
Základní škola a Mateřská škola PUSTIMĚŘ 
 
 
 
 

Slovo na úvod 
 

 Vážení rodiče, prarodiče, milí žáci. Nový školní rok jsme sice odstartovali již před dvěma měsíci, ale i tento 
poměrně krátký čas přinesl naší škole i našim dětem spoustu nových událostí, aktivit i příjemných zážitků. A proto 
chceme i nadále některé z nich připomenout a dospělým ukázat, že jejich děti se u nás opravdu nenudí a mají se stále na 
co těšit. Doufáme, že školní zpravodaj vás i nadále zaujme a připomene vám, že život školáků nejsou jen těžká ranní 
vstávání a neustálé domácí úkoly, ale také krásné chvíle strávené s kamarády i pedagogy. 

 
zaměstnanci ZŠ a MŠ Pustiměř 

 

Moje reklama 
(z prací žáků 8. ročníku v hodině slohu) 

 
Barevný člověk, to já jsem, 

vtipnost to byl vždy můj sen. 
Ukecanost se někdy vymyká, 

ale to není zkáza veliká. 
Veronika Vitásková 

 
Snaha, a pak přijde lenost, 

sem tam hraju vážnou nemoc. 
Toleruju toho hodně, 

avšak arogance vede k zlobě. 
Tohleto jsem prostě já, 

ta Tereza Holková. 
Tereza Holková 

 

Můj deník 
Pátek 15. dubna  
Dopoledne jsem ve škole. Brácha dnes dělá přijímačky na střední školu. Držím mu palce. Ne že bych ho měla tak ráda, 
ale pokud ho vezmou, půjde na intr. HURÁ!!  Pokojíček by byl jen můj.  No tak asi ne, prý zpackal matiku, ale výsledky 
vyjdou až 21.4. 
Sobota 16. dubna  
Přijela teta s bratranci. Vypuká zmatek.  Dvojčata se nám snaží oba zaráz vyprávět, co je u nich nového.  Aby se nás 
dospělí zbavili, posílají mě, abych dvojčatům ukázala ovce. 
Odpoledne  
Taťka využívá toho, že je nás hodně a sbíráme větve. 
Neděle 17. dubna 
Mamka s tetou vyjíždí do Vyškova na nákup.  Já plním mamčin rozkaz a umývám nádobí. Než jsem to všechno nádobí 
umyla, uběhla hodina a půl a dvojčata i s bráchou byla celou dobu na mobilu.  PĚKNĚ MĚ TO ŠTVE! Po obědě se teta 
s kluky balí a odjíždí. A zítra zase škola! 

                                                                                                                        Milena Burešová, 6. A 
 

 
Žákovský letní ples 

 
 Plesová atmosféra a taneční kroky valčíku, polky a mazurky zahájily 28. 6. 2016 již 4. ročník Žákovského 
letního plesu v kulturním domě v Pustiměři. Žáci I. a II. stupně se zapojili do zajímavých soutěží, a také si zvolili krále 
a královnu plesu. Bohatá tombola, do které ceny poskytli učitelé a rodiče žáků, zpříjemnila dopolední předprázdninový 
čas. 
 

 Mgr. Irena Znojová 

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ 



Zahájení školního roku 2016 – 2017 
 

 1. září přibylo do naší školy 34 prvňáčků. První den přišli v doprovodu rodičů. Zvědaví i plni očekávání jsme 
se sešli na školním hřišti, kde nás přivítal pan ředitel. Potom jsme společně (1. A a 1. B) odešli do jídelny. Spolužáci ze 
4. třídy si pro naše prvňáčky připravili krátký program. Pak jsme se konečně rozešli do tříd. Tam nás čekalo překvapení 
v podobě dárků a ani maminky neodešly s prázdnou. Dostaly kytičku. 
 Nevím, kdo byl více nervózní, ale děti vypadaly spokojené a těšily se, až půjdou druhý den do školy (a hlavně 
samy). 
 Přejeme jim, aby se jim u nás líbilo, aby chodily do školy rády. 
 

