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Vzdělávací program na téma Kohoutovická obora 

V polovině května se žáci  4. A zúčastnili programu, který realizovali pracovníci střediska Lipka. Prošli jsme 

spolu část obory a žáci plnili úkoly. Jediným minusem tohoto dopoledne bylo opravdu chladné počasí.  

Den záchranné služby 15. 5. 2019 

Toho dne byla v Brně zima a čekal se i déšť. Přesto na Moravském náměstí u 

sochy markraběte Jošta v dopoledních hodinách pracovali brněnští záchranáři 

společně s žáky brněnských i mimobrněnských škol na republikovém rekordu 

v nepřetržité dětské resuscitaci. I my jsme se tam postavili. Na 14:00. To už na 

nás záchranáři čekali s velkou netrpělivostí, protože do pokoření rekordu 

scházely dvě hodiny! Proto jsme se rychle zapojili. Nejprve jsme se ostýchali, 

ale s přibývajícím časem se nám to začalo líbit. Jenže to nebylo jednoduché. Po 

několika minutách jsme ztráceli sílu a musel být připraven někdo další, kdo by 

pokračoval.                                                                                                                   

V jednu chvíli jsme se dověděli, že někdo před námi držel rekord v délce 

resuscitace – 20 minut. To vyburcovalo některé z nás k překonání tohoto času. 

Nakonec se to povedlo žáku Mercovi ze 7. A, který vydržel nepřetržitě 

resuscitovat 23 minut!!! 

 

 

 

 



 

Ve dnech 20. – 21. května jsme se sedmáky vyrazili do Bratislavy. Bylo to v rámci projektu sbližování našich 

kultur Brno-Bratislava. Vřelé přivítání na základní škole v Rači ihned v úvodu pobytu rozbouralo ledy mezi 

našimi a slovenskými žáky. Proto jsme se dychtivě vrhli na prohlídku Bratislavy pod vedením slovenských 

žáků. Formou pracovních listů jsme se dověděli hodně z historie i současnosti města. Den nám tak příjemně 

utekl a večer už převládalo těšení na zítřejší plavbu po Dunaji až k slavnému hradu Děvín. Plavba ani hrad 

nezklamaly, i když jsme byli několikrát vystaveni prudkému dešti. Vše proběhlo ve velmi přátelské 

atmosféře, určitě se těšíme na podobné setkání u nás v Brně. 

Poznávací zájezd do Berlína 

Ve dnech 23. a 24. 5. 2019 navštívili někteří žáci 8. a 9. tříd hlavní město Německa. Od školy jsme vyjeli 

v nočních hodinách za sychravého počasí, kolem desáté hodiny nás však vítal slunečný Berlín. Během dvou 

dní jsme viděli mnohé významné památky města a zároveň se žáci seznámili s jeho pohnutou historií. 

Nevynechali jsme např. výjezd výtahem na Televizní věž, odkud jsme měli celý Berlín jako na dlani, 

návštěvu přírodovědného muzea s exponáty koster několika dinosaurů, výšlap na vrchol skleněné kopule 

Reichstagu ani Holocaust Mahnmal, osobitý památník, který upomíná na nacisty zavražděné židovské 

obyvatelstvo během holokaustu. Zastavili jsme také u barevné East Side Gallery, v současnosti jediného 

souvislého zbytku Berlínské zdi, nejtypičtějšího symbolu studené války. Samozřejmostí byla procházka po 

bulváru Unter den Linden či pořízení fotek před Braniborskou bránou. Poznávací výlet do Berlína se vydařil, 

žáci budou mít na co vzpomínat. 

 

Eurocamp Ljublaň 2019 

V květnu se zúčastnila skupina žáků naší školy již jedenáctého mezinárodního setkání dětí Evropy. Společně 
s kamarády ze Španělska, Slovinska a Rakouska prožili týden plný zajímavých akcí, které pomohly 
vzájemnému poznávání odlišných kultur. Na závěr pobytu proběhly prezentace jednotlivých států. Příští rok 

proběhne Eurocamp ve Španělsku, kam se naše škola opět chystá.       

 

 



Výměnný pobyt ve Španělsku 

Na konci května absolvovali žáci naší školy výměnný pobyt v severní části Španělska. Žáci byli ubytováni 

v rodinách, což jim umožnilo nejen využít své znalosti anglického jazyka, ale také ochutnat španělskou 

kuchyni a blíže poznat 

baskickou kulturu.  

Týdenní program se skládal 

ze sportovních a 

společenských her, 

programu v místní škole 

v Sodupe a mnoha 

turistických výletů, 

například do San Juanu de 

Gaztelugatxe, kde se 

natáčel serial Hra o trůny, 

do jeskyně Pozalagua nebo 

do záchranného centra pro 

zvířata Karpín. Vedle 

památek ve městě Bilbao 

jsme si prohlédli lokální 

výstavu papírových šatů v 

budově radnice města 

Güeñes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knihovna   

3. 6. v pondělí jsme byli s dětmi ze ŠD v knihovně Jiřího 
Mahena. Ukončili jsme tak celoroční program návštěv, 
soutěží a her. Děti si na závěr v kole štěstí vytočily odměny 
. 



Obora Holedná 

Děti ze třídy 2. A se 11. června vypravily do obory Holedná, kde se dozvěděly spoustu nových informací o 

lese, lesních stromech a zvěři. Také si vyzkoušely svůj hmat, čich i zrak během poznávacích her 

připravených zaměstnanci Lesů ČR. Docela zblízka pozorovaly veverku, daňky, divoká prasátka i kachny a 

ryby. Výprava do obory se dětem moc líbila. 

4. A + 4. C na výletě aneb Tajemství pod hradem Veveří 

 

Dne 12. 6. 2019 se třídy 4.C a 5.C zúčastnily programu organizace Lipka ,,Tajemství pod hradem Veveří.“ 

Žákům se na přehradě zjevil duch šlechtičny, která se starala o jezírka a studánky a předala dětem 

poselství, jak pokračovat. Děti tedy našly její pravnučku Danu a slíbily, že se o studánky budou též starat. 

Opekli jsme si špekáčky, jeli parníkem, vylezli na Veveří, ve studánce našli perly od ducha šlechtičny a 

mnoho dalšího. Výlet byl super!!!  

 

3. A a 4.C - Škola v přírodě – Hotel pod Šaumburkem 

Děti ze 3. a 4. třídy odjely v pondělí ráno vlakem z Brna do Hulína a potom autobusem až na místo konání 

školy v přírodě – do Rajnochovic do parádního ubytování Hotelu pod Šaumburkem . Měli jsme připravený 

parádní a hlavně propracovaný program od instruktorů z Tokaheya. Počasí nám přálo a nasbírali jsme 

mnoho krásných zážitků. Vřele doporučuji jezdit na výlety a podobné akce, ačkoliv to není moc oblíbené u 

učitelů/elek, ale dětem to dává mnohem víc, než to na první pohled vypadá. 



 

Hromadná fotka horolezců ve výškovém táboře V3 před Pearyho průsmykem při cestě na vrchol Mount 

Everest (v našem podání Kelčský Javorník a rozhledna. V pozadí impozantní Kohoutova chata) 3. A a 4.C - 

Škola v přírodě – Hotel pod Šaumburkem 


