Školní časopis
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Školní rok 2011/2012
Č. 2 (II. pololetí)

Zimní olympiáda se konala v pátek 17. února 2012 v Nivkách
Soutěžilo se v jízdě slalomem, kdo nejdál dojede, hodnotila se originalita
vozidla i jízdy.
I. kategorie ( 1. a 2. ročník )
1. místo Oliver Jekl
2. místo Adriana Ožvoldíková
3. místo Veronika Feilhauerová
II. kategorie ( 3. – 5. ročník)
1. místo Tereza Dostálová
2. místo Nikol Řeháková
3. místo Karolína Řeháková
Absolutní vítězkou se stala
TEREZA DOSTÁLOVÁ s počtem 58 bodů
SLOVA VÍTĚZKY:
Dne 17.2 se uskutečnila zimní olympiáda. Dohromady jsme měli 3 disciplíny. První
disciplína byla soutěž o nejoriginálnější vozidlo a nejoriginálnější jízdu. Byla to
zábava. Druhá disciplína byla nejdelší dojetí. Jako prvnímu se to povedlo Honzíkovi
Odehnalovi a druhému Oliveru Jeklovi. Poslední disciplína byla průjezd mezi tyčky.
To zvládlo jen málo dětí. Až jsme dojezdili šli jsme do školní družiny na oběd a po
obědě jsme se dozvěděli vyhlášení. Olympiáda se moc vyvedla!

V pátek 9. března se konala beseda se zdravotní sestrou paní
Ivankou Hachlerovou, která s námi besedovala na téma
„Záchrana lidského života“. Názorně dětem předvedla jak
postupovat, když je raněný v bezvědomí a nedýchá. Na
resuscitační loutce si žáci mohli vyzkoušet záklon hlavy,
zacpání nosu a vdechnutí do hrudníku. Vyzkoušeli si masáž
srdce v kombinaci s umělým dýcháním. Svoje vědomosti o
zdraví si všichni ověřili formou testu. Nejlepší vědomosti
měli:

v I. kategorii:
1. Oliver Jekl, 2. Adriana Ožvoldíková, 3. Veronika Feilhauerová
II. kategorie:
1. Kateřina Veselá, 2. Jana Dosedlová, 3. Karolína Řeháková

Každoroční soutěž ve šplhu o tyči proběhla ve škole dne
12 března. Přihlásilo se několik odvážlivců, kteří vyšplhali
s opravdu skvělými časy. A jak soutěž dopadla?
1.místo - Karolína Řeháková 3,97 s, 5.ročník
2. místo - Nikol Řeháková 4,35 s, 5.ročník
3.místo - Jan Odehnal 4,65 s., 2.ročník
Uděleno bylo i čestné uznání Adrianě Ožvoldíkové, která
jako nejmladší soutěžící vyšplhala s ocenění hodným časem
9,31 s.

e

Letos poprvé se konal karneval ve školní tělocvičně, který se nesl
v duchu pohádek a pohádkových postav. Žáci soutěžili společně
s rodiči a rodinnými příslušníky v týmech a užili si tak společně
legraci. Po tanci se pak mohli všichni občerstvit u připravených
jednohubek a jiných pochutin, které nachystaly děti ve škole. Jako
perlička na závěr byla nejen bohatá tombola s velkou spoustou
hodnotných cen, ale také vyhlášení nejúspěšnějších rodinných týmů,
kterými byly:
 „Leontýnky“ /rodina Dostálova/
 „Čarodějky“ /rodina Veselých/
 „Piráti“ /rodina Jeklova/
Doufáme, že se všem přítomným první školní karneval líbil a tato akce
se do budoucna stane akcí tradiční.
Bc.Kamila Koutná

