
Vážení rodiče, děvčata a chlapci, 
 
přinášíme Vám 2.číslo školního zpravodaje. Najdete zde výsledky 
soutěží, názory a zážitky žáků stejně tak jako výtvarné práce a 
básnické pokusy našich nejmladších dětí. Prostě to, co přináší 
každý běžný školní den. 
 

 
 

Leopold Dobíšek, 1.tř. 
________________________________ 

 

            
 
V září se žáci 6. - 9.ročníku zapojili do republikové soutěže 
„Zátopkova štafeta na 10 km". Soutěže se zúčastnilo 25 
účastníků - 14 chlapců, 11 dívek a vyučující Tv Lukáš Přichystal. 
V celorepublikovém pořadí se naše škola umístila na 45.místě. V 
České republice soutěžilo celkem 76 škol. 
 
 
19.10.2007 proběhlo v Želešicích okresní finále 
přespolního běhu. Naši chlapci dosáhli významných 
úspěchů. Družstvo starších žáků ve složení Vojtěch 
Schiller (8.A), Marek Ferenci (8.A), Marek Bıhm 
(9.C) a Pavel Zajíc (9.C) dokázalo v konkurenci dalších 
čtrnácti čtyřčlenných  družstev přesvědčivě zvítězit a po roční 

přestávce vrátit jméno naší školy do seznamu účastníků krajského 
finále v Hodoníně. 
Výsledky družstev: 
Starší žákyně  6.místo (z 11 družstev) 
Mladší žákyně  7.místo (z 10 družstev) 
Mladší žáci  6.místo (z 13 družstev) 
Z výsledků jednotlivců je třeba vyzvednout především 1.místo 
Ondřeje Kratochvíla v kategorii 5.tříd, který přesvědčivě zvítězil 
v konkurenci 62 chlapců a je velkým příslibem pro příští rok a 
3.místo Vojty Schillera v kategorii starších žáků v konkurenci 59 
závodníků. 
 

Exkurze do Prahy 
  
 Ve dnech 23.-25. října se čtvrtá a pátá třída vypravila na 
exkurzi do Prahy. 
Vyjeli jsme brzy ráno. Cesta byla dlouhá, ale i zábavná. Jeli jsme 
autobusem STUDENT AGENCY. Po cestě jsme poslouchali 
písničky nebo koukali na televizi. Nechybělo ani drobné 
občerstvení.  
 Po příjezdu jsme hned navštívili Pražský hrad, kde jsme 
viděli střídání stráží a Chrám sv. Víta. 
Nachází se v něm krásné sochy, 
nádherná vitrážová okna, kaple sv. 
Václava, ve které jsou uloženy české 
korunovační klenoty. Pak jsme šli Zlatou 
uličkou až do věže Daliborky, kde bývala 
hladomorna. Nakonec jsme navštívili velkou výstavu hraček.  
 V jídelně na Uhelném trhu jsme měli k večeři výborné 
špagety.Ubytováni jsme byli v tělocvičně ZŠ Karmelitská.  Než 
jsme se nadáli, byla středa. 
 Ráno jsme měli bohatou snídani, dal jsem si toust a horký 
čaj. Chvíli na to jsme šli na Vyšehrad, kde se nachází výstava 
vzácných listin, knih a obrazů. Prohlédli jsme si i hřbitov Slavín, 
kde je pohřbeno mnoho významných osobností. Je tam i krásný 
kostel. 
 Pak jsme procházeli Karlovým mostem a obdivovali 
jednotlivé věže i 30 soch a sousoší. Cesta nás dovedla až na 
Staroměstské náměstí s nádherným orlojem a právě opravovaným 
památníkem Jana Husa. Zhlédli jsme i Betlémskou kapli. 

Ze školního kalendáře 



 K večeři jsme měli vynikající omáčku s knedlíkem. Cestou 
zpátky jsme si prohlédli noční Národní divadlo a pak už šli spát. 
 Ve čtvrtek přišlo balení. Na oběd jsme měli sekanou 
s bramborovou kaší a hned na to jsme šli na Petřín, do bludiště i 
na rozhlednu. O ní jsem měl referát.  
 Posléze nás čekal jen smutný návrat domů.  
Na výletě se mi moc líbilo, určitě bych jel zase. Byli jsme sice 
uchození a unavení, ale Praha za to opravdu stojí. Je to přece naše 
hlavní město.     

Marek Otýpka, 5.tř. 
 
Ve dnech 29.10. a 2.11.2007 se deváté ročníky jako každoročně 
zúčastnily exkurze v informačním centru jaderné elektrárny v 
Dukovanech.Program  v elektrárně vedený zkušenými lektory byl 
shrnutím a završením učiva o jaderné energii a energetice vůbec. 
Akce má u žáků kladný ohlas, budeme se snažit v  
této tradici pokračovat. 
 
9.11.2007 se v Pohořelicích konalo okrskové kolo florbalu 
základních škol. Naši chlapci po snaživých výkonech třikrát 
prohráli a obsadili tak 6.místo.  
Branky: Dominik Mimochodek (9.B) 2 
  Alexander Janeba (8.E)  
 
Na podzim žáci vyzdobili školu, která se hemžila především 
nejrůznějšími draky. Žákovská rada práce žáků vyhodnotila a 
stanovila následující pořadí: 

1. Monika Desáková, Michaela Krejčiříková, Monika 
Bartlová (8.D) 

2. Jana Valoušková, Nikola Kubešová, Sabina 
Smíšovská (7.C) 

3. Andrea Teinerová, Šárka Balcarová, 
Šárka Berková, Bibiana Janebová (7.C) 

 
21.11.2007 sehráli žáci školní kolo šachového turnaje s těmito 
výsledky:   

1. Tomáš Zoufalý, 9.B   
2. Roman Drahonský, 8.D   
3. Matěj Šťastný, 9.B   
4. Jan Gerlinger, 7.C   
5. Marie Tancerová, 7.D   

6. Jan Krišpín, 9.B   
7. Petr Salajka, 9.C   

 
Naši nejlepší šachisté změří svoje síly 3.12.2007 v okresním 
přeboru škol v Tetčicích.   
 
22.11.2008 se v Těšanech konalo okresní finále florbalu dívek. 
Naše nově se tvořící družstvo obsadilo v konkurenci devíti škol 
velmi slibné 3.místo.  
 
29.11.2007 se utkalo 9 chlapců 9.tříd ve školním kole silového 
čtyřboje s těmito výsledky:   
1. Krejčiřík Lukáš, 9.D                      216,50 b.   
2. Chalupa Filip, 9.D                           212,25 b.   
3. Mimochodek Dominik, 9.B              197,00 b.   
4. Zajíc Pavel, 9.C                             172,50 b.   
5. Holoubek Ondřej, 9.D                     158,75 b.   
6. Meloun David, 9.B                          156,50 b.   
7. Vudia René, 9.C                             156,00 b.   
8. Večeřa Patrik, 9.A                          148,25 b.   
9. Binder Lukáš, 9.B                           137,00 b.   
Soutěž byla zároveň nominačním závodem na krajské finále. 
V této soutěži dosahují žáci naší školy významných úspěchů. 
V předchozích dvou letech postoupili naši chlapci do 
republikového finále. Pevně věříme, že se to našim chlapcům 
podaří také letos.  
 