Tř. uč. 1. A a 1. B 

 
Minikopaná 

 
 Ve čtvrtek 22. 9. se chlapci 6. - 9. tříd zúčastnili okrskového turnaje v minikopané. Po jedné remíze a dvou 
prohrách jsme obsadili čtvrté místo ve skupině. Do dalších bojů v okrese jsme bohužel nepostoupili. 
Naši školu reprezentovali: 
Hučík Jiří, Zlámal Jan, Štolfa Filip, Krampl Marek, Školař Martin, Špaček Roman, Blažek Lukáš, Kudlička Adam, 
Marvan Jakub, Oprchal Ondřej, Olejník Lukáš, Zbořil Matěj. 
Všem děkuji za bojovný výkon a příkladné chování. 

Miroslav Zourek - trenér 

 
 

Světový den jazyků 
 
 Také letos jsme si tento den připomněli v pondělí 26. září 2016 hudební soutěží, ve které zazněly písně z různých 
zemí, a žáci měli za úkol rozpoznat jazyk, ve kterém se daná píseň zpívá. Našim prvňáčkům a druháčkům zapisovaly 
odpovědi na soutěžní lístky paní učitelky a od třetích tříd si již žáci sami psali své znalosti v oblasti cizí řeči. 
 Ve čtvrtek 29. září byly vyhlášeny výsledky soutěže a výherci odměněni sladkostmi. 
 

 Mgr. Irena Znojová  
 

Ekoprogram v Zoo Parku Vyškov 

 Dne 26. 9. 2016 se 9. třída vydala na každoroční ekologický přírodovědný program do ZOO Parku Vyškov. 
Program byl tentokrát zaměřen na velké savce a paní lektorka Marcela Kopřivová nám poutavou formou představila 
velbloudy, lamy, pštrosy, koně, osly, ovce a kozy. Zvířata jsme si mohli pohladit i nakrmit a dozvěděli jsme se spoustu 
zajímavostí z jejich života. Ekoprogram se nám velice líbil a rádi se sem vrátíme. 

Žáci 9. třídy 

Slohovky – 2. třída 
 

Máma je ředitelka. Jmenuje se Lenka. Má vlasy červené a rovné, hnědé oči. Je hezká moc. Má nejraději rodinu.  
 

Charlotte Anna Havlíčková, 2. třída 
 
Moje máma se jmenuje Bára, má oči zelené. Vlasy má krátké. Je hodná a je krásná. 

Karolína Krásová, 2. třída 
Byla jedna lodička a 
byla na ní babička. 
Vedle plul parník a 

kapitán snědl perník. 
Jeli jsme na prázdniny 

k tetě naší Roziny. 
                                                              Vendula Knapová, 2. třída 



Ekoprogram v ZOO Vyškov 
 

 Dne 27. září se třída 5. B zúčastnila ekoprogramu v ZOO ve Vyškově, který se týkal domestikace. Krmili jsme 
různá zvířata, například lamy a koně. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o životě zvířat na jiných kontinentech. 
Bylo krásné počasí a výlet se vydařil.  

Z. Zakopalová, P. Šebestová (5. B) 
 

Okresní kolo v přespolním běhu 
 

 V pátek 30. září proběhlo ve Vyškově, v příjemném prostředí atletického stadionu, okresní kolo v přespolním 
běhu žáků 6. - 9. ročníků. Jedná se o velmi kvalitní sportovní soutěž, neboť žáci se musí popasovat s poměrně dlouhou 
a náročnou tratí. Chlapci 6. - 7. ročníků měli za úkol uběhnout 1600 m, osmáci a deváťáci 2 100 m. Vzhledem k tomu, 
že většina účastníků nejsou trénovaní atleti a běhání je pro ně pouze zábava a koníček, dostali všichni pořádně zabrat a 
ke zdolání celého závodu si museli sáhnout na dno svých sil. Reprezentanti ZŠ a MŠ Pustiměř zaslouží ocenění za 
bojovnost, odhodlání i chuť reprezentovat naši školu – Dalibor Spáčil, Martin Trávníček, Adam Kudlička, Ondřej 
Oprchal, Vojtěch Šafář, Robert Dunka, Lukáš Blažek, Filip Štolfa, Lukáš Sedláček, Jan Vrba a Roman Špaček. 

