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Vážení rodiče, příznivci školy, děvčata a chlapci, 
 
Zahájili jsme školní rok 2007/08. Srdečně mezi námi 

vítáme zejména nové žáky 1. a 6.ročníku.  
Ve zpravodaji se seznámíte se studijními a sportovními 

úspěchy našich žáků, s výsledky ostatních soutěží, seznámíme vás 
se zajímavými výtvarnými i dalšími pracemi žáků naší školy. 

V tomto zpravodaji najdete výsledky soutěží za 2.pololetí 
loňského školního roku, zhodnocení studijních výsledků a výhled 
do dalšího školního roku. 

Všem žákům přejeme ve školním roce hodně studijních 
úspěchů. 

 
Školní rok 2006/07 v několika údajích a číslech: 

Během 1. a 2.pololetí bylo hodnoceno 5 žáků druhým stupněm a 1 žák 3.stupněm 
z chování. V průběhu školního roku bylo žákům uděleno celkem 202  napomenutí třídního učitele 
(z toho 12 na 1.stupni), 67 důtek třídního učitele (z toho 1 na 1.stupni) a 25 důtek ředitelky školy. 
Během školního roku  bylo uděleno celkem 773 pochval.  

V průběhu školního roku žáci zameškali 69497 hodin omluvených a 178 hodin byla 
absence neomluvená. 

V rámci mimoškolní činnosti jsme žákům nabídli činnost ve 36 zájmových kroužcích, do 
jejichž práce se zapojilo 485 žáků, z toho 9 zájmových útvarů se 172 žáky  pracovalo na 1.stupni. 
Celkové hodnocení a klasifikace žáků na konci školního roku: 
 

 
Ročník 

Počet  
žáků 

Prospělo  
s vyznam. 

 
Prospělo 

 
Neprospělo 

 
Opakují 

1. 22 22 0 0 0 

2. 31 29 2 0 0 

3. 27 22 5 0 0 

4. 31 21 10 0 0 

5. 20 10 10 0 0 

Celkem  
 I . stupeň 

 
131 

 
104 

 
27 

 
0 

 
0 

6. 99 24 73 2 2 

7. 119 19 96 4 1 

8. 125 21 97 7 1 

9. 118 29 89 0 0 

Celkem  
 II. stupeň 

 
461 

 
93 

 
356 

 
13 

 
4 

Celkem za 
školu 

 
592 

 
197 

 
383 

 
13 

 
4 

 
S vyznamenáním prospěli na konci školního roku 2006/07 žáci: 
(žáci označení *  prospěli se samými výbornými) 
1.tř. Bayerová Patricie*, Filouš Pavel*, Chovanová Sára, Janáčková Markéta* , Kleibl 

Matěj* , Králová Barbora* , Krišpínová Marcela, Kříž Daniel*, Kuglerová Dominika* , 
Látalová Tereza*, Mašková Barbora*, Motlí čková Klára* , Moudrý Daniel* , Piterna 
František, Pirožková Pavlína*, Skreplová Lucie*, Surmanová Sandra*, Šup Jan*, 
Šmíd Ondřej* , Vagner Michal* , Válková Lenka* , Víšová Monika* 

2.A Drahonský Libor, Fait Tomáš, Fejtová Karolína, Hofmannová Anita*, Jakubcová 
Klára*, Klement Martin* , Lvovská Tatiana*, Michalčíková Denisa*, Podborský Jan, 
Schınwälderová Zuzana*, Srncová Veronika*, Světničková Monika* , Šrotová 
Denisa, Vašíček Filip* , Habartová Leona; 

2.B Gajda Michal, Gola Petr, Hausknechtová Jana, Horák Rostislav*, Jelínková Veronika, 
Berková Daniela, Kotlánová Markéta*, Krej čiříková Denisa*, Kubíčková Nikola*,  
Majkutová Petra* , Nováková Monika*, Pavlíčková Petra, Svoboda Adam, Šotnarová 
Tereza*, Fialová Bára; 

3.tř. Blumajerová Anna* ,  Doležal Martin, Drabálek Tomáš, Dvořáková Veronika*, Gala 
Štěpán*, Kejř David* , Knıtigová Monika*, K řížová Gabriela, Kugler Jan*, Kurcová 
Nikola,  Mahovská Kristýna*,  Michálek Dalibor,  Ml čák Marek*,  Motlí ček David*, 
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Nekvapilová Barbora*,  Otáhalová Kateřina*, Polák Dominik*,  Rubešová Ivana*, 
Ryšavý Jan, Tomanová Adéla*,  Ustohalová Lucie*, Vitulová Kristýna, Víšová Denisa; 

4.tř. Birknerová Klára, Brabcová Martina, Brym Daniel*, Freyová Veronika*, Hrazdilová 
Šárka, Ivičič Tomáš, Kalwodová Markéta*, Karhánková Magda* , Kleinová 
Karolína* , Kleinová Nicole*, Kobzová Kristýna, Kugler Karel*, Majkut Radek, 
Majkutová Tereza*, Osička Jan*, Otýpka Marek*,  Palášek Zbyněk, Reim Filip, 
Skoupá Zdena, Podborský Tomáš, Tran Duc Viet*; 

5.tř.:  Bartlová Kristýna, Forejtek Petr*, Foronda Melánie Conde, Kleinová Žaneta*, 
Michalčíková Lucie*, Ondrušová Dominika*, Remundová Karolína*,  Šmídová 
Pavlína*, Večeřová Lenka, Zbořilová Alena*; 

 

 
 

6.A Strava Svatopluk, Vernerová Nikola; 
6.B Doležalová Klára, Domesová Michaela, Hýsek Miroslav, Janoušková Laura, Klecl 

Martin, Novotná Kateřina, Novotný Patrik, Procházka Patrik; 
6.C Berková Šárka, Duchoňová Daniela, Funk Vít, Kugler Jan, Kugler Radek* , Procházková 

Denisa, Skřičková Blanka, Světnička Michal*; 
6.D Černohorský Petr, Chudá Barbora, Mahovský Martin, Morávková Simona, Sekaninová 

Nikola,  Valášková Lucie*; 
7.A Fritsch Karel , Ustohal Lukáš; 
7.B Glocová Michaela, Havlíčková Nikola, Mahovská Sabina; 
7.C Kopřivová Veronika* , Nováková Šárka, Schmídová Žaneta, Šmerda Daniel; 
7.D Bartlová Monika, Štanclová Tereza, Wagnerová Nina; 
7.E Hájková Erika, Janek Michal, Kozák Vladimír, Surman Filip, Škardová Lucie, Španielová 

Renata, Vykoukalová Michaela; 
8.A Frıhlichová Nikola, Machala Adam, Měřínská Klára; 
8.B Bartlová Šárka, Jelínková Veronika, Matoušková Anežka, Krišpín Jan* ; 
8.C Nejedlíková Lenka, Rulák Ondřej, Urbánková Bronislava,  Zajícová Romana*; 
8.D Chalupa Filip* , Kobzová Veronika, Navrátilová Petra, Zekl Lukáš*; 
8.E Beránková Ludmila, Haňková Simona, Hložková Jitka, Pospíšilová Iveta*, 

Schimmerlová Dana, Singerová Zuzana*; 
9.A Bartlová Lenka,  Brzobohatá Anna, Langová Eliška,  Tomanová Andrea; 
9.B Bıhmová Monika, Buchtela Michal, Kubánková Barbora, Odložilíková Julie, Říhová 

Kamila, Žáková Michaela; 
9.C Crhan Denis, Černá Simona, Frıhlich Pavel, Hýblová Jana,  Nerudová Veronika, Zajíc 

Jan; 
9.D Čupa Jan, Doleželová Lenka, Hýblová Petra, Jonas Pavel, Kopřivová Petra*, Minařík 

Petr, Peterková Miroslava, Nejedlíková Monika, Šichtancová Jitka; 
9.E Jedličková Monika, Lupačová Adéla, Sklenářová Kamila, Soukopová Pavla. 
 

 
 
 

Co se do loňského zpravodaje nevešlo: 
 

20.2.2007 se 11 žáků 6.ročníku zúčastnilo školního kola matematické soutěže Pythagoriáda. 
Výsledky: 1. Patrik Procházka, 6.B 
  2.  Martin Bohatý, 6.D 
   Martin Klecl, 6.B 
   Radek Kugler, 6.C 
   Michal Světnička, 6.C 

3. Lukáš Kalina, 6.B 
21.2.2007 se konalo školní kolo Pythagoriády pro žáky 7.ročníku. Zúčastnilo se ho 12 žáků 
s těmito výsledky: 
  1. Michal Janek, 7.E 
  2.-3. Filip Surman, 7.E 
   Lucie Škardová, 7.E 
 
22.2.2007 se sešlo 10 žáků 4.ročníku a 9 žáků 5.ročníku ze základních škol v Blučině, 
Hrušovanech, Přísnoticích a Židlochovicích, aby se v rámci ÚMS utkali na poli recitačním. 
A jak to dopadlo? 
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4.ročník: 1. Marie Pelikánová, ZŠ Blučina 
  2. Ivana Ryšavá, ZŠ Židlochovice 
   Ondřej Kučera, ZŠ Hrušovany 

3. Petra Mahovská, ZŠ Přísnotice 
5.ročník: 1. Petr Forejtek, ZŠ Židlochovice 
   Žaneta Kleinová, ZŠ Židlochovice 

2. Lenka Kozlová, ZŠ Přísnotice 
3. Dominika Glıknerová, ZŠ Hrušovany 

Pavlína Matoušková, ZŠ Blučina 

 
 

22.2.2007 soutěžili v recitaci také žáci 6.-9.ročníku. 
Výsledky: 1. Kamila Uminská, 6.B 

2. Šárka berková, 6.C 
3. Jana Šenkýřová, 8.C 

Eva Vágnerová, 6.A 
Soutěže se zúčastnilo celkem 14 žáků. 
 
8.3.2007 proběhlo v sokolovně v Židlochovicích okrskové kolo v basketbalu chlapců. Družstvo ZŠ 
Židlochovice obsadilo 1.místo a postoupilo do okresního finále v Tišnově. Nejúspěšnějšími střelci  
byli:  

Petr Šenkýř, 9.D   8 bodů 
 Rudolf Lánik, 9.D  8 bodů 
 Dominik Mimochodek, 8.E 7 bodů 
 David Furch, 9.A   4 body 
 Daniel Strava, 9.A  3 body 
 

 
7.3.2007 se 18 žáků 8.ročníku zúčastnilo školního kola (laboratorní úkol) 
biologické olympiády s těmito výsledky: 
  1.  Hana Nechvátalová, 8.B 
  2. Lenka Ježková, 8.A 
   3.  Kateřina Čukanová, 8.B 

 
13.3.2007 se v Hrušovanech konalo okrskové kolo v halovém fotbale ZŠ. Soutěže se zúčastnilo 
celkem 7 fotbalových družstev našeho okrsku. Naši chlapci obsadili celkově 4.místo. 
 
16.3.2007 se 152 žáků 2.-9.ročníku zapojilo do celostátní matematické soutěže Klokan 
v kategoriích Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet s těmito výsledky: 

Cvrček:  1. Denisa Krejčiříková, 2.B 
    2. Bára Fialová, 2.B 
    3. Jan Kugler, 3.tř. 

Klokánek: 1. Alena Zbořilová, 5.tř. 
    2. Karolína Remundová, 5.tř. 
    3. Petr Forejtek, 5.tř. 

Benjamín: 1. Lucie Škardová, 7.E 
    2. Michal Světnička, 6.C 
    3. Žaneta Schmidová, 7.C 

Kadet:  1. Iveta Pospíšilová, 8.E 
    2. Filip Chalupa, 8.D 
    3. Veronika Urbánková, 9.E 
 
28.3.2007 se čtyři žáci 4.třídy zúčastnili městského kola matematické soutěže Žabák v Brně na ZŠ 
Sirotkova. Mezi 251 zúčastněnými žáky byli všichni úspěšnými řešiteli s následujícím umístěním: 
   5. David Tran Duc  9. Karel Kugler  
   8. Marek Otýpka   17. Radek Majkut 
 
28.3.2007 se konal 3.ročník školního kola postupové soutěže Paragraf 11/55. Probíhá ve všech 
krajích České republiky několik let a má za úkol seznámit žáky základních škol s nejdůležitějšími 
zákony.  Soutěže   se  zúčastnilo  celkem  pět  pětičlenných  družstev  ze   všech   osmých  tříd.  Po 
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obtížných pěti kolech, kdy se stav dramaticky měnil, vyhrálo družstvo 8.E ve složení Jitka 
Hložková, Simona Haňková, Iveta Pospíšilová, Patrik Drobílek a Dominik Mimochodek, na 
2.místě skončila 8.C a na 3.místo překvapivě spadlo velmi zdatné družstvo 8.D třídy. Na 4. a 
5.místě se umístila družstva 8.A a 8.B. Vítězné družstvo postupuje do oblastního kola 
v Pohořelicích. 
 
