
Základní škola a Mateřská škola PUSTIMĚŘ  

 

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ 

 

Slovo na úvod 

Vážení rodiče, prarodiče, milí žáci. Do Vašich rukou přichází 2. číslo Školního zpravodaje. 
Protože v uplynulém období (od začátku října) proběhla na naší škole celá řada zajímavých 

událostí, chtěli bychom Vás alespoň s některými seznámit. A to očima žáků i učitelů, 
přímých aktérů jednotlivých událostí. Bohužel ne všechny zajímavé aktivity mohou dostat 

svoje místo a prostor. Ale i tak doufáme, že náš zpravodaj přispěje k šíření pozitivní 
energie v hektické předvánoční době. 

Všem přejeme poklidné Vánoce, hezké svátky a šťastný nový rok 2016! 

                                                                      Zaměstnanci ZŠ a MŠ Pustiměř 

 

Proč chodíme do školy 

 Chodím do školy, která je v Pustiměři. Do školy chodíme proto, abychom se naučili 
násobilku a mohli se stát prodavačem / prodavačkou, nebo abychom se naučili kreslit a stali se 
malířem / malířkou. Chodíme do školy taky ještě proto, abychom se naučili všechno, co budeme 
v dospělosti potřebovat. Ve škole mám rád hlavně přestávky, výtvarku a tělocvik. Líbí se mi 
školní hřiště, naše třída, jídelna, v létě procházky s celou třídou a vystoupení. 

Jiří Radomil, 3. roč. 

Den kouzel 

 Den kouzel  - jedna z tradičních akcí se i tentokrát líbila. Začala zcela podle zažitých 
pravidel. Vydlabávání dýní, kulturní program a pobyt v maskách. Jenže už od začátku bylo něco 
jinak. Celé dolní podlaží a prostory šaten byly tak strašidelně a neokoukaně vyzdobeny, že jen 
pobyt v těchto prostorách stál za to. A večer? Fantazie. Nejprve se před školou nesl radostný zpěv 
žáků, učitelů i rodičů. Posléze se mohlo vejít do tajemných prostor a ochutnat polévku, cukroví a 
potom jen poklábosit se známými. Ještě dlouho svítily před školou nápadně vydlabané dýně a 
my jsme usínali s pocitem, že tento den byl výborně prožitý. 

Martin Oujezdský, 9.třída 

 

Česká balada 

          Pod tímto názvem jsme v hale tělocvičny zhlédli pořad o baladách Jiřího Wolkera. Zvlášt 
pozitivně jsme ocenili skutečnost, že o tomto básníkovi jsme se několik hodin předtím učili v 
hodinách literatury. Obdivovali jsme herecké výkony skutečných profesionálů a jejich 
srozumitelný a citlivý přednes. Celkově se představení velmi líbilo a my jsme byli rádi, že nám 
škola umožnuje zažít i tak silné kulturní chvíle.  

 

Anet Šormová a Iva Ondrová, 9.třída 



Okresní kolo florbal - dívky 

  Dne 10. 12. 2015 děvčata z 2. stupně jela změřit síly ve florbalu s týmy ostatních škol 
z Vyškova. Holky si zahrály se ZŠ  Drnovice, ZŠ Morávkovou a se ZŠ Nádražní. Všechny zápasy 
byly velice napínavé a ZŠ Pustiměř skončila na 6. místě.  

Školu výborně reprezentovaly: 

Jana Oujezdská, Markéta Knapová, Simona Brhelová, Veronika Vitásková, Lucie Malá, Lenka 
Hořická, Paulína Kociánová, Iveta Cibulková, Lucie Ďuráčová, Martina Pučánová, Míša 
Kouřilová. 

Mgr. Simona Štulová, TU 6. tř. 

 

Okresní kolo ve stolním tenise 

          Ve středu 25. listopadu proběhla na ZŠ Tyršova ve Vyškově zajímavá sportovní soutěž – 
okresní kolo ve stolním tenise žáků 1. stupně. Každou školu reprezentovala tříčlenná družstva, 
ta pak mezi sebou bojovala systémem každý s každým. Barvy naší školy hájili tři šikovní chlapci 
z 5.A: Ondřej Kala, Andrés Martínez a Lukáš Olejník. A vedli si skutečně výborně. Všechna 
utkání buď vyhráli, anebo prohráli po vyrovnaném průběhu. V nabité konkurenci nakonec 
obsadili krásné 3. místo. A to nás v posledním utkání dělil jediný míček od celkového 2. místa. 
Chlapcům patří za vynikající reprezentaci poděkování. 