V březnu, který je měsícem knihy děti
nezahálely.Velké přestávky si zpříjemňovaly
četbou knihy Kouzelný svět Gabriely, která je
jedním ze zlatých titulů v projektu Česko čte
dětem, do kterého se tak naše škola aktivně
zapojila.Tuto knihu jsme i v následujícím
zábavném dopoledni, kdy žáci soutěžili o titul
nejlepšího čtenáře a písaře. Přepis textu
s aktuální Velikonoční tématikou nebo čtení
textů nejrůznějších obtížností byl pro děti
zajímavý úkol, avšak pro porotu úkol nelehký.
Výkony byly velice povedené a všem
účastníkům patří veliká pochvala, přesto si
diplom pro nejlepšího čtenáře si odnesli tito
žáci:
1. místo - Kateřina Veselá
2. 2. místo - Adriana Ožvoldíková
3. 3. místo - Daniel Stloukal
Nejlepší písaři :
1. místo – Lucie Minxová
2.místo - Tereza Dostálová
3. místo – Karolína Řeháková

Měsíc knihy jsme zakončili v netradičním
ale velice zajímavém duchu, kdy za námi
zavítala překladatelka a tlumočnice Mgr.
Klára Helánová, která nás seznámila
nejen s překladatelskou činností, ale
mohli jsme si živě poslechnout tlumočení
textů a nahlédnou do literatury
cizojazyčné. Obohatili jsme i svou
anglickou slovní zásobu o slovíčka z
filmů a pohádek. Byla to velmi milá a
motovující návštěva, za kterou paní
Helánové touto cestou ještě jednou
děkujeme a budeme se těšit na další
setkání.

Dne 30.3 jsme ve škole měli paní Klára Helánová je to tlumočnice a
překladatelka. Umí krásně číst anglicky a přeložit anglický text pro ní
není vůbec težké..! Je šikovná a navíc nás přiučila novým slovíčkům
v angličtině, víme jak se řekne čaroděj, princezna také princ a td.
Měli jsme možnost jí i přečíst něco v angličtině přihlásili se jenom
dvě žákyně Kateřina Veselá a já Jana Dosedlová. Donesla nám i
ukázat knihy v jiném jazyku byla to knížka kde bylo vše napsané
rusky i norsky. Ukázala nám i knížku kde byl na jedné polovině
napsán český text a na druhé straně to bylo přeložené do angličtiny. Naučila nás i
pár jmén třeba Hermiona jak se vyslovuje nebo Ron. Na jméno Uršula z Harryho
Pottera sice nepřišla, ale to vůbec nevadí. Chtěla bych moc poděkovat paní ředitelce
Janě Manové, protože je moc hodná, že paní Kláru Helánovu pozvala k nám. Paní
Klára Helánová byla skvělá. Moc se mi to líbilo.
Jana Dosedlová

Dne 2.4.2012 proběhla ve škole Velikonoční
dílna, kde si děti a příbuzní mohli poslechnout povídání o Velikonocích,
prohlédnout symboly Velikonoc na interaktivní tabuli a vyrobit netradiční
dekorace jako jsou slepičky, papírová vejce nebo beránci. Doufáme, že
se všem zúčastněným dílna líbila a vyrobené dekorace v době Velikonoc
potěšily.

4.4. 2012 se konaly Dys – ko - hry, jeli tam jenom ti žáci, kteří jezdí
nebo jezdili do Boskovic do poradny. A tam jezdí jenom: Oliver Jekl,
Lucie Minxová, Robin Cápal, Karolína Řeháková. Honza Odehnal tam
nejezdí, ale zastupoval Vendulu Kučerovou, která tam měla jet, ale
onemocněla. Dys-ko-hry se konaly v Boskovicích v poradně. Byly tam
zajímavé úkoly, které jsme plnili. Moc nás to všechny bavilo. Byly tam
i různá stanoviště. Za každý splněný úkol jsme dostali jednu nálepku,
ze které jsme potom vytvářely osadu. Bylo to úžasné a moc zábavné.
Karolína Řeháková

