
Newsletter 
Přehled nejnovějších událostí naší školy v 1. čtvrtletí školního roku 2018/2019 

„Wandertag“ v Brně 

V září nás přijely navštívit děti z rakouské partnerské školy 

Europaschule. Program pomáhaly připravit naše žákyně, které s nimi 

strávily květnový týden na Eurocampu ve Vídni. Během prohlídky 

brněnských památek žáci využili znalosti angličtiny i němčiny. 

    ZŠ Chalabalova 

 

 

Procházka do okolí školy 

Na konci září jsme s  1. C prozkoumávali nejbližší okolí 

naší školy a užili jsme si den se vším všudy. Učili jsme se 

v přírodě o stromech, o zvířatech, hráli jsme spoustu 

vtipných her, z větviček a kamenů jsme vytvářeli 

písmenka a nakonec jsme stihli postavit i chýše 

z přírodních materiálů. 

1. C 

Přírodovědecký klokan 2018 

Ve středu 10. října proběhla na naší škole celorepubliková soutěž Přírodovědný klokan, která je pořádána 

Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.  Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a 

přírodovědné obory. Zájemci z 8. a 9. tříd v ní odpovídali na otázky z matematiky, přírodopisu, fyziky a zeměpisu.  

Nejlépe si v ní vedl Tomáš Říha (9. C), druhé místo obsadil Petr Pospíšil (9. C) a na třetím místě se umístil Vojtěch 

Eliáš (9. C). Všem zúčastněným děkujeme za snahu a gratulujeme k dosaženým výsledkům. 

Páté třídy v brněnském planetáriu 

Dne 11. 10. 2018 se všichni páťáci z naší školy rozhodli navštívit brněnské Planetárium.  Dověděli jsme se, že 

meziplanetární sondy prozkoumaly všechny planety naší Sluneční soustavy, planetky i komety. Měli jsme příležitost 

vydat se pomocí programu Cesta Sluneční soustavou 2D na návštěvu těchto světů i my. Program trval 55 minut a byl 

velmi zdařilý. Dětem i nám se moc líbil. 

Věra Zámečníková, Linda Skalníková, Eva Dvořáčková 

 



Prvňáčci v Lipce 

První třídy A, B a C v říjnu navštívily environmentální pracoviště Lipka, kde s „panem Šňofousem“ zjišťovaly, co 

potřebují k životu domácí zvířata. Dále si děti zkusily vyrobit máslo a psaly opravdovým husím brkem. Program byl 

velmi úspěšný a dětem se velice líbil.  

     Alena Macalíková 

Španělské děti na Chalabalce 

V druhé polovině října u nás strávili týden žáci ze španělské školy 

Avellaneda. Byli ubytováni v českých rodinách, kde využili své znalosti 

anglického jazyka a ochutnali českou kuchyni. V průběhu pobytu se 

spolu s českými kamarády zapojili do výuky, sportovali, prohlédli si 

brněnské památky, navštívili zoologickou zahradu, naše hlavní město a 

Moravský kras. Těšíme se, až za nimi do Španělska vyrazíme.  

         

      Dana Nestrojilová 

 

 

Kejbaly – Aneb poznáš, co máš za ovoce? 

Koncem října se třídy 2. B a 3. A zúčastnily programu Ovoce na pracovišti Kejbaly – zahrada pedagogické fakulty MU. 

Program byl velmi pestrý a zábavný. Děti si zde zopakovaly jednak ovoce rostoucí u nás v ČR, ale také si formou hry 

zjišťovaly, jaké cizokrajné ovoce znají a do jaké ovocnářské skupiny by jej zařadily. Nakonec si zahrály i zábavnou hru, 

ve které zúročily všechny nabyté informace.  

         Monika Hedbávná, Jan Kaul 

100 let výročí Československé republiky – Projekt Republika 

Z pohledu účastníka projektu: 

V pátek 26. 10. se na naší škole konal projekt připomínající stoleté výročí založení naší republiky připravený žáky 

devátých tříd a jejich učiteli. Ti si pro nás ve velké tělocvičně připravili několik stanovišť, na kterých jsme luštili, 

skládali, cvičili, házeli i malovali.  V malé tělocvičně jsme pak mohli navštívit stanoviště připomínající dobu nesvobody 

za nacistické i komunistické diktatury. Za každý splněný úkol jsme získali nálepku do pracovního listu. Program se 

nám moc líbil.  Díky deváťákům jsme si tento den moc užili a určitě si ho nadlouho zapamatujeme.  

