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Atletika se vrací za Lužánky 
Dne 3. 10. se uskutečnily atletické 

závody základních škol z celého Brna. Naše 
škola obsadila v celkovém součtu 1. místo 
ze všech a to díky výkonům Jolanky 
Koudelkové a Adama Klečky ze 4. A, Sofči 
Messany a Kuby Orala z 5. A, Patrika 
Vévody a Týny El Ghannam ze 6. A a Lucky 
Sochorové a Lukáše Říhy ze 7. B. 

Konkrétně Adam Klečka byl na 
prvním místě v běhu na 60 metrů s časem 
9:58 s. Sofča Messany na prvním místě 
v hodu míčkem (30,14 m). Kuba Oral 
taktéž první v hodu míčkem do dálky 
(47.14 m). Týna El Ghannam první ve 
skoku dalekém (392 cm) a Lucka 
Sochorová první v běhu na 600 m (1:57).  

Ve štafetě 4. a 5. tříd se naše škola 
umístila na 1. místě a ve štafetě 6. a 7. tříd se naše škola umístila taktéž na prvním místě.  

Všem závodníkům gratulujeme.  
 

Jak roste chléb 
Koncem října a začátkem listopadu navštívily třídy 2. A, B, C environmentální 

pracoviště Lipka s výukovým programem Jak roste chléb.  
Žáci poznávali cestu chleba z pole až na stůl. V zahradě Lipky si vyzkoušeli mlácení 

obilí cepem. Umleli si mouku, 
aby si mohli připravit těsto na 
chlebánky.  

Program byl úspěšný, 
žákům se líbil a s nadšením si 
odnášeli voňavé upečené 
chlebánky. Někteří nemohli 
odolat a snědli si svoje pekařské 
výtvory už cestou do školy. :o) 

 
 
 
 
 
 



Dítě a pes 
Žáci druhých tříd se zúčastnili (za přítomnosti televizních kamer) jako první v ČR 

nového projektu Dítě a pes. Projekt má za úkol seznámit děti s principy chování psů a se 
zásadami, které by měly dodržovat, aby se jejich přátelství s domácím mazlíčkem obešlo bez 
zranění. Děti si se svými domácími mazlíčky běžně hrají a to, že by je jejich pes mohl 
pokousat, si vůbec neuvědomují. Akce se velmi vydařila.  

 

 
 

 
 

Poprvé do školy, poprvé do knihovny 
Ve středu 2. 10. 2019 jsme s dětmi prvních tříd 

navštívili knihovnu Jiřího Mahena, kde děti byly 
slavnostně pasovány na rytíře knih a čtenáře knihovny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASOVACÍ FORMULE 
Ve jménu pohádek, románů a básní, 
ve jménu literárních hrdinů a světů, 
spisovatelů, knihovníků, interpretů, 
pasuji tě na rytíře knih 
a jmenuji tě čtenářem knihovny. 
Měj v úctě slovo, 
ochraňuj knížky 
a statečně se bij 
za všechno dobré, co je v nich psáno. 

 



Seznamovací den šestých tříd 
Letos máme dvě šesté třídy, které vznikly z loňských tří pátých tříd. Aby se děti lépe 

poznaly a zažily spolu chvíle, které utuží jejich vzájemné vztahy, uspořádali jsme na začátku 
října seznamovací den. Áčko i béčko měly svůj vlastní program, který byl v mnoha bodech 
obdobný.  

Co zažila 6. B? Dopoledne jsme se vydali vyřádit do Bruno Family Parku. Po 
tříhodinovém skotačení nám přišel vhod chutný oběd. Odpoledne jsme v lese hráli 
seznamovací hry, při nichž jsme se učili spolupracovat a komunikovat. A taky jsme naříkali, 
jak nás bolí nožičky a že už nemůžeme… Před čtvrtou hodinou jsme dorazili ke školce, v lese 
nasbírali dřevo na táborák a postupně vítali rodiče, kteří se k nám přidali na opékání 
špekáčků. Poslední účastníci se rozešli až v šest hodin. Přestože nám počasí příliš nepřálo a 
během odpoledne několikrát sprchlo, celý den se nadmíru vydařil. 
                6. A se vydala nejprve do Jump Parku. Hodinu skákat nebyl problém, bolavé nohy se 
projevily až při pěším přesunu do restaurace na oběd a při procházce kolem Svratky. Cestu 
jsme si zpříjemňovali hrami, blouděním a osvěžujícím deštěm. U ohně jsme se sešli i s rodiči 
o týden později, za pěkného počasí, které nám dovolilo vedle špekáčků vytáhnout i kytaru.  

 
Preventivní program od nadace Podané ruce – Sociální sítě a internet 
V současné době se stále více setkáváme s tím, že děti tráví velké množství času na 

internetu, mobilu, počítači anebo hraním počítačových her. Mnozí z nich vykazují prvky 
rizikového chování spojeného s těmito médii. 

Cílem tohoto programu bylo seznámit děti s riziky vycházejícími z nelátkových 
závislostí. Lektorka si s dětmi povídala o online závislostech, jejich rizicích, možné prevenci a 
léčbě. Řeč byla i o tom, jak rozpoznávat závislost na internetu, počítači a mobilním telefonu.  

