Základní škola a Mateřská škola PUSTIMĚŘ

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ
Slovo na úvod
Vážení rodiče, prarodiče, milí žáci. Do vašich rukou
právě přichází 1. číslo Školního zpravodaje. Jaké je jeho
poslání? Seznámit vás se žhavými novinkami v životě naší
školy, podat informace o některých blížících se aktivitách a
pokud to půjde, pochlubit se i s úspěchy našich žáků. A
nechceme zapomenout na prezentaci zajímavých dětských
postřehů, názorů či slohových cvičení.
Doufáme, že toto historické číslo Školního zpravodaje vás zaujme, podnítí
vaši zvědavost o dění ve škole a že s netrpělivostí budete očekávat další vydání.

Můj zážitek z prázdnin
Měla jsem pěkný zážitek z tábora. Většinou se náš oddíl odebral do lesa a tam
všichni hráli hru. Každý den se všechny oddíly šly koupat. Spala jsem tam čtrnáct dní.
Byly tam se mnou sestřenice. Bylo to moc zábavné.
Vendula Štrajtová 4.B

O prázdninách jsem byla na horách v Jeseníkách. Bylo to tam zábavné. Měli tam
stolní tenis a minigolf, ale vyplašila nás zmije. Poté jsme šli na bazén. Moc se mi tam
líbilo.
P. Šebestová 4.B

Jednoho krásného slunečného dne jsme se já, sestra, teta, strejda a moji dva malí
bratranci rozhodli, že pojedeme na bazén. Ten den pálilo sluníčko, takže jít na bazén
bylo to nejlepší, co jsme mohli udělat. Šli jsme do letního areálu a na trávě blízko vody
jsme rozložili deku.
Voda byla osvěžující, takže jsme se v ní všichni zchladili. Asi v pět hodin tam
nějaký pán pro něco utíkal a uklouzl, spadl, narazil si páteř a rozbil si hlavu o podlahu.
Zanedlouho přijela sanitka a doktor se podíval na zranění toho pána. Asi to bylo hodně
vážné, protože hned po prohlédnutí zavolal vrtulník. Všichni se museli posunout o kus
dál, aby měl vrtulník kam přistát a hlavně, aby na to měl místo. Zhruba za deset minut
přiletěl záchranářský vrtulník a byl to opravdu silný vítr, protože létaly deky a ručníky
všude možně po areálu. Po naložení toho pána vrtulník odletěl a všichni se moli vrátit na
svoje místa, ale my už jsme raději jeli k tetě domů.
Když jsme dojeli, tak jsme se navečeřeli a ještě chvíli si povídali o tom zážitku,
který se stal na bazéně. Tenhle výlet byl vážně bezva, (chudák chlap).
Petr Grmela 6. tř

1. září – úspěšné vykročení do nového školního roku
Dne 1. září poprvé usedlo 26 dětí do lavic a započalo tak novou etapu svého života. Nové
prvňáčky i jejich rodiče po slavnostním zahájení školního roku 2015/2016 na školním
hřišti přivítal pan starosta Mgr. Miloš Nevřala. rvní chvíle ve třídě žákům zpříjemnil
přednesem básně Jiří Pilát, zpěvem a hrou na klávesy Simona Knapová a Lucie
Drmelová. Žáci si prohlédli své školní pomůcky, které si v aktovkách mohli odnést
domů, složili Slib prvňáčka, a poté si společně s rodiči poslechli pár organizačních věcí.
Hned po programu ve třídě proběhlo společné focení na školní zahradě, které
zpříjemňovalo podzimní sluníčko a veselý pan fotograf.
Děti odcházely nadšené lné dojmů, ale hlavně s úsměvem na tváři, se kterým chodí
pravidelně do školy každý den.
Hana Suchá, třídní učitelka

Úspěchy našich žáků v okresních kolech olympiád a soutěží
V minulém školním roce se naši žáci zúčastnili opravdu velkého množství
vědomostních, sportovních i uměleckých soutěží. Ne vždy jsme dosáhli na čelní
umístění, přesto výčet úspěchů našich reprezentantů je pozoruhodný. A přestože se nový
školní rok již rozběhl, chceme vás s úspěchy z nedávné minulosti seznámit. Důvod je
prostý: jak zjišťujeme, ne všichni o nich ví. A je pak veliká škoda, že ocenění a pochvalu
zažívají žáci jen na půdě školy.