  Zuzka Vlachová 

Z pohledu pořadatele: 
V pátek 26. 10. se v naší tělocvičně uskutečnila oslava 100 let od založení Československa. Šlo o výukový 

projekt připravovaný námi, deváťáky. Cílem bylo rozšířit znalosti žáků 2. stupně o historii Československa. 
Nachystali jsme si stanoviště s různými úlohami. Pak k nám postupně chodily po skupinkách děti z nižších 

ročníků. Vypadaly, že se baví. 
My jsme se taky bavili. Měli jsme na sobě oblečení v barvách trikolóry, na obličej jsme si kreslili české a 

slovenské vlajky a holky si lakovaly nehty na bílo-červeno-modrou. Taky jsme si povídali s učiteli.  
Myslím, že to byl povedený den a skvělá zkušenost. Určitě mi všichni spolužáci dají za pravdu, že by takových 

projektů a akcí mělo být víc. 
Aneta Doležalová 

 



2. A v Bioskopu 

Ve středu 7. listopadu navštívili žáci 2. A opravdickou laboratoř 
v centru Bioskop na pracovišti Masarykovy univerzity v 
Univerzitním kampusu Bohunice. Žáci se dozvěděli, jak pracují 
vědci, a také se jimi na chvíli stali. Probrali se pojmy jako 
protiklady, skupenství látek, teplota, negativ, pozitiv. 

    Leona Lončaričová 
 

 

Veletrh Sport Life 

V pátek 9. 11. jsme si místo vyučování mohli prohlédnout nebo se i účastnit sportovního veletrhu na brněnském 

výstavišti. V několika pavilonech jsme si mohli vyzkoušet různé sporty a dovědět se o nich něco nového a zajímavého.  

Někteří z nás našli odvahu a zkoušeli zdolávat horolezeckou stěnu, jiní si skákali z výšky do obrovského nafukovacího 

vaku.  Dalšími možnostmi byl třeba parkur nebo gymnastika. Všechny sportovní aktivity probíhaly pod dozorem 

zkušených trenérů nebo členů různých týmů. Některé školy pořádaly soutěže nebo zápasy mezi sebou ve fotbale, 

basketbalu, cyklistice, vybíjené i ve veslování na suchu. Tak jsme se hodně vydováděli a budeme mít na toto 

dopoledne velmi hezké vzpomínky.       

             Kolektiv žáků 6. A  

Světový den laskavosti 

V úterý 13. listopadu, tedy na Světový den 

laskavosti,  nám žáci z 6. B připomněli, jak důležité je 

dělat dobré skutky a být k ostatním lidem laskaví. Ve 

vestibulu školy uspořádali dobročinnou akci pro 

sdružení zdravotní a sociální pomoci Veleta. Každý, kdo 

se v jejich “dobrokoutku” zastavil a rozhodl se přispět 

malou či větší finanční částkou, byl odměněn jedním z 

mnoha drobných dárků, které žáci ve volných chvilkách 

vlastnoručně vyráběli či napekli. Výrobky a zákusky 

měly velký úspěch. Během pár hodin se rozdalo 

všechno do posledního drobečku. Výtěžek v hodnotě 

5700 Kč půjdou žáci do Velety předat na začátku 

prosince. Moc děkujeme všem laskavcům, kteří nám 

pomohli.    Alžběta Jirásková 

3. A v Rozmarýnku řešila zapeklitý případ 

Ve čtvrtek 15. listopadu se děti zúčastnily vyšetřování případu Dr. Sacharin. Tak se totiž jmenoval výukový program 

pracoviště Rozmarýnek. Následuje krátký report z rukou dětí. 

Ve čtvrtek jsme byli v Rozmarýnku. Měli jsme sraz ve škole v 7:40. Program začínal v 8:30. Na začátku jsme se 

rozdělili do skupinek. Potom jsme hráli hru na detektivy. Pak nám Janča s Bárou říkaly o cukru. Potom jsme měli 

přestávku. O přestávce jsme si pohladili ještěrku a hada. Měla jsem hada i na krku. Po přestávce jsme dělali 

palačinky. Pak jsme šli ven, kde jsme pili lektvar. A pak jsme hledali kartičky zážitků. A na konci jsme si snědli 

palačinky a šli zpátky do školy.  

