Školní rok 2013/2014
Č. 1 (I. pololetí)

jsme slavnostně zahájili v pondělí 2. září 2013 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 žáky:
Petra Hňoupka, Alexandru Pulcovou a Adama
Stloukala. A poprvé bude 1. třídu vyučovat p. uč.
Lepková. A rovněž poprvé Vás v tomto školním roce zveme na nové webové stránky
naší školy na adrese
se
konala v úterý 3. září 2013 hned druhý den po zahájení nového

školního roku. A proč tak brzy? To abychom si všichni
uvědomili, že pokud chceme ve škole podávat dobré výkony,
tak se musíme ráno v klidu a pořádně nasnídat, že musíme
dodržovat pitný režim, jíst hodně ovoce a zeleniny, dostatečně
spát a pohybovat se na čerstvém vzduchu. O tom všem jsme si s
paní doktorkou povídali.... A protože je to maminka naší kamarádky a spolužačky Denisky,
tak jsme jí to věřili o to více. Při dodržování těchto zásad se určitě budeme cítit skvěle a těch
jedniček, co bude! Jsme rádi, že je naše škola zapojena do projektu „Ovoce do škol“ a
„Školní mléko“.

bude po celý školní rok 2013/2014 pracovat v tomto složení:
Předsedkyně:

Členové:

21. září byl podle usnesení OSN Mezinárodní
den míru. Tisíce škol ve 120 zemích světa se
rozhodlo zasadit strom a zapojit se do kampaně
Plant a Tree for Peace. I my jsme se se žáky
rozhodli udělat něco pro zlepšení životního
prostředí a zasadili jsme na školní zahradě 2
smrčky, modřín a dub. Na jaře jsme založili
bylinkový záhonek, o který se děti starají a
samy bylinky přinesly. Roste jim tam např.
máta, meduňka, šalvěj, heřmánek, pažitka nebo
libeček.
Zpracovala: Petra Lepková

proběhl ve dnech 26. září a 23. října 2013. Celkem
žáci odevzdali celkem 1

323,5 kg.

Nejlepšími sběrači se stali:
Adriana Ožvoldíková

347 kg

Adam Stloukal

259 kg

Jan Odehnal

190 kg

24. 9. jeli žáci 4. ročníku na dopravní hřiště do Blanska. Počasí nám
přálo, takže po hodinovém výkladu v učebně si mohli žáci na sluníčku
ověřit, jaké mají zkušenosti v praktické výuce. Jízdu na kole ovládají
všichni, ale průkaz cyklisty získají až v jarním kurzu. Do té doby mohou
ještě svoje znalosti a dovednosti vylepšit.

20. září 2013 uspořádala Městská policie Boskovice ve spolupráci
s městem Boskovice u příležitosti Evropského týdne mobility akci
nazvanou

Akce se naše škola zúčastnila již potřetí a opětovně jsme si
odnesli spoustu informací a zážitků. Největší zážitek jsme
všichni měli ze zásahu družstva Hasičského záchranného družstva ČR při
vyprošťování osob z hořícího auta. Zaujaly nás ukázky bojového umění
Aikido, stánek první pomoci, slaňování strážníků městské policie z radniční
věže, prezentace BESIP, skákací hrad, ukázky práce psovodů. Také jsme si
zahráli hry, zopakovali si dopravní značky, vyzkoušeli umělé dýchání a
masáž srdce. Bylo to užitečně a prima strávené dopoledne.

26. 9. se zúčastnili vybraní žáci Vranovské empiády. Vyslali jsme 2 družstva,
která musela být smíšená. Školu reprezentovali tito žáci:
1. družstvo: Lucie Minxová, Jan Odehnal, Daniel Stloukal
2. družstvo: Adéla Tesařová, Alexander Banya, Robin Cápal
Cílem empiády byl běh v terénu motokrosové tratě a plnit úkoly např. ze
zdravovědy, požární ochrany a tělesné zdatnosti.
Celou akci provázel moderátor z rádia Kiss Hády a nakonec se děti vyvezly na
hasičském žebříku. Empiády se zúčastnilo asi 350 dětí z Blanenska, takže
konkurence byla veliká. Děti si odvezly spoustu zážitků a poznaly i nové
kamarády.
Zpracovala: Petra Lepková

