Základní škola a Mateřská
škola PUSTIMĚŘ

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ
SLOVO NA ÚVOD
Vážení rodiče, prarodiče, milí žáci. Do Vašich rukou přichází 4. číslo Školního zpravodaje.
Přichází v době, kdy se nezadržitelnou rychlostí blíží závěr školního roku a zároveň nejkrásnější období
v životě každého školáka (ať již malého či velkého) – letní prázdniny. Popřejme tedy našim dětem
úspěšné zakončení jejich celoroční snahy, krásné léto nabité spoustou zážitků a pěkné chvíle strávené
se svými kamarády. A od nás přijměte přehled toho nejzajímavějšího, co se v naší škole v posledním
období událo.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Pustiměř
PIRÁTSKÁ PLAVBA
Ráno jsme jeli autobusem z Vyškova přes Veselí nad Moravou do obce Vnorovy. Pak jsme šli pěšky do přístavu.
Cestou nás potkali piráti Černá perla, Veselá lebka a Honza. S Honzou jsme pluli na lodi a málem jsme narazili na břeh.
S Černou perlou jsme plnili pirátské úkoly. Za každý splněný úkol jsme dostali razítko. S Veselou lebkou jsme vyráběli
pirátské šátky. Potom jsme opekli špekáčky a šli spát do autobusu.
Zažila jsem velké dobrodružství. Byl to velký den.
Karolína Greplová, 2. B

DEN MATEK (8. 5. 2016)
Rozzářené tváře nejen účinkujících dětí, ale hlavně všech přítomných maminek, které si vychutnaly skvělou
atmosféru oslavy Dne matek v neděli 8. 5. 2016 v odpoledních hodinách v sále Kulturního domu v Pustiměři. Všichni,
kdo se přišli na vystoupení dětí z MŠ a ZŠ v Pustiměři podívat, je odměnili potleskem.
Mgr. Irena Znojová

DEN NA ČESKÉ POŠTĚ
Byl den 3. 6. 2016. V ten den jsme jeli na poštu. Cesta autobusem byla nudná. Když jsme dorazili na poštu,
otevřela nám paní pošťačka. Uvnitř jsme si vyzkoušeli třídit a posílat balíky. Paní pošťačky si pro nás připravily
doručovací soutěž. Museli jsme podle jmen třídit dopisy do správných schránek. Museli jsme to stihnout v co nejkratší
době. Umístily se tři holky. Potom jsme málem ujeli v poštovním autě. A pak jsme se vrátili do školy.
Marek Pospíšil, 3. ročník

DEN ZEMĚ
Den Země je ekologicky motivovaný svátek, který má občany upozornit na dopady ničení životního prostředí.
Dnes se slaví již v téměř všech zemích světa.
K tomuto svátku se připojili i žáci naší školy. Děti z prvního stupně se vydaly na procházku obcí a na sběrných
místech tříděného odpadu se seznámily s tím, co patří do kterého barevného kontejneru. Po ukončení procházky
vyplňovaly ve škole pracovní listy, které se týkaly Dne Země a problematiky odpadů.
Žáci z 2. stupně se prošli naučnou stezkou Melice a během trasy vyčistili zdejší přírodu od odhozených odpadků. Někteří
bohužel nepochopili smysl této akce a odpadky sbírat odmítli. Jak vypadá prostředí, ve kterém žijí, je jim zřejmě
lhostejné … Poděkování patří všem nadšencům, kteří se do sběru zapojili a zkulturnili tak zdejší krajinu.

