Newsletter
Přehled nejnovějších událostí naší školy v 2. čtvrtletí školního roku 2019/2020
Oslavy 17. listopadu na ZŠ Chalabalova
Letošní výročí sametové revoluce oslavila naše škola projektem 30 let svobody. Jeho
cílem bylo seznámit žáky s obdobím mezi roky 1948 a 1989, aby věděli, co se 17. listopadu
bude vlastně připomínat. Ve dva hlavní projektové dny děti chodily k učitelům probrat různá
témata, např. politické procesy v 50. letech, události kolem roku 1968, emigraci, oběti
komunistického režimu, studenou válku či berlínskou zeď.
Zajímavé aktivity si ovšem pro děti nenachystali pouze učitelé, ale i žáci devátých tříd.
Ti si v hodinách dějepisu a výchovy k občanství připravili deset stanovišť, která děti z nižších
ročníků navštěvovaly během druhého projektového dne. Na závěr se učitelé a žáci druhého
stupně sešli v tělocvičně, aby si společně zazpívali písně spojené s revoltou proti totalitnímu
režimu, došlo i na hymnu a cinkání klíči.
Živě hrané protestsongy zněly i po dvě rána při příchodu dětí do školy. Během čtvrtku
byla také možnost zakoupit si tematicky pojaté výrobky sedmáků. Vybrané peníze byly
věnovány stacionáři Veleta a organizaci Člověk v tísni.
Při páteční reflexi projektu dali žáci najevo, že je projekt velmi zaujal a že si z něj
mnohé odnášejí. Shodli se, že se jim celá akce líbila, ale že jsou rádi, že žijí v 21. století.
Rádi bychom využili této příležitosti a poděkovali všem, kdo nám zaslali své
vzpomínky na dění kolem 17. listopadu 1989. Tyto texty budou k přečtení ve vestibulu školy
do konce pololetí.
Projekt Laskavec
Cílem projektu Laskavec je motivovat
děti ke konání dobrých skutků. Za naši školu se
k akci už podruhé připojili žáci 7. B pod vedením
paní učitelky Zachovalé. Společně vyráběli
drobné upomínkové předměty, tentokrát
s tematikou sametové revoluce, a 13. 11. 2019,
na Světový den laskavosti, nabídku doplnili o
skvělé domácí zákusky. To vše o den později
rozdali výměnou za příspěvky na dobročinnou
sbírku svým spolužákům, učitelům a rodičům.
Protože se sedmáci rozhodli, že je důležité
pomáhat lokálně i globálně, bude výtěžek
(8 111 Kč) rozdělen na dvě části. První bude
věnována organizaci Člověk v tísni, druhá
místnímu dennímu stacionáři Veleta. Všem,
kteří se na tomto krásném výsledku jakkoli
podíleli, patří velký dík.
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Dítě a pes
Na základní škole Chalabalova byl spuštěn pilotní projekt Dítě a pes, který 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.
Nejprve projekt absolvovaly tři třídy žáků 2. tříd, kde jim zkušený psovod představil
zásady bezpečného soužití se psem. Poté obdržely rodiny dětí dotazník, který společně
vyplnily. Jedním z impulzů pro vznik tohoto projektu jsou vysoké počty dětí napadených
psem.
Děti si se svými domácími mazlíčky běžně hrají a toho, že by je jejich pes mohl
pokousat, se nebojí. V případě, že se pilotní projekt osvědčí, budou se i v dalších školách
moci děti naučit, jak si se psem vytvořit zdravý vztah plný lásky a her bez rizik.
Život bez zraku
Na začátku nového roku si první třídy vyslechly zajímavé povídání na téma Život bez
zraku a vodící pes ve službě člověku. Jak už název napovídá, navštívila nás nevidomá paní i se
psem. Povídali jsme si o tom, co všechno musí pes ve „psí škole“ zvládnout, o výběru rasy, o
zraku a pomoci nevidomým. Děti se zaujetím poslouchaly a připravily si i zajímavé otázky.