3.12.2007 se v Tetčicích konal Přebor škol okresu Brno-venkov v 

šachu. Mezi deseti zúčastněnými školami se naši žáci 
umístili na 6.místě, když porazili družstva ZŠ 
Rajhrad, ZŠ Střelice a Gymnázium Ivančice a 
podlehli družstvům ZŠ Ivančice, ZŠ Vranovice, 
ZŠ Zastávka a G Židlochovice. 

 
Školu reprezentovali: Tomáš Zoufalý, 9.B 
                      Marie Tancerová, 7.D 
                 Roman Drahonský, 8.D 
                Matěj Štastný, 9.B 
               Jan Krišpín, 9.B 
                   
  

 

 



3.12.2007 proběhlo školní kolo ve šplhu na tyči 4,5m. Z každé 
třídy se zúčastnili  
2 nejrychlejší chlapci a 2 nejrychlejší dívky. Většina zúčastněných 
žáků a žákyň si v atmosféře závodů  
vylepšila osobní rekordy.  
Výsledky jednotlivců:   
6.ročník                                                                         
1. Zpěváčková Eliška  4,20s 1. Hložek Oldřich 4,47s  
2. Hýblová Iveta 7,00 2. Krytinář Petr  5,17  
3. Bartlová Kristýna 7,04 3. Hodač Dominik 5,51  
  
7.ročník    
1. Morávková Simona 5,83 1. Kugler Radek         3,63  
2. Blažková Monika 8,00 2. Sigmund Jakub         3,69  
3. Valášková Lucie 8,10 3. Horčička Jan            4,09  
  
8.ročník   
1. Táborská Renata 4,55 1. Janek Michal           3,12  
2. Schmidtová Žaneta 4,61 2. Gáborčík Jan             3,48  
3. Jahůdková Markéta 5,08 3. Duchoň Tomáš          3,62  
  
9.ročník   
1. Haňková Simona 4,75 1. Chalupa Filip        2,40  
2. Matoušková Anežka 4,80 2. Vala Vladimír          2,64  
3. Pospíšilová Iveta 4,87 3. Zajíc Pavel              2,77  
    
Výsledky tříd (dle ročníku): 6.třídy              6.D  
                                             7.třídy              7.C  
                                             8.třídy              8.A  
                                             9.třídy              9.B  
 
12.12. 2007 se uskutečnilo v Brně krajské finále v silovém čtyřboji 
ZŠ. Naši chlapci zde opět dosáhli významného úspěchu. Za účasti 
10 družstev dosáhlo naše „A“ družstvo opět na postupové místo do 
republikového finále, když obsadilo celkově  
3. místo. Za družstvo startovali Filip Chalupa (9.D), Lukáš 
Krejčiřík (9.D), Dominik Mimochodek (9.B) a Pavel Zajíc (9.C). 
Velmi dobrého umístění dosáhlo i „B“družstvo které ve složení 
David Meloun  (9.B), Patrik 
Večeřa (9.A), René Vúdia (9.C) a Ondřej Holoubek (9.D) obsadilo 
celkově 6. místo. 

Ve středu 12.12.2007 navštívili žáci volitelného předmětu 
Pěstitelství 9.tříd,  Domácnosti 7.tříd a ČaSP 6.C. tradiční Vánoční 
výstavu v SOU Rajhrad. Zde jsou  názory některých žáků: 
..... Cesta autobusem  do Rajhradu trvala asi 10 minut. Dojeli jsme 
na místo a shlédli ukázku výroby adventních věnců, výrobu 
předváděli tři studentky. Jejich paní učitelka nám říkala, co 
budeme potřebovat k výrobě takového věnce. Také nám říkala, jaké 
má škola výsledky ve světových soutěžích. Během ukázky jsme si 
prohlédli další výrobky žáků, poté jsme šli na vánoční výstavu, 
která byla v několika místnostech. Všude to vonělo skořicí. Nejvíc  
se mi líbil věnec, který byl moc hezký.  Zde jsem se ho pokusil 
nakreslit: 

 
Filip Šebek, 7.A 

 
..... Téma letošní výstavy bylo Staročeské Vánoce. Viděli jsme zde 
věnce, vánoční stromek, sněhuláky a vše bylo vyrobeno 
v netradičním stylu. Výstava byla pěkná, doporučuji její návštěvu. 

 

 
 

Pavlína Matoušková, 6.C 
 

..... Líbily se mi návrhy adventních věnců. Šli jsme do prodejny, kde 
pán vyřezával ze dřeva vánoční ozdoby. V místnosti stála 
překrásná vyřezávaná  dřevěná truhla. Výstava byla v několika 
místnostech. V první byl menší Betlém, v další jsem viděla velký 



strom s ozdobami …….. V další místnosti  paní vyráběla postavičky 
ze slámy.  Po vodě plavaly svíčky. V jedné místnosti mě zaujaly 
veverky a sovy, které byly  jako živé.  

Kristýna Bartlová, 6.C 
 
19.12.2007 jsme se v předvánočním čase zúčastnili „Vánoční 
laťky“ v Tišnově. Soutěž ve skoku vysokém byla hodnocena jako 
soutěž jednotlivců i soutěž družstev. Do družstva vždy bodoval 
jeden člen v kategorii dívek a chlapců.  
Naši žáci bojovali statečně a prali se jak 
s konkurencí tak s laťkou na stojanech. Jan 
Kugler si skočil osobní rekord a je příslibem 
pro jarní Pohár rozhlasu. 
 
Ve školní budově na Tyršově ul. se to hemžilo obrovskými 
Mikuláši, čerty a anděly, ve vestibulu stál velký, krásně 
ozdobený vánoční strom, který nám, tak jako každý rok, věnovali 
zaměstnanci Lesů ČR, závod Židlochovice. Děvčata 9.ročníku zase 
připravila ukázku vánočního stolování, ve volitelném předmětu 
Domácnost napekli žáci vánoční cukroví a moc se jim povedlo. 
Zkontrolovat to všechno přišly 5.prosince nebeské i pekelné bytosti 
z masa a kostí. 
 

 
 

 
 
 

Mikulášské dopoledne na 1.stupni 
Každý rok k nám do školy přichází Mikuláš, sem tam nějaký čert a 
také anděl. Ani letos to nedopadlo jinak. Přišli v plné parádě a 
donesli také nějaké dobrůtky ke svačině. Mimo to si chtěli některá 

čertovská kvítka z našich řad odnést do pekla, ale pak si 
nemohli vybrat, tak to zkusili alespoň s učitelkami. 

Možná, aby povznesli vzdělání v pekle. K tomu 
nakonec také nedošlo, takže jsme mohli v klidu 

plnit čertovské, mikulášské a andělské pracovní 
listy, zazpívat si, vyrobit si čertíky, Mikuláše a 

další výrobky. Zkrátka nám to čekání na večerní příchod Mikuláše 
pěkně uteklo.  

 

 
Adam Giňa, 1.tř. 