Vlastimil Smékal

DOMOV
Můj domov je tam, kde jsem se narodila. Mám tam rodiče, kteří mě vždy utěší, a kamarády. Mám tam svůj
pokoj a svoje domácí zvířátka. Domov je pro mě škola. Mám tam hodně kamarádů a svou lavici, židli. Jsem ráda, že
mám hodně kamarádů, rodinu a svůj dům. Rodina je pro mě všechno. Jsem ráda, že tady bydlím.
Veronika Turcovská, 4. B

NÁVŠTĚVA DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ V PROSTĚJOVĚ
Ve středu 8. června zavítali žáci 4. a 5. ročníků do Městského divadla v Prostějově, kde zhlédli dobrodružnou
fantasy detektivku pro děti s názvem Kouzelný dům.
V napínavém příběhu pátrali hlavní hrdinové po tajemstvích kouzelného domu se spoustou chodeb a dveří, za
kterými to vrčelo, krákalo, šeptalo nebo hučelo. Záhady se nakonec podařilo objasnit a vše dobře dopadlo.
Představení se žákům velmi líbilo a příjemně jim zpestřilo blížící se konec školního roku.
Mgr. Pavlína Koutníčková

DOPIS KAMARÁDOVI O TOM, CO BUDU DĚLAT O PRÁZDNINÁCH.
Ahoj Naty!
O prázdninách pojedu s tátou do Chorvatska, budeme se tam koupat a prohlížet si staré památky Chorvatska. Až
přijedeme domů, tak pojedeme za sestřenicemi do Přerova. Na konci prázdnin můžeš přijít k nám.
Tvoje kamarádka Tereza
Tereza Hynštová, 2. A

EKOLOGICKÝ POBYT NA RYCHTĚ 6. A 7. TŘÍDY
Slunečné počasí nás povzbudilo do krásného dne. Tímto začalo pondělí a zároveň i první den na Rychtě.
Hráli jsme mnoho her bohatých na spolupráci, řekli jsme si nové věci o ekologii, které jsme nevěděli. Ušli jsme dlouhou
túru, hledali jsme půdní i vodní bezobratlé, vyhlíželi jsme ptactvo a ještě víc zajímavých věcí jsme se dozvěděli o
Rychtě. Všechny nejvíc zaujala zvířata v budově Rychty a nejlepší bylo si je pochovat. Jídlo všem moc chutnalo.
Ekologický program na Rychtě se všem moc líbil.
žáci 6. a 7. roč.

HUDEBNÍ SOUTĚŽ
V závěru měsíce dubna 2016 si mohli všichni žáci, učitelé i pracovníci naší školy vyzkoušet své znalosti nejen
v oblasti hudby, ale především v jazykových dovednostech. Z pěti hudebních ukázek a jedné bonusové bylo třeba
napsat, v jakém jazyce je píseň zpívaná. Prvňáčci, 2. A, B a 3. třída soutěžili jako kolektiv a výsledky zapisovaly paní
učitelky do určené tabulky.
Tentokrát byla hudební soutěž pro většinu žáků náročnější, protože se objevilo pouze 27 lístků s plným počtem
bodů, a tak došlo i na losování vítězů, kterým byla předána sladká odměna.
Mgr. Irena Znojová

JARMARK
Jako každý rok, tak se i letos 23. 3. 2016 konal na naší škole jarmark. Tuto akci mám ráda, protože se tam dá
vcelku vydělat dost pěnez na vlastních výrobcích, a to je podle mě hodně dobré. Myslím si, že letos se jarmark
neobyčejně povedl a předčil jarmarky minulé. Akorát někteří rodiče by si mohli udělat čas a přijít se aspoň na půl hodiny
podívat na to, co jsme připravili. Tak věřím, že příští rok se nás na půdě naší školy sejde aspoň dvakrát víc.
Verča Vitásková, 7. tř.

NEJAKTIVNĚJŠÍ ŽÁK

Ve čtvrtek 16. 6. byli v sokolovně v Pustiměři oceněni nejlepší žáci naší školy. Nehodnotily se jenom studijní
výsledky. Ohodnoceni byli i žáci, kteří naši školu reprezentovali, nebo jinak prokázali své schopnosti a aktivitu.
Předávání cen bylo prokládáno tanečními vystoupeními, která s dětmi nacvičily paní učitelky Znojová a Štulová.
Bylo to velmi příjemné odpoledne pro všechny zúčastněné, zvláště pro rodiče oceněných žáků.
Mgr. Kateřina Vlčková