29.3.2007 závodili žáci 7.ročníku v rámci okrsku ve sportovní gymnastice – gymnastickém 
trojboji. Kromě družstva chlapců a dívek naší školy se ho zúčastnila družstva chlapců ze ZŠ 
Těšany a Modřice. Soutěžilo se v sestavách z akrobacie, na hrazdě a v přeskoku přes kozu našíř. 

Naši chlapci obsadili až 3.místo. 
Soutěž děvčat postrádala konkurenci, soutěžila tedy jen naše děvčata mezi 
sebou. Ze sedmi zúčastněných se umístila na 1.místě Michaela Glocová ze 
7.B, 2.místo obsadila Kateřina Chramostová ze 7.A, 3.místo patřilo Ivetě 
Pátíkové ze 7.B. 
 
30.3.2007 se v Tišnově konalo okresní finále basketbalu v chlapecké kategorii 
8. a 9.tříd. Našim chlapcům se v této soutěži mnoho nedařilo a obsadili 
5.místo. 
 

3.4.2007 závodilo družstvo dívek 7.ročníku v okresním kole sportovní gymnastiky ve Šlapanicích. 
Utkaly se ve cvičení na hrazdě, v akrobacii a v přeskoku-skrčce-přes kozu našíř. Pocit 
odpovědnosti i nervozita svazovaly děvčatům ruce, místy i nohy. Se svými výkony nebyly dívky 
příliš spokojené. O to větší byla jejich radost, když při vyhlašování výsledků převzaly pohár za 
3.místo. Školu reprezentovaly: Iveta Pátíková a Michaela Glocová ze 7.B, Katka Chramostová ze 
7.A, Zuzana Švehlíková a Renata Táborská ze 7.E. 
 
4.4.2007 změřili svoje vědomosti žáci 8. a 9.ročníku v okresním kole fyzikální olympiády. 

Výsledky kategorie F – žáci 8.ročníku: 
    7. Iveta Pospíšilová, 8.E 
    13. Bronislava Urbánková, 8.C 
    15. Vladimír Vala, 8.C 
   
 

      Výsledky kategorie E – žáci 9.ročníku: 
                              9. Michal Hracho, 8.B 
                12. Pavel Jonas, 9.D 

                                       22. Simona Černá, 9.C 
 
18.4.2007 se v Pohořelicích konalo oblastní kolo soutěže Paragraf 11/55, kam postoupilo naše 
úspěšné družstvo třídy 8.E. Za velké podpory svých spolužáků v něm po napínavém boji zvítězilo 
a postoupilo do krajského kola. 
 
18.4.2007 se družstvo chlapců 4.-5.ročníku zúčastnilo soutěže Mc Donald´s 
Cup ve fotbalu. Chlapci se snažili podat co nejlepší výkon, přesto skončili na 
3.místě za trénovanými družstvy ZŠ Žabčice a Hrušovany.  
Školu reprezentovali Karek Kugler, Ondřej Kratochvíl, Tomáš Podborský, 
David Tran Duc Viet, Filip Reim (4.tř.), Tomáš Drabálek (3.tř.), Petr 
Drabálek, Filip Švarc, Michal Janák a Eva Peterková (5.tř.). Poděkování patří 
panu Petru Drabálkovi a panu Zdeňku Reimovi za pomoc při akci. 
 
19.4.2007 soutěžilo celkem 33 dětí 1.-3.ročníku v recitaci. Kromě žáků naší školy se soutěže 
zúčastnili také žáci ze základních škol v Blučině, Přísnoticích, Unkovicích, Hrušovanech a 
Vojkovicích. 
Umístění žáků ZŠ Židlochovice: 

1.ročník: 1. Tereza Látalová 
             Matěj Kleibl 

2.ročník: 3. Martin Klement 
3.ročník: 1. Adéla Tomanová 

    2. Ivana Rubešová  
 
V neděli 22.dubna 2007 uspořádalo Sdružení Židlochovice ve spolupráci se Sdružením rodičů při 
ZŠ Židlochovice a Městem Židlochovice VIII.ročník BĚHU ZDRAVÍ se Všeobecnou zdravotní 
pojišťovnou. Z naší školy se akce zúčastnilo na 60 žáků a vyučujících. Naše děti si vedly v 
konkurenci ostatních zúčastněných velmi dobře. Vítězové byli odměněni věcnými cenami, všichni 
dostali  drobné  upomínkové  předměty,  nechybělo  ani občerstvení. Ceny vítězům předal hejtman 
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Jihomoravského kraje pan Juránek. Díky dobré organizaci a příjemnému 
počasí se celá akce vydařila. 
Umístění žáků ZŠ Židlochovice: 
Přípravka dívky – nar. 1998 a ml.:            1. Kristýna Vitulová, 3.tř. 
                                                                   2. Kateřina Otáhalová, 3.tř. 

                                                     3. Petra Majkutová, 2.B 
Přípravka chlapci – nar. 1998 a ml.:        1. Filip Vašíček, 2.A 
              2. Adam Svoboda, 2.B 

       3. Petr Gola, 2.B 
Mladší dívky – nar. 1997-1996:  1. Magda Karhánková, 4.tř. 

       2. Barbora Nekvapilová, 3.tř. 
       3. Tereza Majkutová, 4.tř. 

Mladší chlapci – nar. 1997-1996:  1. Karel Kugler, 4.tř. 
       2. David Motlíček, 3.tř. 
       3. Radek Majkut, 4.tř. 

Mladší žákyně – nar. 1995-1994:  1. Gabriela Bádrová, 6.B 
       2. Eliška Kelblová, 6.B 
       3. Marie Tancerová, 6.D 

Mladší žáci – nar. 1995-1994:  1. Marek Šichtanec, 6.B 
       2. David Klecl, 6.B 
       3. Michal Janák, 8.B 

Starší žákyně – nar. 1993-1992:  1. Renata Táborská, 7.E 
       2. Anežka Matoušková, 8.B 
       3. Michaela Hýsková, 8.D 

Starší žáci – nar. 1993-1992:  1. Alexander Janeba, 7.E 
       2. Libor Ďásek, 8.C 
       3. Tomáš Růžička, 8.C 
 
23.4.2007 reprezentovala školu Lenka Ježková z 8.A v okresním kole biologické olympiády, kat. 
C. Ve Zbýšově, kde soutěžilo 31 soutěžících, obsadila 16.místo.  
 
25.4.2007 se naše školní fotbalové družstvo zúčastnilo v Modřicích okrskového turnaje 
v minifotbale. Za účasti dalších tří družstev – ZŠ Modřice, ZŠ Těšany a Gymnázia Židlochovice 
podalo naše omlazené družstvo velmi pěkný výkon a obsadilo celkově 2.místo po jediné porážce 
od vítěze turnaje ZŠ Modřice 1:3. 
Naši školu reprezentovali: Denis Crhan, Marek Fiala a Jan Zajíc z 9.C, Lukáš Peterka z 8.B, Jan 
Dufek a Kamil Hovězák z 8.C, Dominik Mimochodek z 8.E, Marek Buc, Marek Ferenci a Vojtěch 
Schiller ze 7.A, Marek Šichtanec ze 6.E. 
 
4.5.2007 se v Hrušovanech konalo okrskové kolo ve vybíjené žáků 4.-5.tříd. Naše družstvo se 
umístilo na 2.místě ze 4 zúčastněných družstev. Naši školu reprezentovali: Tomáš Ivičič, Tomáš 
Podborský, Zbyněk Palášek, Karolína Kleinová, Ondřej Kratochvíl, Daniel Brym, Magda 
Karhánková, Filip Reim (4.třída), Petr Forejtek, Petr Drabálek, Michal Janák, Eva Peterková 
(5.třída). 
 
10.5.2007 se v Tišnově zúčastnila naše družstva chlapců a dívek okresního finále v atletickém 
čtyřboji základních škol. Družstvo dívek ve složení Klára Měřínská, 8.A, Anežka Matoušková, 
8.B, Simona Haňkavá, 8.E, Jana Hýblová a Simona Černá, 9.C obsadilo mezi 6 dívčími družstvy 

pěkné 4.místo. Nejlepší výkon podala Klára M ěřínská, která ve skoku 
dalekém obsadila 1.místo a v běhu na 60 m 2.místo, Jana Hýblová obsadila 

2.místo ve vrhu koulí.  
Většího úspěchu dosáhlo družstvo chlapců, které ve složení Jiří Suchánek, 9.E, 

Miroslav Vacek, Martin Čermák, Jan Drobílek, 9.D obsadilo celkově 2.místo. 
Nejlepšího výkonu dosáhl Miroslav Vacek, který v běhu na 60 m a v běhu na 

1000 m obsadil vždy 3.místo. 
 
11.5.2007 absolvovali žáci 2. a 3.ročníku na závěr plaveckého výcviku 
závody v plavání. Naše družstvo obsadilo mezi 18 školami 3.místo. 
Z jednotlivců byla nejlepší Petra Majkutová (2.B), která ve finále dosáhla na 
3.místo mezi 40 závodnicemi. 10.místo patřilo Kristýně Pelouškové (3.tř.). 
Mezi 34 chlapci 2.-3.tříd obsadil Petr Gola (2.B) 12.místo a David Kejř 
(3.tř.) 17.místo.  
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14.5.2007 se naše úspěšné družstvo 8.E třídy utkalo v krajském kole soutěže Paragraf 11/55 v 
Dolních Kounicích. V čele s kapitánkou Ivetou Pospíšilovou se po pěti vyčerpávajících kolech 
umístili na velmi pěkném 4.místě, když lepší umístění jim uniklo velmi těsně.  
Soutěž očima žáků: 

„Soutěž Paragraf 11/55 je hlavně o dodržování zákonů a předpisů. Naše třída 8.E se 
zúčastnila soutěže, stejně jako ostatní 8.třídy. 

1) Ve školním kole to bylo velice zajímavé do posledního kola. Pořád se nevědělo, kdo bude 
reprezentovat naši školu v okresním kole. Po velké práci a námaze zvítězila třída 8.E. A 
ta se zúčastnila oblastního kola. 

2) Oblastní kolo se konalo v Pohořelicích 18.dubna 2007. proti sobě se utkalo 5 týmů. My, 
jako ZŠ Židlochovice, jsme vedli už od samého začátku. Sem tam byly nějaké chyby, ale 
stejně jsme dokázali udržet odstup od ostatních. Soutěžícím v našem týmu bylo víc než 
jasné, že určitě postoupí ZŠ Pohořelice, ale k velkému údivu se tak nestalo. Vítězství bylo 
naše!!! A tak jsme postoupili do krajského kola. 