 
7.12.2007 se v tělocvičně naší školy konalo okrskové kolo ve 
šplhu na tyči za účasti pěti škol okrsku. Naše škola do soutěže 
postavila dvě družstva. V pěkném závodě byli nejrychlejší a první 
místo obsadili naši chlapci a děvčata družstva A.  
Členy vítězného družstva byli a v čase 34,89 s zvítězili: Eliška 
Zpěváčková a Oldřich Hložek (6.D), Simona Morávková (7.D), 
Radek Kugler (7.C), Renata Táborská a Michal Janek (8.E), 
Simona Haňková (9.B) a Filip Chalupa (9.D). 
Družstvo B, které s časem 40,63 s obsadilo celkově 3.místo, 
reprezentovali: Iveta Hýblová (6.D), Dominik Hodač (6.C), 
Monika Blažková (7.C), Jakub Sigmund (7.A), Žaneta Schmidová 
(8.C), Jan Gaborčík (8.A), Anežka Matoušková (9.A) a Vladimír 
Vala (9.C). 
Celkové pořadí družstev:     1. ZŠ Židlochovice A 
                                        2. Gymnázium Židlochovice 



                                        3. ZŠ Židlochovice B 
                                        4. ZŠ Těšany 
                                        5. ZŠ Rajhrad 
                                        6. ZŠ Pohořelice 
Děvčata a chlapci našeho vítězného družstva postoupili do 
okresního kola ve Šlapanicích . 
 

Pomáháme dětem s keramikou 
Nám děvčatům měla zrovna začít hodina pracovních 

činností – pěstitelství. Ale najednou přišla do třídy paní učitelka a 
mile nás všechny potěšila. Řekla, že půjdeme pomoct do školky 
malým dětem, které mají pracovat s keramickou hlínou. Tak jsme 
se všechny sbalily a vyrazily jsme. Cesta byla velmi příjemná a ne 
moc dlouhá. Potěšilo nás, že jsme po cestě viděly nové a moc pěkné 
prolézačky.  

Školka se nám všem už z dálky líbila. U 
dveří už na nás čekala paní učitelka. Převlékly 
jsme se a těšily se na malé děti. Byli jsme 
překvapeny, kolik jich tam bylo a na první 
pohled jsme viděly, že bude radost s nimi 
pracovat. Než jsme se rozdělily, šly jsme ještě 
navštívit ty nejmenší dětičky. Ty byly zase roztomilé a určitě s nimi 
byla větší práce, než s těmi většími. Paní učitelka nás rozdělila na 
dvě skupiny. První skupina zůstala s malými dětmi, druhá skupina 
šla za většími. Hned na začátku, když jsme vešly do třídy, se nás 
paní učitelka ptala, jestli bychom se rády vrátily do školky a 
všechny jsme bez přemýšlení řekly ANO! Paní učitelky se začaly 
smát a my jsme se přidaly. Na stůl jsme položily desky, aby se nám 
hlína nelepila na lavici, poslala ke každé z nás jednu holčičku nebo 
kluka a práce mohla začít. Děti byly hodně šikovné, skoro jsme jim 
nemusely ani pomáhat. Dělali jsme různé tvary, např. větvičky, 
pecky z dýní, nebo si děti vzaly špejle a dělaly různé tvary. A byly 
velmi zajímavé. Byly jsme tam hodinku a půl a uběhlo to 
neuvěřitelně rychle. Pak jsme zkontrolovaly, jestli jsou všechny 
výrobky podepsané, paní učitelky a děti nám poděkovaly a my jsme 
se skoro s pláčem loučily.  

Cesta zpět byla tichá, protože jsme všechny vzpomínaly na 
hezky prožité dvě vyučovací hodiny a myslely jsme si, že jsme si 
vyučovací hodiny lépe užít nemohly. Byl to moc krásný zážitek. 

    Žákyně ZŠ Židlochovice 
 

 
 

Vojtěch Čaloud, 1.tř. 
 
12.12.2007 se uskutečnilo v Brně krajské finále v silovém čtyřboji 
ZŠ. Naši chlapci zde opět dosáhli významného úspěchu. Za účasti 
10 družstev dosáhlo naše „A“ družstvo opět na postupové místo do 
republikového finále, když obsadilo celkově 3. místo. Za družstvo 
startovali Chalupa Filip a Krejčiřík Lukáš (9.D), Mimochodek 
Dominik (9.B) a Zajíc Pavel (9.C). Velmi dobrého umístění 
dosáhlo i „B“družstvo které ve složení Meloun David (9.B), 
Večeřa Patrik (9.A), Vúdia René (9.C) a Holoubek Ondřej (9.D) 
obsadilo celkově 6. místo. 
 
12.12. 2007 se ve Šlapanicích konalo okresní finále základních 
škol ve šplhu na tyči. Naše družstvo složené vždy z jednoho 
chlapce a jedné dívka z každého ročníku obsadilo celkově 5.místo. 
Všichni bojovali statečně, někteří si vytvořili nové osobní rekordy. 
Jednotlivá umístění našich chlapců a dívek: 
6.ročník: 2. Eliška Zpěváčková, 6.D 
  2. Oldřich Hložek, 6.D 
7.ročník: 5. Simona Morávková, 7.D 
  1. Jakub Sigmund, 7.A 
8.ročník: 3. Žaneta Schmidová, 8.C 
  3. Michal Janek, 8.E 
9.ročník: 4. Anežka Matoušková, 9.A 
  5. Vladimír Vala, 9.C 
 

Tříkrálová sbírka 2008 
Letošní Tříkrálová sbírka se uskutečnila v sobotu 5. ledna. Tento 
rok se sešlo celkem devět skupinek koledníků. Také rodičů jako 
doprovod k dětem se přihlásilo více než v předchozích letech. 



Jedna kasička byla opět umístěna do kostela. Na přidělené úseky 
po celém městě jsme se vydali v 10 hodin, jen jedna 
skupinka začala dříve a navštívila obchody na 
náměstí Míru. Za dvě hodiny byly děti již velmi 
promrzlé, proto většina skupinek přijala 
pozvání na čaj a pak pokračovala dále. Kromě 
peněz děti také dostávaly různé sladkosti, což 
bylo velmi milé. Celkem bylo vybráno 
47 943,5 Kč. To je o 4 tisíce korun více než 
loni. Upřímně děkuji všem za příspěvky a také rodičům, dětem i 
dalším pomocníkům, kteří se do sbírky jakýmkoliv způsobem 
zapojili. 

Mgr. Daniela Tichá 
 
Tříkrálová sbírka 2008 pohledem zúčastněných žáků: 
 
V sobotu 5. ledna jsme šly se spolužačkami za Tři Krále. Já jsem 
byla Baltazar, moje kamarádka Klárka šla za Kašpara a Denisa 
byla za Melichara. Chodily jsme po Žižkově. Doprovázela nás paní 
Ustohalová.Byla velká zima, ale vydržely jsme to. Vybíraly jsme 
peníze do kasičky k charitativnímu účelu. Na chvíli jsme si šly 
odpočinout a daly jsme si teplý čaj. Potom jsme pokračovaly v naší 
cestě. Nejdříve to bylo dobré, ale pak už nás zase zlobila zima. Po 
náročné cestě jsme odevzdaly kasičku a rozdělily si cukroví, které 
jsme během koledování dostaly. Doufám, že půjdu příští rok znova. 