 
Mgr. Jiří Bubeník 

Bongo za sběr papíru 
 
 V loňském školním roce nasbírali žáci ze 4. třídy a 6. B  nejvíce starého papíru. Za odměnu získali nárok na 
jednodenní výlet. Třídní učitelky pro ně vybraly návštěvu zábavného centra Bongo v Brně, což žáci s nadšením přivítali.  
 Na cestu jsme se vydali v pátek 7. 10. a těšili jsme se, co vše v Bongu zažijeme. Žáci měli zajištěný 
dvouhodinový vstup na atrakce, což si všichni dostatečně užili. Vyzkoušeli různé skluzavky, trampolíny, lezeckou stěnu, 
jumping, motokáry… Součástí Bonga je i bufet, v kterém žáci doplňovali energii. Řada z nich stihla i relaxovat 
v masážním křesle. Vydovádění a plní dojmů jsme se krátce po poledni vrátili do školy. 
 V současné době opět probíhá sběr starého papíru, a kdo ví, třeba příští rok nás opět čeká nějaký zajímavý výlet 
„za odměnu.“ 

                                                                                                Mgr. Monika Kurková 

Přírodovědný klokan 2016/2017 

 Dne 12. 10. se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili každoroční soutěže Přírodovědný klokan, pořádaný Přírodovědeckou 
fakultou Univerzity Palackého Olomouc ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP Olomouc. Cílem soutěže je vzbudit 
zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Žáci řešili 24 soutěžních úloh. 

Výsledky: 
1. Klára Galle 9. třída 
2. David Bayer 8. třída 
3. Martin Heimerle 8. třída 
4. Filip Vitásek 8. třída 
5. Veronika Bajerová 8. třída 

Mgr. Jaroslava Klementová 

 
Program primární prevence 

 
 Dne 19. 10. 2016 se žáci II. stupně zúčastnili Preventivního programu, který se uskutečnil v prostorách naší 
školy pod vedením zkušených lektorů a odborných pracovníků z Centra prevence a Společnosti Podané ruce v Brně, 
kteří poskytují kvalitní služby v oblastech programů primární prevence určené dětem a mládeži, zvyšují jejich 
sebevědomí a zodpovědnost za své chování a své zdraví, chrání společnost před možnými negativními důsledky 
závislostního chování. 
 Kromě besedy a zážitkového programu se například žáci 7. a 8. ročníku zúčastnili nové formy preventivního 
programu – divadlo ve výchově, kdy měli možnost v průběhu představení komunikovat s hlavní postavou a nabídnout 
jí svůj vlastní pohled na její situaci. 
 Program byl zajímavý a pro naše žáky velmi přínosný. 
 

Mgr. Irena Znojová 

 



Čím chci být? 
 
Až budu velký, chci být vojákem, protože chci být silný. Voják musí cvičit a jezdit na služby. A až to budu víc umět, 
můžu se stát třeba generálem. Doufám, že se mi to splní.             

Lukáš Mazel, 3. B 
 
Chtěla bych být letuškou, protože se mi líbí, že rozdávají jídlo a pití. Chci se taky naučit cizí jazyky. Líbí se mi jejich 
uniforma. Chci poznávat cizí kraje. Doufám, že se mi to splní.           