PLANETÁRIUM
V úterý 19. 4. k nám do školy přijelo mobilní planetárium. Byl to takový šedý velký stan ve tvaru koule. Vypadal
docela strašidelně. Když jsme vlezli do stanu, nestačili jsme se divit. Byla tam klimatizace, velká promítací kamera.
Lehli jsme si na zem a pustili nám film. Promítal se na stropě toho stanu. Bylo to jak z jiného světa. Film byl poučný a
zajímavý. Byl o zrození planety Země a jejím vývinu až do dnešní doby. Všem se to moc líbilo.
Tereza Holková

PRODANÁ NEVĚSTA
Po půlroční pauze jsme opět zamířili na divadelní představení. Tentokrát jsme navštívili Janáčkovo divadlo v
Brně, abychom oslavili 150. narozeniny opery Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany. Klasická opera s opravdovým
provazochodcem se u publika těšila velkému zájmu. Věříme, že toto příjemně strávené sobotní červnové odpoledne si
všichni ze zúčastněných opravdu užili.
Mgr. K. Hrozková a Mgr. I. Moskovská

PRUDKÁ

2016

3. ročník

Dne 8. 6. 2016 jsme vyrazili na dlouho očekávaný třídenní výlet. Místo pobytu jsme sice znali z minulého roku,
ale přesto jsme se těšili.
Po příjezdu do Prudké nás čekalo krásné počasí. Toho jsme využili ke koupání. Odpoledne jsme strávili na hřišti
sportovními soutěžemi.
Druhý den jsme vyrazili na Pernštejn. Část cesty jsme jeli vlakem, ale pak už jenom pěšky. Cestou zpátky sice
někteří „brblali,“ ale nakonec jsme šťastně dorazili právě na večeři. Při večerní diskotéce pak všichni zapomněli, že je
něco bolelo.
Třetí den jsme balili. Ale ještě před odjezdem jsme stihli soutěž, vyhodnocení i fotbálek.
Počasí vyšlo, vrátili jsme se všichni a v pořádku a teď už budeme jen vzpomínat.
žáci 3. třídy

ROZLOUČENÍ S 1. STUPNĚM
Dne 9. 6. se uskutečnilo vystoupení pátých tříd. Připravili jsme si pro rodiče a učitele program, kterým jsme se
chtěli rozloučit s 1. stupněm základní školy. Někteří žáci recitovali, zpívali, hráli na hudební nástroje, jiní si připravili
kousky s míčem a s jojem. Potom jsme divákům společně zazpívali a zatančili anglickou písničku. Rozloučili jsme se
písničkou Pátá. Snad se všem naše vystoupení líbilo a bylo to pro všechny příjemné odpoledne.
žáci 5. B

NAUČNÁ STEZKA
7. 4. jsme šli s panem učitelem na naučnou stezku.
Šli jsme malým lesíkem po pěšince, všude rostlo kvítí a krásně to vonělo. Došli jsme na místo, tam nás pan
učitel rozdělil do týmů a pracovalo se s buzolou. Za pár minut pan učitel řekl, že se vrátíme do školy. Tak jsme šli.
Najednou začalo moc pršet a všichni byli hrozně mokří. V dálce byla vidět škola, všichni zajásali a radovali se, že už
brzo budeme v teple a suchu.
Výlet se mi moc líbil, i přes jarní přeháňku.
Lucie Jelínková, 4. A

O PRINCENĚ

Bylo jednou jedno království. Bydlela v něm princezna? Ano. Ta princezna byla moc hodná. Nezlobila rodiče.
Ta princezna se jmenovala Julie. Měla hnědé a vlnité vlasy. Krásné modré oči. Zítra bude svatba s princem Jaromírem.
Už se moc těší.
Nela Malá, 1. třída

