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PODZIM OČIMA ŽÁKŮ
Venku padá listí,
Chodníky se od nich čistí.
Zbarvují se stromy,
Mají barvu jako domy.

(Adéla H., Adéla T.,Teodor)

Padá listí ze stromů, padá na střechy domů.
Keře, stromy, zbarví se na bary teplounké.

(Daniel, Lucie, Petr)

Padá listí, padá listí. Občas je tam kamení, trochu nás to zabolí. (Nicol, Robin,
Vojta)

V přírodě rostou stromy, na vesnici stavíme domy.
Na cestě je plno listí, za chvilku tam dětí kvičí. (Honza, Prokůpek, Kristián)

Padá listí, padá ze stromů, zvířátka vyrábíme z kaštanů.
Jsme teď v říjnu na výletě, ruky máme v kabátě. (Adriana, Alex)

obré pro veverky jako oříšky. Jsou dobré jako dorty. Hami, mňami.
Jsou veliké silnice. Ořechy jsou dobré. (Oliver, Robin, Adam)
Žaludy d

PODZIMNÍ VÝŠLAP NA
POHORU
Poslední říjnový den se žáci naší školy vydali společně se svými
pedagogy za poznáváním okolní krajiny Šebetova. Cestu do nedaleké
sousední vesnice Pohora nám zpříjemnil Krteček s nachystanými úkoly a
pracovními listy. Při cestě podzimním lesem jsme si všímali, co všechno
se v krajině změnilo od naší poslední zářijové návštěvy lesa. Byli jsme i
víc oblečeni, protože k batohům na zádech nám přibyly čepice a bundy.
První zastavení proběhlo u Zeleného kříže, kde jsme si přečetli pověst o
Martinovi a debatovali o jeho záporných vlastnostech, vnímali nádhernou
podzimní přírodu kolem sebe.
Po splnění úkolů od Krtečka jsme si každý opekli svůj párek na hřišti,
ochutnali točenou kofolu v místní hospůdce a někteří ještě dokončovali
svoji básničku o podzimu.
Při zpáteční cestě jsme si ověřovali v praxi svoje znalosti z přírodovědy
a prvouky. Většina žáků se nechala nachytat, když měli přinést paní
učitelce nezelenou přírodninu. Přitom stačilo přinést houbu, kterých bylo
ještě v lese dost. Bylinu a dřevinu už poznal každý, a jak je důležitý les
pro člověka i zvířátka a jakou plní funkci, to si zopakovali všichni starší
žáci. Pochod na čerstvém vzduchu a s batohem na zádech do kopce
jistě utužil zdraví každého z nás.
Už nyní se těšíme na příští výpravu do zimního lesa. Snad na nás
Krteček s úkoly nezapomene!
(J. Manová)

DOMESTOS
PRO ŠKOLY
Naše škola se začátkem
září zapojila do
soutěže Domestos do
škol, jejíž cílem je
zlepšení školních toalet.
Žáci plnili řadu úkolů,
pro které se hlasovalo
na webu.
Díky pomoci nejen
rodičů, ale i přátel se
naše škola umístila na
6. místě v soutěži
Domestos pro školy a
získala tak poukazy na
nákup čistících
prostředků.
Děkujeme všem za
podporu!

I naše škola se připojila v letošním roce k mezinárodní kampani

„Vlajka pro Tibet“
Naše škola se do kampaně zapojila nejenom pomocí
vyvěšené vlajky, ale žáci si prošli 4 stanoviště, která
byla zaměřena na 5 elementů, Dalajlámu, vlajku
Tibetu, modlitební vlaječky. Kampaň jsme propojili s
celoročním tématem Putování Krtečka a jeho přátel
do různých kultur světa a navštívili jsme tak další
území - Tibet. Než jsme Tibet objevili, prošli jsme si
připravená stanoviště, která sloužila jako indicie. Po
zjištění jsme si promítli prezentaci, ve které jsme se
zaměřili i na nejvyšší horu - Mount Everest a nejvýše
postavené území - Tibet.
Žáci si prohloubili problematiku lidských práv a podporu na celém světě. Zopakovali si
geografické údaje o Himalájích, nejvyšší hoře světa a území Tibetu. Přiřazovali barvy k
jednotlivým elementům a dokonce si vyzkoušeli si meditaci při svíčce.
A jaký je vlastně význam této kampaně?
Dne 10. března 2015 si prostřednictvím mezinárodní kampaně “Vlajka pro Tibet”
připomeneme 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, které bylo
násilně potlačeno armádou Čínské lidové republiky (ČLR), a při němž zemřel téměř
milion Tibeťanů.
Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a
stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany
lidských práv nejen Tibeťanů, ale všech obyvatel ČLR. V roce 1996 se k akci připojila
první čtyři česká města, v loňském roce už to bylo 601 obcí, měst, městských částí
nebo krajů. V posledních letech se k akci připojují i školy. V minulém roce vlajku
vyvěsilo 102 škol včetně Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity, které vlajku
vyvěsí i v tomto roce.
Před 25 lety jsme sami žili v komunistické diktatuře. S nabytou svobodou teď máme
kromě práva žít v demokratické společnosti také povinnost pomáhat těm, jejichž
lidská práva jsou každý den hrubě porušována. Za posledních pět let si sebeupálení,
jako nejkrajnější formu protestu proti útlaku ze strany ČLR, zvolilo 136 Tibeťanů.

