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Z Á K L A D N Í  Š K O L A  Ţ I D L O C H O V I C E  
Číslo 4                                                      Datum vydání 16. února 2010 
 
Váţení rodiče, milí ţáci, kolegové! 
 
Dostává se k vám jiţ 4. číslo Školního zpravodaje, ve kterém najdete přehled výsledků vzdělávání ţáků, informace o činnosti 
školy v 1. pololetí šk. roku 2009/2010 a ohlédnutí za některými aktivitami, které jsme pro ţáky připravili. 
V současné době ţáci devátých tříd dělají poslední rozhodnutí a vyplňují přihlášky na střední školy. Také někteří ţáci pátého 
ročníku zvaţují podání přihlášek na víceletá gymnázia. Systém přijímacího řízení zůstává stejný jako v loňském roce. Ţáci 
jsou s postupem při přijímacím řízení podrobně seznamováni v rámci výuky. S orientací na trhu práce nebo s přihláškou je 
připraven individuálně poradit ţákům i jejich rodičům pan zástupce PaedDr. Stanislav Březina. V letošním roce pozorujeme, 
ţe se stále více středních škol vrací zpět k organizaci přijímacích zkoušek. To by mělo cílevědomé ţáky podnítit k pravidelné 
a pečlivé přípravě na zkoušky. Připomínám, ţe na naší škole mají ţáci moţnost pracovat v krouţcích českého jazyka, 
anglického jazyka a matematiky, které jsou zaměřeny na přípravu ţáků na přijímací zkoušky. 
Celý podzim se ve škole nesl v duchu sţívání se s počítačovou a audiovizuální technikou, které v letošním roce díky projektu 
ICT z dotace EU přibylo. Hlavně vyučující museli mnohdy prokázat spoustu trpělivosti, neboť celý systém se teprve 
vylaďoval a ne vţdy vše fungovalo bezvadně.  
Velikou podporu má škola na straně zřizovatele - města Ţidlochovice. S radostí mohu oznámit, ţe město získalo dotaci na 
výměnu oken a zateplení fasády školy na Tyršově ulici. Můţeme tedy očekávat nejen nový vzhled školní budovy, ale 
především významné sníţení výdajů za energie. 
Ráda bych vás všechny poţádala o spolupráci při vytváření Mapy školy a vyplnění dotazníků, které během jarních měsíců 
obdrţíte. Jejich vyhodnocení bude podkladem pro vlastní hodnocení školy a naznačí nám, zda směr, kterým se ubíráme, je 
správný, ve kterých oblastech škola splňuje vaše očekávání a kde bychom měli naši výchovně vzdělávací činnost zlepšit. 
Více informací o naší škole naleznete na www.zszidlochovice.cz.   Ing. Jana Králová, ředitelka školy 
 
 
 

                                 Souhrnná statistika  - prospěch v 1. pololetí školního roku 2009/2010     

              

třída žáků Čj M Prv Vlast Přírod Přír Z D Fy Ch Aj Nj 

1. 21 1,24 1,05 1                   

2. 29 1,18 1,10 1,03                   

3. 23 1,48 1,39 1,30               1,26   

4. 31 1,72 1,48   1,48 1,32           1,37   

5. 32 1,91 1,94   1,84 1,81           1,69   

6.A 30 2,67 2,17       2,17 1,90 2,13 2,30   2,33   

6.B 30 2,30 2,13       2,17 2,47 1,83 2,10   1,93   

6.C 29 2,38 2,62       2,21 1,93 2,21 2,52   2,21   

7.A 27 2,07 2,45       2,31 2,35 1,93 2,69   1,89  

7.B 22 2,64 3,05       2,41 2,41 2,82 3,23   2,77   

7.C 23 2,04 2,68       2,78 2,23 2,18 2,59   1,91   

8.A 25 2,24 3,16       2,48 2,20 2,28 2,36 2,84 2,41 2,67 

8.B 24 2,08 2,92       2,21 1,79 2,25 2,83 2,83 2,38   

8.C 21 3,29 3,33       2,48 3,00 2,71 2,95 2,95 2,67   

8.D 27 3,00 3,15       2,44 2,48 2,82 2,82 2,74 2,59   

9.A 28 3,11 3,00       2,50 2,39 2,25 2,64 3,21 2,75   

9.B 28 2,75 2,79       2,14 2,14 2,18 2,75 2,75 2,36  

9.C 28 2,71 2,82       2,21 2,25 2,43 2,64 2,68 2,50   

              
 

