Školní rok 2012/2013
Č. 1 (I. pololetí)

Nový školní rok 2012-2013 jsme tradičně slavnostně zahájili v pondělí 3. září za
přítomnosti starosty obce pana Zdeňka Čížka, zástupce školské rady p. Hachlerové
Ivanky, rodičů přítomných žáků, žáků a stávajícího personálu. Do 1. ročníku jsme přivítali
tyto žáky:
Nikolka Cápalová
Michalka Jašková
Teošek Jekl
Deniska Rosenbergová
Adámek Stloukal

„Najdi svůj červený
kontejner“
Sotva jsme po prázdninách usedli do školních lavic, mohli jsme se těšit na výlet na
akci s názvem „Najdi svůj červený kontejner“, která se konala 11.9.2012 v Brně.
Akce prohlubovala znalosti v oblasti environmentální výchovy, ale mimo jiné byla
také velmi zábavná. Do Brna jsme cestovali vlakem, v Brně jsme pak vyzkoušeli
jízdu tramvají. Na samotné akci jsme se pak dozvěděli o třídění elektroodpadu a
zahráli si mnoho vzdělávacích her. Počasí nám také přálo a tak byl pro nás tento
den skvělým a obohacujícím zážitkem.

Tonda zavítal i do naší školy a my jsme tak mohly opět zopakovat a
rozšířit své znalosti z oboru ekologie.
A kdo že je to vlastně Tonda Obal?

Kamarád, který nás provází programem určeným právě pro
základní školy. Žáci se během jedné vyučovací hodiny učí
třídit odpady a dozvědí se o jejich dalším využití.
Tato putovní výstava navštěvuje základní školy v České republice již
od roku 1997 a za tu dobu se jí zúčastnilo více jak 1,5 mil. dětí.
Pro školy je tato akce zcela zdarma.
Cílem je podpora vědomí odpovědnosti
a propagace tříděného sběru odpadů.

za životní

CO JSME SE DOZVĚDĚLI A NAUČILI?





Rozeznání základních druhů odpadu, ujasnit si, co patří
do barevných popelnic, které jsou běžně na ulicích.
Seznámení s několika recyklovanými výrobky.
Seznámení se sběrným dvorem, skládkou, spalovnou.
Třídění všech druhů odpadu.

 Ukázky výrobků z recyklovaných materiálů.

prostředí

V sobotu dne 10. listopadu 2012 se v Šebetově konala oslava k 100. výročí
založení školy v obci.
Z kroniky:

Na škole zdejší povoleno bylo vyučovati od 1. listopadu 1912, kdy budova školní úplně již dohotovenou
a řádně proschlou byla, kdy i vnitřní zařízení a potřebné, zákonitě předepsané pomůcky byly obstarány.
Slavnostní vysvěcení a odevzdání školy konáno dne 20. října 1912. Posvátné obřady vykonal důst. pan
farář P. Alois Vašíček z Knihnic.

4. listopadu 1912 poprvé zasedli do školních lavic žáci.
Pracovníci školy zpracovali Almanach, který zachycuje nejvýznamnější
události v historii školy, jména vyučujících i žáků, kteří do této školy nastoupili.
Zajímavé je, že během 100 let se na škole vystřídalo pouze 6 ředitelů. Prvním
řídícím byl Antonín Cupal v létech 1912 – 1938, dále to byl Ladislav Žďárský
do roku 1953. Velkého rozmachu se škole dostalo za ředitele Josefa Kejíka, kdy
se o jeho aktivní využívání školského rozhlasového vysílání ve výuce zajímali
ředitelé a učitelé i z jiných škol a krajů. Ve šk. roce 1970/1971 školu navštívilo
dokonce 30 učitelů ze Žďáru a Nového Města na Moravě, krajská metodička i
zástupci škol z nejbližšího okolí (např. ze ZŠ Žďárná, Velké Opatovice,
Knínice). V následujícím šk. roce 1971/1972 využití rozhlasového vysílání ve
škole sledovaly krajské inspektorky, kolektiv pracovníků československého
rozhlasu, redaktorka z Bratislavy a zástupci všech okresů Jihomoravského kraje
(jak uvádí kronika). Na základě dobré školní i mimoškolní činnosti byla škola ke
Dni učitelů vyznamenána státním vyznamenáním „Vzorný kolektiv“. Pan Kejík
působil ve škole do roku 1980 a další 4 roky ve funkci setrvala paní Helena
Vykydalová, kterou v roce 1986 vystřídal pan ředitel Josef Korčák. V roce 1995
byl právě Josef Korčák mezi prvními řediteli, který získal pro školu právní
subjektivitu. Po jeho odchodu do starobního důchodu nastoupila na základě