Mgr. Jiří Bubeník  

Recitační soutěž 

8. 12. 2015 proběhla na naší škole recitační soutěž. Zúčastnilo se 15 šikovných žáků z 2. 
stupně. Recitátory  hodnotili p. uč. Hronová, p. uč. Štulová a pan učitel Smékal. Do okresního 
kola, které se uskuteční v březnu, postupují dva nejúspěšnější z každé kategorie. 

 
1. kategorie (6. -7. třída)      2. kategorie (8. -9. třída) 
 
1. místo - Bohdan Voříšek      1. místo - Klára Václavíková 
2. místo - Veronika Vitásková     2. místo – Marek Martínez 
3. místo - Simona Knapová     3. místo – Lucie  Ďuráčová 
 

Simona Štulová, TU 6. tř. 

 

VYHODNOCENÍ SBĚRU PAPÍRU – 1. pololetí šk. r. 2015/2016 

 Za 1. pololetí školního roku 2015/2016 se podařilo nashromáždit téměř 6 tun starého 
papíru, čímž žáci a jejich rodiče vytvořili nový rekord. Navýšení oproti poslednímu pololetí 
loňského školního roku činilo 1,3 t. 
 Z velké části – 96 % celkového množství – se o rekord zasloužili žáci 1. stupně, konkrétně 
1. třída. Těmto našim nejmenším se podařilo sehnat 1 199 kg papíru. Těmto žáčkům děkujeme 
my i příroda a drobná odměna je nemine ☺. 
 A jak se vyznamenal náš 2. stupeň? Zde se žije jinými starostmi �. Jenže až pokácíme 
poslední strom, bude příliš pozdě hledět do budoucnosti. Zkuste se zamyslet a příště to 
napravte!  

 
Mgr. Vlastimil Smékal 

 



Anglie 2015 

Ve dnech 10. – 16. listopadu 2015 se naše škola zúčastnila zájezdu do Anglie. Díky projektu 
z EU se mohlo vydat 40 žáků a 4 učitelé na tento studijně poznávací zájezd. Program byl velmi 
bohatý a náročný. Během 7 dnů jsme navštívili nejznámější místa, památky a muzea v Londýně, 
univerzitní město Oxford, poznali jsme typickou středoanglickou vesnickou krajinu Cotswolds, 
navštívili jsme rodiště W. Churchilla Blenheim Palace a královský hrad Windsor. Žáci si 
vyzkoušeli výuku angličtiny s rodilým mluvčím a všichni získali certifikáty z oxfordské školy. 
V britských rodinách, kde byli ubytovaní, se často setkali s jinými zvyky multikulturních rodin. 
Po 7 náročných dnech jsme se vraceli domů unavení, ale nadšení a plní zážitků, dojmů a často 
nových zkušeností.  

Podrobnější informace o průběhu naší cesty a fotky najdete na facebookových stránkách ZŠ 
Pustiměř Anglie.                                                                  

 

                                                  Mgr. Jana Adamcová 

 
Čtenářské dílny ve 4. A 

 
 V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu EU, který je zaměřen na rozvoj 
čtenářské gramotnosti dětí. Čtenářské dílny probíhají v 9. roč. (Mgr. B. Hronová) a ve třídě  4.A 
(Mgr. K. Hrozková). 
         Ve 4. A jsme se zaměřili na následující témata (žánry): PŘÍBĚHY DĚTÍ, POHÁDKA, 
HUMOR V LITERATUŘE, DĚTSKÁ DETEKTIVKA. 
 S knihami pracujeme těmito metodami: samostatné (tiché) čtení, brainstorming, ilustrace 
ke knize, získávání informací z textu a jejich záznam formou pětilístku, diamantu, antidiamantu, 
paměťová mapa, podvojný deník, dopis hlavnímu hrdinovi, fiktivní odpověď hlavního hrdiny, 
sdílení ve dvojicích, pokračování příběhu formou souvislého textu, komiksu. 
 V úvodu dílen byli žáci seznámeni s pravidly, se kterými se ochotně ztotožnili. S nadšením 
přivítali zejm. možnost číst si, kde chtějí, mnozí četli vleže, na přinesených karimatkách, 
polštářcích (i ve spacácích). 