VÁNOČNÍ BESEDA S OBČANY

Adriana Ožvoldíková, 4.ročník

Veronika Feilhauerová, 4.ročník

12. 12. 2014
Vypouštění balónků
Ježíškovi

Vypouštění balónků je již tradiční předvánoční akce, jejíž
smysl spočívá v tom, že v jednu chvíli si po celé republice
mohou děti vypustit svůj balónek s přáníčkem pro Ježíška k
nebi. V pátek 12.12. jsme se tedy v hojném počtu sešli před
základní školou a i když některé balónky uletěly dříve nebo
praskly, nakonec jsme společně vypustili do nebe 142
balónků.
A to hlavní - rekord v počtu balónků vypuštěných v jeden
okamžik se v letošním ročníku akce povedl, k nebi vylétlo ze
všech koutů naší země 103 738 balónků!

Zimní výšlap na POHORU s myslivcem
Na začátku února se žáci školy společně se svými pedagogy opět vydali za
poznáváním okolní krajiny Šebetova. Vzbudili jsme odpočívajícího Krtečka,
vylákali ho z nory a pokračovali jsme tak v další putování Krtečka a jeho přátel
do přírody, na které jsme se moc těšili od podzimu. Tentokrát jsme se oblékli do
nepromokavého zimního oděvu, připravili batůžek se svačinou a vyrazili do
zasněžené zimní krajiny. Cestu do sousední vesnice Pohory nám zpříjemnilo
vyprávění myslivce Radka Pinkavy, který na Pohoře bydlí a stará se o místní les.
Pan myslivec si nachystal pro děti zajímavé vypravování na celé dopoledne.
Dozvěděli jsme se, v čem spočívá náplň práce myslivce, pozorovali jsme stopy
ve sněhu, poznávali stromy a povídali jsme si o potravě zvířátek v zimě. Během
výpravy jsme čerpali informace z hodin prvouky a přírodovědy, ale i českého
jazyka, protože jsme zimní krajinu popisovali. Na Pohoře na nás potom čekal
teplý čaj v místní hájence, ve které jsme se ohřáli a odpočinuli si před zpáteční
cestou. Prohlédli jsme si vystavené trofeje a vyzkoušeli se v poznávání zvířat.
Přestože nás mráz lechtal po zádech, cesta zpět do Šebetova utíkala rychle. Po
náročné výpravě všem pěkně vyhládlo, a tak jsme si pochutnali na připraveném
obědě ve školní jídelně. Krtečkovi jsme poděkovali za zpříjemnění akce a už teď
se těšíme na další dobrodružství.
J. Pospíšilová

Alex Banya,
5. ročník

Veronika Feilhauerová, 4. ročník

Jan Odehnal
5. ročník

I ve školním roce 2014/2015 se dne
20. 3. 2015 uskutečnila
školní matematická soutěž
Kategorii Cvrček
2. a 3. ročník
Kategorii Klokánek 4. a 5. ročník

Naši nejúspěšnější řešitelé:
 2. ročník

Adam Stloukal

 3. ročník

Nicol Cápalová

 4. ročník

Lucie Minxová

 5. ročník

Robin Cápal

Můj školní výlet
Jako první jsme jeli do Arnoštova na Osadu Lípu, kde nás přivítali
besedou o koních. Potom jsme šli do stájí, kde nás přivítal pan Karel.
Ten nám ukázal, jak máme koně hřebelcovat a jak se koňům čistí
kopyta. Potom jsme jezdili na Aničce a Otíkovi. Pan Karel nás naučil,
jak nasedat na koně, jak držet otěže, jak brzdit, rozjet se a zatáčet. Šli
jsme si sníst špekáčky a pak hned za koníčky. Potom jsme jeli do
Boskovic na výstavu Arabely. V zámku byly kostýmy ze seriálu Arabela,
byli tam také Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Sněhurka a sedm trpaslíků,
Rumburak, Arabela, Růženka. Školní výlet se mi moc líbil, ale počasí
nám nepřálo.
Autor: Lucie Minxová