3) Krajské kolo se konalo 14.května 2007 v Dolních Kounicích. Zde panovala 
úžasná atmosféra jak v publiku, tak na pódiu. V 1.kole soutěže jsme doslova 
„zaspali“, úplně zbytečné chyby, za které jsme ztráceli body. Bohužel jsme 
nedokázali „dohnat“ černý tým. A tady naše cesta soutěží skončila. Ale i přes 
smutek a rozčílení bychom mohli být hrdí, protože jsme první třída, která se 
dostala až do krajského kola. 
Soutěž byla dobře připravená, jak po stránce technické, tak i organizační.“ 

Petr Griebler, 8.E 
 
 „Když se řekne slovo paragraf, vybavím si zákony, např. nejezdit na červenou, nekouřit 
na zakázaných plochách, prodávat cigarety a alkohol osobám mladším 18 let atd. 
 V oblastním kole se takové věci vyskytovaly hodně. Naše družstvo mělo např. odpovědět 
na otázku kde se smí a nesmí kouřit, ale i na různé zapeklité otázky. V oblastním kole nám přálo 
štěstí a vyhráli jsme. V kole krajském už to tak lehké nebylo. Bylo tam sedm družstev a měli jsem 
velkou konkurenci. prohráli jsme o pouhé 3 body, ale v soutěži nejde o to  vyhrát, ale alespoň se 
zúčastnit. 
 Naše zážitky byly dobré, mně osobně se tam moc líbilo, hlavně kvůli tomu, že jsme se 
nemuseli učit. Do krajského kola s námi jeli i účastníci školního kola. Myslím si, že z těch všech 
škol jsme asi povzbuzovali nejlépe.  
 Naše družstvo ve složení Iveta, Jitka, Simona, Patrik a Dominik si vedlo dobře. Myslím, že 
naše družstvo bylo nervózní, ale určitě ne nejhorší.“ 

Dana Schimmerlová, 8.E 
 
 „... Soutěž už byla v plném proudu, všichni si drželi ruce a s napětím sledovali počet 
bodů. Oči těkaly po tabulce. Přes celý sál přelétla vlna jásotu. Výsledky prozrazovaly umístění 
všech hráčů. Všichni tleskali, mávali, křičeli, zvedali vlajky a transparenty, aby povzbudili hráče 
ze svého týmu. Moderátor četl „první se umístili černí, na druhém místě skončili oranžoví, ...“ Při 
vyvolání jednotlivých týmů se ozvalo bubnování. Proudy zvuku a křiku vibrovaly všemi těly, potily 
se ruce. Ve vzduchu bylo cítit napětí. 
 A je tu další kolo. Všichni se zatajeným dechem poslouchají, o co se jedná. „Soutěžící 
mají na stole kartičky s čísly od 15 do 20...“ A znovu potlesk, tentokrát větší, všichni jedou 
z posledních sil, dávají do toho všechno, svoji víru. Každý z diváků doufá ve svůj tým. Dupeme. 
Bušíme do židlí. Z pódia se na nás dívají naši hráči, stejně překvapení jako my. Cítíme s nimi. Jak 
by bylo nám tam nahoře, ozařováni světly a pozorováni diváky, jejichž rachot je slyšet až k nim. 
Dívají se na nás a nacházejí v nás oporu. Je slyšet výkřiky našeho družstva. Nadšení lomcuje 
s diváky jako bouřka se stromy.  
 A když už odcházíme se čtvrtým místem, ve všech zůstala hrstka toho nadšení a výskotů. 
Tato soutěž jako by nás sblížila. Jako kdybychom tam v sále byli jedno velké jásající těleso!“ 

Zuzana Singerová, 8.E 
 

17. a 18.5.2007 se představili naši žáci rodičům a veřejnosti s představením 
školní akademie, která dostala název „Možná přijde i kouzelník aneb www.skola 
v pohode.cz“. Všichni žáci se připravovali na vystoupení velmi odpovědně a na 
výsledku to bylo znát. K úspěchu rozhodně přispělo i krásné prostředí 
zrenovované židlochovické sokolovny. První představení viděli na generálce 
spolužáci účinkujících: 
„ ... když nastoupila 9.C se scénkou Super star, smála jsem se tak, až mi tekly 
slzy ...“ 
„ ... ale mohlo tam být ještě více vystupujících, ale někomu se nechtělo, tak se na 
to vykašlal, ale snad pak litoval, když to sklidilo tolik úspěchů ...“ 
„ ... obzvláště se mi líbilo vystoupení judistů a David s tyčkami ...“ 
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„ ... akademie se mi moc líbila a mrzí mě, že se naše třída nezúčastnila ve společné scénce ... “ 
„ ... například 8.D nacvičovala s panem učitelem Kostkou přetvořenou pohádku O perníkové 
chaloupce. Jak jsem to slyšel, říkal jsem si, že pan učitel by mohl dělat moderní pohádky pro 
televizi ... “ 
„ ... mně osobně se nejvíce líbila 9.B, i když jsem z toho měla obavu, že to nebude nic moc, 
výsledek byl skvělý ... “ 
„ ... před třemi sty diváky, kteří mě bedlivě pozorovali, byl můj výkon ovlivněn nervozitou, ale i 
přes to jsem to dokázal ... “ 
„ ... letošní akademie byla skoro stejně dobrá jako ta minulá ... “ 
„ ... musím říct, že pan učitel Janča vypadal dokonale a měl by tak vypadat i v hodinách“ 
„ ... na kulisách jsme dělali celý půlrok v 7.třídě a v osmé jsme vymysleli text ... “ 
„ ... aerobicu se vystoupení povedlo, nevěřila jsem, že se to dokáží naučit ... “ 
„ ... dobrý byl kluk s tyčkami, když se mu to nepovedlo napoprvé, podruhé to bylo bez chybičky ... 
“ 
„ ... trojice moderátorů byla super. Na to, že nejsou nějak zkušení, to zvládli skvěle ... “ 
„ ... také obdivuji pohotovost pomocníků ... “ 
„ ... celý rok, co jsem se na akademii přihlásil, jsem si to vyčítal, bál jsem se, že tam budu stát a 
hrát před lidmi, ale čtvrté a páté vystoupení bylo úžasné, bavilo mě to a dokonce jsem se těšil ... “ 
„ ... úplně skvělé číslo měli sedmáci s Tour de France, bylo zábavné, takové propracované, no 
prostě bomba!!!“ 
„ ... Honza Jakš byl třešnička na dost dobrém dortu ... “ 
„ ... naše třída vynaložila veškeré úsilí, aby bylo vše perfektní ... “ 
„ ... ale pro všechny to bylo vyčerpávající, hlavně pro učitele, kteří museli všechno vymyslet a 
nachystat tak, aby to fungovalo ... “ 
„ ... jsem rád, že když jsem tu poslední rok, mohl jsem si zažít tuto hezkou akademii, jen škoda, že 
je moje poslední ... “ 
„ ... jsem velmi ráda, že jsem akademii viděla dvakrát, vždycky jsem odcházela s dobrým pocitem, 
že to mým spolužákům vyšlo... “ 
„ ... při našem představení jsme zjistili, jaký byl ohlas na akademii. Stačilo se podívat na paní 
zástupkyni Královou a paní ředitelku. Ty seděly v první řadě uprostřed a smály se prakticky celou 
dobu ... “ 
„ ... určitě bylo hezké na akademii vystupovat, protože byla kolem toho strašná sranda ... “ 
„ ... letošní akademie byla veselá, zajímavá a taková legrační... Taková, jaká má akademie být ... “ 
„ ... je škoda, že už je to za námi, protože mě to bavilo a bylo to vážně super a taky bych chtěla 
poděkovat všem učitelům, kteří pracovali na přípravě akademie ... “ 
 
Všem účinkujícím a vedoucím jednotlivých čísel, stejně tak jako těm, kteří se 
na přípravě a bezchybném průběhu podíleli, patří upřímné poděkování. 
 
18.5.2007 reprezentoval školu Michal Hracho z 9.B v krajském kole fyzikální 
olympiády a obsadil jako úspěšný řešitel celkově 13.místo.  
 
23.5.2007 se tři žáci 7.ročníku zúčastnili v Rosicích okresního kola fyzikální soutěže. Ve velké 
konkurenci žáků dalších základních škol a gymnázií byl zvlášť úspěšný Michal Janek (7.E), který 
obsadil výborné 2.místo. Dalšími úspěšnými řešiteli byli Filip Surman (7.E) a David Bıhm (7.D). 
 
23.5.2007 se na školním hřišti naší školy konalo za účasti 7 družstev okrskové kolo atletické 
soutěže Pohár rozhlasu mladších žáků a žákyň s těmito výsledky: 

Výsledky družstev – dívky:  2.místo Židlochovice „A“ 
     5.místo Židlochovice „B“ 

Výsledky jednotlivců:   
2.místo  Michaela Vykoukalová, 7.E (hod míčkem)   

 2.místo  Markéta Jahůdková, 7.A (skok vysoký)    
 3.místo  Renata Táborská, 7.E (běh na 60 m) 
 

Výsledky družstev – chlapci: 1.místo Židlochovice „A“ 
     5.místo Židlochovice „B“ 
 

Výsledky jednotlivců:   
1.místo  Vojtěch Schiller, 7.A (běh na 100 m) 
2.místo  Dominik Šťastný, 7.C (běh na 100 m) 
2.místo  Marek Ferenci, 7.A (skok vysoký) 
2.místo  Marek Buc, 7.A (skok daleký) 
2.místo  Jiří Balcar, 7.B (hod míčkem 
3.místo  Marek Ferenci, 7.A (běh na 60 m)  
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1.místo  Marek Ferenci, Tomáš Duchoň, 7.B, Marek Buc, 
Dominik Šťastný (štafeta 4 x 60 m) 

 
24.5.2007 se stejné soutěže zúčastnili starší žáci a žákyně. V soutěži dívek startovalo šest družstev, 
v soutěži chlapců 7 družstev. 

Výsledky družstev – dívky: 1.místo Židlochovice „A“ 
     4.místo Židlochovice „B“ 

Výsledky jednotlivců:   
1.místo  Klára Měřínská, 8.A (běh na 60 m) 
1.místo  Simona Černá, 9.C (běh na 800 m)  
2.místo  Simona Haňková, 8.E (běh na 800 m)  
3.místo  Petra Navrátilová, 8.D (běh na 800 m)  
2.místo  Alena Horáková, 8.D (skok vysoký) 
3.místo  Eva Goldová, 9.E (skok vysoký) 
3.místo  Jana Hýblová, 9.C (vrh koulí) 

 
Výsledky družstev – chlapci: 1.místo Židlochovice „A“ 

     4.místo Židlochovice „B“ 
Výsledky jednotlivců:   

1.místo  Martin Čermák, 9.D (běh na 60 m) 
1.místo  Jan Smolík, 9.C (běh na 1500 m) 
1.místo  Petr Šenkýř, 9.D (hod koulí) 
3.místo  Petr Griebler, 8.E (běh na 60 m) 
3.místo  Petr Griebler, 8.E (skok daleký) 
1.místo  Martin Čermák, Petr Griebler, Dominik 

Mimochodek, Jan Drobílek (štafeta 4 x 60 m)   

 
Po oba soutěžní dny jsme přivítali na našem závodišti děvčata a chlapce ze slovenského města 
Gbely. Zúčastnili se závodů, ale jejich výsledky nebyly započítány do oficiálního pořadí. 
Družstva mladších a starších chlapců a starších dívek postoupilo do okresního finále. 
 
24.5.2007 soutěžili chlapci a děvčata 4. a 5.ročníku v lehkoatletickém trojboji. Jejich soupeři byli 
stejně staří spolužáci ze ZŠ Přísnotice, Žabčice a Blučina. 