Vědomostní soutěže:
Veronika Jenáčková, 9. tř. 2. místo v okresním kole biologické olympiády
účast v krajském kole biologické olympiády
Kateřina Drmelová, 9. tř. 4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
Jiří Hučík, 7. tř.
4. místo v okresním kole matematické olympiády
Petra Krejčiříková, 9. tř.
5. místo v okresním kole chemické olympiády
Martin Heimerle, 6. tř
6. místo v okresním kole matematické olympiády
Kateřina Drmelová 9. tř
7. místo v okresním kole chemické olympiády
Adéla Přibylová 9.tř
9. místo v okresním kole chemické olympiády
Dále účast v okresních kolech: český jazyk, dějepis, anglický jazyk
Umělecké soutěže:
Ondřej Jelínek, 3.A
Jakub Vinš, 1.A

2. místo v okresním kole recitační soutěže
účast v krajském kole recitační soutěže
1. místo ve výtvarné soutěži Zooparku Vyškov

Sportovní soutěže:
Dalibor Spáčil, Lukáš Němec, 1. místo v okresním kole v silové všestrannosti
Lukáš Olejník, Nikolaos Spáčil
- družstvo dívky 1. stupeň 3. místo v okresním kole ve stolním tenise
- družstvo hoši 1. stupeň 3. místo v okresním kole ve stolním tenise

Dále účast v okresních kolech:
minikopaná 2. stupeň, florbal hoši i dívky 2. stupeň,
přespolní běh 2. stupeň, vybíjená 1. stupeň,
přehazovaná 1. stupeň, Pohár rozhlasu 2. stupeň,
stolní tenis 2. stupeň

Vzdělávací, studijní a ozdravné pobyty našich žáků ve škol. roce 2015/16
Studijní jazykový pobyt, 6.-9. roč.
Ekologický pobyt, 6.-7. roč.
Ozdravný pobyt, 4.-5. roč.
Ozdravný pobyt, 3. roč.
Ozdravný pobyt, 2. roč.
Noc ve škole, 1. roč.
Exkurze, 8.-9. roč.

10.-16.11.
11.-15.4.
30.5.-3.6.
3 dny
2 dny
2 dny
2 dny

Velká Británie, Oxford
Rychta, Krásenko
Ruprechtov
Prudká
Vyškov, Pustiměř
Pustiměř
Praha

Dále se žáci účastní jednodenních či několikahodinových výletů, exkurzí či představení
(např. planetárium, ekologické programy v Zookoutku, dopravní hřiště,
kulturní
představení ve škole, zájezd do divadla aj.)

Akce školy v nejbližším období:
od 17.9.
23.9.
od 30.9.
1.10.
2.10.
9.10.
10.10.
12.10.
12.-14.10.
23.10.
27.10.
2.-5.11.
4.11.
10.-16.11.
10.11.
18.11.
4.12.
5.12.

Plavecká výuka 2.-3. roč. a předškoláků ve Vyškově
Sportovní den pro žáky mateřských škol
Zahájení sběru starého papíru
Okresní kolo v přespolním běhu 6.-7. roč.
Česká balada – literární představení pro žáky 4.-9. roč.
Ekologický program pro žáky 9. roč., Zookoutek Vyškov
Sobotní návštěvní den pro předškoláky
Ekologický program pro žáky 6. roč., Zookoutek Vyškov
Testování SCIO 6. roč.
Den kouzel – slavnostní večerní program pro širokou veřejnost
Okresní kolo ve stolním tenise
Testování SCIO 9. roč.
Návštěva Veletrhu vzdělávání ve Vyškově, 8.-9. roč.
Studijní jazykový pobyt žáků 6.-9. roč. ve Velké Británii
Historické představení Přemyslovští králové pro žáky 3.-9. roč.
Ekologický program 4.A, Zookoutek Vyškov
Mikulášská nadílka pro 1.-3. roč. ve spolupráci s 8. roč.
Zájezd na divadelní představení Děvčátko, Praha