Beseda měla velký ohlas i u rodičů.
Vlněná dílna
6. 11. 2019 byla třída 4. A na programu Vlněná dílna v centru Lipka. Tam jsme se
koukali na dokument ,,Jak se stříhají ovce“ a dozvěděli jsme se plno různých věcí – např. jak
se vlna zpracovává a že existují různé druhy vlny. Potom jsme si vyrobili z vlny podtácky,
dredy a barevné kuličky. Bylo to tam prostě super.
Africká skupina Emongo z Konga a Angoly
29. 11. 2019 nás v ŠD navštívila skupina
Emongo. Afričtí návštěvníci nám nabídli úžasnou
přednášku o kultuře, škole, lidech, ale i běžném
životě v Africe. Naučili nás písně, jejich tanec a
základní slovíčka. Nakonec jsme si všichni krásně
zazpívali, zatančili a měli možnost si zakoupit
pravé africké korálky.
Jurkovičova vila
Dne 12. 12. 2019 jsme byli se třídou 4. A v Jurkovičově vile. Šli jsme do hlavního sálu a
bylo to tam starobylé. Vyprávěli nám o minulosti této vily, jejích obyvatelích i architektovi.
Dozvěděli jsme se tedy o panu Jurkovičovi, jeho životě a o tom, jak stavěl domy. Na závěr
jsme vyplňovali pracovní list, což se nám líbilo nejvíc. Návštěvu vily všem moc
doporučujeme!
Bioskop
Dne 18. 12. navštívily první třídy v Bioskopu program s vánoční tématikou Vábio. Po
úvodním seznámení s laboratoří a bezpečnostními pravidly začalo povídání o vánoční hvězdě
a její skládání z papíru. Následovala výroba svíčky a šití nahřívacího voňavého polštářku.
Program se dětem velmi líbil. Odnesly si nejen dárečky, ale i spoustu nových zkušeností a
zážitků.
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Živá knihovna
Na konci listopadu 2019 se žáci devátých tříd zúčastnili projektu s názvem „Živá
knihovna“. Tuto akci pořádala organizace Amnesty International, která usiluje o dodržování
lidských práv na celém světě. Do školy k nám zavítali tři lidé, tzv. „živé knihy“, z nichž každý
se v životě potýkal s nějakými problémy či omezením.
Rozdělili jsme se do tří skupin a vylosovali jsme si, čí životní příběh si vyslechneme
jako první. Naše skupinka se nejdříve dozvěděla hrozivou a temnou minulost slečny Jessicy,
jež je od dětství nevidomá a v dospívání zažila zneužívání svým vlastním otcem. Přes všechnu
tu bolest, kterou jsem při jejím vyprávění cítila, si však na této dámě neskutečně cením toho,
jak daleko se od těchto těžkostí posunula. Našla sama sebe a miluje svůj současný život.
Úsměvy na tvářích nám vykouzlil pan Richard, který většinu svého života prožil
v německy mluvící části Švýcarska. Líčil nám své legrační zážitky, jimž říká „pohádka“. O svůj
životní příběh se podělil také nevidomý pan Vladimír. Všech tří „knih“ jsme se mohli zeptat
na cokoliv, co nás zajímá.
Celá akce mi přišla velmi naučná a díky těmto skvělým osobám jsem získala trochu
jiný náhled na svět. Vnímám, že bychom si všichni měli našeho života vážit, a i když se někdy
zkomplikuje, jen tak se nevzdávat a věřit, že vždy máme kolem sebe někoho, kdo nás podrží
a navede správným směrem.