       Každá čtenářská dílna měla 3 části. 1. část – minilekci, 25 minut samostatného tichého 
čtení, 10 minut na 3. část – reakce na knihu – práce s textem jednotlivými metodami. Žáci velmi 
pozitivně oceňovali bohatou nabídku nově zakoupené literatury. 
              Na čtenářských dílnách oceňuji kreativitu, kterou přivítaly i děti a nové metody, jak 
zpracovávat přečtené informace jako protipól často formálních zápisů do čtenářských deníků. 

 
                                                                          Mgr. Kateřina Hrozková, TU 4.A 

 

 

Podzim 

Začal podzim. Venku fouká studený vítr. Listí ze stromů začíná opadávat. Zvířata se chystají 
k zimnímu spánku. Na podzim se sklízí ovoce a zelenina. Příroda mění barvu. Začínají hony na 
zvěř. Začínají zabijačky. Chodíme v zimním oblečení. Po podzimu začíná zima a brzy bude Štědrý 
večer. To byl krásný podzim. 

Vojta Sekanina, Honza Michálek, Daniel Barát; žáci 3. roč. 

 

 

 



 

Podzim začíná v září, trvá v říjnu a v listopadu končí. Vlaštovky odlétají v září, mohly by umřít. 
Odlétají do teplých krajin. Na stromech ráno bývá rosa, na listech také. Listy opadávají a mají 
různé barvy. Oranžové listy, žluté, hnědé a červené. Na podzim začíná foukat studený vítr. Listí 
poletuje sem a tam. Brouci se schovávají, květiny vadnou, dny se zkracují a noci jsou delší. Na 
podzim vždycky očesávám jablka a hrušky. Pouštím draka a skáču do listí. Podzim je moje 
oblíbené roční období. Už nosíme teplé bundy, čepice, rukavice a někteří i šálu. Zvířata z lesů si 
hledají potravu, aby přežili zimu. 

Diana Bíroová, 3. roč. 

Děvčátko – zájezd na divadelní představení 
 
 

 Jak je již na naší škole tradicí, dostali jsme možnost zhlédnout divadelní představení 
v Praze. Tentokrát jsme díky přispění OÚ v Pustiměři vyrazili na vánoční muzikál Děvčátko. Díky 
časové rezervě jsme stihli vánoční trh na Václavském náměstí i odbíjení orloje na Staroměstském 
náměstí.  

Vánoční muzikál Děvčátko uváděla nová metropolitní scéna STUDIO DVA.  
V hlavních rolích vystoupili: Zuzana Stavná (děvčátko), Marta Vančurová (babička), Petr Stach 
(otec), Ivana Chýlková (matka) a další . Zvláštností byl orchestr usazený přímo nad jevištěm. 
 Reakce účastníků byly pozitivní. Na jaře vás všechny pozveme opět - tentokrát do 
Mahenova divadla v Brně na činohru Romeo a Julie. O termínu přihlašování budete včas 
informováni.  
 

Mgr. Kateřina Hrozková a Mgr. Iveta Moskovská. 
 
 

 

VÁNOČNÍ    PŘÁNÍ 

Jak mám začít? Mám se ptát? Jak má přání vypadat? 
Nejsem básník, co skládá slova. 
Mazal jsem věty znova a znova. 
Pak napsal jsem si na papír vše, co jsem si připravil, 
abych Vás tím potěšil.  
Už se blíží ten kouzelný vánoční čas, 
dovolte, abych svým přáním potěšil i Vás. 
Ježíšek pomalu zapřahá sáně, 
za okny vidět je paprsků svit. 
Zavři teď oči a nastav dlaně, 
lásku a štěstí do nich si chyť. 
Vločky snáší se z oblohy, přináší čas vánoční pohody. 
Ruku na srdíčko – byli jste hodní celý rok? 
Pak měl by být šťastný i Váš vánoční  krok. 
Na Štědrý večer Vás Ježíšek navštíví a mnoha dárečky určitě příjemně překvapí. 
Zakrátko pak máme další slávu, novému roku 2016 otevřeme bránu. 
Se starým rokem se rozloučíme a vše co nás potkalo zhodnotíme. 
Věřím, že každému se splní nejtajnější sen 
a v novém roce bude šťastný a spokojen. 

 
Sebastian Matějek, 5.A 

 