Karolína Fejtová, 3.A 
 
V sobotu 5.1. jsme šli na Tříkrálovou sbírku. Všichni, co šli na 
sbírku, měli sraz u domu paní učitelky. Paní učitelka rozdala 
kasičky a cukry, které jsme měli dávat lidem. Také jsme dostali 
posvěcenou křídu, abychom mohli psát na dveře K+M+B 2008. 
Když jsme vše připravili, mohli jsme vyrazit. Šli jsme k lidem, 
zazvonili a zazpívali. Když lidé chtěli, mohli nám přispět do 
kasičky. Jak jsme tak chodili, začala nám být zima. Po delší době 
jsme promrzli, proto jsme se šli ohřát a dát si svačinu. Po svačině 
jsme pokračovali dále. Tahle sbírka byla na charitativní účely. 
Kasičku jsme odevzdali potom paní učitelce. Moc se mi to líbilo. 

Klára Jakubcová, 3.A 
 
 

Sobota 12.ledna a kolem naší školy se začínají hemžit děti s lyžemi 
a baťohy. Proč? Nastal den „D“ odjezdu na lyžařský kurz 
7.ročníku ZŠ do Čenkovic v Orlických horách. Před nástupem do 
autobusu se dolaďují potřebné věci důležité a nutné k absolvování 
kurzu a také se obvolávají někteří opozdilci…☺ 
 Cca v 8:15 odjíždíme od školy v sestavě: vedoucí – 
Bc.Lukáš Přichystal, instruktoři Mgr.Jakub Janča a Mgr.Petra 
Poklonová a jedna z nejdůležitějších osob zdravotnice Pavla 
Filipská. Ještě s námi jela sestra od Pavly Danča, která byla 
ochotna dobrovolně absolvovat kurz s našimi sedmáky. 
 Cesta do Čenkovic proběhla bez problémů, ubytování také, 
a tak jsme hned odpoledne absolvovali krátké seznámení s okolím a 
lyžemi na rovné ploše. Dále již kurz probíhal dle předem 
stanoveného plánu. 
 Výcvik na lyžích byl dopoledne od 9:00 – 11:30 a 
odpoledne od 14:00 – 16:00. Žáci byli rozděleni do tří družstev dle 
svých lyžařských dovedností. Večer jsme se všichni scházeli ve 
společenské místnosti a určené pokoje pro nás měly připravený 
zábavný program plný soutěží a zajímavých her. Po programu ještě 
následovala přednáška a další den z ní krátký a lehký test. 
 Kurz se obešel bez zranění, což svědčí o dobrém chování 
žáků jak v budově tak na sjezdovce. Žáci, pokud měli volné jízdy na 
svahu, se vždy pravidelně hlásili, čekali na sebe a jeden na 
druhého dával pozor. 
 Bohužel jeden zážitek se zraněním s dobrým koncem se 
nám také nevyhnul. Jedna z žákyň byla na sjezdovce skoro sražena 
neohleduplným lyžařem, vyvedena z rovnováhy a následně 
zachytila o ochranný plůtek špičkou lyže a po několika kotrmelcích 
těsně minula zasněžovací zařízení a zastavila se cca 20 m opodál. 
Byla přivolána Horská služba, žákyně svezena skútrem v saních a 
následně poslána do Lanškrouna na důkladnější vyšetření. Vše 
naštěstí dopadlo dobře. Odneslo to jen naražené koleno a žákyně 
již za 2 dny opět lyžovala. Poté mohla 
vyprávět, jak to vše bylo na Horské službě, 
v saních cestou ze sjezdovky atd. a 
v neposlední řadě měla během dne 
spoustu návštěv se zvědavými 
otázkami. 
 Na závěr kurzu proběhl závod ve slalomu, který 
všichni zvládli. I Ti co neuměli před kurzem lyžovat, se naučili, což 
je potěšitelné☺ 



 Poslední večer proběhlo vyhlášení soutěží, které proběhly 
během celého kurzu: karneval, testy z přednášek, čistota a pořádek 
na pokojích a největší bourák kurzu. Všichni si odvážíme mnoho 
pěkných zážitků a vzpomínek. 

Postřehy z kurzu si můžete prohlédnout na 
www.picasaweb.google.cz/jakubjanca 
               Bc.Lukáš Přichystal,  vedoucí kurzu
          
31.ledna 2008 jsme rozdáním vysvědčení  ukončili 1.pololetí. 
Tady je jeho stručné hodnocení: 
Na konci 1.pololetí školního roku 2007/08 prospělo 
s vyznamenáním 108 dětí v 1.-5.ročníku, z toho 65 se samými 
výbornými. V 6.-9.ročníku si vyznamenání na vysvědčení odneslo  
80 žáků, samé výborné mělo 8 žáků. Neprospělo celkem 27 žáků 
na 2.stupni. 331 žákům byla udělena v 1.pololetí pochvala (119 na 
1.stupni, 212 na 2.stupni). Během 1.pololetí bylo žákům uděleno 
97 napomenutí, 39 důtek třídního učitele a 15 důtek ředitelky 
školy, 5 žáků bylo hodnoceno druhým a 1 žák třetím stupněm 
z chování. Během pololetí bylo zaznamenáno 32 neomluvených 
hodin. 
 
Nejlepší žáci školy 
(žáci označení *  prospěli se samými výbornými) 
1.tř. Benešová Kateřina*, Brymová Adriana*, Čaloud 

Vojt ěch*, Dobíšek Leopold*, Galochová Barbora*, 
Giňa Adam*, Horák Vladimír*, Ivi čič Michal*, 
Konečný Tomáš*, Kratochvíl Radovan, Lišková Nikola*, 
Lukášová Veronika*, Majkut Michael*, Nentvich Jan*,  
Otáhalová Barbora*, Polakovičová Kristýna*, Sláma 
Tomáš*, Solař Jiří*, Švehlíková Lucie*, Vinčarová 
Natálie*, Zbořilová Marie*; 

2.tř. Bayerová Patricie*, Filouš Pavel*, Chovanová Sára, 
Janáčková Markéta* , Kleibl Matěj, Králová Barbora* ,  
Kříž Daniel*, Kuglerová Dominika* , Látalová Tereza*, 
Mašková Barbora*, Motlí čková Klára* , Moudrý 
Daniel*, Mylek Petr* , Pirožková Pavlína*, Skreplová 
Lucie, Surmanová Sandra*, Šup Jan*, Šmíd Ondřej* , 
Vagner Michal, Válková Lenka*, Víšová Monika*;  

3.A Drahonský Libor, Fait Tomáš, Fejtová Karolína, Habartová 
Leona,  Hofmannová Anita*, Jakubcová Klára*, 
Klement Martin* , Lvovská Tatiana*, Schönwälderová 

Zuzana*, Srncová Veronika*, Světničková Monika* , 
Šrotová Denisa, Vašíček Filip* ; 