Lucie Peková, 9.A

Deváťáci na Našich prezidentech v Polárce

„Divadlo se mi líbilo, protože představení bylo propojeno s námi.“
„Představení se mi moc líbilo. Bylo jak zajímavé, tak i vtipné a moc nás to bavilo.“
„Dne 9. ledna jsme se se třídou vydali do divadla Polárka na představení Naši
prezidenti. Moc se mi na tom celém líbila možnost vyzkoušet si volby nanečisto,
a dokonce se dozvědět něco ze života jak jednotlivých kandidátů, tak si spojit a
prohloubit některé historické souvislosti.“
„Tato hra se mi velice líbila, protože ztvárnění prezidentů bylo velice humorné a
poučné.“
„Divadlo se mi moc líbilo, protože to byla celkem sranda a asi jsme se něco dozvěděli
a to je asi tak vše, co k tomu mám.“ 
„Divadlo se mi líbilo, bylo to zábavné a dozvěděla jsem se nové věci.“
„Na představení se mi nejvíce líbilo, že jsme měli možnost se ptát postav a bylo to i
uděláno, jako kdyby to byly opravdu volby s živým vysíláním.“
„Divadlo bylo moc fajn, a také zábavné.“
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Finanční gramotnost
Dozvěděli jsme se, že v historii Přišly k nám z ČSOB a vypadaly zkušené.
se nakupovalo pomocí výměnného Dávaly nám bonbóny, za splněné úkoly.
obchodu. Potom se začalo s platidly. Peníze jsme zkoumali, trpaslíky dostali.
Dnes jsou to mince a bankovky. Powerbanky modré byly, i propisky se nám líbily.
Tipovali jsme u různého zboží, kolik co Program to byl velmi dobrý, doufáme, že vyjde nový.
stojí. Zkoumali jsme ochranné prvky Peněz si teď velmi vážím, neutrácet, to se snažím.
bankovek pod speciálním světlem a
Jiří Gábriš, Eduard Jílek
poznávali cizí platidla. Dozvěděli jsme
se také, jak funguje bankomat a že má také ochranné prvky. Naši pozornost jsme si
otestovali pomocí hry Kahoot a dostali skvělé odměny. Byla to zábava.
Táňa Barnatová, Nikol Žilková, Sofia Nekovářová
Vánoční Vídeň
Ve středu 27. listopadu jsme se vydali na školní výlet do hlavního města Rakouska, do
Vídně. Když jsme dojeli do Schönbrunnu, tak jsme šli na první vánoční trhy. Poté jsme šli na
výstavu kočárů. Náhle, když skončila prohlídka kočárů, jsme nastoupili do autobusu a jeli do
středu Vídně, kde nás čekala prohlídka hlavního města. Poté jsme se vydali do
přírodovědného muzea, kde to bylo moc zajímavé. Nakonec jsme šli na vánoční trhy, které
byly také ve středu hlavního města, a odtud jsme
také odjeli zpátky do Brna. Když jsme přijeli ke
škole, bylo kolem půl deváté. Výlet byl fantastický.
Lucka Fuisová
V listopadu jsme jeli do Vídně. Nejdříve
jsme navštívili město Schönbrunn, kde jsme se
podívali na výstavu kočárů a na místní trhy.
Výstava kočárů byla zajímavá. Pak jsme procházeli
centrum Vídně a navštěvovali památky. Například
katedrálu sv. Štěpána. Oběd jsme měli ve výborné
pizzerii. Po obědě jsme si prohlédli přírodovědné
muzeum a večer jsme byli na trzích před radnicí.
Moc jsme si to užili.
Jan Vyskočil

Tradiční Vánoční laťka
Ve středu 18. 12. se konal na
naší škole závod ve skoku vysokém Vánoční laťka. Soutěže se zúčastnili
všichni žáci druhého stupně. V každém
ročníku jsme byli svědky velmi pěkných
výkonů a zdravé rivality. O skvělou
diváckou kulisu se postarali jak sami
soutěžící, tak členové pedagogického
sboru.