           Děti z 3. A 



Prohlídka Brna aneb deváťáci nad zemí a pod zemí 

Se zimou za dveřmi jsme 21. listopadu v rámci semináře pro devátou třídu vyrazili s 9.B na prohlídku Brna. Na akci 

jsme spolupracovali se SŠ Charbulova, která pro nás celé brněnské odpoledne připravila. První částí prohlídky byla 

budova školy na ulici Jánská, kterou nás provedl zástupce ředitele školy. Mohli jsme se tak projít po schodech a 

nakouknout do místností, kde slavný Gregor Johann Mendel uvedl své první poznatky o zákonech dědičnosti, které 

se staly základními kameny dnešní genetiky. To je tedy celosvětově významné místo! Ve druhé části nás dvě 

studentky oboru cestovní ruch provedly po nejvýznačnějších památkách středu města Brna. Viděli jsme tak vše, co by 

každý Brňan vidět měl, a navíc jsme se něco málo o každé památce dozvěděli. Abychom ale Brnu opravdu 

porozuměli, museli jsme se, tak jak to bývá, dostat pod povrch věcí. A my to vzali opravdu poctivě - vyrazili jsme do 

brněnského podzemí pod Zelný trh. Labyrintem nás provázel perfektní průvodce, který nám dokázal po celou dobu 

prohlídky povídat o tom, jak to v Brně chodilo především ve středověku. Nenudil nás ani chvíli a všechno dokázal dát 

do překvapivých souvislostí. Leccos, co jsme i my už ze školy věděli, zvládl propojit tak zajímavě, že jsme si mockrát 

museli říct AHA! Na konci prohlídky jsme tak měli pocit, že místu, kde žijeme, rozumíme o něco víc než předtím, a že 

je to vlastně výborný, něco opravdu vidět a vědět! 

             Jiří Písek

               

Osvětim 
 

Dne 21. listopadu se naše třída vydala na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Brzy ráno jsme se sešli 
před školou a čekala nás skoro čtyřhodinová cesta autobusem do Polska. Byla dlouhá, ale nenudili jsme se. 

Když jsme přijeli na parkoviště, tak většině zamrzl úsměv na rtech, jelikož už tam na nás začala doléhat 
ponurost tohoto místa. Potom, co jsme prošli kontrolou skoro jako na letišti, jsme obdrželi sluchátka a audio 
průvodce. 

Naše prohlídka začala, když jsme prošli pověstnou bránou s nápisem: „Arbeit macht frei.“ Neveselá historie 
tohoto objektu na nás dýchala z každého koutu. Nikdo z nás si zřejmě, i přes výklad průvodkyně, nedokázal představit 
bolest a utrpení, jež zde museli lidé zažívat. 

Nedokážu přesně říct, co bylo nejsilnějším zážitkem. Jestli podzemí s celami nebo hory zabavených věcí a 
ostříhaných vlasů. Člověka při tom mrazilo a my holky jsme se skoro neustále držely za ruce a objímaly. Pokud mám 
být naprosto upřímná, nejvíce se mi dělalo nevolno v plynových komorách. 

Po prohlídce první části jsme se přesunuli „rozmrzat“ do autobusu a přejeli do blízké obce Březinka, kde se 
nachází druhá a mohutnější část tábora. Ta, která již byla postavena jako vyhlazovací tábor. Tam už byly jen domy ze 
dřeva a z kamene byly jen spalovny, plynové komory a hlavní budova. Ani tady nás neopustilo mrazení v zádech. A 
nebylo to proto, že skoro mrzlo. 

Naše prohlídka končila až za tmy a světla lamp dokreslovala temnou atmosféru tábora. Všichni jsme se už 
těšili domů a cesta do Brna se nám zdála nekonečně dlouhá.  

Nevím jak mí spolužáci, ale já jsem večer, i když jsem byla velmi unavená, dlouho nemohla usnout a 
přemýšlela, jak jsem šťastná, že žiji v této době. Tímto chci také vyjádřit velký obdiv lidem, kteří tehdy přežili a s 
těmito hrůzami v srdci zvládli pokračovat dál. 

            Míša Čermáková

  

               

 