A co říkali sami žáci?
Daniel: „Moc se mi to líbilo. Byly docela těžké otázky. Dostali
jsme tam prek a mohli jsme se svézt na žebříku. Byl to pro
mne velký zážitek. Bohužel jsme se neumístili, ale myslím, že
jsme byli dobří!“
Adéla: „Běželi jsme do kopců a z kopců. Bylo to 1,5 kiometru.
Byla tam stanoviště. Nakonec jsme se projeli v požárnickém
výtahu.“

Robin: „Líbil se mi závod. Bavilo mě, jak jsme se mohli povozit na vysunovacím žebříku.
Také jsem skákal na skákacím hradě.“
Honza: „Moc se mi to líbilo. Byly tam velké kopečky a 6 nebo 7 úkolů. Šel jsem na
skákací hrad a vozili jsme se hasičským žebříkem.“

Každoročně se naše škola zúčastňuje výukového programu Zdravé
zuby, jehož cílem je zlepšit zubní zdraví dětí a vytvořit tak
předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech.
Jedná se o nejdéle realizovaný a největší preventivní program pro děti 1. stupně
základních škol v celé České republice. Žáci se v každém ročníku během školního
roku dozvědí vždy něco nového, zúčastňují se soutěží, plní úkoly v pracovních
listech. Součástí tohoto programu jsou také besedy s lékaři, kdy naše škola
dlouhodobě spolupracuje s Mudr. Paděrovou. Paní doktorka mezi nás zavítala ve
čtvrtek 3. října a žáci si společně s ní zopakovali např. kolik zubů má dočasný mléčný
chrup, jak se nazývá první stálý zub, z čeho se zub skládá, kolikrát denně si musíme
čistit zuby, kdy navštívit zubního lékaře, jaký kartáček a pastu používat? Všichni žáci
si tentokrát přinesli z domu svůj kartáček (někteří dokonce i pastu) a paní dr.
provedla kontrolu kartáčků, případně doporučila i výměnu za vhodnější.
A co jsme si z besedy odnesli a zapamatovali pro život?
Jíst dostatek ovoce a zeleniny
 Vyhýbat se sladkostem
 Denně si čistit zuby ráno i večer (ideálně po každém jídle) po dobu
minimálně 2 minut.
 Používat vhodný kartáček
 Pravidelně navštěvovat zubního lékaře
Zpracovala: J. Manová

U příležitosti Dne zvířat jsme vyhlásili školní kolo výtvarné soutěže, vztahující se
k tomuto tématu. Děti měly za úkol výtvarně ztvárnit zvířátko (bylo jedno, zda to
bude domácí mazlíček, hospodářské zvíře nebo zvířata z lesa či ZOO).
Žáci mohli použít libovolnou techniku (temperové barvy, vodovky, pastely,
voskovky nebo využít papíru), záleželo pouze na jejich fantazii. Hodnocení se
ujali jak všichni zaměstnanci školy, tak i žáci, kteří jsou ve školním parlamentu.
A jak to celé dopadlo?
Kategorie 1. a 2. ročník
1. místo – Teodor Jekl (Jeleni)
2. místo – Petr Hňoupek (Morče)
3. místo – Kristián Banya (Jeleni)
Kategorie 3. a 4. ročník
1. místo – Lucie Minxová (Panda)
2. místo – Jan Odehnal (Jelen)
3. místo – Adriana Ožvoldíková (Pes)

Předčítání o velké přestávce
O tom, jak důležitou roli v životě každého z nás hraje čtení, nepochybuje nikdo
z nás. A proto ve čtení o přestávkách pokračujeme. Letošním prvním hostem v
naší škole byla paní Mgr. Darina Odehnalová (maminka Honzíka), která nám
předčítala jednu z šebetovských pověstí. V listopadu mezi nás zavítala další další
z maminek našich žáků – paní Hana Stloukalová, která dětem předčítala z knihy
„Velká bitva s Omany“. Tuto knihu v současné době čteme na pokračování a
dostali jsme ji darem od paní Pavlíny Balážové z týmu „Celé Česko čte dětem“.
Kniha popisuje dobrodružství obyčejného kluka z Prahy, který poznal tajemství
kouzelníků Rudolfa II. a učí se je používat. Kniha je napínavá, ale přestávka
bohužel poněkud krátká….

Děkujeme maminkám, že nám věnovaly svůj volný čas a věříme, že nebyly letos
posledními hosty, kteří nám přišli do školy předčítat.