První deváťácká akce – Den pro předškoláky
Dne 23.9.2015 jsme my – deváťáci-a pár žáků 7. třídy měli tu čest uspořádat velmi
zábavnou akci. Věnována byla malým dětem ze školky, které za necelý rok čeká nástup
na naši základní školu. Vlastně to bylo poprvé, kdy se na nás učitelský sbor spolu
s panem ředitelem a panem zástupcem museli 100% spolehnout a věřit nám, že pro
předškoláky zorganizujeme jeden z nezapomenutelných dnů. Ale aby se nám to povedlo,
tak jsme se museli také připravovat. Byl jsem nadšený. A protože nic není zadarmo,
začali jsme se zhruba před dvěma týdny připravovat. Paní učitelka třídní řekla, o co
půjde. Hraní a zábava s dětmi mě baví. Se spolužáky jsme se rozdělili do skupin a
vymýšleli, jakou zábavu na stanoviště připravíme. Podařilo se nám vymyslet super
aktivity. Takže hurá na to. Nastal den D. Ráno jsem si vzpomněl na to, že máme mít
kostým. Rychle jsem začal hledat nějaký vtipný obleček a narazil jsem na piráta, který
mi parádně sednul. Po příchodu do školy jsme se hned odebrali do tělocvičny a chystalo
se. Kolem deváté hodiny seděly děti ze školky z Pustiměře, Drysic a Radslavic na
lavečkách a dychtivě očekávaly zahájení. Měl jsem úvodní slovo a po něm jsme pustili
písničky a roztančili celou tělocvičnu. Poté si každá dvojice odvedla zhruba 5 dětí a už to
jelo. Moc jsme si tento den užili, protože malí tvorečkové ze školky byli velice hodní, milí,
odhodlaní a chytří ☺. Akce se povedla na výbornou. Při závěrečném loučení jsme byli
sťastní, protože si myslím, že se nám dopoledne povedlo a líbilo se všem.
Můj názor zní takto – akce se třídou nás spojují víc dohromady a jsme si bližší.
Těším se na něco podobného. Zase to bude určitě SUPER.
Marek Martínez Puche 9. tř

Testování žáků ve školním roce 2015/16
V tomto školním roce (podobně jako v minulých letech) se žáci naší školy zúčastní
nejrůznějších srovnávacích testů. Všechny třídy ve 3.-9. roč. jsou zapojeny do
celostátního testování SCIO. Důvody jsou dva – postupně připravovat žáky na písemné
přijímací zkoušky na střední školy a porovnat úroveň našich vědomostí s jinými školami.
Tento trend funguje na naší škole již minimálně 7 let a projevuje se pak vysokou
úspěšností našich žáků u přijímacích zkoušek. Kromě testů SCIO se zapojujeme do
celostátních soutěží Matematický klokan a Přírodovědný klokan.
Druh testu
Testování SCIO
Testování SCIO
Testování SCIO
Testování SCIO
Testování SCIO
Přírodovědný klokan
Matematický klokan

Ročník
3.
4.-5., 8.
5., 7.
6.
9.
8.-9.
2.-9.

Předměty
ČJ, MAT, AJ, Čjs, KK
Čtenářská gramotnost
AJ
ČJ, MAT, OSP
ČJ, MAT, OSP, AJ
Přírodověd. předměty
Matematika

Měsíc
duben
březen
duben
říjen
listopad
říjen
březen

Od září do dubna probíhá ve 3.-9. roč. Celoroční soutěž – průběžné výsledky můžete
sledovat na web. strán. školy.