Dům Evropských služeb
v Praze v letošním roce
vyhlásil soutěž Evropa
hrou, kdy mohly školy z
celé republiky zaslat do
této soutěže návrhy
svého projektového dne.
My, na Základní škole
Šebetov jsme také tak
učinili a bylo pro nás
opravdu velkým
úspěchem, že právě náš
projekt byl vybrán jako vítězný v Jihomoravském kraji.
Díky vítězství jsme tak mohli v pátek 5. června uspořádat ve škole
projektový den Evropa hrou.
V dopoledních hodinách bylo připraveno projektové vyučování nejen pro
žáky naší školy, ale také žáky ZŠ Vanovice a Horní Štěpánov, kteří byli
našimi milými hosty. Žáci vyrazili na cestu po Evropě poté, co obdrželi
„Cestovní pasy“, ve kterých se nejenom dozvěděli důležité informace o
jednotlivých státech, ale také mohli vyplňovat kvízy a různé hádanky.
Pak už nezbývalo, než „cestovat“ - 5 stanovišť, 5 Evropských států. Na
každém stanovišti na děti čekal rodilý mluvčí a nějaké překvapení. Ve
Francii jsme tedy ochutnávali a připravovali slanné placky Galletes, v
Británii popíjeli čaj s mlékem, v Rusku zpívali a psali azbukou, v Itálii
vyzkoušeli olivy a olivový olej nebo si zatančili Flamenco ve Španělsku.
Velký dík patří našim patronům jednotlivých států, díky jejichž skvělé
práci si každý žák odnesl nějaký výjimečný zážitek. Odměnou za
náročnou cestu nám byla zábava na skákacím hradě, který byl připraven
na zahradě školy. Tímto však Evropský den zdaleka neskončil.
Odpoledne, v 16 hodin se ve škole uskutečnil další program, tektokrát
také pro širokou veřejnost. Na odpoledním programu jsme přivítali milé
hosty z Domu zahraniční spolupráce v Praze a k vidění bylo vystoupení
žáků školy na téma Evropa, ukázka španělských tanců, pro děti pak také
kvízy, hry, občerstvení, odměny nebo již zmíněný skákací hrad.
Ani dospělí však nepřišli zkrátka. Pro ně byla připravena přednáška o
programu Erasmus+ a samozřejmě také občerstvení.
Evropský den byl velmi úspěšným dnem pro naši školu a doufáme, že i
krásným zážitkem pro všechny zúčastněné.
(Bc. Kamila Koutná)

Cestovní pasy

Skákací hrad

Velká Británie - J. Pospíšilová

Rusko – Máša Kubátová

Španělsko – M. Regueyra

Francie – J. Ožvoldíková, Sebastien Biard

Odpolední program

Itálie – Elisabetta Tancini

Napsali o nás:
Jmenuji se Petr Veleta, jsem tanečník, choreograf a taneční terapeut a již třetím
rokem jezdím z Prahy na Jižní Moravu do zařízení pro seniory a lidi se zdravotním
postižením. Jihomoravský kraj získal evropský grant pro projekt GOS
(Gerontologická organizační supervize) a v rámci tohoto projektu jsem navštívil 16
zařízení pro seniory a 11 zařízení pro lidi se zdravotním postižením.
Ve všech institucích děláme taneční a pohybové workshopy s klienty a zaměstnanci
a také, po několika návštěvách, společná vystoupení pro ostatní klienty, příbuzné a
veřejnost.
Takto jsem byl také pozván do Domova sociálních služeb u Vás v Šebetově.
V roce 2014 jsme připravili v Šebetově program „Tanec jako komunitní aktivita“. Do
tohoto programu jsme pozvali a aktivně zapojili klienty a zaměstnance z DOZP
Šebetov, DOZP Velké Opatovice a děti ze Základních škol ze Šebetova a z Velkých
Opatovic.
Hlavní důvod, proč Vám píši je ten, že bych chtěl Vás i občany Šebetova upozornit
na zcela mimořádné aktivity, kterých se účastní klienti a zaměstnanci Domova
sociálních služeb a žáci Základní školy s paní učitelkou Kamilou Koutnou.
Samozřejmě by nešlo nic podniknout bez úžasné podpory paní ředitelek Ing. Zdeny
Vašíčkové a Mgr. Jany Manové z obou zmíněných institucí.
Domov sociálních služeb i Základní škola se do projektu zapojily s vekou chutí a
nasazením a připravili báječná vystoupení. Nesmírně si vážím entuziazmu a radosti
účinkujících a všech, kteří pomáhali při přípravě vystoupení. Není to cesta
jednoduchá, ale všichni po ní prošli až na nádvoří zámečku velmi úspěšně a získali si
obdiv a uznání velkého počtu diváků.
Mnohokrát všem za přípravu i vystoupení v minulém roce děkuji.
V roce 2015 – 17. 6. 2015 – se uskuteční v Domově sociálních služeb „Vernisáž“
výtvarných děl dětí a klientů z mnoha zařízení Jihomoravského kraje.
Při příležitosti této slavnostní události se připravuje další vystoupení klientů a
zaměstnanců Domova sociálních služeb a s dětmi z Vaší Základní školy
připravujeme výtvarně-taneční vystoupení. Téma roku 2015 je „Každý může tančit“.
Při přípravě vystoupení v Základní škole jsem si znovu uvědomil, jak úžasnou práci
dělá paní ředitelka Mgr. Jana Manová a paní učitelka Kamila Koutná. Ve škole je
příjemná a tvůrčí atmosféra, děti jsou spontánní, ale i ukázněné, na nástěnkách jsou
ukázky z velkého množství aktivit, které škola pořádá. Věřím, že znovu připravíme
krásné vystoupení
V Domově sociálních služeb také vládne skvělá atmosféra, aktivizační pracovnice
připravují vlastní vystoupení s klienty a na závěr odpoledne bychom rádi roztančili
všechny účastníky „Vernisáže“.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem za pomoc při přípravě a realizaci
vystoupení a Vám pane starosto poblahopřát, že máte v „malém“ Šebetově tak
nádherná „velká“ zařízení s úžasnými dětmi, klienty a lidmi, kteří umí rozdávat radost
a moudrost a pomáhají všem se vyrovnat s velmi náročným životem. Moc si toho
vážím.
O naší společné práci svědčí pořad Klíč, který natočila nedávno ČT 2. Posílám Vám
na tento pořad odkaz.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096060107-klic/215562221700003
Mnohokrát děkuji a přeji vše krásné.
Petr Veleta M. A. Ph.D.

