
Základní škola a Mateřská škola PUSTIMĚŘ 

 

  ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ 
 

 
Slovo na úvod 

 
Vážení rodiče, prarodiče, milí žáci. Do Vašich 
rukou přichází 3. číslo Školního zpravodaje. 

Na konci minulého čísla (prosinec 2015) jsme si popřáli úspěšný rok 2016. 
Doufáme, že toto přání se u většiny z nás v úvodu nového kalendářního roku 
naplňuje v míře opravdu vrchovaté. A také doufáme, že příznivcům naší 
školy přijde vhod další přehled zajímavostí, úspěchů a nejrůznějších aktivit. 
Naši žáci se v uplynulých měsících opravdu činili a určitě si zaslouží, 
abychom jejich snahu ocenili. 
                                                                             

 Zaměstnanci ZŠ a MŠ Pustiměř 
 

     Proč jíst zdravě 
 

     Děti by měly jíst zdravě, protože je spousta nemocí, které jsou způsobeny obezitou. Právě proto 
bychom měli jíst i to, co nám nechutná. 
     Ve školní jídelně mi někdy něco nechutná, ale vím, že tam vaří samé zdravé věci. Minimálně 
jednou týdně je ryba. Ryba je velmi zdravá. Většinou ta jídla, která nám chutnají, zdravá nejsou. Ve 
všední dny jsem většinou ve škole na oběd. 
     O víkendu vaří naše milovaná maminka. Naše maminka vaří výborně. Občas vaří zdravě a občas 
nezdravě. A i když mi jídlo nechutná, tak její jídlo pochválím. Většinou míváme o víkendu 
brambory s masem. 
     Kdybych vařil já, tak bych vařil zelené fazolky s pečenou rybou. Jenže vařit neumím. Doma 
vaříme zdravě, takže bych v tom chtěl pokračovat. 
       

Bohdan Voříšek, 6.tř 
 

Jak trávím čas o jarních prázdninách 
 
 Já o jarních prázdninách trávím čas na horách. Každý rok jezdíme na stejné místo. Máme tam 
přátele. Vždy, jak přijedeme, jdeme pozdravit všechny, kteří přijeli dřív než my. Potom jdeme 
vybalit věci z kufru. Mezi tím přijíždějí další přátelé. Odpoledne jdeme na oběd a domlouváme se, 
jestli půjdeme na běžky. Ale jak to tak vidím, tak letos se domlouvat nebudeme, protože není sníh. 
Tak teď se místo běžkování těším na večer, protože všichni půjdeme do Yukonu. Těším se i na další 
den, protože budeme hrát na hledání pokladu. A to děláme každý den. Takhle prožívám každé jarní 
prázdniny. 
 

     Tereza Kostihová, 3.tř 
 
 
 



Jak trávím volný čas 
 
 Já volným časem neplýtvám. Hodně ráda čtu. Nebo jezdím na kole, koloběžce, nebo na 
bruslích s rodiči. Někdy jdu s mámou do obchodu. Jinak čtu, nebo jsem s kamarádkou venku, anebo 
si někdy hraji s mladší sestřičkou. Hodně sportuji. Jako třeba badminton, míčové hry, kuličky a 
mnoho dalších sportů. 

          Anna Plačková, 3.tř 
 

Pohádka O Smolíčkovi 
 
   Protože celé „Česko čte dětem,“ hlavně dospělí těm nejmenším, na naší škole tomu bylo 
jinak. Žáci ze třídy 2. A přišli v úterý 15.března v dopoledních hodinách přečíst  našim prvňáčkům  
pohádku O Smolíčkovi. Všichni napínavé vypravování pozorně poslouchali a na závěr své 
kamarády odměnili potleskem a sladkým pamlskem. 
 

Mgr. Irena Znojová, TU 2. A 
 

POLONÉZA 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všem žákům - tanečníkům patří VELKÉ PODĚKOVÁNÍ za vynikající emočně nabitý taneční 
výkon na plese a doufáme, že příští rok žáci nižších ročníků vyvinou stejné úsilí pro oživení této 
společenské události. 

 
Program „Používám Mozek“ 

 
 Dne 7. 1. 2016 žáci naší školy zhlédli program „Používám Mozek.“ Prostřednictvím tohoto 
programu jsme nahlédli do tajů různých funkcí mozku, seznámili jsme se s efektivním učením, a jak 
fungují optické klamy. Připomněli jsme si také, jak je důležitý odpočinek a pohyb. Program 
provázely také zajímavé dekorace a pomůcky – velký model mozku a ucha. Žáci si mohli vyzkoušet 
i fakírské lože – ke zvýšení bdělosti. Do programu se někteří žáci i aktivně zapojili a na památku 
dostali placku s nápisem „Používám Mozek.“ Vše proběhlo hravou, zábavnou a názornou formou. 

                                                                                                         žáci 8. třídy 
 



Světová rocková hudba 90. let 
 
 Dne 25. 2. 2016 se zúčastnili žáci 5. – 9. ročníku hudebně vzdělávacího pořadu o tom, co se 
podstatného a důležitého stalo ve světové rockové hudbě v 90. letech. Tento pořad s projekcí byl 
věnován především nejvýznamnějším interpretům tohoto období. Žáci byli zapojeni do děje a 
v závěru si vyzkoušeli vědomostní  kvíz. 
 