Dne 20.4.2012 se konal ve Vanovicích, jako každý rok branný závod. Jako vždy jsme
do Vanovic jeli na kole. Bylo tam šest stanovišť. Nepamatuji si je všechny, ale vím,
že tam byla ZDRAVOVĚDA, STŘÍLENÍ PUŠKOU a tak dál. A potom až jsme
dokončili branný závod, šli jsme malovat před Hasičskou zbrojnici na téma Slunce a
sluneční soustava. Všichni to měli moc krásné, opravdu pan starosta Vanovic to
musel mít opravdu těžké to vyhodnocovat. Ale na konec se našli ti, kteří to měli úplně
nejhezčí a ti vyhráli.
K. Slabejová, K. Řeháková

VYSTOUPENÍ KE DNI MATEK
Dne 20.5.2012 se v kině uskutečnilo již tradiční vystoupení věnované
maminkám. Letos si školáci připravili obzvlášť nabitý program, ve kterém
nechyběly nejen básničky, ale také vystoupení dvou skladeb tanečního
kroužku – Zumba a Saxana, cvičení s tyčemi nebo píseň Pro mámu. Zlatým
hřebem celého vystoupení bylo divadelní představení Popelka, jehož nácvik
dal dětem opravdu zabrat. Jaké byly jejich pocity z nácviku?

Na den matek se těším, ale mám i trému. Nacvičujeme toho
hodně, ale nejlepší je pohádka Popelka. V Popelce hraju
hlavní roli jsem s ní spokojená ale všechno to ještě neumím
na jedničku. Na Popelku budu mít krásné plesové šaty jen
se bojím, abych s nima někde nezakopla, protože jsou
trošku dlouhé. Jsem ráda, že nacvičujeme popelku, protože
je to pěkná pohádka. (K. Slabejová)
Ve škole se připravujeme tak, že nacvičujeme třeba
pohádku o Popelce. Text této pohádky se mi učí dobře, ale
moc si nepamatuji po kom říkám.Také nacvičujeme s tanečním kroužkem tanec na
písničku z filmu Dívka na koštěti a spoustu dalších věcí. Na Den matek se moc
těším. (K. Veselá)

XIV. ročník ODM žáků 1. Ročníků se konal dne 23. 5. 2012 v areálu ZŠ Velké
Opatovice. Naši školu reprezentovaly Veronika Feilhauerová , Lucie Minxová
a Adriana Ožvoldíková. Ve velkém počtu zúčastněných dívek si naše děvčata vedla
velmi pěkně. Zvláště pak oceňujeme výsledky Lucinky Minxové. Blahopřejeme!
Posuďte sami …
Pořadí
XY
1.
ZŠ ŠEBETOV
Lucie
26.
Adriana
60.
Veronika
73.
Soutěžilo
celkem
116

Pořadí
XY
Lucie
Veronika
Adriana

1.
54.
69.
111.

Soutěžilo
celkem

115

Běh 50 m
čas
8, 34 s

Běh
400 m

9, 64 s
10, 24 s
10, 65 s

48.
90.
97.

Skok z
místa

01: 34,91

102

Hod
míčkem
18, 78 m
9,65 m
8,80 m
6,05 m

čas

01: 54,18
02: 15,34
02: 18,38

151 cm
15.
17.
95.
102

140 cm, 133
140 c m, 130
112 cm, 104

V pátek 8. června jsme si v první hodině pustili krátký
dokument o požárech a o hasičích, policii a záchrané
službě. Po druhé hodině jsme šli k hasičárně nebo-li
hasičské zbrojnici. Tam už na nás čekal pan starosta.
Ukázal nám dvě auta a řekl k čemu slouží. První auto
bylo na převážení vody a hadic, druhé auto sloužilo k
převážení hasičů. Mohli jsme si tyto auta prohlédnout
jak z venku tak i ze vnitř. Potom pan starosta vyjel z
garáže autem, které převáželo vodu a půjčil nám takovou hadici s kterou jsme si
mohli zastříkat. Ukázal nám i hasičské oblečení. A řekl kolik zhruba stojí peněz
(korun). Řekl, že stojí 18.000 korun. Jen jedna souprava. Tuto soupravu tvoří
boty, helma, gatě a kabát. Boty, gatě a kabát jsou speciálně připraveni na oheň,
když je hasič někde v domě, který hoří kabát, gatě a boty to vydrží 15 minut.
Tohle všechno jsem se dozvěděla. Pak jsem se ještě zeptala kolik tak požárů je
za rok v okolí Šebetova. Pan starosta mi odpověděl, že se teď požáry moc
nevyskytují, protože lidé jsou víc opatrní. Ale řekl, že ještě asi před dvoumi lety
byly třeba tři požáry za měsíc. Takže za rok jich muselo být hodně. (K.Veselá)