http://www.zszidlochovice.cz/
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Mafýk 
V průběhu měsíce října byl spuštěn e-learningový systém pro matematiku a fyziku Mafýk a ještě v témţe měsíci si práci 
s ním vyzkoušeli jako první ţáci devátých tříd, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy. Do konce roku byl 
pak Mafýk zpřístupněn všem ţákům osmých a devátých tříd. Systém ţákům umoţňuje kvalitní domácí přípravu na výuku, 
najdou v něm řešené příklady, elektronickou učebnici fyziky doplněnou o interaktivní animace a především testy, které jsou 
ihned po vyplnění automaticky opraveny, ţák tedy okamţitě vidí, jak probíranou látku zvládl a na co by se měl ve své 
přípravě na výuku zaměřit. Během prvních dvou měsíců fungování zaznamenal Mafýk téměř dva tisíce návštěv a přes 1200 
vyplněných testů. V současné době pracují učitelé matematiky a fyziky na přípravě dalšího obsahu, aby bylo moţné 
zpřístupnit systém i ţákům ostatních ročníků.                            Mgr. Jakub Janča, manaţer projektu 

 
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 
Dne 2. 2. 2010 proběhl v budově 1. stupně na Komenského ulici zápis do 1. třídy Základní školy v Ţidlochovicích. 
V průběhu odpoledne se přišlo zapsat v doprovodu rodičů na 50 dětí nejenom ze Ţidlochovic, ale také z okolních obcí. Jiţ 
dnes víme, ţe ne všechny děti do budoucí první třídy nastoupí. Někteří rodiče se hned při zápisu informovali na moţnost 
odloţení povinné školní docházky. Přesto počítáme, ţe nám v dalším školním roce nastoupí dostatečné mnoţství dětí, 
abychom mohli otevřít dvě první třídy.  
Poté, co jsme se seznámili se všemi budoucími prvňáčky, můţeme konstatovat, ţe na nás čekají samé šikovné děti.  Děti byly 
aktivní, velmi pěkně a správně plnily zadané úkoly, a pokud se přece jen vyskytlo nějaké malé zaváhání, je ještě dostatek času 
na jeho odstranění.  
Je jen veliká škoda, ţe víc jak polovina dětí má menší nebo větší problémy s výslovností, coţ je u dětí téměř šestiletých na 
pováţenou. Rodiče by si měli uvědomit, ţe správná výslovnost je pro dítě jedním ze základních předpokladů pro zdárné 
zvládnutí školních povinností. Od výslovnosti se odvíjí nejenom dovednost číst, ale také dovednost psát bez chyb.  
Za půl roku, který zbývá dětem do nástupu školní docházky, se dá většina drobných vad intenzivním cvičením úplně 
odstranit a větší problémy s výslovností alespoň podstatně zmírnit. Váţení rodiče, prosím, usnadněte svým dětem co nejvíce 
nástup do školy tím, ţe navštívíte odborného logopeda a kaţdý den věnujete 10 – 15 minut procvičování správné 
výslovnosti s vaším dítětem. Vloţený čas se vám stonásobně vrátí v radosti, kterou budete proţívat spolu s vaším šikovným 
školáčkem.         Ing. Jana Králová, ředitelka školy 