Výsledky chlapců, 4.tř.: 1.místo Filip Reim 
     2.místo David Tran 
     4.místo Jan Osička 

Výsledky dívek, 4.tř.: 5.místo Iva Nechvátalová 
     6.místo Magda Karhánková 

Výsledky chlapců, 5.tř.: 5.místo Filip Švarc 
     6.místo Michal Janák 

Výsledky dívek, 5.tř.: 7.místo Pavlína Šmídová  
 
29.5.2007 se družstva našich atletů zúčastnila v Brně okresního finále 
Poháru rozhlasu. V kategorii mladších žáků dosáhli naši chlapci  
výrazného úspěchu, když celou soutěž vyhráli a postoupili do krajského 
finále. Družstvo startovalo ve složení: Marek Ferenci,  Vojtěch Schiller  a 
Marek Buc (7.A), Jiří Balcar a Tomáš Duchoň (7.B), Dominik Šťastný a Lukáš 
Šandera (7.C), Petr Vaněk (7.D), Roman Schimmerle (7.E). Ještě před poslední 
disciplínou-během na 1000 m byli naši chlapci na 3.místě za favorizovanými družstvy ZŠ Tišnov a 
ZŠ Dolní Kounice a na 1.místo ztráceli 178 bodů. Ale strhujícím výkonem Vojty Schillera a 
Dominika Šťastného, kteří v tomto závodě obsadili 1. a 2.místo, naši chlapci celou soutěž vyhráli.  
Další výsledky: 
2.místo  Marek Ferenci, 7.A (skok vysoký) 
3.místo  Jiří Balcar, 7.B (hod míčkem) 
1.místo Marek Ferenci, Tomáš Duchoň, Marek Buc, Dominik Šťastný (štafeta 4 x 60 

m) 
Velmi dobrého výsledku dosáhlo i oslabené družstvo starších chlapců, když v silné konkurenci 
obsadilo 3.místo.  Spokojeni  jsme  byli se  3.místem   Petra  Šenkýře (9.D)  ve  vrhu koulí, ale i 
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s výkony ostatních chlapců, kteří příkladně bojovali o co nejlepší umístění a přitom si vytvořili 
řadu osobních rekordů, které mohou být příslibem pro příští rok: 
4.místo  Michal Buchtela, 9.B (skok vysoký) 
5.místo  Dominik Mimochodek, 8.E (skok daleký) 
5.místo  Miroslav Vacek, 9.D (běh na 60 m) 
6.místo  Petr Griebler, 8.E (skok daleký) 
6.místo  Tomáš Badin, 9.E (běh na 1500 m) 
Dvojnásob platí toto konstatování pro ještě více oslabené družstvo starších dívek, které obsadilo 
mezi 21 školami našeho okresu celkově 6.místo. 
Výsledky jednotlivců: 
3.místo  Klára Měřínská, 8.A (běh na 60 m)  
6.místo  Klára Měřínská, 8.A (skok daleký) 
6.místo  Simona Haňková, 8.E, (běh na 800 m) 
6.místo  štafeta 4 x 60 m 
 
5.6.2007 se naše družstvo mladších žáků zúčastnilo, jako vítěz okresního finále, krajského finále 
atletické soutěže Poháru rozhlasu v Břeclavi. I když naši chlapci získali o 100 bodů více než 
v okresním kole, stačil v silné konkurenci zisk 4035 bodů jen na celkově 8.místo v kraji. I toto 
umístění je však úspěchem, když vezmeme v úvahu, že celé soutěže se v kraji zúčastnilo na 200 
družstev. 
Za zmínku rozhodně stojí  výsledky jednotlivců: 
4.místo  Vojtěch Schiller, 7.A (běh na 1000 m) 
6.místo  Tomáš Duchoň, 7.B (skok daleký)  
7.místo  Marek Ferenci, 7.A (skok vysoký) 
6.místo Marek Buc, Marek Ferenci, Tomáš Duchoň, Dominik 

Šťastný (štafeta 4 x 60 m) 
 
12.6.2007 proběhl ve Vranovicích tradiční turnaj v kopané žáků základních škol „O pohár starosty 

Vranovic“ za účasti čtyř družstev. Naše fotbalové družstvo nezklamalo, potvrdilo 
výbornou výkonnost, když obsadilo 1.místo.  

O pohár starosty Vranovic soutěžila za účasti 5 družstev také naše děvčata ve 
volejbalu. Za svůj výkon převzala děvčata diplom a pohár za 3.místo. 

 
13.6.2007 se družstva našich žáků zúčastnila poprvé velkého nohejbalového turnaje ZŠ 

brněnských i mimobrněnských škol v Modřicích. Startovalo 6 družstev mladších a 
11 družstev starších žáků. V urputných bojích ve dvou skupinách uspělo hlavně naše 
družstvo „C“ hrající ve složení Josef Michalčík (8.A), Martin Kratochvíl (8.A) a 
Zdeněk Haněl (9.B). Celkově chlapci v turnaji obsadili 3.místo. Také další dvě 
družstva zanechala příznivý dojem. 
 
14.6.2007 byli v obřadní síni židlochovické radnice svými třídními učiteli 
představeni panu starostovi nejlepší vycházející žáci. Při pěkném slavnostním setkání obdrželi žáci 
pamětní listy a drobné upomínkové předměty. Za svoje studijní a další úspěchy byli vybráni: 
9.A Lenka Bartlová, Veronika Bıhmová, Anna Brzobohatá, Eliška 

Langová, Daniel Strava, Andrea Tomanová, Jaroslav Dvořák 
9.B Michal Hracho, Barbora Kubánková, Julie Odložilíková 
9.C Simona Černá, Veronika Nekudová, Jan Smolík, Sabina Urbancová 
9.D Lenka Doleželová, Petra Kopřivová, Monika Nejedlíková, Petr Šenkýř 
9.E Pavla Soukopová, Jiří Suchánek, Vladimír Červinek, Tomáš Badin, 

Monika Jedličková 
 

Zajímavou zkušenost udělali žáci 5.třídy na závěr jejich docházky na 1.stupni: 
Noc ve škole v 5.třídě 

V posledním školním týdnu v loňském školním roce  jsme se třídou konečně uskutečnili 
přenocování ve škole. Děti se na noc velmi těšily. Sraz všech byl v 18.00 před školou. Všichni 
museli mít spacák, karimatku, jídlo a pití na večeři a na snídani. Bylo pěkné počasí, tak jsme ještě 
vyrazili na procházku. Posedělo se na zahrádce u restaurace a potom jsme si šli na hřiště zahrát 
vybíjenou. Asi kolem dvacáté hodiny jsme se vraceli do školy. Děti si chystaly 
místečka na spaní. Spalo se v tělocvičně, někdo ležel na 
karimatce, jiný si vypůjčil žíněnku. Po přípravě jsme se sešli v naší třídě 
u interaktivní tabule, kde jsme si společně ukazovali všechny 
fotografie, které jsem za dva roky pořídila. Potom si děti pustily 
film. Kdo měl hlad, ještě si zobl něco ze svých zásob. Asi kolem 
desáté  jsme se odebrali do hajan. Nejhorší část akce přišla, 
všichni potichu štěbetali a ne a ne usnout. Asi za hodinku už byl ale 
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klid, mohla jsem tedy také spát. V noci nás všechny probudilo vykřikování Adama Smoly, 
kterému se něco zdálo, on spal úspěšně dál, my jsme se pokoušeli usnout znovu. 

Ráno jsme vstávali asi v 7 hodin, probíhala ranní hygiena, úklid tělocvičny a snídaně. Po 
vyučování šla celá třída na oběd do místní pizzerie, kde si každý pochutnal na velmi dobré pizze. 
Každý ochutnával od každého, i já si zobla od ostatních. Myslím, že jsme byli všichni najezení a 
spokojení… 

Mgr. Daniela Tichá 
 
30.června 2007 jsme rozdáním vysvědčení slavnostně zakončili školní rok. Se svými třídními 
učiteli, kteří odešli z naší školy, se také prostřednictvím školního rozhlasu rozloučili jejich žáci: 
8.B – Mgr. Jiří Kříž: 

Milý pane učiteli, chtěli bychom Vám poděkovat za celé tři roky, které jste s námi prožil a 
hlavně za to, že jste nás mnoho naučil. 
 Budeme na Vás v dobrém vzpomínat a věřte nebo ne, máme Vás rádi. Doufáme, že na 
nové škole, kam odcházíte, se Vám bude hodně dařit. Hodně štěstí a dostatek červených propisek 
Vám ze srdce přeje Vaše bývala a řečeno Vašimi slovy „nezkrotná“ třída 8.B. 
 
8.D – Mgr. Martina Bartáková 
 Milá paní učitelko Bartáková, nechceme psát nějaké dlouhé básničky, které se rychle 
zapomínají. Chceme Vám říct, že ty tři roky, co jsme s Vámi prožili, byly opravdu pěkné a 
nezapomenutelné. Je škoda, že odcházíte teď a nezažijete s námi chvíle štěstí z přijetí na školy. 
Přejeme Vám, aby jste se měla pěkně a doufáme, že na nás nezapomenete. 

Vaše třída 8.D 
Odcházející žáci 9.tříd se také loučili se svými  třídními učiteli: 
 Nastal konec školního roku. Dostáváme poslední vysvědčení na základní škole a 
odcházíme každý za svým cílem. Věříme, že ho dosáhneme nebo se mu alespoň přiblížíme, protože 
učitelé základní školy Židlochovice nám poskytli skvělý start do života. Všichni si vážíme toho, co 
nás naučili, nejen teorie, ale i vhodné rady do života. A hlavně, že to s námi vydrželi. nejvíce si 
vážíme Vás, paní učitelko Koždoňová, Vaší ochoty vždy se vším pomoci a poradit. Byla jste 
trpělivá, i když jsme Vás občas trošku zlobili. Někdy jsme si ani nezasloužili, abyste na nás byla 
tak hodná.  
 Doufáme, že budete vzpomínat jen na ty veselé zážitky s námi. Jsme velmi rádi, že jste 
byla čtyři roky naší třídní učitelkou. Děkujeme za všechno dobré, co jste nám dala. 

Loučí se s Vámi 9.B  

 Milí žáci, učitelé, rok se s rokem sešel a máme zde vysvědčení. Chtěli bychom poděkovat 
všem kantorům za jejich trpělivost a nervy, které s námi měli a za všechno to, co nás naučili. velký 
dík patří zejména naší třídní učitelce Mileně Rotterové. 

Žáci třídy 9.C 
Třída 9.D (TU Mgr. Renata Rubešová) se rozloučila ve verších: 

Když jsme došli do Židel, padali jsme ze židel. 
To ještě malí jsme byli, starší nás ze země sbírali. 

 
Byli jsme malí andílci, teď jsme velcí ďáblíci. 

Prožívali jsme první radosti, potom i velké starosti. 
 

Prohrávali jsme i vítězili, ale nikdy jsme nezklamali. 
Ale když už toho bylo moc, volali jsme o pomoc. 

 
Snažili jsme se samostatní být a všechny překážky skolit. 

My jako velká zoo jsme byli, ale velkou radost jsme tu prožili. 
 

Učitelé s námi málo starostí mívali a my si to užívali. 
Vysvědčení dobrá byla, ale bylo ta dřina. 

 
I když hádek bylo moc, legrace bylo stále dost. 

Na výletech jsme se bavili, abychom si to pořádně užili. 
 

Ve sportu jsme byli dobří, byli jsme v něm obři. 
Škola je velká dost, už je toho na nás moc. 

 
Do nových škol odcházíme, dveře od třídy zavíráme. 

Nechali jsme si však pootevřená vrátka, abychom nepřišli zkrátka 
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Sejdeme se zase, ale až po nějakém čase. 
My skvělá parta jsme byli, i když jsme se spolu rvali. 

 
Rvačky jsme ustáli bez modřin, však jediní jsme nebyli. 

Bojíme se toho, že rádi se máme a nikdy na sebe nezapomeneme. 
 

Bojíme se, aby čas nezměnil nás zas. 
Rozloučení bude těžké, i když moc hezké! 

Jako vzpomínka na „déčko“ zůstanou nám fotky a cédéčko. 
Žáci třídy 9.D 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem učitelům, kteří prošli naší třídou a připravili nás do 
života, ale hlavně panu učiteli Kubešovi za to, že nás vedl tím nejtěžším rokem. 

Žáci třídy 9.E 

 

 

 
Ukázky z prací žáků v loňském školním roce 
 
K napsání první básničky inspirovalo prvňáčky čtení ze Slabikáře. Ve veršování pokračovali a po 
„učesání veršíků“ se mohou pochlubit tímto výsledkem: 

Na co se těší prvňáci 
 

Než si vezmem svačinu, 
ukončíme hodinu. 

Prvňáci už sváču mají, 
a po ní si pěkně hrají. 

 
A po hraní zase práce, 
zapneme si počítače. 
Procvičíme počítání, 

ať se hlava jak chce brání. 
 

Také něco napíšeme, 
domů k mámě poklušeme. 
S tátou úkol, potom hraní, 

to je naše velké přání. 
 
Chcete si vyluštit křížovku v angličtině? Tuto pro vás připravila Karolína Kleinová (loňská 4.tř.) 

 
 
Ministerstvo vnitra vyhlásilo ve školním roce 2006/07 již počtvrté celorepublikovou soutěž ,,Svět 
očima dětí.“  Letos je úkolem dětí zpracovat formou pohádky, básničky, bajky...  dost náročné 
téma „Korupci říkám ne“. 
Do Prahy jsme odeslali následující práce: 
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O lvu a studni 
( bajka) 

 
Kdysi dávno, někde v lese, 
poslouchejte, co stalo se. 

Smečka lvů, zlých a vražedných, 
požírala denně mnoho zvířat nevinných. 