konkursního řízení ve šk. roce 1999/2000 Mgr. Jana Manová, která na škole
působí dodnes.
Oslavy školy jsme zahájili vzpomínkou na bývalé spolužáky a pracovníky
školy v kapli Sv. Anny v Šebetově. Slavnostní mši za zemřelé sloužil pan kaplan
Martin Kohoutek. Kapli- historický skvost, shlédli někteří (a nejenom žáci)
vůbec poprvé. Dále následoval průvod v dobových kostýmech směrem ke škole.
Před školou žáci rozdávali koláčky, které napekly maminky žáků. Pan kaplan
vysvětil školu i javor, který byl zasazen u příležitosti 100 letého výročí. Tohoto
slavnostního aktu se ujal bývalý pan ředitel Josef Korčák – čestný host.
Následovala prohlídka školy, vystavených fotografií, pomůcek z dřívější doby i
ze současnosti. Každý, kdo se nám zapsal do presenčního archu, dostal malý
dáreček v podobě perníčku-školy. V kulturním domě v kinosále probíhal
připravený program, který mohl uspokojit i ty nejnáročnější diváky. Dopolední
program se týkal prvních 50 let a návštěvník se poučil z historie a potěšil okem
– přehlídka dobových kostýmů a klobouků (secese a 30. léta) uchvátila všechny
přítomné muže i ženy, příjemná byla i hudební produkce v podání kapely QBand Brno, vystoupil Louis Armstrong live v podání Františka Procházky a
dopolední program završil kankán. Po obědě následoval program ze současné
doby, který moderoval Láďa Rus a zatančily a zazpívaly nám děti z MŠ,
vystoupili žáci základní školy s dramatizací Hanýžky Jindřicha Šimona Baara,
žákyně ZUŠ Boskovice, kroužek břišních tanců. Od 16.00 hodin následovalo
posezení a tanec v sále KD za hudební produkce RP Band - RNDr. Jiřího
Rosenberga. Vyvrcholením této třetí části bylo taneční vystoupení skupiny
„Pouštní růže“, kdy nám ženy zatančily Flamengo.
Oslavy se nám vydařily včetně příjemného počasí. Přípravy byly pro náš malý
kolektiv pracovníků velmi náročné, ale odměnou nám byla spokojenost
bývalých i současných žáků a přátel školy. (J. Manová)

SLAVNOSTNÍ PRŮVOD V DOBOVÝCH KOSTÝMECH

¨

Výstava ve škole

Vystoupení tanečnic z Brna - Kankán

Módní přehlídka oblečení a klobouků z 30.let

Vystoupení žáků

Hanýžka – Lucie Minxová
RP Band

1912

2012

…je zábavná (Adriana)
…je zábavná a úžasná, je to tam krásné, máme počítače a tabule a spoustu jiných věcí
(Vendula)
…je dobrá a zábavná, paní učitelka je hodná, pouští nás do tělocvičny a s Petrou
Lepkovou je zábava (Oliver)
…O přestávce svačíme, v hodině se učíme. Naše škola je malá a chodil do ní můj
táta. V družině si hrajeme a tam se zasmějeme. (Honzík)
…škola je moc hezká a baví mě moc výtvarka, tělocvik i hudebka. Nejlepší je
tělocvik, kde běháme, cvičíme, šplháme. V hudebce zpíváme a ve výtvarce stříháme.
(Tereza)
…Je tu zábava a mám tu kamarády. Nejlepší předmět je anglický jazyk. (Adéla)
…Škola je super věc, učíme se zajímavé věci.( Robin)

Beseda „Sedni si ke mně blíž“ se v naší škole
konala v pondělí 26.11. 2012
Do školy za námi přijela paní Formanová společně
se svými kolegy a kamarády z „Ligy vozíčkářů“.
Honza, který seděl na vozíčku, také kdysi
sportoval, chodil a dělal spoustu běžných činností.
Stačil jeden jediný skok do vody, který mu život
zcela od základu změnil… Společně jsme
besedovali o životě na vozíčku, o tom, že musíme být opatrní a dávat na sebe
pozor. Dověděli jsme se, že i lidé na vozíčku umí a chtějí sportovat. Zkusili
jsme si, že otevřít dveře, když sedíme na vozíku, je docela velký problém.
Výcvik asistenčního psa stojí 200 000,-Kč a je to veliký pomocník postižených.
Všechny nové poznatky jsme si ověřili na několika pracovních lisech. My určitě
nebudeme k okolí lhostejní.
Posláním Ligy vozíčkářů je podporovat lidi se zdravotním postižením v každodenním
životě, v práci, volném čase a při řešení obtížných situací, aby mohli žít podle svých
představ.
1. Cílem Ligy vozíčkářů je dosáhnout toho, aby klient se zdravotním postižením:
byl aktivní a samostatný, vzdělával se a rozvíjel, byl informovaný o svých právech a
možnostech a byl schopen je využít, uplatňoval své schopnosti a dovednosti při
hledání, získávání a udržení zaměstnání i v jiných oblastech života, aktivně trávil
volný čas.
2. Cílem Ligy vozíčkářů je dosáhnout toho, aby veřejnost byla informovaná o
životě s postižením a přijímala a respektovala lidi se zdravotním postižením.