Slavnost „Slabikáře“
pro žákyně 1. ročníku, jejich rodiče, příbuzné a přátele
školy se konala ve středu 13. června 2012. V úvodní
části děvčata vystoupila s připravenými básničkami,
písničkou, tancem i rozpočítadlem. Vyvrcholením jejich
programu se pak stala dramatizace Červené Karkulky od
Františka Hrubína.
Čestným hostem této události byla paní knihovnice OÚ - Jiřina Vybíhalová, která
pasovala Lucku, Veroniku a Adrianku po splnění všech úkolů (čtení slov a vět,
přiřazování slov k obrázku, doplňování slov do vět, aj.)na „Malé čtenáře“. Děvčata
slavnostně odpřisáhla a podepsala listinu, že budou vždy knihy chránit, každý den
číst a vzdělávat se.
Za obecní zastupitelstvo předala paní Ivanka
Hachlerová veliké čokolády a poděkovala děvčatům za
pěkné kulturní vystoupení a dobré čtenářské výkony.
Zlatým hřebem se pak stal kulinářský výrobek děvčat
v podobě zákusku „Střecha“, který děvčata s třídní
učitelkou a slečnou vychovatelkou připravily pro svoje
hosty ke kávě. A protože všem chutnal, tak zde je
jednoduchý recept.
Mgr. Jana Manová
Zákusek – STŘECHA
Potřebujeme:
1 tvaroh, 1 máslo, 150 g mletého cukru, ovoce (2 banány, jahody…), 2 balíčky BEBE sušenek
1 balíček BEBE sušenek rozložíme na alobal (asi 3 x 9) a potřeme
ušlehanou směsí. Naskládáme druhý balíček sušenek a potřeme
zbytkem směsi. Do prostřední řady naskládáme ovoce (jahody,
banán…) těsně za sebou. Pomocí alobalu zvedneme oba boky a
vytvoříme střechu. Alobal pevně stáhneme a necháme zaležet
v ledničce do druhého dne. Dobrou chuť!
( Recept dle pí Jaroslavy Greplové)

KARAOKE SHOW
13.6. proběhla ve škole soutěž s názvem Karaoke show.
Do soutěže se přihlásilo 8 odvážných zpěvaček, které podaly naprosto
skvělé pěvecké výkony. Zazněly písně lidové, populární, české a
dokonce i anglické. Rozhodnout o vítězi bylo složité, avšak "diváci", kteří
o vítězi rozhodovali, udělili nejvíce hlasů Kristýně Slabejové, která se
tedy stala vítězkou diváckého hlasování. Ostatní ale rozhodně neodešli s
prázdnou - byla udělena ocenění za skvěle zvládnutý zpěv, krásný hlas
nebo třeba bravurně zvládnutou anglickou píseň.

Vítězka – Kristýna Slabejová

Odvážné zpěvačky

Divácké „sms hlasování“

V neděli 17. června se konalo ve 13.30 hodin na OÚ v Šebetově
„VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“. Tohoto setkání miminek s rodiči, které
přivítal do svazku obce pan starosta Zdeněk Čížek, se zúčastnili i žáci
naší školy slovy básníka:
„Snad nikdo neumí tak jako maminka pohladit, políbit, utírat
slzičky, pohoupat, pofoukat rozbitá kolínka a večer uspávat
tichými slovíčky“….
a to Adriana Ožvoldíková, Lucie Minxová a Daniel Stloukal.
Vítání bylo o to radostnější a zajímavější, protože Adrianka vítala
současně i svého bratříčka Sebastienka.