3.B Berková Daniela, Fialová Bára*, Hausknechtová Jana, 
Horák Rostislav, Jelínková Veronika, Kotlánová 
Markéta*, Krej čiříková Denisa*, Kubíčková Nikola*,  
Majkutová Petra, Mareček Daniel, Nováková Monika,  
Pavlíčková Petra,  Šotnarová Tereza*;  

4.tř. Blumajerová Anna*, Dvořáková Veronika*, Gala 
Štěpán*, Kejř David*, Knötigová Monika, Křížová 
Gabriela, Kugler Jan*, Mahovská Kristýna, Michálek 
Dalibor, Ml čák Marek*, Motlí ček David*, Nekvapilová 
Barbora, Otáhalová Kateřina, Polák Dominik, Rubešová 
Ivana*, Ryšavá Marcela, Ustohalová Lucie, Tomanová 
Adéla*, Vitulová Kristýna, Víšová Denisa; 

5.tř. Birknerová Klára, 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, Podborský Tomáš, Reim Filip, Skoupá 
Zdena, Tran Duc Viet*; 

 

 
 

6.A Bažantová Zuzana, Jeřábek Jakub, Kozlová Lenka, Pospíšil 
David, Šichtancová Hana; 

6.B Bartlová Kristýna, Kelbl Martin, Kleinová Žaneta, 
Novotný Patrik, Sosnarová Markéta, Šillerová Žaneta, 
Trojanová Barbora; 

6.C Dragon Michal, Suchánková Annemarie, Strejček Tomáš; 
6.D Dvořáček Jakub*, Hložek Oldřich, Mikula Ondřej, 

Petrlová Lucie, Schillerová Anna, Smetanová Markéta, 
Suchánková Tereza; 

7.A Grünwald Ivo, Strava Svatopluk; 
7.B Doležalová Klára, Domesová Michaela, Janoušková Laura, 

Procházka Patrik; 



7.C Berková Šárka, Duchoňová Daniela, Kugler Jan, Kugler 
Radek*, Skřičková Blanka, Světnička Michal*; 

7.D Černohorský Petr, Chudá Barbora, Juráková Petra, 
Mahovský Martin, Morávková Simona, Uher Daniel, 
Urbánková Kateřina,  Valášková Lucie*; 

8.A Schiller Vojtěch; 
8.B Glocová Michaela, Havlíčková Nikola; 
8.C Kopřivová Veronika*, Schmidová Žaneta, Šmerda 

Daniel; 
8.D Štanclová Tereza, Wagnerová Nina; 
8.E Hájková Erika, Janek Michal, Kozák Vladimír, Surman 

Filip, Škardová Lucie, Španielová Renata, Vykoukalová 
Michaela; 

9.A Frıhlichová Nikola, Ježková Lenka, Matoušková Anežka,  
Měřínská Klára, Procházková Zuzana; 

9.B Bartlová Šárka, Hamenrník Pavel, Jelínková Veronika,   
Krišpín Jan*, Pospíšilová Iveta*, Singerová Zuzana; 

9.C Böhm Marek, Nejedlíková Lenka, Rulák Ondřej, 
Šandorová Lucie, Urbánková Bronislava, Vala Vladimír,  
Zajícová Romana; 

9.D Horáková Alena, Chalupa Filip* , Kobzová Veronika, 
Navrátilová Petra, Zekl Lukáš; 

 
 

Příspěvky žáků 
 

 
Můj Štědrý den 

Na Štědrý den ráno vstaneme, provedeme ranní hygienu a chvíli 
lenošíme u televize, něco lehkého posnídáme a mlsáme dobroty. 
Pak začneme strojit stromeček. Rozloučíme se s kaprem a 

taťka ho zabije, mamka nasolí a dá do lednice. Užíváme 
si pohodu vánoc a že je celá rodina pohromadě. 
Poslechneme si koledy, rozkrojíme jablko, vše je 
uklizené a krásně voní. Navečer jdeme s taťkou na 
vycházku, zapálíme si venku prskavku. Mamka 

zatím balí dárky a chystá večeři. Asi v 18 hodin 
večeříme, ale ještě před večeří jdeme na vycházku, aby mamka 
mohla dát dárky pod stromeček. Po návratu z vycházky si umyjeme 
ruce a jdeme večeřet. Máme rybí polévku, smaženého kapra a 
bramborový salát. Po večeři zazvoní Ježíšek (někdo z rodičů 

zvonkem pod stolem). A jdeme ke stromku rozbalovat dárky, až je 
rozbalíme a potěšíme se s nimi, mamka uklidí nádobí. Udělají si 
s taťkou kávu a my se díváme na televizi. Většinou ještě na Štědrý 
den, i když má být rodina v pohodí a pohromadě, jedem do Modřic 
k babičce odvézt dárky a pro dárky pro nás. Po návratu domů 
posloucháme hudbu a povídáme si, pak nás ještě rodiče vyfotí 
s dárky u stromku. 

Markéta Smetanová, 6.D 
 
 

 
 

Zima 
Patricie Bayerová, 2.tř. 

 
„Co jsem našel pod stromečkem“ bylo povánočním tématem ve 
výtvarné výchově 
 

    
 
 
         Michal Daněk, 9.D                           Jan Kugler, 7.C 
 



                       
 
    Dagmar Konečná, 9.D                         Jana Šenkýřová, 9.C 
 
V rámci programu „Výchova dětí v oblasti požární ochrany“ k nám 
zavítali hasiči z místní stanice hasičského záchranného sboru. 
Program je určen pro žáky 2. a 6. ročníku. Klade si za cíl seznámit 
děti s modelovým chováním v případě požáru, nehody, nenadálé 
události, přiblížit práci hasičů a v neposlední řadě také výchovně 
působit na žáky v oblasti požární prevence. Celý program je 
rozdělen do tří částí. Dvě z nich probíhají přímo ve třídě, třetí -  
nepovinná – bude asi nejatraktivnější. Protože děti budou moci 
navštívit požární zbrojnici a všechno okouknout pěkně zblízka. 
A jak zhodnotila první setkání druhačka Klárka Motlíčková: 
„Mn ě se dnes beseda moc líbila. Přišli totiž hasiči Petr a Tomáš. 
Chtěli nás totiž naučit něco o hasičích. Povídali nám třeba o tom, 
jak se máme chovat, když najdeme sirky, nebo když někde hoří 
dům, nebo když na mně chytne oblečení. Dozvěděli jsme se, jak 
máme zavolat hasiče, když třeba někde hoří a nebo jak pracují. A 
ještě jednou: dnešní beseda byla super, lepší už být nemůže.“ 
 

 
Dominika Kuglerová, 2.tř. 

 
23.1. jsme se sešli s našimi známými hasiči Tomášem a Petrem 
znovu. Zopakovali s dětmi, co si zapamatovali z minulého setkání. 
Dále ukázali dětem a procvičili některá modelová chování při 
požáru v bytě. Žáci se naučili najít východ ze zakouřené místnosti, 
zjistit, zda za dveřmi z místnosti nehoří, utěsnit dveře, pod kterými 
proniká kouř do místnosti, zavolat pomoc z okna bytu. Také se 
naučili rozpoznávat tři typy výstražných zvukových signálů. Znovu 
si zopakovali dovednost zavolat na tísňovou linku. Už teď se 
těšíme na jaro, kdy vyrazíme do požární zbrojnice, kde si 
prohlédneme techniku hasičů. 
 