10. 10. jsme se žáky navštívili místní kapli sv. Anny. Doprovázela nás kronikářka
obce p. Miloslava Boháčková. Čekala na nás u zámecké zdi, kde dětem
úvodem pověděla, co se za ní nachází. Potom jsme se společně vydali ke
kapličce. Tam již na nás čekal správce kaple pan Němec.
P. Boháčková žákům ukázala vše, co se v kapli
nachází, zkráceně jim povyprávěla pověst „O založení
kaple sv. Anny“. Děti se např. dozvěděly, že původní
stavba byla dřevěná a současná kaple byla
vybudována asi před 160 lety. Dále získaly informace,
že pouť se dříve slavila přesně v den, který připadl na
svátek Anny a že pouť se slavila okolo koupaliště.
Děti si kapličku obešly celou dokola, zjistily, že kousek
zdi je upadlé z důvodu leteckého cvičení v roce 2004,

kdy se údajně vše otřásalo a kvůli tomu zeď upadla. Protože někteří žáci byli
v kapli vůbec poprvé, tak bylo přínosné a zajímavé se s touto historickou
památkou seznámit osobně a nejenom prostřednictvím turistického průvodce či
knihy.
Po příchodu do školy žáci kapli sv. Anny výtvarně ztvárnili.

Letos se konal již VIII. ročník výtvarné soutěže „Vy a My“, kterou pořádají
Sociální služby Šebetov a naše škola se jí pravidelně zúčastňuje. Letošní téma
„SKVRNY a SKVRNKY“ se promítlo do prací našich žáků v podobě srsti
zvířat, kůže hadů, říše rostlin, vázy, látky na šaty a 10 nejzajímavějších prací
jsme do soutěže odeslali. Celkem se letošního ročníku zúčastnilo 19 zařízení a
hodnoceno bylo 150 prací. Ve II. kategorii jsme získali a oceněni byli žáci:
2. místo za práci „Stádo zeber“ Vendula Kučerová, Tereza Kejíková
3. místo za práci „Hadí zlo“ Daniel Stloukal
Slavnostní zahájení vernisáže a vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích se
konalo 15. 10. v zámku SS Šebetov. Žáci obdrželi diplomy s pěknými věcnými
cenami.

Sportovní odpoledne pro celou rodinu
se konalo 24. října 2013 v tělocvičně školy. Zahráli jsme si přehazovanou a užili
jsme si legraci.

Podzim ve škole
se nesl při práci na herbářích, sbírání přírodnin a práce s nimi,
pozorování klíčení a růstu obilek zrní.

Společně do Evropy je téma, které nás bude provázet celým letošním
školním rokem. Na první pomyslnou cestu jsme vyrazili do Francie. Před
cestou si každý žák musel sbalit do hlavy co nejvíce informací týkající se
právě této země. Žáci pátrali sami, s rodiči, kamarády, na internetu,
v literatuře, psali, kreslili, lepili apod. Zkrátka každý žák byl velice dobře
vybaven na pomyslný výlet do Francie, na který jsme pozvali také
předškoláky z MŠ.
V úterý 22.10. k nám do školy zavítala Bc.
Daniela Koutná, která má k Francii opravdu
blízko. Pracuje nejen jako překladatelka
francouzštiny, ale sama už téměř 6 let ve Francii
žije. Z jejich úst jsme tedy slyšeli francouzský
jazyk a provedla nás francouzskou gastronomií,
zvyky a místy, která sama navštívila. Přenesli
jsme se tak na pár hodin na Azurové pobřeží nebo hlavního města Paříž,
jejíž největší turistická atrakce Eiffelova věž nás inspirovala k tvorbě její
papírové kopie. Nebylo to však jediné povedené dílko, které vzniklo.
Zpracovala: K.Koutná

Dalším hostem, který s námi besedoval o Francii, byla paní Jana
Ožvoldíková, která dětem přečetla a přeložila francouzskou pohádku,
podělila se o svoje dojmy a zážitky z doby, kdy ve Francii žila a pracovala.