 
Jedna antilopa řekla:,, Musíme ho podplatit. 

A tak si jeho přízeň podmanit.“ 
,,Ó, zachovej nám životy velký, silný lve! 

A raději požírej šťavnaté druhy své! 
 

Studnu ti necháme a sami půjdeme k řece! 
To nemůžeš odmítnouti přece.“ 

Tak lev pozřel své druhy, 
ale zvířata zůstala mu viset ty dluhy! 

 
Studna prázdná, on byl sám. 

A tak vám něco povídám. 
Dobrým vždycky průchod dej! 
Špatným však projít nenechej! 

                                                                                  Michaela Krejčiříková, 7.D 
 

Já „mistr“ kuchař 
 

Já kuchařem chci býti 
a lidské chutě uklidniti. 

 
Vždyť táta má peněz dost a dost, 
dostane mě lehce na vysoký post. 
Teď ve špičkové restauraci jsem 

a vařím jídla jako sen. 
 

Lidé si však na mě stěžují, 
má jídla se prý jíst nedají.. 

Když méně soli, tak víc pepře, 
kýchá každý, ať chce, nebo nechce. 

 
Jednou se mi ruka utrhla 
a pepřenka se převrhla. 

Jindy spousta prachu kolem, 
kuchyň zasypána popelem. 

 
Běžíme ven, plno lidí vystrašených, 

zdi srovnány se zemí, to peníze nespraví. 
 

Naše konto na dluh nestačí, 
exekutor nás z domu vytlačí. 

 
Teď nemáme kam hlavu složit, 
půjdeme se na nádraží položit. 

V poštovním vagonu budeme se vozit, 
už vím, jaké to je načerno jezdit. 

                                                                                     Tereza Štanclová, 7.D 
 
V rodinné výchově se žáci 9.ročníku zamýšleli nad tématy „Jakým bych chtěl být rodičem?“ a 
„Jakým bych chtěl být učitelem?“. Jak se s tématy vyrovnali, posuďte sami. 
 

Jakým bych chtěla být učitelem a rodičem? 
Chtěla bych být dobrý učitel. Jaký je takový učitel? Je hodný. Rád pracuje s lidmi. Má 

velkou trpělivost. Učitel malých dětí musí mít s nimi trpělivost, protože jim musí všechno vysvětlit. 
Učitel těch větších musí mít zase trpělivost s jejich chováním. S tím souvisí, že se nedá snadno 
vytočit.  Dokáže  něco  přejít s humorem.  Měl by ale být důsledný. Snažit se všechny naučit vše, co 
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může. Svou výuku podávat zábavnou formou. Neměl by jen odvykládat nudný blok učiva jako 
z učebnice. Měl by připojit vlastní zkušenosti, zážitky. Měl by se snažit hodnotit všechny stejně.  

Nenadržovat, ale ani si na nikoho nezasednout. Měl by mít dobré vztahy se žáky. Děti by 
se měly do jeho hodin těšit a něco si z nich odnést. Myslím si, že největší odměnou pro učitele je, 

že si žáci jeho hodiny oblíbí. Potom se děti více naučí než v nudné 
hodině. Není totiž důležité, jestli všichni ve třídě mají samé jedničky, 
ale jestli něco umí.  

Učitel by měl umět žákům pomoci i v jiných věcech než 
v učební látce. Měl by také umět na žáky zařvat, když něco provedou 
dobře je potrestat. Když udělají něco dobře, měl by je umět 
pochválit. Určitě je to těžké, být dobrým učitelem. 

Ještě těžší je ale být dobrým rodičem. Rodiče se musí o děti 
starat pořád. Musí je dobře vychovávat. Starat se o jejich dobré 
zázemí. Měli by se zajímat, s kým se kamarádí, jestli mají nějaké 

problémy. Musí dohlížet na jejich školní výsledky. Měli by svému dítěti 
dát volnost, dopřát mu koníčky a zábavu. Zároveň ho ale umět potrestat a nedělat mu žádné 
ústupky. Hlavně by správný rodič měl mít své dítě rád. Starat se o něj a dělat pro něj to nejlepší, i 
když si to děti někdy nemyslí a nelíbí se jim to.  

Až budu mít děti, chtěla bych být dobrým rodičem, kterého bude mít dítě rádo. Kdybych se 
někdy stala učitelkou, chtěla bych být dobrou učitelkou, která své žáky něco naučí a oni mě budou 
mít rádi. 

Petra Kopřivová, 9.D 
 

Jakým bych chtěla být rodičem? 
 Já bych chtěla být rozhodně hodným, spravedlivým, ale zároveň rozhodným a mírně 
přísným rodičem. Samozřejmě přísným v tom smyslu, aby si moje děti nedělaly co chtějí. 
 Ale vezměme to od začátku: Chtěla bych mít dvě děti, 
asi dvě holky nebo holku a kluka, k tomu krásný dům s velkou 
zahradou, hodného manžela, který by měl dobré zaměstnání a 
pomáhal by mně vychovávat děti. A taky pevné rodinné zázemí, to 
znamená hodnou tchýni a tchána a taky abych se měla vždy kam 
vrátit. Ale co je proti mému snění realita? Takže mi nezbývá nic 
jiného, než přestat snít a snažit se, aby ten můj život se alespoň trošku 
podobal mému snu! 

Miroslava Peterková, 9.D 
 

 Určitě bych chtěla být velmi dobrým rodičem. Chtěla bych své dítě vychovat 
tak, abych se za něho nemusela na veřejnosti stydět. nebránila bych svému dítěti, 
aby si ve volném čase dělalo, co se mu zlíbí, ale nesmělo by to být nic 
nemravného ani vulgárního. A taky samozřejmě musí plnit i domácí práce, 
pomáhat svým rodičům a plnit řádně své školní povinnosti. Chtěla bych ho 
naučit, aby pomáhal starším lidem, aby nebyl konfliktní a aby všechno řešil 

slušně a zdvořile. Hlavně ještě aby nepodlehl v pubertě alkoholu, drogám a 
cigaretám, protože by mu to mohlo velmi poškodit zdraví a také chování. 

 Závěr z toho plyne, že bych chtěla, aby z mého dítěte vyrostl  hlavně slušný a  poctivý 
člověk. 

Monika Nejedlíková, 9.D 
 

Jakým bych chtěl být učitelem? 
 Já bych učitelem rozhodně být nechtěl. Ale kdybych jím musel 
být, tak bych bral děti stále do terénu. Byl bych učitelem fyziky a 
přírodopisu, abych mohl pořádat různé zájezdy pro děti. Vše bychom si 
ukázali, vyzkoušeli v pokusech i v pracovnách s nářadím na rozbory a 
v pracovnách s promítací technikou. Dětem v devátých třídách bych 
dával po pololetí voraz, aby to už jen dochodily. Sledovali bychom 
pořady, chodili na počítače a do přírody. Tak dvakrát do roka bych pořádal 
pro několik studentů, nebo spíš bych jim dovolil, udělat nějakou lanku ve škole 
na propojených complech ( počítačích), kterých je ve škole habakuk. Kdybych měl být učitelem, tak 
jedině za hodně, hodně velkej plat a za svobodu vlastního učebního plánu. Sice by to bylo pro žáky 
velice náročné po stránce finanční, ale za to  by se jim to líbilo. Nějaký prachy bych vytáhl z EU – 
na rozvoj žákovského poznání. Jezdil bych na zahraniční výlety na jeden den a na školní výlety 
minimálně na týden. Sice ne moc daleko, tak do Beskyd, Jeseníků, na Vysočinu, ale bylo by to za 
dobrej peníz a do hor, kde je čerstvý vzduch. 
 To je ale jedno, protože učitelem určitě nebudu. 

Pavel Jonas, 9.D 
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Chtěl bych být, asi jako každý, dobrým učitelem. Naučit žáky hodně věcí, dávat jim dobré známky, 
ale zároveň udržovat kázeň by bylo mým cílem. Kdybych byl učitelem, chtěl bych učit žáky 
v předmětu „Počítače“. Naučil bych je co nejvíce věcí s různými programy – např. v tabulkovém 
kalkulátoru EXCEL, ve Wordu, ale také ve Photoshopu upravovat fotografie a v Pinnade studiu 
stříhat videa, vypalovat disky CD a DVD, protože všechny tyto věci by se mohly žákům v budoucnu 
hodit. Dokonce jsem přesvědčen, že je určitě v životě využijí. A to jak v zaměstnání, tak doma ve 
volném čase.  

Určitě bych chtěl být oblíbeným učitelem. Občas bych žákům dovolil hrát po síti nějaké 
hry, ale nekázeň bych trestal okamžitě poznámkami. Ale myslím si, že by to ani 
nebylo nutné, protože žáci by si v mých hodinách užili spoustu zábavy a určitě 
by je práce na počítači bavila. A v dnešním světě je velmi důležité umět 

pracovat s počítačem. Např. účetní už se dnes bez tabulkového 
kalkulátoru EXCEL a textového editoru Word prostě neobejdou.  

Takže kdybych byl učitelem, tak jedině učitelem práce na 
počítači. Dnešní svět si bez počítačů nedokážeme představit. A tak věřím, že 

bych žákům předal důležité informace. 
Jan Čupa, 9.D 

 
Den dětí v MŠ Židlochovice 

 
Od paní učitelky  třídní jsme dostaly za úkol popsat, jak jsme my, žáci 9.C třídy pomáhali 

organizovat oslavu Dne dětí pro děti židlochovické mateřské školky na sídlišti. 
 Dne  1.června 2007 se již po první vyučovací hodině vydala celá 9.C  spolu s paní 

učitelkou Rotterovou do místní školky. Přivítala nás usměvavá paní ředitelka spolu s dalšími 
sympatickými paními učitelkami, zavedla nás na zahradu a tam jsme se všichni posadili na lavičky 

do stínu. Zde jsme si rozdělili organizaci jednotlivých soutěžních disciplín,  které jsme pro 
děti  ve škole vymysleli. Jednalo se o hod na cíl, skok v pytli, hod míčem, skákání po 

jedné noze, slovní kopanou, hru na postřeh, zpívání a pantomimu. 
Děti se rozdělily do šesti družstev. Každému družstvu byl přidělen jeden 

chlapec z deváté třídy jako patron družstva a společně šli plnit jednotlivé úkoly. 
Kontrolu,  přidělování bodů formou obrázkových razítek  i případnou pomoc 
zajišťovala děvčata deváťačky.Všechna družstva si vedla přímo skvěle. Dětem se 
soutěžení moc líbilo a všichni se bavili. Dokonce i z velkých drsňáků se stali 
strejdové, na kterých děti doslova visely. Po splnění  soutěžních disciplín jsme si 

všichni zaslouženě pochutnali na výborné vanilkové zmrzlině. 
Ke konci našeho společného dopoledne jsme si všichni sedli do kruhu a spolu  s dětmi 

zpívali písničky známé z večerníčků a televizních pohádek. Deváťák Honza Jakš předvedl své 
umění v beatboxu a některé děti si myslely, že má v puse schované rádio.Na závěr jsme se všichni 
společně pobavili u hry Zlatá brána. 

Nikomu z nás se nechtělo končit a vracet zpět do školy,  protože mezi  dětmi jsme se 
alespoň na malý okamžik mohli vrátit do bezstarostných dětských let. Na toto dopoledne jsme si 
odnesli krásné vzpomínky a doufáme, že se nám podařilo zavést pěknou tradici oslavy Dne dětí i 
spolupráce mateřské a základní školy. 

Za  9.C  Veronika Nerudová, Michaela Bažantová,Veronika Bobková 

Školní rok 2007/2008 

 Vyučování jsme zahájili 3.září 2007 se 130  žáky v 6 třídách na 1.stupni a 429 žáky v 17 
třídách na 2.stupni. Celkem je nás tedy 559. 