Na závěr roku jsme se 21.6. 2012 vydali na školní výlet do Boskovic.
Na školní výlet jsme se dopravili vlakem a šli jsme obhlédnout židovské město.
Pověděli jsme si co je synagoga a také jsme studovali co je nad portálem za
písmo. Byla to hebrejština. Dále jsme se šli podívat na náměstí. Tam jsme
vyrazili na městskou radnici, kde jsme vylezli po 106 schodech na věž. Viděli
jsme spoustu zajímavostí a všechny nás překvapilo, že z věže je vidět až na
zámek v Kunštátě. Následovala prohlídka zámku, ten byl moc pěkný, bylo to
všechno krásně vyzdobené, panovníci měli pěkné pokoje. Dozvěděli jsme se o
každém pokoji pár zajímavostí. Až jsme si zámek prohlídli, šli jsme do zámecké
zahrady, kde to bylo
nádherné. Tam jsme posvačili
a vydali jsme se na nejdelší a
nejprudčí cestu až na hrad.
Cesta byla dlouhá, ale všichni
jsme ji zvládli. Před hradem
jsme si zahráli pár her a
poslechli si pověst O založení
hradu. Na závěr jsme si
koupili zmrzlinu na náměstí.
Pak jsme vlakem odjeli do
Šebetova. Výlet byl moc
pěkný. (Tereza Dostálová)
Když jsme se vrátili, šli jsme se domů převléct a nachystat.V šest hodin jsme šli
do školy na spaní.Opekli jsme si párky a zahráli jsme si nějakou hru.Najednou
slyšíme výstřel.Nemohli jsme zjistit co to bylo.Byli jsme zvědaví, a proto jsme
se šli podívat před školu.Viděli jsme tam na zemi ohořelý dopis.Podívali jsme se
do dopisu a tam bylo napsáno, že Rózinina moc je zpátky a její moc zničíme,
když půjdeme na stesku odvahy a splníme všechny úkoly.Rozdělili jsme se do
skupinek, ale první jsme to poslali prozkoumat rodiče.Po chvilce vyšli jednotlivé
skupinky na cestu.Nejdřív jsme šli k hasičské zbrojnici, kde bylo první
stanoviště.Na stanovišti jsme měli poskládat puzzle a poznat kdo na obrázku
je.Dále jsme se přesunuli na druhé stanoviště, kde jsme ochutnávali ingredience
a měli jsme poznat co to je.Třetí stanoviště bylo u obchodu Megi.Měli jsme
poznávat ozvěnu.Čtvrté stanoviště se nacházelo v zábraní.Na tomto stanovišti
jsme poznávali hádanky.Na posledním stanovišti jsme měli doplnit přísloví a

vrátit se do školy.Na každěm stanovišti jsme dostali kousek věty, který jsme na
konci poskládali.Věta zněla tak, že jsme měli vymyslet zaklínadlo a zavolat ho
do temné noci.Zaklínadlo se nám podařilo vymyslet a tak jsme volali.,,ČÁRY,
MÁRY POD KOČÁRY, NA RÓZINU MÁME PLÁNY, AŤ UŽ ZMIZÍ
PRYČ,ZAMKNEM ZA NÍ KLÍČ.Až jsme zaklínadlo zavolali, slyšeli jsme zase
výstřel.Běželi jsme se podívat před školu a před školou ležel na zemi
košík.Pomalu jsme ho otevřeli a v něm byl dopis, ve kterém stálo: Moje moc je
zlomena, poklad je váš! V košíku byl opravdu poklad.Byly tam zlaté mince,ale
čokoládové.Tuhle stezku odvahy jsem si opravdu užila. (K. Veselá)