 
Michal Vagner, 2.tř. 

 
Ani jsme se nenadáli a je tu pololetí. Doba prvního většího 
bilancování v tomto školním roce. Někteří žáci osmého a devátého 
ročníku se pokusili napsat sebehodnocení, konkrétně o své  práci 
v českém jazyku. Je to jistě něco jiného než  kritizovat práci 
druhých lidí. 

Domácí přípravě do češtiny věnuji týdně 2-4 hodiny. Učím 
se do literatury, mluvnice i slohu.Přečtu si učivo ze sešitu. 
Zvládnutí mateřského jazyka a literatury je pro mě důležité.Je to 
naše rodná řeč. Literatura je velmi zajímavá a baví mě.Na známce 
z českého jazyka mně záleží. 

Během prvního pololetí jsem přečetla osm knih.Čtu ráda. 
Ocitám se v jiném světě, čtu třeba celou noc. 

Taháky si nepořizuji.Rovněž neopisuji. Vědět je jistota. 
Moje vyjadřovací schopnosti jsou dobré, samozřejmě s kamarády 
mluvíme jinak. Znalosti mám lepší než na začátku školního roku. 
Aktivita - no, nevím, nevím. Pomůcky nezapomínám. Hodnotila 
bych se jedničkou.     

                                                         Žákyně 8.D 



 
Abych řekla pravdu, tak mluvnici moc času nevěnuji, ale 

sloh a literatura patří mezi mé nejoblíbenější předměty. Celkem se 
češtině věnuji asi hodinu týdně. Zadanou látku si dvakrát přečtu, 
potom se ji učím po částech. Čech, který nezvládl svůj mateřský 
jazyk, by se měl propadnout hanbou do země. 

Za první pololetí jsem přečetla deset knih.Čtu, protože mě 
to vždycky uklidní a zapomenu na nepříjemnosti kolem sebe.Knihy 
probouzí mou fantazii.Dokážu si mnoho situací představit a 
promítnout. 

V žádném případě si nepořizuji taháky.Vědomosti musí být 
v hlavě.Známku z češtiny považuji za velmi důležitou. 

V hodinách se chovám vhodně, znalosti mám dobré. 
Hodnotila bych se jedničkou. 

                                                           Žákyně 8.D 
 

 
 

Přípravě do češtiny věnuji asi hodinu týdně. Učím se 
hlavně literaturu. Čeština je jeden z nejkrásnějších jazyků na světě 
a byla by ostuda, kdyby Čech nezvládl svůj mateřský jazyk. 

Během prvního pololetí jsem přečetla asi padesát knih. 
Četba mě baví.Věnuji jí veškerý volný čas.Je to rozhodně lepší než 
sledování televize.Chtěla bych být spisovatelkou. 

V hodinách jsem aktivní, zadanou práci vždy splním. 
Snažím se dávat pozor a nebavit se s Hanou. Ale když je dobrá 
řeč……… Hodnotila bych se dvojkou.                                                             

                                                      Žákyně 8.D 
 
Všechny tři žákyně dostaly z jazyka českého jedničku.Je to hlavně 
proto, že dost čtou a v hodinách dávají pozor. Nechcete to zkusit 
také ? 
 
 
 
 

 
Žáci 7.ročníku tvořili  z vlny a papíru návrhy účesů: 
 

                 
         
 Martin Bohatý, 7.D                          Lucie Valášková, 7.D 
 

                          
 
Michaela Smetanová, 7.D                             Jan Kugler, 7.C 
 
 
Spusť se, dešti, z nebíčka, Lilo jako z konve, 
dám ti kousek chlebíčka. slunce krásně hřálo, 
Na dvorečku okurečku,   nade mlýnem mlýnské kolo 
na zahradě též,   prázdnou strouhu přemílalo. 
řekni, kolik chceš.  A na dvoře bez pometla 
    Mariánka smetí smetla. 
 



                            
 
Duha, dužička   Prší – a v tom lijáku 
konec deštíčka,   začal svátek slimáků. 
bude obloha   Slunce vyšlo na zahrádku 
plná sluníčka.   udělalo konec svátku.  
  
Čárám, čárám ostošest,  Šli dva chlapci přes úvoz, 
tři dny jenom samý déšť. bylo horko jako v peci, 
Pět dní samé sněžení,  a přece jim umrz nos. 
je to věru k zbláznění.  To se dneska ději věci! 

Kristýna Kobzová, 5.tř. 
 

Štěstí 
 

Jdeš hledat štěstí za hory a doly. A třeba to nebude muž, 
Nemusíš hledat daleko   třeba to bude šíp a nůž. 
ty moje kamarádko Molly.  Už chápeš, co tím myslím? 
Zkus hledat blíž,    Tak se trochu zamysli! 
nepřelétni svoji mříž.   Štěstí je tady… 
Štěstí je na dosah ruky,   A nepotřebuješ mé rady. 
třeba to bude kámoš Rocky. 

Kristýna Vitulová, 4.tř. 
 

Život s křídly 
 

Křídla nemám, stejně letím výš a výš. 
Přeletím svou lidskou mříž. 

Rozletím se co nejdál to půjde, 
Tváře mé mámy jsou velmi rudé 

A táta, ten je rád, že letím. 
I přes to, že jednou uletím. 

 
Najdu si svou rodinu 
A nebudu žít ve stínu. 

Najdu si svůj vlastní svět, 

Kde nebudu mít žádný led. 
A až přestanu snít, 

Tak začnu pravou kávu mlít. 
 

Budu žít jak všichni jiní, 
Nejsem totiž žádné zrní. 

Vrátím se s mužem a dětmi, 
Odlétla jsem před mnoha lety. 
Máma je ráda, že jsem zpátky, 

Obejme mě, jako by byly svátky. 
Táta na mě kouká, 

Jako bych byla mouka. 
Ale to dávno není pravda! 

Jsem zpátky! 
A můžem slavit svátky.  

Kristýna Vitulová, 4.tř. 
 

 

 
 
 

Jaro 
Jaro už je mezi námi, 

pojďte za ním, kamarádi. 
Jaro, to je březen, duben, květen, 
probouzí se ježek, veverka i jelen. 

Jaro voní, jaro hřeje. 
Podívej se, kotě přede. 

Půjdem všichni do parku 
na první jarní vycházku. 

Dominik Polák, 4.tř.  
 
 



Sedmáci se ve výtvarné výchově pokoušeli o karikaturu a portrét: 
 

        
 

              Petr Loskot, 7.D                         Patrik Procházka, 7.B 
                kresba tužkou                        kresba tužkou 
 
 

       
 
           Lucie Valašková, 7.D                       David Dlabka, 7.B 
                kresba tužkou                                 kresba rudkou 
 

 

Náš pejsek 
Černého psa máme, co my mu jíst dáme. 