 
PRVNÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
Na začátku mi dovolte pár statistických údajů: V letošním školním roce probíhá výuka na 1. stupni v pěti třídách, tzn. po 
jedné třídě v kaţdém ročníku. Do 1. třídy nastoupilo 21 ţáků, do 2. třídy 29, do 3. třídy 23, ve 4. třídě je 31 ţáků a v 5. třídě 
32 ţáků. Pro 62 zapsaných ţáků jsou otevřena 3 oddělení školní druţiny.  
V září jsme nastoupili do školních budov, které byly přes prázdniny vybaveny novými počítači a prezentační technikou, se 
kterou se museli sţít jak vyučující, tak ţáci. V průběhu podzimu byly zakoupeny také programy, které vyuţíváme ve výuce. 
Za uplynulé období jsme pro naše ţáky připravili řadu zajímavých akcí pro poučení, a také pro zábavu. 
Naši nejmenší byli hned při nástupu do 1. třídy slavnostně přijati v obřadní síni městského úřadu a stali se tak opravdovými 
školáky. Na začátku září se děti z 1. a 2. třídy rozjely do ekologického centra Rozmarýnek, kde se zapojily do programu Ferda 
Mravenec ve vodní říši. Druháci si proţili projektový den z Pohádky do pohádky. Třeťáci a čtvrťáci měli moţnost proţít 
dopoledne ve společnosti dvou pracovnic občanského sdruţení Slepíši (Slepíši od slepí, nevidomí lidé). Dověděli se od 
nevidomé paní Aleny něco o jejím ţivotě s hendikepem, ale hlavně si odnesli poučení, ţe překáţky jsou od toho, aby se 
zdolávaly. Páťáci se vydali do výrobny kytar ve Velkých Němčicích a do papíren v Ţidlochovicích.  
Pro všechny ţáky 1. stupně připravil Mgr. Šenkyřík vycházku po památkách Ţidlochovic s poutavým vyprávěním o radnici, 
památkách na Strejcově sboru, zajímavosti o budově kostela a zvonice. Paní knihovnice Pavková připravila pro kaţdou třídu 
besedu o dětských kníţkách. Prvňáčci se potkali s Krtečkem Zdeňka Müllera, druháci s knihami Miloše Macourka, třeťáci 
s knihami Jiřího Ţáčka, čtvrťáci s Ronjou, dcerou loupeţníka od Astrid Lindgrenové a páťáci se seznámili s mnoţstvím 
encyklopedií, které knihovna pro děti jejich věku nabízí. 
Před Vánocemi vyrazily všechny děti 1. stupně do skanzenu ve Stráţnici, aby na vlastní kůţi zakusily, jak se ţilo v době 
dětství jejich prarodičů a ještě dříve, jaké byly starodávné vánoční zvyky, jak se lidé bavili apod. Také do školy přišel Mikuláš 
s čerty a anděly a donesl něco na zub, aby čas do předvánočních besídek uběhl co nejrychleji a přišly dlouho očekávané 
Vánoce.  
Pěkné chvíle strávili ţáci 1. stupně při Vánočním zpívání v MKK. Účast přijala také ZŠ Unkovice a ZŠ Blučina. Mezi diváky 
seděli i mnozí rodiče a prarodiče, kteří přišli své ratolesti povzbudit. Tréma byla veliká, ale děti vše zvládly na jedničku, za 
coţ byly odměněny diplomem a drobným dárečkem.  
No a po prázdninách zase šup do práce, vţdyť koncem ledna čeká kaţdého školáka zaslouţená odměna v podobě 
pololetního vysvědčení.            První pololetí školního roku 2009/2010 stručně shrnula Mgr. Helena Chmelková 
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Turnaj ve vybíjené 
V sobotu 23. ledna se ţáci 3. – 5. třídy zúčastnili turnaje ve vybíjené, který pro nás uspořádalo město Ţidlochovice. Našimi 
soupeři bylo druţstvo Hasičů a Orlů, nad nimiţ jsme vyhráli se značnou převahou. Výhodou nám byl pravidelný trénink od 
počátku školního roku. Kdoví, jak bychom dopadli, kdyby nás hasiči či judisté vyzvali k souboji ve svém oboru?!  Přesto nás  
1. místo v tomto turnaji velmi těší. A jaké bylo naše překvapení, kdyţ jsme za své vítězství obdrţeli obrovský koš plný 
sladkostí. Děkujeme městu za uspořádání této akce.                        Mgr. Petra Dobrovolná 
Tříkrálová sbírka 2010  
Letošní Tříkrálová sbírka probíhala v sobotu 9. ledna. Koledování se zúčastnilo 27 dětí. Loni jsme bojovali s tuhými mrazy, 
letos se sněhem. Lidé odklízeli nadměrnou sněhovou nadílku před domy a my jsme jim k tomu vesele zpívali. Letos jsme 
vybrali o tři tisíce více neţ loni a to celkem 57 256 Kč. Koledníci byli opět obdarováni různými sladkostmi, takţe i přes 
namáhavé brodění se sněhem a závějemi byli všichni spokojeni. Peníze budou rozděleny do různých projektů, aţ 50 procent 
vybrané částky se vrátí zpět do našeho města přes ţidlochovickou farnost.   
Děkuji všem dětem, dospělým doprovázející skupinky a také těm, se kterými jsme společně počítali peníze. Největší dík patří 
všem, kteří vlídně přijali naše koledníky a přispěli do kasiček. Děkujeme.            Mgr. Daniela Tichá  