SPANÍ V KKD VE VYŠKOVĚ
Dne 7. června 2016 si žáci ze třídy 2. A a 2. B ze ZŠ a MŠ Pustiměř vybrali netradiční zážitek začátku jejich
školního výletu, spaní v KKD ve Vyškově. Při večerním příjezdu se jich ujaly paní knihovnice Lenka Němečková, Lucie
Svobodová a Renata Dvořáková, které dětem připravily spoustu zajímavých činností. V úvodu žákům rozdaly bublifuk
a začalo barevné foukání před knihovnou. Poté dětem ukázaly prostředí knihovny i taková místa, kam čtenáři nemohou.
Došlo také na obalování knih a plnění večerních úkolů ve skupinkách. Před spaním žáci zhlédli pohádku a ráno je čekala
před odjezdem snídaně i závěrečná tvořivá činnost.
Všem se pobyt v KKD ve Vyškově líbil a děti mají další hezké vzpomínky na školní výlet.
Mgr. Irena Znojová

PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ
Po celoroční snaze, píli a radostných okamžicích z úspěchů se prvňáčkům splnil jejich velký sen – naučili se
číst, a proto se s radostí zúčastnily Pasování na čtenáře v místní knihovně, kde je uvítala paní knihovnice Mgr. Anna
Hrozová a rytíř Zdeněk, který si ověřil, zda se děti skutečně umí číst, a poté je pasoval na čtenáře. Každý si pak odnesl
knihu Povídání o pejskovi a kočičce. Velké díky patří paní knihovnici, která tuto krásnou akci organizovala.
V letošním školním roce probíhala výuka elementárního čtení metodou SFUMATO®, díky níž mají děti
vytvořeny správné čtecí návyky, prošly adekvátním intonačním vývojem, díky němuž umí pracovat s hlasem, umí
pečlivě artikulovat a v neposlední řadě, vším čteným prošly přes dramatický prožitek.
Hana Suchá

BRANNÝ DEN
Již několikaletou tradicí naší školy bývá na Den dětí zkušební evakuace školy a následné přemístění na fotbalové
hřiště, kde se pod záštitou SDH Pustiměř účastníme branného dne. Děti běhají ve skupinkách lesem a plní úkoly na
stanovištích. Úkoly jsou zaměřeny nejen na fyzickou zdatnost a obratnost, ale také na všeobecné znalosti a dovednosti.
V tomto školním roce nám přálo počasí, a také žáci byli vzorní - jak při pobytu na hřišti, tak při běhu lesem. Děkuji
všem organizátorům i účastníkům akce za její bezproblémový průběh.
Hana Suchá

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZŠ PUSTIMĚŘ NA SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH
V uplynulém období se žáci 1. stupně zúčastnili okresních kol několika sportovních soutěží. Protože dosáhli několika
vynikajících výsledků, můžeme říci, k naší velké radosti, že se jim dařilo na všech frontách. Pochvalu a poděkování za vzornou
reprezentaci si jistě zaslouží všichni žáci, neboť na každou soutěž se připravovali s nadšením a o boje o dosažení co nejlepšího
výsledku dávali celé své srdce.
A nyní přehled výsledků:
− okresní kolo ve vybíjené, dívky - 2. místo (Veronika Klosová, Kateřina Hořická, Zuzana Fialová, Petra Koudelková, Marie
Oujezdská, Lucie Jelínková, Darina Kubíčková, Vendula Lasotová, Pavla Šebestová, Vendula Štrajtová, Tereza Kostihová)
− okresní kolo v přehazované, chlapci – 3. místo (Andrés Martínez, Lukáš Olejník, Ondřej Oprchal, Robert Pokiser, Dalibor
Spáčil, Ondřej Kala, Robert Dunka, Martin Trávníček)
− okresní kolo v přehazované, dívky – 2. místo (Veronika Klosová, Kateřina Hořická, Zuzana Fialová, Marie Oujezdská,
Lucie Jelínková, Darina Kubíčková, Vendula Štrajtová, Pavla Šebestová) okresní kolo v atletice, běh na 60 m – 3. místo
….. Lukáš Němec
− okresní kolo v atletice, hod kriket. míčkem – 3. místo….. Lucie Jelínková
− okresní kolo v atletice, družstvo chlapců – 5. místo (Ondřej Jelínek, Nikolaos Spáčil, Lukáš Olejník, Dalibor Spáčil, Lukáš
Němec)
Mgr. Jiří Bubeník