Po stezce odvahy jsme spali ve škole v tělocvičně.
Byla tam s náma paní vychovatelka a ještě tam s
náma byla paní ředitelka tak jsme si povídali a
vzpomínali na předcházejíci ročníky a to vám
řeknu to byla, ale švanda. Zasmáli jsme se.
No a potom paní ředitelka odešla a slečna
vychovatelka nám řekla abychom šli do hajan
jenže my jsme řekli, že jsme zde poslední rok a že
si to chcem užít. Tak jsme slečnu vychovatelku
přemluvili, aby nám řekla nějaký zajímavý
strašidelný příběh. BYLO TO BEZVA !!!!!!
(J.Dosedlová)

Atletický čtyřboj 25. 6. 2012
Síly navzájem změřili žáci ZŠ Šebetov i Vanovice. A jaké jsou výsledky?

Kategorie 1. – 3. ročník
1. Odehnal Jan

49 bodů

Šebetov

2. Kučerová Vendula 47,5 b
Palbuchta Kryštof 47,5 b

Šebetov
Vanovice

3. Pětová Andrea
4.

Vanovice

44 b

Kategorie 4. – 5. ročník
1. Řeháková Karolína
2. Řeháková Nikol
3. Slabejová Kristýna

67 bodů
60 b
58 b

Šebetov
Šebetov
Šebetov

NEJLEPŠÍ JEDNOTLIVCI:
Vytrvalostní běh
 Stloukal Daniel

1839 m

Šebetov

8,52 s

Vanovice

Běh na 50 metrů
 Palbuchta Kryštof

Nejlepší hod kriketovým míčkem
 Slabejová Kristýna 20,30 m

Šebetov

Nejlepší skok z místa
 Řeháková Karolína

182 cm

Výsledky žáků naší školy

Šebetov

Ožvoldíková
Minxová
Feilhauerová
Veselá
Dosedlová
Řeháková
Nikol
Slabejová
Řeháková
Karolína
Dostálová
Stloukal
Odehnal
Jekl
Cápal
Tesařová
Kučerová
Kejíková

Běh 50 m

Vytrvalostní Skok z
běh
místa

Hod
míčkem

Celkem
bodů

10,78/10 b
10,03/12 b
11,04/8 b
9,28/17 b
9,40/16 b
8,79/19 b

1776m/12 b
1636/11 b
1267/5 b
1555/9 b
1497/8 b
1650/11 b

128 cm/8b
136/10 b
118/6,5b
154/14 b
145/12
173/18 b

5,14 m/0
6,55/1 b
4,95/0
17,60/15
17,50 /15
15,40/12

30 b
34 b
19,5 b
55 b
51 b
60 b

8,97/18 b
8,59/20 b

1476/8 b
1777/12 b

151/13 b
182/20 b

20,30/19 b 58 b
17,40/15 b 67 b

9,29/17b
9,16/15 b
8,86/17 b
10,69/8 b
9,36/14 b
10,97/9 b
9,79/14 b
9,37/16 b

1551/9 b
1839/12 b
12 b
1220/4 b
1400/6 b
1244/5 b
1548/9 b
1730/12 b

138/10 b
142/10 b
166/15 b
110/2 b
129/7 b
117/6 b
147/12 b
143/10 b

14,30/11 b
14,40/5 b
13,96/5 b
15,86/6 b
13,85/5 b
7,80/2 b
17,75/15 b
12,40/8 b

47 b
42 b
49 b
20 b
32 b
22 b
47 b
46 b

NEJLEPŠÍM SPORTOVCEM ROKU SE
STÁVÁ KAROLÍNA ŘEHÁKOVÁ.
BLAHOPŘEJEME !!

VŠEM ŽÁKŮM, RODIČŮM I PEDAGOGŮM PŘEJI PO
ROCE PLNÉM DOBRÉ PRÁCE KRÁSNÉ PRÁZDNINY!
J. MANOVÁ (ŘEDITELKA ŠKOLY)
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