Kdo je to?
Můj kamarád je vždy vtipný. Je dobrý ve
sportech. Učí se hrát na kytaru a ve školce
se učil hrát na flétnu. Dobře se učí. Příští
školní rok půjde na Zelenou do Boskovic.
Když mu něco nejde, tak se snaží. V každé
hře se snaží vyhrát. Je hodný a má rád
zvířata.
Autor hádanky: A.T.

Co všechno se může změnit, když příjde staří?
( jak to vidí v 10 letech napsali...)
Adélka: "Až budu starší, budu mít jiná práva. Budu
vykonávat nějakou profesi. Po několika letech mi začnou
umírat příbuzní. Začnou se mi v obličeji ukazovat vrásky."
Honza: "Budu mít práci, budu se muset starat o děti a učit
se s nimi. Už si postavím svůj dům."
Daniel: "Udělají se vrásky a zešediví vlasy. Nebudeme moci
už sportovat, protože třeba onemocníme na nohy i na ruce."

Atletická soutěž zdatnosti (čtyřboj) 2015
Jako již tradičně každý rok v červnu jsme uspořádali olympiádu v atletických
disciplínách. Soutěžilo se v běhu na 50 m, skoku do dálky z místa, v hodu kriketovým
míčkem a ve vytrvalostním běhu 12 minut.
Všechny výkony byly obodovány podle tabulek ODZNAKU ZDATNOSTI.

Nejlepším sportovcem šk. roku 2014/2015 se opakovaně stává JAN ODEHNAL s
počtem 65 bodů.
Nejlepší sportovkyní se stává LUCIE MINXOVÁ s 52 body.
Blahopřejeme!!

Michal David četl, zpíval a také ocenil nejlepší detektivy

Děti a učitelky ze Školní družiny Slovákova
spolu připravily na pátek 26. června Velké čtení,
jehož hlavním hostem byl Michal David.
Velkému čtení předcházelo měsíční pátrání
malých detektivů, aby zjistili vše o Michalu
Davidovi, který nejlepší z nich odměnil osobně,
včetně rodinných týmů, kde se na pátrání
podíleli i rodiče.
Z naší školy byli jako nejlepší detektivové
oceněni Daniel a Adam Stloukalovi, Adriana
Ožvoldíková, Jan Odehnal, Nicol Cápalová a
Alex a Kristián Banyovi.
Michal David také ve světové premiéře přečetl pohádku od brněnské advokátky a
spisovatelky JUDr. Mileny Buřilové, která byla dalším vzácným hostem Velkého
čtení.
O Michala Davida byla mezi dětmi obrovský zájem a zaplnily zahradní prostor u
školní družiny. Kromě čtení si samozřejmě poslechly i písničky Michala Davida a
velký zájem byl i jeho podpis.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Šebetov
ČASOPIS ŠKOLÁK šk. rok 2014/2015

Příspěvky:
Mgr. Jana Manová
Bc. Kamila Koutná
Mgr. Jitka Pospíšilová
Tvorba žáků z hodin informatiky
Zpracovala:
Bc. Kamila Koutná
Mgr. Jana Manová

www.zs-sebetov.cz