 
ŠKOLNÍ DRUŢINA 
V novém školním roce jsme přivítali v druţině naše prvňáčky. Připravili jsme pro ně, ale i ostatní děti opět něco nového. 
Hrajeme celodruţinovou hru „ ČLOVĚČE NEZLOB SE.“ Není to pouhé házení kostkou, je to hra doplněna úkoly. Na 
kaţdý měsíc máme připravenou akci pro všechny – v září to byla návštěva zahradnictví HORTIS, v říjnu jsme se vypravili na 
rozhlednu a do ţidlochovického sklepení, konala se také soutěţ COCA-COLA-CUP, listopad se stal měsícem bez úrazů – 
beseda s dětskou lékařkou, návštěva hasičského sboru a policejní stanice, v prosinci jsme měli ve školní druţině čertovskou 
zábavu a II. ročník vánočního turnaje ve vybíjené, leden byl ve znamení zpěvu, kdy nás navštívila paní Vrbová a zasedla do 
poroty našeho II. ročníku „SUPERSTAR.“  V nejbliţších dnech nás čeká návštěva čističky odpadních vod a karneval „ Rio 
de Janeiro.“ 
K naší činnosti vyuţíváme keramickou dílnu, tělocvičnu, dvorek na Couflíkově nám. a nově v krouţku vaření cvičnou 
ţákovskou kuchyni v budově na Tyršově ul.                  Ševčíková Alexandra, vedoucí vychovatelka ŠD 
 

PODZIMNÍ A VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŢ 
V podzimních měsících proběhla na 2. stupni tradiční soutěţ „O nejkrásnějšího draka". Na prvním místě se umístil drak s 
kloboukem od Kristýny Mahovské, Terezy Zemanové, Terezy Zpěvákové a Moniky Knötigové z 6. C. Další tradiční 
výtvarnou soutěţí na naší škole je zimní „Klání vánočních postav“, ve kterém letos zvítězila čertice vytvořená Ondřejem 
Blahofským, Lenkou Černohorskou a Veronikou Vymazalovou ze 7. C. Všem zúčastněným děkujeme za krásnou podzimní a 
zimní výzdobu školy.          Mgr. Petra Poklonová, komise výtvarné výchovy 
 