 
Preventivní program od Modré linky 
Modrá linka je organizace, která pomáhá lidem v krizových situacích. A protože její 

pracovníci mají velké zkušenosti, přišli za dětmi 3. a 4. ročníku, aby jim poradili, když se jim 
v myslích zabydlí pocit strachu. Dvouhodinová lekce byla vedena zážitkovou a prožitkovou 
formou výuky.  

Přejme si, aby tuto linku v budoucnu 
kontaktovalo co nejméně dětí. 

 
 
Prvňáčci v Lipce 
Třída 1. A v září navštívila environ-

mentální pracoviště Lipka, kde s „panem 
Šnofousem“ zjišťovala, 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. 

 
 
 
 
 



Hrou proti AIDS 
Ve čtvrtek 10. října se žáci devátého ročníku zúčastnili výukového programu „HROU 

PROTI AIDS“.  
V průběhu programu žáci procházeli jednotlivá stanoviště, na kterých plnili různé 

úkoly a dozvěděli se spoustu informací. Informace o tom, co to je HIV / AIDS a ostatní 
pohlavně přenosné infekce, jaké jsou způsoby přenosu a jak se před těmito nemocemi 
chránit. Řeč byla i o ochraně před nežádoucím těhotenstvím.  

Na závěr mohli žáci popřemýšlet o vlastních postojích a chování, pokud by byli touto 
chorobou nakaženi. 

 
Den biologie 

 V pátek 1. listopadu se žáci 5. A, 6. A a 
6. B zúčastnili akce „DEN BIOLOGIE“, kterou si 
připravili studenti učitelství na katedře 
biologie PdF MU.  

Žáci plnili řadu netradičně pojatých 
úkolů z botaniky, zoologie, biologie člověka i 
geologie. Například: připravili si a ochutnali 
různé bylinkové čaje, prohlédli si sbírky 
rozličných bezobratlých živočichů, mohli si 
osahat tropické šváby, cvrčky, moučné červy a živé plazy, určovali jako detektivové rozdíl 
mezi kostrou muže a ženy, pojmenovávali 10 vzorků nejběžnějších minerálů. 

Na chodbě katedry si vyzkoušeli brýle, které po nasazení simulují těžkou opilost, 
a mohli si tak otestovat, zda by jako opilí řidiči aut dojeli bezpečně domů. Po splnění každého 
přírodovědného úkolu žáci obdrželi razítka, za která před odchodem obdrželi na památku 
vybroušený kamínek. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva divadla 
Dne 10. 10. 2019 žáci 4. A a 4. B navštívili představení Pipi Dlouhá punčocha v divadle 

Radost. Představení se nám velice líbilo. Nejvíce nás rozesmály písničky a Pipiino počítání 
,,nábosilky“.          
 



Zrození planety Země SEDMKRÁT JINAK 
 
Návštěva planetária  
Dne 15. 10. 2019 se třídy 6. A, 6. B a 5. C zúčastnily programu Zrození planety Země             

v planetáriu na Kraví hoře. Do planetária děti odvezl školní autobus. Program trval jednu 
hodinu.  

Moderátor první půlhodinu popisoval vesmír a hvězdy. Následujících třicet minut 
probíhalo promítání o vzniku Galaxie a zrození planety Země. Děti se dozvěděly spoustu 
zajímavých informací a všem se akce líbila.  

Jasmína a Ema  
 

Planetárium  
V úterý 15. 10. jsme se zúčastnili exkurze v planetáriu na Kraví hoře. Dorazili jsme tři 

třídy: 6. A, 6. B, 5. C. Jeli jsme autobusem a k místu jsme šli pěšky. Šli jsme tam proto, 
abychom se něco dozvěděli. Celá exkurze byla o zrození planety Země a trvala jednu hodinu. 
Půl hodiny nám pán říkal něco o vesmíru a promítal nám hvězdy a planety. Druhou 
půlhodinu bylo video o vzniku Země. Bylo to velmi zajímavé a poučující. Pán byl milý a při 
průběhu povídání nám pokládal i otázky.  

Sabi a Nela  
 

Zrození planety Země aneb 6. A, 6. B a 5. C v planetáriu  
V úterý 15. října 2019 jsme už v 7:30 čekali před školou. Jakmile dojel autobus, všichni 

se do něj nahrnuli a my jsme přišli jako poslední. Autobus se rozjel a všichni popadali na zem. 
Kvůli zácpám jsme stáli alespoň 10 minut v koloně. Jak jsme dojeli na Kraví horu, všichni 
chtěli okamžitě vystoupit. K planetáriu jsme šli velmi  r o z t á h l í  jako stádo bizonů.  

Po příchodu do planetária jsme si odložili bundy a čekali, až budeme moc vejít do 
promítacího sálu. Potom jsme se usadili a na uvítanou nám pán ukázal, co bude vidět na 
úterní obloze. Jaké máme souhvězdí a kde můžeme pozorovat Jupiter a Saturn. Na konci nás 
pochválil, že jsme toho hodně věděli.  