-5-

Vánoce našich předků v Rozmarýnku
Začátkem prosince šli druháci do Střediska ekologické výchovy Rozmarýnek
v Jundrově, kde se dozvěděli spoustu zajímavých informací o slavení vánočních svátků,
zahráli si několik tematických her a vyzkoušeli si vlastnoruční vyrábění ozdob ze včelího
vosku, pečení opravdové vánočky nebo přípravu vhodných dobrot pro ptáčky v zimě.
Výrobky si odnesli domů a cestou plánovali, jak budou pomáhat s pečením a chystat
ptáčkům něco do krmítka. Všichni se už těší na další návštěvu!
Tradice zdobení perníčků
Na začátku prosince se za asistence paní vychovatelky Dany Brychtové a paní Petry
Bencové ve školní družině uskutečnil předvánoční projekt Tradice – zdobení perníčků. Děti se
dozvěděly mnoho zajímavých informací o
tradicích, perníkové symbolice a jak se
perníčky zdobily dříve. Děti si s nadšením
ozdobily několik připravených perníčků. Domů
si odnesly mikulášský balíček se svými
výrobky, dárkem v podobě nazdobených
perníčků Mikuláše, čerta a anděla. Také
získaly glejt cechovního práva na výrobu
perníčků. Celou akci provázela tematická
videa a fotografie, atmosféru dokreslovaly
vánoční koledy. Celá třída se proměnila
v perníkové muzeum. Dětem se akce moc
líbila.
Vánoční stolování
Ve čtvrtek 19. 12. se na naší škole
uskutečnilo Vánoční stolování. Cílem bylo
prostřít tradiční štědrovečerní stůl. Zástupci
pátých až osmých tříd se tohoto úkolu zhostili
výborně. Všechny děti od předškoláků po
deváté třídy přišly hlasovat o nejhezčí stůl a tři
výherní týmy měly radost ze zasloužených
odměn.

Adventní koncert
Výjimečnou součástí mikulášské nadílky se v loňském roce stal adventní koncert,
který se konal 6. prosince. Krásné prostory Besedního
domu na Komenského náměstí v Brně byly vyhrazeny
všem žákům prvních až devátých tříd naší školy.
Komorní soubor Musica Animae, složený z členů
Filharmonie Brno a dalších významných orchestrů, si
pro nás připravil velmi pestrý výběr skladeb. Největší
radost nám v závěru udělaly tradiční české koledy,
které jsme si všichni mohli s hudebníky zazpívat a
naladit se tak na blížící se Vánoce.
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Úspěch ve Školské futsalové lize
Žáci David Fuis, Marek Ospalý, Adam Vlasák, Jiří Sedlák, Patrik Vévoda, Jakub Körner,
Lukáš Říha, David Dvořák, Karel Lípa a Tomáš Bartošík se zúčastnili na podzim
celorepublikové Školské futsalové ligy. 12. listopadu jsme absolvovali první kolo na ZŠ
Novolíšeňská, kde jsme ze tří týmů skončili na druhém místě a postoupili do kola druhého.
V druhém kole 11. prosince na ZŠ Bednářova jsme porazili všechny 3 týmy a z prvního místa
jsme postoupili do kola třetího.
Třetí kolo, konající se ve Znojmě 16. ledna, jsme bohužel nestačili na první znojemský
tým a po jednom prohraném a jednom vyhraném zápase jsme byli vyřazeni. I tak jsme ovšem
zanechali dobrý dojem vzhledem k tomu, že jsme se dostali mezi sedm nejlepších škol v divizi
jižní Morava a také proto, že jsme vždy bojovali až do konce a několikrát se nám podařilo
obrátit skóre v náš prospěch a následný postup.
Kluziště za Lužánkami
Dne 23. 1. 2020 šli žáci 4. A na kluziště za Lužánkami. Hráli jsme hokej, honičku,
závodili jsme a radovali jsme se. Někteří z nás se naučili brzdit a zatáčet. Také jsme zkoušeli
různé triky jako koloběžku, cibulky nebo přešlapování. Bylo to super, užili jsme si to a těšíme
se, až tam pojedeme zase příště.
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