Mgr. Irena Znojová, TU 2. A 
 

Zápis do 1. třídy 
 

Odpoledne 4. února 2016 patřilo na naší škole budoucím prvňáčkům. Na zápise do 1. třídy je 
přivítali učitelé se svými asistenty – žáky v kouzelných převlecích. Letos, stejně jako v předešlých 
letech, se zápis nesl v duchu pohádek. Děti tak celým zápisem provedli oblíbení pohádkoví 
hrdinové: nechyběl Smolíček, Budulínek ani Dlouhý, Široký či Bystrozraký.  

 Každé ze čtyř stanovišť představovalo jednu pohádku, kde děti plnily nejrůznější 
úkoly: zpívaly písničku nebo přednášely básničku, poznávaly písmena, číslice, barvy, geometrické 
tvary a kreslily postavu.  Za splnění úkolů dostávaly razítka do pohádkových omalovánek, které si 
nakonec mohly vybarvit. Samotný závěr zápisu proběhl ve sborovně, kde rodiče dětí spolu s učiteli 
vyřídili potřebné náležitosti k definitivnímu zápisu do 1. třídy.  

Doufáme, že zápis byl pro předškoláky příjemným okamžikem, a věříme, že se již teď těší na 
svůj první školní den ☺    
 

         Mgr. Pavlína Koutníčková 
 

 
Velký úspěch žáků ZŠ a MŠ Pustiměř na okresním finále v silové 

všestrannosti 
 
          Ve středu 23. března proběhlo ve Vyškově okresní finále zajímavé sportovní soutěže – Silová 
všestrannost pro 3. - 4. ročník. Každou školu reprezentovalo čtyřčlenné družstvo chlapců a 
čtyřčlenné družstvo dívek. Jednotlivé týmy pak spolu soutěžily ve šplhu, zdolávání překážkové 
dráhy a v hodu kriketovým míčkem na cíl. Výsledky soutěžících se bodovaly, měřily, sčítaly a 
závěrem se určilo konečné pořadí týmů.  
          Naši soutěžící odjížděli na finále velmi bojovně naladěni a odhodláni dosáhnout co nejlepších 
výsledků. Chlapci obsadili krásné 2. místo, dívky celou soutěž suverénně ovládly a vybojovaly 
nádherné 1. místo. Všem našim reprezentantům patří poděkování za vzornou přípravu i 
reprezentaci školy. 
 
Reprezentanti ZŠ a MŠ Pustiměř: Lucie Jelínková (4. A), Julie Pospíšilová (4. A), Vendula 
Lasotová (4. B), Darina Kubíčková (4. B), Daniel Barát (3. tř.), Vojtěch Sekanina (3. tř.), Tadeáš 
Jelínek (4. A), Nikolaos Spáčil (4. A) 
 

Mgr. Jiří Bubeník 
 
 

 
 
 



Čtenářská soutěž 
 

 Na počátku letošního školního roku oslovila jménem OÚ v Pustiměři naši školu paní  
knihovnice Mgr. Anna Hrozová se svým nápadem, jak zvýšit zájem dětí o čtení. OÚ vyhlásil 
čtenářskou soutěž o hodnotné knižní dary, které jsou připraveny pro vítěze za každou třídu. Po celý 
školní rok všechny vyučující českého jazyka (od 2. třídy) s dětmi kontrolují jejich pracovní listy 
(vytvořené paní knihovnicí) a pečlivě evidují získané body svých žáků. Průběžné hodnocení je 
umístěno na nástěnkách v jednotlivých třídách.  
 

              Mgr. Kateřina Hrozková, TU 4. A 
 

 
Čtvr ťáci u Karla IV. 

 
Ve středu 30. března jsme se vypravili zhlédnout interaktivní výstavu Život krále Karla. Její 
součástí byly repliky symbolů české státnosti – naše korunovační klenoty. V dílničce děti vyrobily 
Svatováclavskou korunu, vlastnoručně si vyrazily pamětní minci, dozvěděly se zajímavou formou 
spoustu informací, vyzkoušely kostýmy, zatančily si dobový tanec. Ti nejodvážnější z nich se 
podrobili zkoušce popravčím mečem.  

 
Mgr. K. Hrozková a její 4. A 

 
 

Školní kolo v recitaci 
 

 V březnu proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže. Soutěžilo se ve dvou 
kategoriích. 
 V první kategorii (2. a 3. tř.) se na prvním místě umístil Vojtěch Sekanina. O druhé místo se 
dělí Kristýna Hladíková a David  Štulo. Na třetím místě se umístily Jolanka Adámková a Beata 
Jůrujová. Do okrskového kola postupují Vojta Sekanina a Kristýna Hladíková. 
 Ve druhé kategorii (4. a 5. tř.) zvítězila Sára Tichá, na druhém místě skončila Lucie Jelínková 
a o třetí místo se dělí Martin Trávníček a Jiří Pilát. Do okrskového kola postupují Sára tichá a Lucie 
Jelínková. 
 Pěkné výkony podali i prvňáčci Monička Jelínková, Eliška Vystavělová a Charlotte 
Havlíčková, kteří byli oceněni zvlášť. 
 
Postupujícím přejeme hodně štěstí v okrskovém kole. 
 

Mgr. Kateřina Vlčková, TU 2. B 
 

Škola 

Ve škole je lavice, 
na lavici čepice. 
Vedle čepky čítanka, 
po hodině přestávka. 
Pak skončí škola, 
děti volají hola, hola!        Matěj Emperger, 3. třída 