Z tvorby žáků:
22. 10. 2013 se mi ve škole moc líbilo. Stavěli jsme Eiffelovu věž. K nám do
školy přišla školka. Bavili jsme se o Francii. Za chvíli přijela paní
vychovatelka se svou sestrou, která umí francouzsky. Bavili jsme se o
Francii a o její vlajce, Paříži, Louvru a ostatních věcech. Zatím, co jsem
s kamarády stavěla věž, tak někteří vyráběli s paní učitelkou francouzskou
mapu. Další psali francouzsky a česky, kreslili a pár kamarádů dokonce
kreslilo Monu Lisu. Ze začátku jsme stavěli Eiffelovu věž, tak jsme si
mysleli, že to bude dobrý nápad. Ale potom jsme nevěděli, protože to trochu
vypadalo jako mrakodrap a i jako velký meč. Chvíli jsme to měli hodně křivé.
Povedlo se nám to narovnat. Nevyšla nám ze začátku ani špička. Honzík tam
tak seděl a něco řezal a vyřezal špičku. Potom jsme to nalepili. Nakonec si
paní ředitelka připravila na počítači obrázky a dostali jsme za úkol zjistit,
jak se jmenuje bílý chrám v Paříži.

Lanýž

je houba a je francouzskou pochoutkou. Najde se pouze pod

zemí. Člověk ho nenajde, najde ho jen pes Labrador a prase. Je velmi
drahý, protože je vzácný. Urodí se v dubových a jiných listnatých lesích.
Francie je nimi vyhlášená.

Mezinárodní soutěž

patří již několik let mezi nejoblíbenější

matematické soutěže, které řeší ročně tisíce žáků. Kluci a
holky řeší zajímavé a kreativní úlohy, které jsou doplněné
barevnými atraktivními obrázky. Hodnotí se vědomosti
žáků, ale i školy. V letošním roce se zapojili i žáci naší
školy a jsme na ně pyšní.
Kategorie 2: Denisa Rosenbergová, Nicol Cápalová
Kategorie 3: Adriana Ožvoldíková, Veronika Feilhauerová,
Lucie Minxová
Kategorie 4: Robin Cápal, Oliver Jekl
Adéla Tesařová, Daniel Stloukal, Jan Odehnal

Výtvarné soutěže tematicky nazvané „Jak sportuji já“ se zúčastnili všichni
žáci, kteří namalovali svůj oblíbený sport nebo aktivitu, kterou sami
provozují a mají k ní nejblíže. Techniku si mohl každý zvolit libovolnou, ale
formát A3 byl pro všechny závazný.
Složení poroty: žáci, pedagogové, zástupci rodičů a nepedagogů (p.
Greplová, p. Stloukalová)
Pestré složení poroty nejvíce ocenilo tyto obrázky:
1. Daniel Stloukal, 10 b.
2. Adriana Ožvoldíková, 9 b.
3. Alexandra Pulcová, Jan Odehnal, 8 b.

Jak už je dobrým zvykem a tradicí, tak i v naší škole se žáci dočkali
Mikulášské nadílky, které se opětovně ujal žákovský parlament. Nebeský
anděl v podobě Adrianky rozdával
Další setkání s Mikulášem proběhlo
v zámeckém parku 7. 12. Od 17.00
hodin, kde žáci vystoupili
s kulturním programem

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 našich žáků se konala ve čtvrtek 19.
prosince 2013. Na programu byla prezentace žáků - vánoční
zvyky v jiných zemích (Anglie, Francie Itálie, Švédsko, Rusko).
Dále žáci představili tradice vánočních zvyků v Českých zemích
a vánoční pásmo o Josefu a Marii. K zhlédnutí byla také výstavka výrobků
keramického kroužku a děti si připravily prodej výrobků, které zhotovily za tímto
účelem ve školní družině. Celé dopoledne také pilně žáci pracovali na pohoštění pro
rodiče, které bylo nejen chutné, ale i opravdu krásně připravené.

Ve slovníku se uvádí, že „tým je skupina lidí, která má společný cíl, na kterém
spolupracují“.
A co říkají naši žáci?




Starší ví víc než mladší
Máme více nápadů, lépe se nám přemýšlí
Někteří otravují a nepřemýšlejí, nedělají nic

Ve škole se učíme vzájemně komunikovat, přijímat skupinová
pravidla a také se k nim vyjadřovat. Učíme se navzájem, snažíme
se dodržovat pravidla. Víme, že jsme omylní a chybu lze napravit.
Pracujeme v různorodých skupinách, aby si každý mohl vyzkoušet
jinou sociální roli.