NÁVŠTĚVA POLICIE VE ŠKOLE
Dne 4.12. návštívili naši školu policisté, kteří ale naštěstí
nepřijeli vyšetřovat žádný zločin. Pan praporčík Vrba
a podpraporčík Navrátil z policejního obvodu Boskovice
s námi besedovali o svojí práci a prohloubili naše
vědomosti týkající se bezpečného pohybu na chodníku i
v dopravním provozu. Ukázali nám svoji výstroj a vybavení do
terénu. Žáci si sedli do policejního auta, okusili pouta na rukou, zkusili
si dýchat do přístroje na měření alkoholu a ti nejodvážnější si nechali sejmout otisky
prstů. Všichni pochopili, že profese policisty je důležitá, a proto by se v dospělosti
chtěli stát policisty a pomáhat a chránit občany.

Které žáky návštěva policie nejvíce inspirovala?

Čím chci být až budu velký?
 Chci být řidičem, protože táta je taky řidičem. (Robin)
 Návrhářkou (Lucie)
 Farmářkou, protože chci jezdit na koních. (Nikol)
 Pracovat v ZOO, protože mám ráda zvířata. (Tereza)
 Učitelka hraní na klavír- baví mě to a chci učit další lidi
(Adélka)
 Hasičem, budu zachraňovat lidi. (Teošek)
 Policistou, abych chránil lidi (Daniel)
 Detektivem, abych vyhledával stopy (Honza, Alex)
 Vojákem, abych chránil lidi před zlýma vojákama!
(Oliver)
 Sestřičkou, abych vyléčila (Míša)

Mikuláš
Žákyně ze školního parlamentu dostaly
nelehký úkol – nachystat překvapení pro svoje
mladší spolužáky. A tady jsou reakce překvapených
kamarádů:
"Když jsem šel dnes do školy, tak jsem potkal před školou Mikuláše a čerta. Bylo
to úžasné!". Oliver Jekl
"Dnes byl u školy Mikuláš, který se mne zeptal na jméno a musela jsem mu říct
báseň, protože jinak by mne nepusil do školy!" Adéla Tesařová
"Mikuláš s čertem se mne ptali, jestli jsem byl hodný? " Alexander Banya
A protože všichni žáci uměli básničku, tak dostali za odměnu čokoládového
mikuláše s překvapením uvnitř.

JARMARK A VÝSTAVA BETLÉMU BOSKOVICE
Předvánoční čas byl ve škole nabitý mnoha zajímavými akcemi. Jednou z prvních byl
výlet do Boskovic na tradiční jarmark, který jsme spojili i s návštěvou muzea, ve
kterém probíhala výstava betlému J.Koutného. I přes velikou zimu jsme si akci velmi
užili

VYSTOUPENÍ NA BESEDĚ S OBČANY
Vystoupení na besedě s občany patří již k tradičním akcím, kterých se účastníme.
Vždy se snažíme o to, aby se vystoupení co nejvíce líbilo a všechny přítomné
potěšilo.

VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO RODIČE
20.12 jsme si připravili besídku ro rodiče. Nejenom, že jsme pilně nacvičovali, aby se
nám všechna vystoupení povedla, ale ještě jsme rodičům a kamarádům přichystali
překvapení v podobě vlastnoručně přiraveného občerstvení. Na samotné besídce
pak rodiče mohli shlédnout pohádku Krtek a Vánoce, vyslechnout si básičky
v českém i anglickém jazyce a společně s námi zazpívat koledy.

MODELKA ROKU A NEJORIGINÁLNĚJI ZABALENÝ DÁREK
Poslední den před prázdninami jsme si zpříjemnili nejen dárečky pro své kamarády,
ale také těmito soutěžemi. Děvčata předvedla hned několik druhů oblečení –
džínové, volnočasové nebo společenské. Příná porota bodovala každý detail a ikdyž
rozhodování bylo obtížné, tak se titulem Modelka roku mohla pyšnit Tereza Kejíková.
Stejně tak těžké rozhodování bylo při výběru nejoriginálněji zabaleného dárku. Žáci
však nejvíce hlasů udělili Danielu Stloukalovi. Co na tento dárek ve tvaru auta říkáte?