Informace o pedagogickém sboru: 
Vedení školy: 
Mgr. Bohuslava Guldová, ředitelka 
PaedDr. Stanislav Březina, statut. zástupce ředitelky 
Ing. Jana Králová, zástupkyně ředitelky 
 
Třídy a jejich třídní učitelé: 
1.tř. Mgr. Jaroslava Kotalová 
2.tř. Mgr. Helena Chmelková 
3.A Mgr. Daniela Tichá 
3.B Mgr. Pavlína Srncová 
4.tř. Zdeňka Vrbová 
5.tř. Mgr. Petra Dobrovolná 
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6.A Mgr. Dagmar Jenišová (D, F) 
6.B Mgr. Ivana Koždoňová (M, F) 
6.C Ing. Milena Rotterová (Rv, Pč) 
6.D Mgr. Renata Rubešová (Čj, D) 
 
7.A Mgr. Jakub Janča (M, F) 
7.B Mgr. Barbora Šteyerová (Čj, Hv) 
7.C Mgr. Ludmila Okáčová (M, F) 
7.D Mgr. Monika Vitulová (D, Ov) 
  
 
Další vyučující: 
Mgr. Ladislav Budík (Z, Tv), Mgr. Marcela Holubová (Z, Tv),  Mgr. Věra Lamlová (M), Mgr. 
Radka Ondrůjová (spec.ped., Rv, Vv), Bc. Lukáš Přichystal (Tv), Ing. Zdeněk Šiška (Pv, inf.), 
Mgr. Jana Zámečníková (Čj, D), Barbora Zlámalová (Aj) 
 
Vychovatelka školní družiny: 
Jana Moravcová 
Školní poradenské pracoviště: 
Speciální pedagog:  Mgr. Radka Ondrůjová 
Školní psycholog: Mgr. Barbora Šímová 
 V letošním školním roce jsme zahájili v 1. a 6.ročníku výuku podle školního vzdělávacího 
plánu s názvem „Škola pro všechny“. V ostatních ročnících probíhá výuka podle vzdělávacího 
programu Základní škola.  
 Žáci na 1.stupni mají k dispozici počítačovou učebnu, tělocvičnu, odbornou učebnu 
hudební výchovy, na každé budově je pro žáky k dispozici interaktivní tabule. Obě tabule jsou ve 
výuce k velké spokojenosti dětí využívány. 

V srpnu a září probíhaly práce na úpravě dvorku za budovou školy na Coufalíkově 
náměstí. Pracovníci čety města podle projektu, který zpracoval Ing. Martin Dratva, provedli zemní 
úpravy, položili dlažbu, vyseli trávník a dokončené sadové úpravy podtrhly výsledek celého díla. 
Vznikl tak pěkný koutek pro relaxaci dětí o přestávkách a své uplatnění jistě najde i při zpestření 
výuky některých předmětů.  

Od 1. září se začalo vyučovat v 1. a 6. ročníku podle Školního vzdělávacího programu, 
který si na základě Rámcového vzdělávacího programu zpracovává každá škola samostatně. Již 
název našeho ŠVP „Škola pro všechny“ vyjadřuje jeho základní myšlenku – otevřenost školy 
všem dětem, rodičům, veřejnosti – a to jak obsahem vzdělávání, demokratickými principy, 
respektováním žáka jako osobnosti, širokou nabídkou, diferencovaným přístupem, společnými 
prožitky učitelů, rodičů a žáků, tak i zapojením školy a jejích absolventů do veřejného života, 
jejich profesní orientace, schopnost svobodné a tvůrčí práce, samostatného myšlení a odpovědného 
rozhodování, soulad s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami a demokratickými 
občanskými postoji. 

V rámci projektu „Škola pro všechny“ organizujeme od letošního roku kurzy němčiny a 
angličtiny pro dospělé, které probíhají v budově ZŠ na Coufalíkově náměstí. Kurzy němčiny vede 
paní Eva Čapková, která si vede  již několik let zavedené skupiny. Angličtinu vyučuje Mgr. Alena 
Rubášová. Příjemně nás překvapilo, jaký je o oba kurzy zájem. Ještě připravujeme kurz práce na 
počítači pro začátečníky, který se při dostatečném počtu zájemců rozjede od listopadu. 

Budova na Tyršově ul., kde se vzdělávají žáci 6.-9.ročníku, je vybavena odbornými 
učebnami pro výuku fyziky, chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, informatiky a třemi 
multimediálními učebnami. V suterénu školy je umístěna školní dílna a dvě tělocvičny. Tělocvična 
v budově na Tyršově ulici dostala „nový kabát“. Brousila se a lakovala podlaha, stěny do výšky 
dvou metrů byly obloženy zátěžovým kobercem proti otěru a bylo po mnoha letech nově 
vymalováno. Tělocvična jako celek vypadá opravdu velmi dobře. Ke sportování žákům slouží 
rovněž  venkovní sportovní areál. 

 
Co jsme již v tomto školním roce dokázali : 

V září jsme vyhlásili soutěž žáků ve sběru šípků. Děti se opravdu snažily a výsledek byl 
velmi dobrý. Celkem nasbíraly 1 128 kg šípků a tím vydělaly 11 280 Kč. 

 
Výsledky soutěže tříd( podle průměru na žáka) a jednotlivců na 1.stupni: 
  
1.místo  3.A 4,79 kg  
2.místo  3.B 3,73 kg 
3.místo  5.tř. 1,99 kg 
 

1.místo  Filip Vašíček, 3.A 39 kg  
2.místo  Nikola Kubíčková, 3.B 18,3 kg 
3.místo  Barbora Králová, 2.tř. 15,2 kg 
 

8.A Mgr. Petra Poklonová (Ov, Vv) 
8.B PhDr. Stanislav Rubáš (D, Ov, Aj) 
8.C Mgr. Ladislava Kuglerová (M, F) 
8.D Mgr. Jitka Kopečková (Př, ZPě) 
8.E Mgr. Ludmila Nentvichová (Čj, Ov) 
 
9.A Mgr. Petra Karpíšková (Čj, Ov) 
9.B Mgr. Helena Kosinová (Aj) 
9.C Bc. Pavla Kučerová (Ch, Pč) 
9.D Mgr. Jiří Kostka 
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2.stupeň: 
1.místo  6.C 6,59 kg 
2.místo  7.C 7,73 kg 
3.místo  6.B 3,69 kg 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
V září žáci naší školy pomohli s nátěrem plotu školní zahrady v mateřské škole Židlochovice. 

 

 
Adaptační program 2007/08 

V září tohoto roku jsme pro žáky šestého ročníku naší základní školy uskutečnili 
dvoudenní adaptační program. Pěkné počasí a ještě hezčí prostředí  rekreačního střediska 
v Prudké u Tišnova umožnilo  po dva víkendy prožít nově vzniklým třídním kolektivům a jejich 
třídním učitelům  příjemné chvíle. Organizaci celého programu zajišťovali pracovníci školního 
poradenského pracoviště ve složení výchovný poradce, školní metodik prevence, školní speciální 
pedagog a školní psycholog. 
         Cílem celého programu je usnadnit žákům přechod do nového prostředí, vytvořit a upevnit 
vzájemné vztahy jak mezi žáky samotnými, tak i mezi žáky a třídními učiteli. Za velmi důležité  
považujeme i osobní seznámení se a kontakt s pracovníky ŠPP. Formou  seznamovacích,  
prožitkových, tvořivostních, relaxačních, pohybových i psychosociálních  her se žáci učili 
komunikovat, posilovat vlastní sebedůvěru i naslouchat druhým. 
          V termínu l4. a l5. září pobývalo v Prudké celkem 4l žáků 6.A a 6.B třídy, v termínu 2l. a 22. 
září 2007 celkem 47 žáků 6.C a 6.D třídy. Cesta vlakem s jedním přestupem proběhla hladce a ku 
spokojenosti dětí i nás dospělých. Ubytováni jsme byli v pěkných  zděných a vytápěných chatkách, 
někteří ve zděné jednopatrové budově. Stravování pětkrát denně jsme měli zajištěno v příjemné  
jídelně. Pracovní i odpočinkové aktivity děti absolvovaly v přírodním prostředí travnaté louky, 
hřiště nebo v prostorné, čisté a zároveň útulné společenské místnosti, kterou jsme měli k užívání 
pouze pro naše aktivity vždy po oba dva dny. 

Domů si jednotlivci i třídní kolektivy odváželi nejen vlastní prožitky a  vzpomínky, ale i 
rozpracované materiály (kronika třídy, erb, pravidla pro třídu), na jejichž dokončení budou 
pracovat v rámci třídnických hodin i výchovných předmětů. Po dokončení se materiály mohou stát 
součástí výzdoby třídy a společně s pořízenou fotodokumentací  tak tvořit vzpomínku na společně 
strávené chvíle.  

V závěru druhého dne pobytu žáci vyhodnocovali průběh celého programu . Hodnocení  
bylo velmi kladné (nejčastěji používané termíny byly „kamarádství, super, zábava“) a společně 
s příznivým hodnocením všech zúčastněných vyučujících  je nepochybně důkazem  úspěšného 
průběhu pobytového adaptačního programu. Všem žákům šestých tříd přejeme, aby  ve svém 
třídním kolektivu zažívali po celé čtyři školní roky co nejpříjemnější chvíle.            

Za ŠPP  Ing. Milena Rotterová, 
školní metodik prevence 

 

1.místo  Eduard Dvořák, 6.C 54 kg 
  Jakub Dvořák, 6.C 54 kg 
2.místo  Pavel Svačina, 6.B 45,7 kg 
3.místo  David Procházka, 6.C 28,7 kg 
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Adaptační program očima žáků: 
 

Uběhly asi dva týdny školního roku a naše třída 6.B s třídou 6.A vyrazila na adaptační 
víkend. Jeli jsme tam vlakem, což se mi líbilo, protože jsem vlakem jela jen párkrát. 

Odjezd byl asi v 8 hodin ráno. Na místo jsme dojeli asi v 10 hodin. Když jsme došli na 
místo, řekli jsme si, co a jak máme udělat. Potom nám paní učitelky rozdaly klíče a šli jsme do 
chatky, na které bylo číslo 210. Chatky sice nebyly nic moc, ale dalo se to přežít. Hned jak jsme se 
ubytovali, měli jsem sraz u pingpongového stolu. Když jsem se tam všichni sešli, přesunuli jsme se 
na hřiště, kde už byla nachystaná hra, ve které jsme museli nasbírat body a pak si jít pro pexeso a 
podle něho si najít dvojici, se kterou jsme měli projít připravenou trasou se zavázanýma očima. 
Taky jsme řešili detektivku. 

Taky tam byla klubovna, kde jsme si zaváděli kroniku, do které jsme vymýšleli básničky a 
kreslili obrázky. Večer jsme šli taky na diskotéku, která byla v klubovně. Ale ta mě moc nebavila. 
Když se končilo, tak jsme hlasovali o to, kdo nejlíp tancoval. Potom jsem šli do chatek. To bylo tak 
akorát, abychom se osprchovali a šli spát, protože večerka byla v 10 hodin večer.  

Druhý den jsem šli zase do klubovny. Tentokrát jsme dělali náš ostrov, na který jsme si 
nakreslili, co bychom chtěli, aby tam bylo a umístit tam sami sebe. Nakonec jsme si šli sbalit věci. 
Po obědě jsme měli jít zpátky do klubovny. Tentokrát ale ne všichni. Museli jsme čekat, až na nás 
přijde řada. V klubovně bylo nachystané něco jako hodiny a do toho jsme na papír napsali svoje 
jména a nalepili to do políčka podle toho co jsme prožili. Jestli nudu, zábavu atd. Na cestě do 
Hrušovan jsem se stavili v Tišnově podívat se na náměstí. Po prohlídce jsme šli zpátky na vlak a 
vystoupili až v Hrušovanech, kde jsem se rozloučili.  