BURZA STŘEDNÍCH ŠKOL A MÓDNÍ PŘEHLÍDKA 
9. prosince 2009 jsme připravili pro ţáky devátých tříd a jejich rodiče jiţ tradiční burzu středních škol, na kterou jsme letos 
pozvali i zástupce z okolních škol a jejich vycházející ţáky. Na prezentaci jsme zvolili pěkné prostředí kulturního sálu 
ţidlochovické sokolovny a byli jsme potěšeni, ţe i přes řádící chřipku přijeli zástupci z 22 středních škol z Brna a blízkého 
okolí. 
Úvod akce oţivili ţáci devátých ročníků naší školy zajímavou módní přehlídkou. K vidění byly modely, které vytvořili sami 
ţáci v hodinách výtvarné výchovy různými technikami: vázanou batikou, malováním na hedvábí, kresbou na textil a 
savováním. Jako modelky a modelové se představili Martin Mahovský, Lukáš Kalina, Mirek Hýsek, Nikola Kubešová, 
Denisa Procházková, Daniela Duchoňová, Blanka Skříčková, Jan Bělák, Jana Valoušková, Silvie Smíšovská, Monika 
Blaţková, Laura Janoušková a oba Patrikové Procházkové. O perfektní vzhled všech účinkujících se postarali kosmetičky 
Petra Juráková, Lucie Valášková a Kateřina Novotná.       Mgr. Petra Poklonová, komise výtvarné výchovy 

 
EXKURZE A VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO ŢÁKY – připomenutí alespoň některých z nich 
Beseda s horolezcem 
10. listopadu 2009 jsme pro ţáky osmých tříd připravili besedu se známým horolezcem, fotografem a cestovatelem panem 
Miroslavem Cabanem. V roce 2002 vystoupil bez pouţití kyslíkového přístroje na nejvyšší vrchol světa – Mount Everest. 
Jako první Čech a druhý po R. Mesnerovi zdolal na světě všech 7 nejvyšších vrcholů planety. Beseda proběhla v Městském 
kulturním klubu, kde nás autor prostřednictvím překrásných fotografií a vtipného komentáře seznámil se svým putováním 
po nejvyšších vrcholech sedmi kontinentů světa (projekt 7 Summit). Ţáci i vyučující hodnotili celou akci velmi kladně. 
              Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence 
20. výročí Sametové revoluce, historie města Ţidlochovice 
V posledních předvánočních dnech navštívili ţáci všech osmých a devátých tříd Městský kulturní klub v Ţidlochovicích. V 
těchto prostorách na ně čekala expozice k 20. výročí Sametové revoluce a historie města. Prostřednictvím fotografií, 
výstřiţků z novin nebo hist. dokumentů jim tak byl přiblíţen rok 1989. Velký ohlas měly i snímky dokumentující urbanistický 

vývoj a pokrok Ţidlochovic.         Mgr. Dagmar Měřínská, komise dějepisu 
Pravěk Moravy, Keltové na Moravě 
27. ledna proběhla pro ţáky šestých tříd dějepisná exkurze do Moravského zemského muzea v Brně na téma Pravěk Moravy 
a Keltové na Moravě. Tato expozice zachycovala nejdelší, téměř jeden milion let trvající dějiny vývoje lidské pospolitosti. 
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Ţáci zde mohli shlédnout modely pravěkých obydlí, kostrové hroby, venuše, předměty keltské společnosti a mnoho dalšího. 
Exkurze byla dětmi velmi kladně ohodnocena a nám se potvrdilo, ţe není nad smyslová poznání. 
           Mgr. Dagmar Měřínská, komise dějepisu 
Dopravní výchova pro účastníky silničního provozu 
26. ledna jsme uspořádali besedu pro ţáky 9. ročníku s pracovníky Policie ČR, oddělení prevence Brno. Beseda byla 
zaměřena zejména na mladé řidiče motocyklů, na nebezpečí řízení pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních látek a na 
jejich zjišťování. Její součástí byla i zajímavá prezentace statistik a číselných údajů dopravní nehodovosti na okrese Brno – 
venkov. Na základě zpětné vazby od ţáků povaţujeme besedu za přínosnou a těšíme se na další spolupráci s Policií ČR.  

      Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence 

 
SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY NAŠÍ ŠKOLY 1. POLOLETÍ 2009/2010 
1. 10. 2009 naše druţstvo starších ţáků obsadilo 2. místo na okresním finále fotbalu ZŠ ve Vranovicích. Soutěţe se 
účastnilo celkem 18 školních druţstev našeho okresu. Druţstvo hrálo ve sloţení Ondřej Kratochvíl, Jiří Sklenář, Jakub 
Jeřábek, Eduard Dvořák, Jakub Dvořák, Michal Torčík, Dominik Hodač, Martin Boháč, Oldřich Hloţek, Jakub Dvořáček, 
Martin Böhm, Marek Šichtanec, Jan Gerlinger, Jan Horčička, Jan Bělák a Stanislav Kolíšek.  
9. 10. 2009 dobře reprezentovali naši školu i atleti na okresním finále v přespolním běhu „Ţelešická růţe“. V kategorii 
starších ţákyň druţstvo ve sloţení Karolína Schimmerlová, Dominika Pristašová, Kristýna Bártlová, Barbora Trojanová 
obsadilo velmi pěkné 2. místo. Druţstvo mladších a starších ţáků obsadilo shodně 5. místo. Z jednotlivců se nejlépe umístila 
Karolína Schimmerlová, která v konkurenci 37 starších ţákyň obsadila 2. místo.  
Velmi pěkného úspěchu dosáhly naše florbalistky. Nejprve druţstvo mladších ţákyň získalo v okresním finále 
v konkurenci 6 druţstev 3. místo (10. 11. 2009 – Těšany). O dva dny později druţstvo starších ţákyň posílené nejlepšími 
hráčkami mladších ţákyň obsadilo v okresním finále opět 3. místo a to v konkurenci 10 druţstev. Na úspěchu se významně 
podílela děvčata Lucie Šťastná, Daniela Šťastná, Veronika Králová, Pavlína Hodecová, Kristýna Kobzová, Denisa 
Procházková, Daniela Schmidtová, Adéla Slámová, Nikola Vošmerová, Karolína Růţičková, Dominika Pristašová, Lucie 
Petrlová, Anna Schillerová, Nikola Kubešová a Denisa Procházková.  
13. 11. 2009 se uskutečnilo v Ivančicích okresní finále šplhu ZŠ. Naše druţstvo obsadilo 6. místo ve sloţení Lucie 
Ustohalová, Jan Filip Houser, Eliška Kovaříková, Ondřej Haňka, Jan Moravec, Jana Horčičková, Simona Morávková a 
Miroslav Hamerlík. Celkově se soutěţe zúčastnilo 20 školních druţstev. 
2. 12. 2009 se uskutečnilo v Brně krajské finále v silovém čtyřboji ZŠ. Naše druţstvo ve sloţení Tomáš Lang, Miroslav 
Hýsek, Marek Šichtanec, Jan Horčička obsadilo v konkurenci 10 druţstev velmi pěkné 3. místo. Této soutěţe se naše škola 
pravidelně účastní a vţdy naše druţstvo skončilo na stupních vítězů. A připomeňme si, ţe i v dlouhodobých tabulkách drţí 
v trojskoku z místa republikový rekord Richard Ivičič výkonem 890 cm a tentýţ bývalý ţák naší školy stále drţí 3. nejlepší 
čas ve šplhu na laně bez přírazu výkonem 2,96 sec.               Mgr. Ladislav Budík, komise tělesné výchovy 