 Karolína Jelínková, 3. B 
 
Až budu velká, chci být tenistkou. Protože mě baví hrát tenis a mám hodného učitele. Chci být dobrá jako Petra Kvitová 
a Lucie Šafářová, tyhle tenistky jsou nejlepší v Česku. Mě to baví a doufám, že se mi to v budoucnu splní.                                                                                              

  
  Karolína Greplová, 3. B 

 
Chci být zubař, protože chci být precizní. A chci vědět všechno o zubech. Chci pomáhat rodině, když někoho bude bolet 
zub. Snad se mi to splní.                                                               

Luděk Pour, 3. B 
 
Chtěla bych pracovat ve Wiki Landu. Ráda bych zařizovala všechny atrakce a různé Valentýnské noci,  Halloweenské 
dny a mnoho dalších akcí. Moc se mi to povolání líbí, protože je tam mnoho legrace a zábavy. Doufám, že se mi to 
splní.                                                                              

 Jolana Adámková, 3. B 
 

Zábavné vyučování 
 

 V pátek 21. 10. na naší škole proběhl Den Kouzel. O tom, že se bude konat, žáci předem věděli a těšili se na 
vše, co s ním souvisí (dýně, cukroví, masky…). Ve čtvrtek před Dnem Kouzel jsem svým žákům ze 4. třídy zpříjemnila 
očekávání. Místo tradičního vyučování jsem si připravila pracovní listy s úkoly z českého jazyka a matematiky, které 
obsahovaly i náročnější zadání, za jejichž správné vyřešení žáci získali „duchy“ a drobnou odměnu. 
 Nezáleželo na tom, která hodina má právě být, ani jak rychle úkol zvládnou. Každý si plnil práci dle svého 
tempa a chuti, zda právě chce dělat matematiku, nebo raději český jazyk. Důležité bylo jen správné řešení. Žáci si např. 
vyzkoušeli vytvořit svoji slovní úlohu, opravit pravopisné cvičení s chybami, vymyslet slovo dle zadání… Za každý 
správně vyřešený úkol získali „ducha.“ Práce jim zabrala celé dopolední vyučování, ale žáky bavila, naučili se něco 
nového a užili si spoustu legrace.  
 Poslední vyuč. hodinu jsme vše vyhodnotili – za dva získané duchy dostali bonbón,  za čtyři jedničku a za šest 
pochvalu. A protože nám výuka rychle utekla a všem se moc líbila, tak jsme se dohodli, že si zábavné vyučování 
s odměnami opět zopakujeme třeba na Mikuláše.  

                                                                                                     Mgr. Monika Kurková    

 
Den kouzel na ZŠ Pustiměř 

 
 Dne 21. 10. 2016 se u nás na škole konal Den kouzel. Většina žáků přišla v kostýmech. Každá třída měla 
možnost si vydlabat vlastní dýni. Dopoledne nám zpříjemnila kapela MARBO, která hrála písně z muzikálů. Naše dýně 
jsme položili kolem školy a prošli jsme, jak již tradičně, částí obce. Nejvíc jsme se ale těšili na večer, kde jsme měli 
možnost ochutnat cukroví a dýňovou polévku. Na začátku jsme si mohli poslechnout vystoupení s písněmi. Celou 
atmosféru čarodějnické noci tvořily dekorace a výtvory našich žáků. Sedmákům se nejvíce líbil kostlivec na schodech. 
Celá akce se nám líbila.             
          
 

7. třída 
 A protože se sedmáci v angličtině učí minulý čas sloves, pokusí se o překlad.  
 
We had a Magic day on Friday. Children went with scary clothes. Every class worked with pumpkins.  Past morning 
we listened band MARBO, they played musical songs. Our pumpkins we put in front of school and we went through 
village. We enjoyed on the evening. We had option tested pumpkin soup and candy. First show was sing small children. 
Halloween decoration was amazing. Best decoration was skeleton. Action was great. Seven class. 
 

Mgr. Simona Štulová 



 
 