Máme malé mističky, dáme do nich kostičky. 
Náš pes je celý chlupatý, od hlavy až po paty. 

Na procházce se proběhne, až se nám celý utrhne. 
Po hřišti nám běhá a chytit se nedá. 

Když ho někdo zavolá, běhá pořád dokola. 
Denisa Šrotová, 3.A 
 

                            
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naše Bessinka 

Naše fenka Bessi, ta nás někdy děsí. 
Byl to pro nás krásný dárek, psí mládě, co sežere párek. 

Je to malý nalezenec, u nás našel domov nový. 
Předtím byl možná Bzenec. 

Tak už patří do rodiny, ta naše Bessinka, 
i když někdy zlobí, je to naše mazlilka. 

Chodí s námi vařit, ven i spát, každý má ji rád. 
Taky tento pejsek při kousání nezná mezí. 

Šňůrky, boty neobstojí, plyšáci se v koutku bojí. 
Uši, oči ukouše, slitování nemá. 

Nejraději má své hračky od Martiny za tři kačky. 
Na kostičkách pochutná si, na Starcu pak s námi zakopá si. 

Nikdy bych ji nevyměnil, mám ji moc rád, 
 je to můj nejmilejší kamarád. 

Filip Vašíček, 3.A 
 



Naše miminko 
Žije s námi odmala, 
práce je s ní nemalá. 
Musíme ji přebalovat, 
krmit, koupat, chovat. 
Ještě taky v kočárku 
vozíme ji po dvorku. 

 
Leona Habartová, 3.A 

 

               
         
      Vladimír Horák, 1.tř.                    Barbora Galochová, 1.tř. 
 

 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 

 
Divadelní leden 

 V měsíci lednu jsme byli dokonce dvakrát v divadle. 
V pátek 25.ledna jsme společně se střídou 6.A jeli do Mahenova 
divadla v Brně na Andersenovu pohádku Sněhová Královna. 
Někteří z nás tu byli poprvé a byli okouzleni prostředím divadla, 
které nás svou architekturou i atmosférou přeneslo do doby, kdy 
ženy chodily v krinolínách a muži ve fraku. Také jsme se dozvěděli, 
že Mahenovo divadlo bylo první, které František Křižík osvětlil 
svými žárovkami. Samotnou pohádku o Gerdě a Kájovi většina 

z nás dobře zná, přesto se nám její provedení líbilo, hlavně 
perfektně krákající havran, ale i pěkné kostýmy. 
 Úplně jiná byla Popletená pohádka v provedení žáků 
Gymnázia v Židlochovicích. Byl to takový dárek k 31.lednu, kdy 

jsme dostávali vysvědčení.Těm, kteří ho měli hezké, 
bylo představení darováno jako odměna, těm druhým 
jako útěcha. Přestože gymnazisté nejsou žádní 

profesionální herci, hráli jako opravdoví. O tom, že 
byla skutečně popletená, svědčí spousta postav 
z nejrůznějších pohádek – Červená, Modrá a 
Zelená Karkulka, Popelka, Sněhurka, Honza, 

Růženka, Shrek, Kocour v botách, Ivan z pohádky 
Mrazík a mnoho jiných postav. Přes zdánlivý chaos to byla 
opravdu hezká podívaná. 

Anna Schillerová, 6.D 
 

 
V 5.ročníku již mají žáci za sebou několik lekcí anglického jazyka. 
Jak je vidět, dovedou v tomto jazyku už i veršovat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summer time 
 

Goodbye snow and ice. 
The summer is very nice. 

 
Goodbye my teachers. 

I like the rivers. 
 

Goodbye my school 
I like the swimming pool. 

 
Goodbye all my books. 

I like the woods. 
 

I like the bike and pool 
And all days funny full. 

               
Marek Otýpka and his family 

 

 



 
 

Veronika Freyová, 5.tř. 
 
 
 
 
Děti z 3.B svoje verše doprovodily obrázky. Posuďte, jak se jim to 
podařilo: 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
             
   

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Za zvonkem 

Vánoce jsou svátky, 
kdy se baští sladký. 

Zvonky zvoní, cinkají, 
a naše srdce roztají. 

              
 Petra Pavlíčková, 3.B 

 
Oceán 

Oceán je velké moře, 
každý zkoumá rybičky. 

Nikdo si hned nevšimne, 
že jsou tam i chobotničky. 
      
Krejčiříková Denisa, 3.B 

 

 
Pštros 

I ten pštros se trochu stydí, 
že ho tolik dětí vidí. 

Má napsáno v notýsku- 
strč hlavu do písku. 

 
Michal Gajda, 3.B 

 

 
Kočička 

Tak tohle je kočička, 
má zelená očička. 

Když ji hladím, pěkně přede, 
z úžasu mě nevyvede. 

 
Nikola Kubíčková, 3.B 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamarádka 
U babičky a u dědečka 
bydlí moje kamarádka. 
Je to naše srdíčko, 
říkáme jí Agátka. 
Agátka je pejsánek 
malinký jak broučínek, 
bílá je jak Sněhurka. 
Jen očka jsou jak černá tma. 
Ostražitá netopýří ouška má, 
moje příchody vždy rozezná. 
Šprťouchlata, procházky a hry 
nejsou doménou jen čivavy. 
Navzájem se máme velmi rádi, 
navždy zůstaneme kamarádi. 

Martin Doležal, 4.tř. 

 
 

„Nervy na pochodu“ 
-tak by se dal popsat vnitřní prožitek žáků 5. třídy, kteří se 

ve středu 13. února zúčastnili turnaje ve vybíjené v Hrušovanech u 
Brna. Účast přijaly i školy z Modřic, Rajhradu, Žabčin a Vojkovic.  

Na turnaj jsme se poctivě připravovali. Se ZŠ Hrušovany 
již několik let vedeme urputný boj o post nejvyšší. A naše odveta 
měla právě přijít. Do mužstva jsme vybrali ty nejlepší, zvolili jsme 
taktiku tu z „nejtaktizovanějších“ - a náš den byl tu. 

Štěstí nám přálo ve chvíli, kdy paní učitelka měla šťastnou 
ruku při losování soupeřů v semifinále. První dvě družstva jsme 
zvládli s jasnou převahou. A než jsme se nadáli postupovali jsme 
do finále - a kdo myslíte, že nastoupil proti nám? No jasně - 
Hrušovany. Nepřejte si vědět, jak nám bušilo srdce, paní učitelka 
se nás snažila povzbuzovat, ale i ona měla „nervy na pochodu“. 

Seběhl se urputný boj „na život a 
na smrt“, nikdo z diváků ani nedýchal.  
A najednou přišlo něco, co nám zlomilo 
vaz.  Hrušovany využili domácího 
prostředí. Svolali si spolužáky z ostatních 
tříd, kteří svým obrovským skandováním 
podlomili naši psychiku. To bylo něco, 
s čím jsme nepočítali, něco, co se 
natrénovat nedalo. Musíme přiznat, že to 
soupeře vyburcovalo k obrovskému výkonu 
a nás přivedlo k mnohým, zbytečným 
chybám.  