V pátek 14.12.se ve škole poprvé konala akce s názvem
Vypouštění balonků s přáním Jěžíškovi. Tato akce je
součástí projektu Český Ježíšek a zároveň pokus o rekord ve
vypouštění balonků v celé ČR. Všichni, kteří přišli poslat
Ježíškovi svá přáníčka na baloncích tak pomohli překonat rekord
z roku 2008. Balónky s přáníčkem přítomní dostali zdarma těsně
před akcí a vypuštěny byly přesně v 15:00 na pokyn rádia Impuls. Díky
všem dětem, kamarádům a jejich rodičům se nám podařilo vyslat do
oblak přesně 303 balónků.
Podaří se nám příští rok rekord překonat? Co myslíte?

11. Školní ples se uskutečnil v pátek 25. ledna v kulturním domě. Jako
obvykle bylo nachystáno výtečné občerstvení, bohatá tombola a
k tanci hrála kapela Kredit. Na plese však bylo výjimečné, že se nesl
v duchu 30. let a navazoval tak na oslavy výročí školy, které nedávno
ve škole proběhly. Děti, učitelé a někteří z rodičů dorazili na ples ve
stylových šatech a děti atmosféru podtrhly vystoupením s tancem
Charleston a malou módní přehlídkou, za kterou sklidily velký aplaus.
Avšak vystoupení nebylo jediné, na co se děti těšily.

Moc se těším na ples. Musíte všichni přijít. Bude bohatá tombola.
Těšte se! (Daniel Stloukal)

Snad i Vám v tombole štěstí přálo a bavili jste se stejně dobře, jako
někteří žáci.

Bavila jsem se na plese moc dobře. Moc se mi to líbilo a vyhrála jsem
polštář v tombole. (Denisa Rosenbergová)

Ples se mi moc líbil. Moc jsem se bavila.(Adéla Tesařová)







Proběhla 29.1.2013 a soutěžili jsme v několika disciplínách:
Kdo dojede nejdál?
Slalom mezi 2 a 4 brankami
Hod sněhovou koulí na cíl
Zvednutí tyčky ze země během jízdy
Umělecký dojem a co dokáži během jízdy
Všichni jsme si užili spoustu legrace a sníh, který padal, nám vůbec nevadil.
Nejlepší z nás byli odměněni diplomy a malými cenami. Utužili jsme svoje
zdraví a také jsme získali body v celoroční soutěži.
Pořadí nejlepších:
1. a 2. ročník
1. Minxová Lucie
21 b
2. Feilhauerová Veronika 19 b
3. Rosenbergová Denisa 17 b

3. - 5. ročník
1. Cápal Robin
27 b
2. Kejíková Tereza 26 b
3. Odehnal Jan
25 b

Všichni víme, že ke správné životosprávě patří pobyt a pohyb na čerstvém
vzduchu k hlavním pilířům v péči o vlastní zdraví.

Z tvorby našich žáků - Sněhulák
(Žáci nejprve sněhuláka postavili a potom všem o něm vyprávěli a nakonec i napsali…)

Náš sněhulák se jmenuje Jůlie. Pochází z Antarktidy a na jídlo má ráda
rampouchy. Na pití má ráda studenou vodu. Nepije teplou vodu, protože by
roztála.
Kolektiv autorů: Adriana, Denisa, Adéla
Náš sněhulák se jmenuje Teoš Stavitel a pochází ze Slovenska. Dal nám hodně
práce, ale byla to sranda. I ostatní sněhuláci byli moc hezcí. Byl to pěkný
zážitek. Jeho nejoblíbenější barva je modrá. Kolektiv autorů: Robin, Alex, Míša,
Kristián

„Sněhuláčku, sněhuláčku, kde jsi, kde jsi? Já jsem tady na sněhu, na
sněhu, na sněhu. Ztratil jsem, ztratil jsem, košťátko, košťátko. Je tam na
ledu, na ledu. Já ti pro něj zajedu, zajedu, zajedu.“

I. pololetí jsme zakončili předáním
pololetních vysvědčení. A co je to podle
dětí vlastně vysvědčení?

Co je to vysvědčení?
…Je to papír se známkami. (Lucie)
…Papír, na kterém jsou napsány známky od 1 po 5, podle toho, jak se kdo
učil. Musí mít pěkné známky, aby postoupil do dalšího ročníku. (Tereza,
Nikol, Adéla)
…Vysvědčení by mělo mít pěkné známky. Slouží k tomu, ab y se rodiče
podívali, jak pracujem ve škole.( Honza, Teoš, Daniel)
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