Potom následovala druhá část našeho programu a to příběh o zrození naší planety 
Země. Bylo to velmi poučné a zajímavé. Dozvěděli jsme se, že náš Měsíc byl vytvořen tím, že 
se Země srazila s planetou Theou. Některé děti při programu usnuly a pak je ostatní museli 
budit. Po konci programu jsme vyšli ven a dostali 5 minut, abychom si prohlédli různé 
dalekohledy a zkusili uzvednout planety. 

Pak už jsme museli odjet do školy autobusem, který byl zase narvaný k prasknutí. 
Cesta byla zdlouhavá, ale konečně jsme dojeli ke škole. Celý výlet se nám moc líbil.  

Anetka, Kačka a Zuzka  
 

Dobrý výlet do planetária 
V úterý 15. 10. 2019 se třídy 6. A, 6. B a 5. C vydaly do planetária na Kraví hoře v Brně. 

Od školy vyrazily v 7:30 a vrátily se ke škole v 10:00. Z programu, co si pro nás připravili: 
ZROZENÍ PLANETY ZEMĚ. Na místo jsme dojeli MHD. Program trval jednu hodinu (30 min. 
bylo seznámení s vesmírem, 30 min. trval film). Když skončil program, byli jsme nabiti 
informacemi. A přesně proto jsme taky přišli. Všem se to moc líbilo a měli dobré vzpomínky. 

Dominika, Katka a Patricia 
 
 



Výlet šestých a pátých tříd – Planetárium  
Dne 15. 10. se žáci tříd 6. A, 6. B a 5. C se zúčastnily programu Zrození planety Země                         

v planetáriu na Kraví hoře, kde se dne 19. 10. konala Drakiáda. ☺ Třídy se do Planetária 
dostali pomocí speciálního autobusu městské dopravy, který je dovezl rovnou ke Kraví hoře. 
Autobus sice stál 30 Kč, ale stálo to za to… Asi. Celý program stál s autobusem 120 Kč a až na 
to, že tam pár lidí spalo, bylo to celkem fajn.  

Když žáci přišli, odložili si věci do šatny, chvíli čekali. To bylo ale v pořádku, protože 
tam byl automat s občerstvením a malý obchod s různými vychytávkami, jako například 
brýlemi, díky kterým vidíte dozadu. Poté se přesunuli do kinosálu, ve kterém probíhala 
hodinová prezentace, která se tvořila z půl hodiny povídání o vesmíru a další půlhodina byla 
zaplněna dokumentem o stvoření planety Země a našeho Měsíce. Po skončení programu se 
žáci vrátili zpátky ke škole, kde dál probíhalo vyučování.  

Ivo, Nathan a Leon 
 

Výlet do planetária  
Sraz byl u školy v 7:25. Dne 15. 10. 2019 odjíždíme v 7:30 do planetária na Kraví hoře. 

Autobusem přijíždíme v 8:30, program začíná v 8:50. Vcházíme do haly a jdeme si vysvléct 
bundy a mikiny. Potom jdeme za panem pořadatelem. Ve druhé velké hale se usadíme a 
podíváme se nahoru. Nahoře byla velká kopule, na které se později promítalo. Téma bylo 
Zrození planety Země. Hodně nás to bavilo. Když program skončil, šli jsme se zase obléct a 
pak jsme uháněli k autobusu. 

Kuba a Kubikula, Rosťa  
 

Planetárium aneb místnost 
plná vesmíru a dětí  

Dne 15. října 7:30 jsme se            
6. B s 6. A a 5. C vydali autobusem 
na Kraví horu do planetária na 
promítání dokumentu "Zrození 
planety Země". V 9:30 jsme vylítli              
z autobusu, spočítali jsme se a začali 
jsme vyšlapávat kopec před námi. 
Asi tak o 30 minut později jsme 
seděli v promítacím sále a čekali, až 
to začne. Pak nás upozornili, 
abychom si vypnuli své telefonní 
přístroje a nehlučili. Potom, co nám 
představili pár hvězd, promítání 

mohlo začít. Po půl hodině dokumentu jsme se bavili o tom, jak to bylo zajímavé. Když jsme 
přišli do školy, tak jsme šli na oběd a po 45 minutách jsme šli na trolejbus.  

 

Když jsme dorazili na náměstí Svobody, tak jsme došli k velké kopuli. Potom jsme 
prošli kolem dvou policistů s autentickými uniformami a vešli jsme do velké kopule s lehátky. 
Když jsme si lehli / sedli, začali promítat dokument o tom, jak to vypadalo v naší republice, 
když se ještě stávaly fronty na banány. Z mého pohledu to bývalo kruté, jako komunismus 
sám osobě. Potom jsme měli rozchod. Pak jsme se vrátili do školy a šli jsme domů.  

Radim a Tomáš 
 



Španělské děti na Chalabalce 
V druhé polovině října u nás strávili týden žáci ze španělské školy Avellaneda 

Ikastetxea. 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 Anthropos, naše hlavní město a 
Moravský kras. Vážíme si přátelského přijetí naší delegace na kohoutovické radnici. Těšíme 
se, až za nimi do Španělska vyrazíme. 
 