Žaneta Šillerová, 6.B 
 

Náš adaptační program začal v pátek 14. 9. na vlakovém nádraží v Hrušovanech, kde 
jsme se sešli s novými spolužáky, třídními učitelkami a rozloučili se s rodiči. Nastoupili jsme do 
vlaku a jeli jsme směr Tišnov – Prudká, kde je rekreační středisko, ve kterém jsme strávili 2 dny 
programu. Toto místo už dobře znám, protože se tu každý rok koná „Den dětí ČD“, na který 
jezdím se svou rodinou. 
 Ve vlaku byla příjemná atmosféra, smáli jsme se, těšili se na nové zážitky a vzájemně jsme 
se okukovali. Když jsme přijeli na Prudkou, chvíli jsme čekali, než paní učitelka Rotterová přinesla 
klíče a šli jsme se ubytovat. Když si všichni vybalili, zamířili jsme do klubovny. Vyrobili jsme si 
vizitky se jmény a šli jsme hrát seznamovací hry na hřiště. U druhé hry jsme se rozdělili do dvou 
řad a odvážlivec, který vystoupil, hádal jména těch, kteří byli na druhé straně. Byla to prča, zvlášť 
když si troufal někdo, kdo zná z celé školy tři spolužáky a ti byli zrovna v jeho řadě! Protože byl 
čas na sváču, šli jsme do jídelny. Byl rohlík s pomazánkou. Když byli všichni najezení, šli jsme 
zpátky na hřiště, kde nás čekala hra „slévárna“. Začalo to tak, že jsme dostali lísteček, kam se 
zapisovali body, které jsme získali ze tří disciplín. Nejvíc bylo 9 bodů. Kdo měl splněno, šel si pro 
jednu kartičku pexeso a hledal druhé, který dostal stejný obrázek. Když se všichni spárovali, 
pokračovalo se ve hře. Pak se tyto páry spojily a ve čtveřicích jsme hledali po fáborkách dopis, u 
kterého jsme se sešli s další čtveřicí. Dopis obsahoval detektivní příběh, ve kterém jsme měli 
vyluštit nějaký případ. Když bylo vše rozluštěno, šli jsme k večeři. Pak jsme se sešli na hřišti, kde 
jsme měli tzv. sportovní hodinku. Někteří hráli fotbal, někteří přehazku. Po sportu začala 
diskotéka. Ta se mi nelíbila, protože nikdo nechtěl tancovat. Aby se to trochu oživilo, začala soutěž 
o nejlepšího tanečníka a tanečnici. Asi v 10 hodin večerní program skončil a my jsme šli spát.  

Druhý den ráno jsme se probudili do deště. Po dobré snídani jsme se sešli v klubovně, kde 
jsme do oběda vymýšleli ostrov třídy, na který jsme si namalovali, co je nám nejbližší. Po obědě 
jsme se sbalili a uklidili jsme chatky. Pak už jsme vyšli na nádraží a čekali na vlak.  

Když jsme dorazili do Hrušovan na nádraží, rozloučili jsme se s učiteli a odjeli domů.   
 Tenhle program byl fajn, až na jednoho kluka, který to kazil. Jinak se mi to líbilo, protože 
jsem navázal další přátelství a všichni si užili spoustu legrace.  

Martin Kelbl, 6.B 
Dále následují vybrané věty ze samostatných prací žáků: 
... Hráli jsme tam různé věci, například jsme udělali kruh a v něm jsme měli házet míčkem a měli 
říkat své jméno.Měli jsme se rozdělit na dvě poloviny a všichni se poskládat podle jména, potom 
podle data narození ... 
... hráli jsme noční hru ... 
... celý den jsme si jen hráli, bylo to super.Skoro vůbec jsme nebyli na chatkách ...  
... Dělali jsme erby a pravidla třídy,pak jsme na hřišti hráli hru, která se jmenovala Slévárna… 
... měli jsme přezdívku Ďáblíci …  
... ráno jsme měli sraz na nádraží … bylo nás tam jako much ... 
... .měli jsme společně vyluštit detektivní příběh, to mě bavilo ze všeho nejvíc ... 
... odpoledne jsme hráli hru Slévárna, byla moc dobrá .... 
... nejvíc mě bavila slévárna ... 
... .hodně jsme si povídali v kruhu a taky poslouchali ....   
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Ovocná zátiší našich druháků: 
 

    
             Barbora Králová                                    Daniel Kříž 

 

    
                 Lenka Válková                                 Daniel Moudrý 

 

    
                        Markéta Janáčková                              Michal Vagner 

 

    
                         Patricie Bayerová                                  Pavel Filouš 
 
V hodinách slohu píšeme také o našem nejbližším okolí. Se žáky 7.D jsme se vydali do parku.Děti 
měly za úkol napsat líčení o Bezručově lavičce a zároveň si zopakovat údaje o Petru Bezručovi. 

 
Bezručova lavička 

Je chladný lednový den a já se procházím židlochovickým parkem. Asi uprostřed se 
nachází Bezručova lavička.  

Je celá dřevěná s kovovými držadly.Panuje zde zvláštní klid  a ticho. Lavička na mě 
působí tak trochu kouzelně. Vzpomeňme na toho,kdo na ní sedával. 

Petr Bezruč se narodil roku 1867 v Opavě , zemřel roku 1957 v Olomouci. Jeho pravé 
jméno je Vladimír Vašek. Petr, tak se jmenoval jeho velký přítel, příjmení Bezruč si převzal od své 
lásky Dody Bezručové. 

Bezruč měl pět sourozenců, nebyl však příliš společenský typ. Celý život žil v ústraní. 
Před návštěvami se schovával.Pustil je jen do kuchyně a mohly se zdržet po dobu, než vykouřil 
cigaretu.Vzácnější návštěva se mohla zdržet tak dlouho, dokud nevykouřil doutník. 

Do Židlochovic chodil pěšky z Brna, kde pracoval na poště. Chodil i do Hrušovan za svou 
sestrou, která učila na zdejší škole.  

Na lavičce najdete i kovovou cedulku, na níž je vyryta Bezručova báseň: „Židlochovský 
park“. 

Pokud jste v parku u lavičky ještě nebyli, určitě se tam jděte podívat. 
Nina Wagnerová, 7.D 
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Mezi nejnáročnější slohové útvary patří charakteristika. A což teprve, když máte charakterizovat  
sami sebe. Zde je ukázka: 
 

Moje vlastní charakteristika 
Jmenuji se Lucie Škardová. Je mi třináct let. 

Mám drobnější postavu, řekla bych , že jsem spíše baculatá. V obličeji vynikají modré oči, ústa 
jsou malá. Oválnou hlavu lemují hnědé středně douhé vlasy.  

Oblékám si to, co se mi líbí, oblečení je pohodlné a ne příliš drahé. Většinou kalhoty, 
triko a mikinu. 

Na všechno se dívám z té lepší stránky, myslím pozitivně. Přiznávám, že jsem velmi 
lenošná. Nemám příliš pevnou vůli. Jsem citlivá, až přecitlivělá. Nejsem odvážná, často se bojím 
překážek. Jsem vždy opatrná. Nelpím na věcech, stačí mi to, co mám. Velmi postrádám 
sebevědomí. Snažím se být upřímná. 

Každého beru takového, jaký je. Nenávidím lež a přetvářku.   
K přírodě se chovám, jak nejlépe dovedu. Odpad házím do koše a napomínám i ostatní. 

Netrhám zbytečně rostliny, neměla bych z toho radost. 
Sportům se moc nevěnuji. Ráda si zaplavu, zajezdím na kole nebo jdu na procházku 

s mým psem. 
Velmi ráda čtu. Z knih si beru ponaučení. Jsou mým zdrojem informací. 

Svou rodinu miluji. Se všemi členy mám krásný vztah. Pomáháme si navzájem a ctíme se. Nikdy 
bych svou rodinu nezradila a neponížila. 

Dobře, že jsem na světě, někam a někomu patřím.Tam ,kde jsem,jsem šťastná.                                    
                                                 Lucie Škardová, 7.E 

 
V literární výchově rozebíráme umělecké texty. Děti se zamýšlí nad různými citáty a rčeními . 
Například: ,,Co znamená, když se člověk ocitne mezi Skyllou a Charybdou?“ 
 

... znamená to, že se ocitl v bezvýchodné situaci, v pasti. Znám i takový příběh ze života, 
který se odehrál v naší rodině. 

Stalo se to před několika lety. Bylo mi asi osm roků. Moje sestřenice onemocněla velmi 
vážnou nemocí-leukemií. Řekli mi, že může umřít. 

Jana, tak se sestřenice jmenuje, začala bojovat. Měla krásné,dlouhé vlasy. Ty jí vypadaly. 
Zažila si také mnoho bolesti. Nemohla jsem nic dělat, ani ji navštívit. Potom mi donesli fotku. Byla 
na ní Jana s rouškou  na ústech a holou hlavou. Také nám řelkli, že už nebude mít děti. Co jsem 
mohla dělat? Posílala jsem jí dopisy a kreslia obrázky. 

Čas plynul. Jana se uzdravila. Nyní se věnuje studiu. A jednoho krásného dne jsme se 
dozvěděli, že čeká miminko. Je to prý zázrak. 

Tak tentokrát se Skylla s Charybdou slitovaly. 
                                                          Nina Wagnerová, 7.D 

V rodinné výchově se žáci zamýšleli nad tématem „Planeta Země a lidské odpady“. Seznamte se 
s úvahou dvou žáků 9.ročníku: 
 

Planeta Země a lidské odpady 
V dnešním světě se téměř topíme v odpadcích. Lidé už asi neví, kam by 

odpadky mohli narvat. V řekách jsou pneumatiky, sklo, petlahve, ale nejhorší je, 
že do vody někdo hází i sklenice od leje. Zbytkový olej zabíjí i větší živočichy. Tak 
to vypadá i v přírodě. Rozházené plechovky, roztahané železo i mnoho 
jiných odpadů. Někteří lidé nerespektují nápisy na kontejnerech a hází bílé 
sklo do barevného a naopak. Z Německa k nám dováželi i svoje odpady. Lidé 
dnes všechno vyhazují. Na ulicích se povalují noviny, krabičky od cigaret, sáčky.  

Na skládkách pracují lidé, co odpad třídí, ve sklárnách se z rozbitého skla dělá nové.      
Myslím, že by se svět nad pořádkem na ulicích, v přírodě i v řekách měl vážně zamyslet, protože 
když to tak bude pokračovat dál, v odpadcích  si skutečně zaplaveme! 

Josef Brabec, 8.B 
 

 
Většina lidí starší generace spílá nám, - náctiletým, že jsme 

nevychovaní, že vše ničíme, odhazujeme odpadky. Žádní svaťoušci sice 
nejsme, ale je tento problém způsobený jenom námi? 
      Z  části ano. A ten zbytek? Přehlíží se! Všichni nejsou stejní. Jsou 
i takoví, co starším lidem pomáhají. A není jich málo. Proč nás ostatní  
„hážou do jednoho pytle?“  
 Pohled na les s černou skládkou či na chodník posetý obaly od různého 
zboží  je  odpudivý.  Existují   odpadkové  koše,  ale  vysvětlujte  to  malým
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Hrad Dračí hnát 
 

V černém lese stojí hrad, 
jmenuje se Dračí hnát. 
A v tom lese, milí braši, 
Bílá paní v noci straší. 

 
Když tam děti zavítají, 
strachy nahlas jekotají. 
My se vůbec nebojíme, 
třeba si ho nakreslíme. 

 
Básnický pokus druháků 

dětem, když dospělí dělají to samé. Zcela neřešitelný úkol. Ale není to problém jen v ČR. 
V ostatních státech Evropy se děje totéž. Najdeme i některá úzkostlivě uklizená centra měst, ale 
vydejte se postranními uličkami!? Žvýkačky nalepené na chodníku a podobné chuťovky naleznete i 
na hlavním nádraží v Brně. Je to nutné? Cožpak neexistují lidé, kterým se líbí neznečištěná 
příroda? Chraňme ji a neubližujme jí! 
KDYŽ POSTUPNĚ ZAPLNÍME CELOU ZEMI ODPADY,  KDE BUDEME ŽÍT? 

Iveta Pospíšilová, 9.B 
  

     
                                                              Pavel Filouš 

   
                                Daniel Kříž 
 
Do zpravodaje dodali svoje příspěvky také děti ze 4.třídy:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                     . 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Podzim 
Šípková růže už odkvetla, 

když v létě včelám hlavu popletla. 
Šípek na léto vzpomíná 

a dým už stoupá z komína. 
 

Večer u krbu šípkový čaj pijeme 
a nohy v teple hřejeme. 

                                                       
Martin Mrázek, 4.tř. 
 

Safari oáza 
Na safari oáze, 

na té není moc práce. 
Opičky se o palují, 

sloni dobrou vodu pijí. 
Tygři-ti tam párky jedí, 
pávi na ně mlsně hledí. 

 
Žirafa tam obsluhuje, 

fenek si tam pobrukuje. 
Hroši se tam koupají, 
klokani na ně koukají. 