 
LVK DOLNÍ MORAVA 2010  
Dolní Morava a penzion Moravanka poblíţ SKI areálu Větrný vrch se nám staly opět po roce místem pobytu pro lyţařský 
výcvikový kurz 7. tříd ZŠ Ţidlochovice. Na týdenní pobyt se vydalo celkem 42 ţáků, 3 instruktoři (Mgr. Lukáš Přichystal, 
Mgr. Radka Ondrůjová a Mgr. Petra Poklonová) a spolehlivá opora kurzu zdravotnice Lenka Brázdová. Předpověď počasí 
slibující obrovské mrazy se naplnila, ale neustále svítící sluníčko nám všem dodávalo sílu. Třpytící se sníh, perfektně 
upravené sjezdovky a sluníčko napomáhaly k bezproblémové výuce a dodávaly optimizmus především začínajícím lyţařům.  
O masivu Kralický Sněţník a bezpečném pobytu na horách nám pan Gracias z horské sluţby Sněţník krásně popovídal a 
promítl video dané oblasti. Tradiční závody ve slalomu proběhly za velmi hustého sněţení. Vítězi mezi lyţaři se celkově stali 
Jan Jeřábek a Daniela Schmidtová, vítězi ve 2. druţstvu František Kozina a Kristýna Kobzová a mezi úplně začínajícími 
lyţaři Štěpán Chalupa a Petra Mahovská. Nejlepší karnevalový převlek měly holky z 8. třídy s názvem „Mrtvá svatba„ 
(Kristýna Bartlová, Barbora Trojanová a Denisa Kozlová). Kurz byl hodnocen dle chování a kázně ţáků za nejlepší 
z pohledu vedoucího, ale zároveň se také pyšní větou „Nejumrčenější děti na svahu“, neboť pracovní morálka dětí je rok od 
roku horší a horší. Děti nejsou zvyklé na celodenní pobyt na vzduchu spojený s fyzickou aktivitou, pravidelný reţim je 
unavuje. Problém s oblékáním do mrazů je hrozivý, a také schopnost vyrovnat se s problémy je mizivá. Je potřeba 
s problémy bojovat a ne se hned vzdávat. Příští rok opět na Dolní Moravě, ahooojjjj! 
             Mgr. Lukáš Přichystal, vedoucí lyţařského kurzu 
Školní atletický klub (ŠAK Ţidlochovice) 
ŠAK Ţidlochovice od září 2009 jiţ není jen atletika pro 2. stupeň, ale velmi dobře funguje atletická přípravka pro děti 2. - 5. 
třídy. Nejmenší atleti se s atletikou seznamují pouze formou různých soutěţivých her, obratnostních cvičení a cvičení na 
gymnastickém nářadí. Pravidelně se tréninků v úterý a ve čtvrtek účastní celkem 21 dětí ze Ţabčic, Hrušovan u Brna, 
Unkovic, Vojkovic a Ţidlochovic. Mladí atleti se jiţ zúčastnili tří závodů a přivezli si 1x 1. místo (Gabriela Kolegarová) a 1x 
3. místo (Adélka Kelblová). V rámci celorepublikového projektu jsme podporování Českým atletickým svazem. 
Atletika na 2. stupni probíhá 3x týdně a jednotlivých tréninků se účastní 4 - 10 atletů. Mezi nejpilnější v tréninku a 
nejúspěšnější na sportovištích patří Dominika Pristašová, Karolína Schimmerlová, Barbora Trojanová, Alena Horáková a 
Jakub Jeřábek. Na podzim jsme se zúčastnili soustředění na Štrbském Plese ve Vysokých Tatrách. Holky Karolína a 
Dominika získaly s hostujícím klubem AC Moravská Slávie Brno 3. místo v Mistrovství Moravy a Slezska v soutěţi druţstev 
mladších ţákyň. V celoročních tabulkách Moravy a Slezska patří Dominice Pristašové v běhu na 60 m př. – 6. místo!!!, 
300 m – 8. a v pětiboji 9. místo. Janu Jeřábkovi v běhu na 300 m – 16. místo a Jakubu Jeřábkovi v běhu na 150 m – 20. 
místo.                  Mgr. Lukáš Přichystal, vedoucí ŠAK 


