro nás velmi milým překvapením v závěru školního roku.
Taktéž děkujeme panu učiteli Slonkovi a paní učitelce Livingstonové za organizaci výletů do
Francie a Anglie. Přejeme svatou trpělivost a nádherné prázdniny.
Rodiče Yvony Školové z 8. A.
Monika a Jaroslav Školovi
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Vážený pane řediteli,
dovolte mi poděkovat třídní učitelce paní Coufalové. Její přístup, vytváření
volnočasových aktivit nejen pro žáky, ale i pro rodiče je obdivuhodný. Je zřejmé, že paní
Coufalová patří mezi ty učitele, kteří se pro své povolání narodili, a je vidět, že její práce je
jejím posláním. Naše děti mají paní učitelku jako třídní již od první třídy a jsme velmi rádi, že
se na ni můžeme kdykoliv obrátit. Její přístup a obětavost není v dnešní době žádnou
samozřejmostí a nejen proto jí patří náš velký dík a vděčnost za to, co pro naše děti dělá.
S pozdravem Krédlova
Dobrý den,
jako zástupce rodičů třídy 3. B školního roku 2013/2014 bych za všechny žáky, ale
zejména rodiče velmi ráda poděkovala paní učitelce anglického jazyka, paní Zouharové. Díky
její obětavé, precizní a zejména trpělivé práci s našimi dětmi jsme my jako rodiče mohli na
svých ratolestech pozorovat pokroky v anglickém jazyce. Považujeme za velkou ztrátu a
paradox, že takto nadaná paní učitelka, která bezesporu měla schopnosti pedagoga, musí
ukončit svoje vyučování jen kvůli změnám legislativních norem, které rozhodně
nekorespondují s potřebami žáků, rodičů a zřejmě ani s potřebami vedení školy. Stále věříme,
že takto spolehlivý a profesionální člověk by mohl naše děti anglický jazyk dále vyučovat a
že by se mohla najít cesta, jak výuku paní Zouharové umožnit. Všichni si uvědomujeme, že
odchod paní Zouharové je ztráta především pro naše děti, protože jakákoliv změna a zejména
změna ve výuce cizího jazyka může mít nedozírné důsledky pro samotné žáky. Ještě jednou
velké díky, paní Zouharová.
Za celou třídu 3. B ve školním roce 2013/2014 zástupce rodičů třídy Dagmar Králová

Mateřská škola ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlíkova 17, 635 00 Brno
IČO : 49466933, bankovní účet č. 2028993349/0800, tel. 546220081, e-mail : mskachlikova17@gmail.com

V Brně dne 7. 5. 2014
Vážený pane řediteli,
chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za uvolnění žákyň Vaší školy na přípravu
programu pro děti a rodiče „Pálení čarodějnic“ dne 29. 4. 2014.
Vaše žákyně nám pomohly nejen při přípravě a výzdobě zahrady, ale i při hlavním
programu na jednotlivých stanovištích a rovněž při úklidu rekvizit. Velmi si této spolupráce
vážíme. Akce se zúčastnilo 9 žákyň. Dvě žákyně odešly v 19.00 hod, zbývající ve 20.00 hod.
Děkuji Vám a jsem s pozdravem
Ludmila Cecavová,
ředitelka MŠ ZVÍDÁLEK, Kachlíkova 17
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Seznam zaměstnanců ve školním roce 2013/2014
Ředitel školy

Mgr. Zdeněk Černošek

Zástupkyně pro 1. stupeň

PaedDr. Dagmar Kováčiková

Zástupkyně pro 2. stupeň,
statutární zástupce
Vedoucí vychovatelka

Mgr. Marcela Dokoupilová

Výchovná poradkyně

Mgr. Lenka Broklová

Školní psycholožka

Mgr. Bohumila Jurková

Speciální pedagožka

Mgr. et Mgr. Irena Machainová

Učitelé 1. stupně

Mgr. Anna Bartošová
Mgr. Jana Coufalová
Mgr. Zuzana Čeledová
Mgr. Petra Elblová
Mgr. Oldřiška Ficová
Mgr. Hana Hangoni
Mgr. Eva Janáková
Mgr. Nela Jílková
Mgr. Jana Komárková
Mgr. Silvia Macáková
Mgr. Olga Novotná
Mgr. Romana Ondříková
Mgr. Helena Patáková
Mgr. Pavla Procházková
Mgr. Dana Pulicarová
Mgr. Jaroslava Půžová
Mgr. Růžičková Petra
Jaroslava Slezáková
Mgr. Milada Vaňková
Mgr. Dana Zámečníková
Mgr. Kateřina Zábršová
Ivana Zouharová

Učitelé 2. stupně

Bc. Lucie Krumniklová

Mgr. Lenka Broklová
Mgr. Věra Koudelová
Mgr. Daniela Kozáková
Mgr. Gabriela Kůřilová
Mgr. Věra Livingstonová
Mgr. Irena Machainová
Mgr. Jiří Mikulášek
Mgr. Petr Slonek
Hana Šormová
Mgr. Lucei Tešnarová
Mgr. Kateřina Ulrychová
Mgr. Marcela Velecká
Mgr. Jarmila Zedníková
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3. B
1. D
5. B
5. A
3. D
2. B
2. B
4. C
2. A
3. A
5. C
4. A
3. C
1. C
1. A
4. D
2. D
1. B
2. C

7. B
7. A
8. A
9. B
6. B
9. A

6. A
8. B

Asistenti pedagoga

Vychovatelky ŠD

Správní zaměstnance

MD, RD

Nicole Malinová
Mgr. Pavel Nováček
Stanislava Predikantová
Bc. Radim Procházka
Mgr. Milica Tomášková
Mgr. Marie Žalkovská
Hana Horáčková
Marie Klonová
Bc. Lucie Krumniklová
Mgr. Daniela Kozáková
Bc. Radim Procházka
Renata Střížová
Dana Syrová
Mgr. Lucie Tešnarová
Zuzana Tuzová
Zdena Čápková
Marta Kinclová
Hana Kučerová
Iva Kuchtíčková
Zdeňka Leibnerová
Břetislav Mička
Marie Pokorná
Alena Polčáková
Iveta Smutná
Libor Štěpán
Mgr. Irena Bendová
Mgr. Magda Crháková
Mgr. Helena Kratochvílová
Mgr. Lucie Sokolovská
ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
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Školská rada schválila Výroční zprávu Základní školy Brno, Vejrostova 1
za školní rok 2013/2014 na zasedání, které se konalo dne 21. 10. 2014.
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.

……….........................................

Miroslav Klimeš

....................................................

Mgr. Olga Novotná

.....................................................

Mgr. Petr Slonek

......................................................

Darja Froňková

......................................................

Ing. Mojmír Stojan

………………………………….
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