 
Krmelec 

V krmelci je ráno živo, 
všichni se jdou nasnídat. 
Liška, zajíc, jelen, srnka, 

ke krmelci spěchají. 
        

Tereza Šotnarová, 3.B 
 

 
Drak 

Nejsem ryba ani pták, 
mám tři hlavy a jsem drak! 
Kdo mi poví, co se stalo, 
že je princezen tak málo? 

                
Markéta Kotlánová, 3.B 

 

 



A závěr?  Opět 2. místo. Ale jsme na sebe pyšní, již dlouho 
jsme si nezahráli tak skvělou vybíjenou, vždyť i leckterý přihlížející 
dospělák  nás poplácával po zádech s větou „byli jste dobří“. 

 
O návrh reklamního plakátu se pokusila Nikola Sekaninová, 7.D 
 

 
 

„Rtěnka a lesky 
rozzářejí se vám celé pysky. 
Neodolávejte, přijďte hned 

a kupte si rtěnky od firmy MAXIRET!“ 
 

 
 

Marcela Ryšavá, ŠD,  
Křemílek a Vochomůrka 

kombinovaná technika (koláž, zapouštění barev) 

Přebrepty našich žáků: 
občanská výchova: 
Ze samostatné práce Co víme o vesnici kde bydlíme. 
...centrem města je obchod. Jsou tam pohřbeni významní lidé. 
  
lyžařský výcvikový kurz 
Jak se pohybujeme v přírodě v mlze? 

≈ Podle tyček nebo ohrady. 
≈ Musíme si určit, kdo půjde první a nesmíme nechat toho 

posledního, aby šel na konci a aby se neztratil. 
≈ Jeden vepředu,  druhý vzadu a navzájem se po pár krocích 

přepočítají 
přírodopis 

≈ Ve vesmíru jsou družice,komety a oběžníky. 
≈ Planeta je velký kus horniny nebo kamene. 
≈ Planeta je pevná země ve vesmíru. 
≈ Rozdíl v chování člověka a včely :-včely žijí ve společnosti, 

mají jednu královnu, člověk žije ve společnosti a je  
samostatný -včely pracují společně a nemohou se 
rozhodovat. 

 
 

≈ Bakterie mléčné žijí ve střevech a tvoří zubní kaz. 
≈ Cizopasnictví je, že nějaká bakterie je v cizím těle a hostí 

se tam. 
≈ Biologie učí vykopávky. 
≈ Lidoop má silnější přední končetiny páč s nima lozí po 

stromech, ještě má dolní končetiny slabší, používá je jenom 
jak přidržovací. 

≈ Člověk má trup 2x esovitě prohnutý, není do oblouku, jak 
mají lidoopi. 

≈ Lidoop má trub zahlý, člověk rovný. 
 
 



 
Zima 

Sára Chovanová, 2.tř. 
 

Židlochovičtí „skřivánci“ zpívali v Kalifornii 
Ve dnech 21.9. –  7.10.2007 uskutečnil DPS Skřivánek ze 
Židlochovic  dosud nejdelší umělecký zájezd – do Spojených států 
amerických. 
Hlavním centrem pobytu se stala Kalifornie -  LOS ANGELES, 
kam sbor pozvala na sborový festival organizace LACA  Music 
Foundation Corporation , na základě dřívějších společensko-
uměleckých aktivit, které vznikly v Barceloně v roce 2006.  
Skřivánci na jednotlivé koncerty nastudovali pestrý program, ve 
kterém dominovala česká sborová tvorba ( Smetana, Dvořák, 
Janáček, Lukáš, Mácha, Pololáník, Hloušek), úpravy moravských 
lidových písní ( Kaňák, Horák, Řezníček, Halma), skladby 
s anglickým textem Britten, Ch. Gounod, J.D.Vaux  včetně 
spirituálů. 
Nejvýznamnější koncert se uskutečnil v Pasadeně, v kongresové 
hale pro 1 500 posluchačů, byla plně obsazena. Koncertu, na 
kterém kromě Skřivánku vystoupil čínský a americký sbor, byli 
přítomni pořadatelé festivalu a představitelé organizace LACA 
Music Foundation Corporation s presidentem Linem Samuelem, 
dirigenti různých sborů a český konzul s manželkou včetně 
zaměstnanců konzulátu. Potěšením byla účast českých rodáků 
žijících v Pasadeně a okolí. 

 
 
Židlochovický dětský sbor a jeho vedení si vyslechlo řadu ocenění, 
které se týkalo zejména hlasové kultury, sborové barevnosti, 
technické vyspělosti, stavební architektury zpívaných skladeb a 
intonační čistoty. O tento úspěch sboru se zasloužili oba sbormistři 
Zdeňka Vrbová a Miloslav Buček, klavíristka Daniela Velebová a  
Zlatoslava Beňová - choreografie Královniček. Závěrečný koncert 
se konal v San Diegu  pro české krajany, kteří se zde usadili v 50. a 
60. letech minulého století. Zvláštní citová atmosféra se prolínala 
celým večerem. Vyvrcholila zpěvem českých lidových písní a 
Vejvodovou polkou „Škoda lásky“, na kterou krajané nezapomněli 
a která je v USA velmi známá .Většina  si ji se Skřivánky zazpívala 
– někdo česky, někdo anglicky. Byl to večer okořeněný českými 
koláči, na který se nezapomíná. Na závěr všech koncertů, vyjma  
San Diega, provedl Skřivánek Janáčkovy „Královničky“ 
v moravských a kyjovských krojích. Nutno poznamenat, že toto dílo 
je velmi málo známé a má ho ve svém repertoáru pouze 
Židlochovický dětský sbor Skřivánek. Nutno dodat, že Královničky 
umocněné krásnými moravskými kroji, měly u posluchačů v USA 
patřičný ohlas. Před každým vystoupením prožíval sbor napětí, 
minuty maximálního soustředění a následně netajenou radost 
z velkého úspěchu.  I zde se potvrzovala známá skutečnost, že 
hudba je jazykem mezinárodním a její společenský význam platí  
jak v Evropě tak ve vzdálené Americe.  
Skřivánci a jejich vedení děkují Ministerstvu kultury, 
Jihomoravskému kraji, Městu Židlochovice, ředitelství ZŠ za 
podporu, subjektům, sponzorům, rodičům a všem ostatním dárcům 
za finanční dotace, které významně přispěly k účasti 
Židlochovického dětského sboru Skřivánek na sborovém festivalu 
v Los Angeles. Výboru rodičů za podporu a pomoc při přípravě 
zájezdu. Máte zájem se naučit to, co umí "skřivánci" ? Pak přijďte 
mezi nás. Kdy? Vždy v pátek v 15 hodin. Kam? Do ZŠ 
Komenského - hudebna. 

                                                                                                    
Zdeňka Vrbová - sbormistryně    

                                                                      ŽDS Skřivánek 
 

 



 
 

Jan Šup, 2.tř. 
 

Obrázky dětí 2.třídy inspirované besedou s hasiči 
 

 
 

Barbora Králová, 2.tř. 
 
 
 

 
 

Tereza Látalová, 2.tř. 
 
 
 

 
Jan Šup, 2.tř. 
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