Realizace veřejné sbírky na naší škole proběhla v podzimních měsících a těší
nás, že jsme také přispěli na pomoc nemocným dětem. Naše pomoc spočívala v
zakoupení si pracovního listu za cenu 39,-Kč/kus.
A celkem naše škola zaslala 780,-Kč. Poděkování
a pochvala patří: Denisce Rosenbergové, Adriance
Ožvoldíkové, Adélce Tesařové, Danielu a
Adámkovi Stloukalovým, Lucii Minxové, Sašence
Pulcové, Teoškovi a Oliveru Jeklovi, Janě
Manové, Kamile Koutné.

Všichni víme, že nedávno probíhala charitní Tříkrálová
sbírka. Těší nás, že stejně jako v minulosti i letos se
zapojili do této akce žáci naší školy, kteří si tak v praxi
ověřili, že pomoc druhým je potřebná a důležitá.
Chválíme Daniela a Adámka Stloukalovi, kteří se do
koledování zapojili v sousední obci ve Vanovicích. Sami
kluci měli dobrý pocit z toho, že vykoledovali penízky
pro potřebné a i nějakou mlsku pro sebe.

Chodili jsme na Tři krále ve
Vanovicích. Já, Adámek a
naše sestřenice Zuzka.
Bavilo nás to. Chodili jsme
od domu k domu. Vydělali
jsme přes 3000 Kč. Peníze
jsme sbírali pro moc
nemocné lidi. Lidi byli hodní
a dávali nám třeba 200 Kč.
Nakonec jsme šli za tetou na
čaj. Tam jsme si hráli a pak
jsme jeli domů
Daniel Stloukal

12. Školní ples se uskutečnil v pátek 24. ledna v kulturním domě.
Přípravy jako každý rok prožívali také školáci, kteří připravili
předtančení s názvem Křížem krážem Evropou, které navazuje na
celoroční plán školy.
Zítra nás čeká školní ples. S celou školou nacvičujeme. S holkama tančíme
kankán a kluci kozáčka. Já a Adrianka zpíváme jako skupina Abba. Oliver,
Honza a Robin plují na gondole. Už se těším. ( Lucie Minxová)
Těším se na ples. Jak Oliver pluje na gondole, my se opalujeme. Nesmíme
zapomenout si vzít sukni a brýle.
Chystám se na ples s radostí. (Veronika Feilhauerová)

Vystoupení se dětem opravdu moc povedlo. Každopádně to mohl
posoudit každý, kdo v sále byl. K tanci a poslechu v sále hrála kapela
Retro.
Nepovedlo se ale jen vystoupení, ale celý večer byl zkrátka na
jedničku. Díky štědrým sponzorům, kterým patří obrovský dík, se
sešla bohatá tombola a tak odcházel snad každý potěšen některou
z výher.
Ples se mi moc líbil, tombola se mi taky líbila a vystoupení bylo srandovní.
Nejvíc se mi líbilo, jak jsme já, Dan, Lucka a Honza dělali skupinu Abba a jak
Oliver jel na gondole. Doufám, že další rok bude stejně dobrý ples jako byl
letos. (Adriana Ožvoldíková)

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci či úklidu po
plese a stejně jako Adrianka doufáme, že i příští 13. ples bude také tak
vydařený.

Smích

Hudba
Tanec
Kapela
Tombola

Zpěv
Plesové šaty

Předtančení

Občerstvení

Losy

Opilci

Celé Česko čte dětem

V měsíci lednu jsme si předčítali knihu "Minimax a
mravenec" a moc se nám líbila. Dozvěděli jsme se
zajímavosti ze života mravenčího společenství a velmi
nám byl sympatický mravenec, se kterým byla legrace,
i když se často vytahoval. A možná se z někoho z nás
stane přírodovědec a bude zkoumat vše na zahradě
kolem školy. Knihu jsme pozorně poslouchali, tak pro
nás bylo velice snadné odpovědět na tři soutěžní otázky
KNIHO-REJ- leden 2014.




Víte, který pavouk má osm očí?
Víte, co je to medovice?
Víte, který smysl mají mravenci dobře
vyvinutý?

My to víme, ale nepovíme.

Povídka
Jednou byla jedna holčička, která doma mamince lhala,
že jí bolí bříško a hlavička, protože se jí nechtělo do
školy. A tak jí maminka vzala do nemocnice, kde si ji
nechali. Musela tam zůstat sama. Bylo jí po mamince
smutno a tak přiznala pravdu. Pustili ji domů. Od té
doby už holčička nikdy nelhala.
Adéla Tesařová,4.ročník
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