Na safari oáze 
na té není nikdy práce. 

                                                                 
Anna Blumajerová, 4.tř. 

 

Veronika Dvořáková, 4.tř. 
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Červenec 
Červenec je měsíc nový, 
červenec je prázdninový. 
V červenci se sluníme. 
Slunit my se umíme. 

Tereza Zpěváčková, 4.tř. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fantastické prázdniny - výlet na zámek Lednice 
Jednoho nedělního odpoledne jsme se s maminkou a s tatínkem vydali na výlet na zámek 
Lednici, protože jsme se doslechli, že se tam konají projížďky na koních. Nejprve jsme neměli 

kde zaparkovat, tak jsme ji objížděli jako supi. Nakonec jsme našli 
místo na placeném parkovišti. Při vchodu do zámecké zahrady mě 
upoutal  automatický průvodce. Byl to panel, který po zmáčknutí 
ukazoval na zajímavá zámecká místa. Moc se mi líbilo mačkat 
tlačítka, a proto jsem se od něho nemohl odpoutat. Povzbuzen 

pohlavkem od mamky, jsem pokračoval v procházce po zámecké zahradě. Naše cesta 
směřovala ke stánku s občerstvením. U něho jsme se občerstvili a pak jsme šli na lodičky. 
Plavbou po umělém kanále jsme se dostali až k minaretu. Odtud jsme šli zpět k zámku a cestou 
jsme si prohlíželi staré stromy a zámeckou zahradu. Potkali jsme i sokolnice, které nesly na 
rukou dravé ptáky. Nakonec jsme se zase ocitli u automatického průvodce. Ten mě zajímal z 
celého odpoledne nejvíc, takže jsem u něj stál a mačkal knoflíky tak rychle, že mně nestačil ani 
odpovídat. Když se ke mně přidala i mamka, měli jsme o legraci postaráno. Na parkovišti jsme 
si vyzvedli auto a jeli spokojeně domů. Vlastně ne. Domů jsme jeli nespokojeni, protože ty koně 
jsme nenašli.  

Martin Mrázek, 4.tř. 
 
     
  
 
 
 
        

                                                                                 
                                                                              

                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Nicole Kleinová, 5.tř.                                                 JanOsička, 5.tř. 

Úkol 
Mám vymyslet básničku. 

A tak říkám rodičům „snažte se trošičku!“ 
Nějak mi to nejde 

a opravdu nevím, co zajímavého z toho vzejde. 
Jsou tu hody, musím spěchat, 

žádnou atrakci nechci vynechat. 
Chci se točit, létat, skákat, 

a ne tady něco skládat. 
Z domu mizím potají, 

penízky mně v kapse cinkají. 
Je to prima, už se točím, 
na autíčka ještě skočím. 

Poprvé jdu na lavici, 
doufám, že se nebudu motat ještě v lavici. 

Katka Otáhalová, 4.tř. 

O prázdninách veselo bylo nám, 
jezdili jsme po výletech sem a tam. 

Na tábory, k babičkám, 
na Slovensko a zase k nám, 

zpívali jsme tadadam. 
 

Poznali jsme nové lidi, zvířata i kraje, 
cizí mravy, řeč a jiné taje. 

Jedno však jisté je –  
s rodinou všude krásně je. 

Martin Doležal, 4.tř. 
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                   Eliška Kovaříková, 5.tř.                                         Iva Nechvátalová, 5.tř. 
 
Žáci 8.ročníku svoje slohové práce také ilustrují: 

 

                   
                Michaela Stravová, 8.D                                             Monika Desáková, 8.D 
 
Prvňáci mají rádi pohádky a tu „O perníkové chaloupce“ nakreslili: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             Maruška Zbořilová, 1.tř.                                                 Nikolka Lišková, 1.tř. 

Belinka 
Když s ní jdu ven, je to jako sen. 

Skáče po polích jak zajíc, 
a potom sní velký krajíc. 
Ona je jak moje sestra, 

někdy mě i trochu trestá. 
A nosí mě i v koši, 

má dlouhý ocas a uši. 
Jinak se chová vhodně, 

já miluji ji hodně. 
                                                      

Kristýna Vitulová, 4.tř. 
 

Už zase škola 
Prázdniny zas skončily, 
honem rychle do školy. 
Ráno vstávat musíme, 

spinkat už bohužel nesmíme. 
Ve škole se učíme, 

s lenošením se loučíme. 
Vlastivěda, matika, čeština, 

to nám to učení začíná. 
                                                              

Ivana Rubešová, 4.tř. 
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O svoje příjemné i nepříjemné  zážitky se s námi podělili žáci 3.A: 
 
Můj příjemný zážitek 
Před prázdninami máma čekala malé miminko. Neměli jsme tušení, jestli to bude chlapec nebo 
děvče. Měli jsme vymyšlená jména. Nellinka a Pavel. Nakonec se nám první den prázdnin narodila 
holčička Nellinka! Hurá! Mám sestřičku, teď je malá, ale brzy vyroste. 

Leona Habartová, 3.A 
Můj nepříjemný zážitek 
Když jsem byl ještě malý a neuměl vůbec plavat, stala se mi nehoda. Něco si pamatuji a zbytek mi 
vyprávěla maminka. Bylo krásné letní ráno. Se svým psem Bertem jsme si hráli hry s míčkem. 
Najednou míček spadl do bazénu. Chtěl jsem ho vyndat, ale nešlo to. Spadl jsem to hlubokého 
bazénu a topil se. Zachránil mě bratr Tomáš. Po té příhodě jsem u bazénu už neběhal. 

Filip Vašíček, 3.A 
Můj příjemný zážitek 
Nejlepší zážitek byl, když jsme jely do Strmilova. Cestovaly jsme vlakem. Jely jsme i s naší tetou a 
mou sestrou Nikolou. Když jsme tam přijely, tak nás ubytovali do chatek, kde byly patrové postele. 
Na dovolené jsme plavaly, hrály jsme různé hry, kuželky, kulečník a jezdily na šlapadle. Měly jsme 
na dovolené také dobré jídlo. Byly jsme také na výletě v Dačicích. Navštívily jsme hrad a také 
muzeum. Pak jsme procházely Dačicemi. Potkaly jsme tam pána se štěňátky. Jedno bylo černobílé 
a byla to fenka a druhé štěňátko bylo celé černé. Byl to pejsek. Tak jsme si vzaly to černé. Pejsek 
byl takový rozumný. Říkáme mu Black. Odnesly jsme si ho s sebou do chatky a potom i domů. Tak 
končí můj výlet. 

Denisa Šrotová, 3.A 
Můj nepříjemný zážitek 
Před dvěma lety v zimě jsem byla moc smutná. Umřel mi můj dědeček. Byl moc nemocný, měl 
rakovinu. Ležel v nemocnici, my jsme za ním zrovna šli, ale potom zakázali návštěvy. Tak jsme už 
nemohli jezdit za dědečkem. Jednou jsem se ráno probudila, to jsem ještě byla v pokojíčku 
s bratrem. Maminka otevřela dveře a oznámila nám, že umřel dědeček. Přišla s pláčem a my jsme 
začali moc plakat, že v pokojíčku byl málem rybník. Dědeček umřel dřív, než jeho maminka. Ona 
umřela rok po něm. Vzpomínám na něj ráda. 

Veronika Srncová, 3.A 
Můj příjemný zážitek 
Minulou sobotu mě čekalo překvapení. Přijela teta Jana s Césarem. César je hudcul, to znamená 
menší kůň. Tahal v bojích děla. Teta mě na něm vozila. Mohl jsem si jej pohladit. Pak jsem ho vzal 
na zahradu, César tam žral trávu. Má rád seno a řepu. Nepohrdl ani našimi jablky. K večeru teta 
odjela, mně bylo po něm smutno. 

Tomáš Fait, 3.A 
Zážitky z prázdnin vyjádřili žáci obrázky: 

           
                       „Na Strmilově“                                                    „M ůj největší letní kapr“                                    
                     Daniel Polák, 7.D                                                       Jakub Dvořák, 6.C 
                                                                                    

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 „Stanování“ 

Šárka Nováková, 8.C 
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Žáci devátého ročníku začali výuku slohu vypravováním. V hodinách psali různá slohová cvičení. 
Například na téma:  
 

„Setkání s krokodýlem“ 
Je tomu již pět let, co jsem ztratil svého nejlepšího kamaráda. Byl to hrůzostrašný 

okamžik. Do smrti na něho nezapomenu. 
Parné nedělní odpoledne, kdesi v australské buši. Nic se neděje. Horko, dusno. 

Vycházíme s Jackem na ryby k nedalekému jezeru-Happy-Lake. Prodíráme se buší. Zem pod 
nohama pálí.Sem tam se mihne ještěrka, nějaký ten had.  

Cesta  je dlouhá a únavná. A najednou řeka!  
„Bille, pojďme tam!!!“ 
„Raději ne!!“ 
„Srabe!“  

Aby se neřeklo, že jsem srab, jdeme. Sedíme u řeky, chytáme ryby, 
popíjíme pivo. A vtom se hladina divně přibližuje : „Jacku, pojďme pryč !!!!!!“ 

Už se objevuje ohromná rozevřená tlama s množstvím ostrých, špičatých zubů. Jacky se 
zvedá... Je pozdě. Krokodýl chytil jeho nohu. Jacky řve. Krokodýl má již obě nohy. Naposled vidím 
tvář Jacka Nikolsna. Tvář s odevzdaným výrazem. Oči! A pak už jen krvavý mrak. 

Utíkám. Stále tomu utíkám... 
Ondřej Rulák, 9.C 

 
Chtělo se mi brečet 

Pokud se vám někdy chtělo brečet, tak jistě proto, že jste zažili nějaký neveselý příběh, 
nebo naopak velmi veselý. 

Takových historek je plno a zabraly by mnoho večerů. Protože si paní učitelka stojí na 
svém, jednu vám povím. 

Byl-nebyl. Opravdu byl a jsem to já, jeden obyčejný kluk, který strašně toužil potkat 
Marťana.  

Často pozoruje  hvězdy a tajně doufá, že nějaký talíř zahlédne. Dnes se dívá již pošesté. A 
vtom... 

S úžasem vidí světélkující létající talíř, jak se přibližuje k jeho oknu. 
Mlčky stojí a nevěří svým očím. Talíř se přibližuje stále více. Začíná panikařit.  

„Pomoc!!“ 
Nikdo ho neslyší. Z poměrně velkého stroje se vynoří pohledná 

slečna. Jde o nějaký hloupý žert jeho povedeného kamaráda? Náhle si 
všimne dívčina třetího oka. Rve mu to srdce. Vidí Marťanku. 
„Jmenuji se Lola“, představila  se. A stále chladná návštěvnice pokračuje: „Jsem 
z planety KOSS, která leží 3 399 světelných let od tvé vlasti. Nespouští z ní oči. Tečou mu slzy. 
Vždyť si povídá s Marťankou, on je ten vyvolený! 

Dnes je dospělý, ale vzpomínka zůstává. A vždy se mu chce brečet. 
Jan Ševčík, 9.C 

Je podzim, budeme pouštět draky: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    Daniela Berková, 3.B                                                       Markéta Kotlánová, 3.B 
 
Perličky – aneb jak to vidí žáci 
 

• Žaludek je umístěn pod tenkým střevem a konečníkem vedle jater 
pod jícnem. 

• Tlusté střevo má výběžek a konečník. 
• Fe je potřebné pro tělo s malým obsahem železa. 
• Kosti v těle rozlišujeme ploché a končetinové kulaté. 
• Peristaltika slouží v kriminalistice. 
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• Tlusté střevo vhání stolici do konečníku. 
• V žaludku je kyselina sírová. 
• Při vdechu se hrudník nafoukne a břicho sfoukne,při výdechu se hrudník 

sfoukne a břicho nafoukne. 
• Jakého pohlaví je hlemýžď zahradní?Muž a fena. 
• Text k přepsání ve 2.třídě:Krev proudí žilami. 

Výsledek: Krev proudí žížalami. 
 

 
 

 
 

Ludmila Beránková, 9.B 
 
 
 

           
 

Šusťáček 
Patricie Bayerová, 2.tř.                   Pavlína Pirožková, 2.tř. 

 
 

 
Židlochovice, říjen 2007 

 
 


