Základní škola a Mateřská škola PUSTIMĚŘ

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ
Jaro
Jaro už je tady,
Sníh nám taje ze zahrady.
Je to pro mě změna,
Nejvíc mi chutná jahodová pěna.

Zajíčci se rodí,
Kytky krásně voní.
Sluníčko nás zahřeje,
Moc se na nás usměje.

Slovo na úvod
Vážení rodiče, prarodiče, milí žáci. Jaro je už opravdu přede dveřmi
a nejlepším způsobem, jak mu vzdát hold, je pěkná básnička. Tu
dnešní vytvořili žáci ze 3.A a uvedli tak další číslo školního
zpravodaje, celkově už šesté. Doufáme, že informace, které si
přečtete, vás potěší a budou pro vás zajímavé.
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Pustiměř
Exkurze do Zoo
Dne 24.10. 2016 se 7.třída vydala do vyškovského Zooparku na projekt "Vzácná zvířata". Pověděli
jsme si o následcích lidského konání a co škodí planetě Zemi. Dále jsme se informovali o chráněných
zvířatech. Častokrát jsme během dne spoléhali na skupinou spolupráci. Návštěva zoo se zakončila
procházkou kolem klecí se zvířaty.
Jana Oujezdská, 7. třída
Okresní kolo ve stolním tenisu
Během měsíce října a listopadu se nejlepší žáci ze 4. a 5. ročníku připravovali na okresní kolo ve stolním tenisu. To proběhlo ve Vyškově 23. listopadu. Píle, kterou přípravě naši žáci věnovali, byla
opravdu veliká a v okresním kole se určitě vyplatila. Po vynikajících výkonech obsadili chlapci velmi
pěkné 3. místo. To nebylo ale vše. Děvčata dokázala ve všech utkáních zvítězit a v obtížné konkurenci
získat nádherné 1. místo.
Na závěr nezbývá než uvést reprezentanty ZŠ a MŠ Pustiměř: Lucie Jelínková, Pavla Šebestová,
Vendula Lasotová, Tamara Vojáčková, Daniel Barát, Matěj Emperger, Daniel Němec a Jan Michálek.
Mgr. Jiří Bubeník
Milý Ježíšku!
Přála bych si dárky pro všechny. Mamince prosím helmu na lyžování, tatínkovi teplé rukavice.
Mojí milé sestřičce hezké modré šatičky a k tomu lodičky. Babičkám vitamíny, aby byly dlouho zdravé.
Jedinému dědečkovi přeji knihu o vesmíru. Já bych ráda našla pod stromečkem Elzí šaty a hru
do počítače " the Sims ".
Za všecny dárečky moc, moc " Děkuji ".
Přeji Ti hodně zdraví.
Ahoj Nela Krejčiříková 5.A

Okresní kolo ve florbalu dívky
Děvčata z 2. stupně, kterým nejenom florbal jde, ale i baví, se zúčastnila okrskového kola ve florbalu.
Zápasy proběhly v listopadu a v prosinci v nové hale v Drnovicích. Všechny zúčastněné týmy podaly
vynikající sportovní výkony. Naše děvčata bojovala, ale na nejlepší týmy to nestačilo. Děkujeme za
bojovnost všem pustiměřským florbalistkám.
Mgr. Simona Štulová
Zájezd do Městského divadla
V pondělí 12.12.2016 jsme si zpříjemnili předvánoční atmosféru návštěvou Městského divadla v Brně.
Zhlédli jsme pohádkový muzikál Mary Poppins s Alenou Antalovou v hlavní roli. Tento zájezd pro
nás zajistily paní učitelky Hrozková a Koutníčková. Krásná scéna nás přenesla do Londýna 19. století,
do domu č. 17 v Třešňové ulici k rodině Banksových. Jane a Michael Banksovi jsou postrachem všech
chův, takže každá od nich uteče. Sami si přejí ttakovou, která bude mít skvělé nápady, sršet vtipem,
mít smysl pro humor a nebude mít na tváři bradavice. Až se jednoho dne zcela nečekaně objeví Mary
Poppins, která úplně změní dosud přísný řád Banksovic rodiny. Má kouzelné schopnosti a spolu
s kominíkem Bertem ukáže dětem jak díky fantazii a nadhledu dokáže být svět kolem nás zábavný,
úžasný a plný zázraků. Svou laskavou povahou, ale i důsledným přístupem nakonec změní i samotné
rodiče a Banksovic rodina je opět taková, jaká má rodina být. Mary Poppins říká: Stačí jen chtít a
rázem vše je možné. Užili jsme si krásné hudební představení plné náročných tanečních a stepařských
čísel, které v nás zanechalo krásný zážitek. Bylo to jednoduše:
SUPERCÄLIFRÄŽILISTIKEXPIÄLIDÓZNÍ!!
Tadeáš, Karolína a Jana Jelínkovi
Vodnické noviny
Oznámení:
Vodní úřad zve všechny vodníky na zítřejší škrabání kaprů. S sebou si vezměte škrabku a dobrou
náladu.
Vrchní vládce Brekeke zve všechny poddané na oslavu narozenin princezny Bublinky, která se
uskuteční dne 1.dubna 2017 ve vodním společenském sále.
Počasí:
Žába Rosnička hlásí na zítřejší den polojasno, bude však mírně foukat vítr a tvořit se vlny.
Marie Harenčáková 3.A
Vánoční besídka 2016
Poslední školní den před vánočními prázdninami zazněly v tělocvičně naší školy písně, básničky,
melodie flétny a klavíru v předvánočním kulturním programu od žáků I. a II. stupně. Proběhlo také
vylosování výherce rozhlasové hudební soutěže, ve které žáci hádali názvy pohádek z písní a
známých hlášek.
Závěr patřil tanečním pohybům se společným zpíváním koled a s přáním prožití krásných a
pohodových Vánoc od pana ředitele.
Mgr. Irena Znojová
Okresní kolo dějepisné olympiády
Dne 17. ledna 2017 se ve Středisku volného času Vyškov konalo okresní kolo dějepisné olympiády.
Tématem letošního ročníku byla zvolena Marie Terezie – žena, matka, panovnice aneb Habsburkové
18. století. Naše škola zde měla jedinou zástupkyni, žákyni 8. ročníku Simonu Brhelovou, která
se mezi 34 dalšími soutěžícími umístila na krásném 8. místě.
Mgr. Lenka Tomanová

Lyžák
Ve dnech 5.2-10.2. 2017 jsme sedmá a osmá třída prožili výcvikový kurz lyžování v Jeseníku.
Ubytovali jsme se v penzionu U Bohouše a užívali týdenní lyžování. Každý den ráno a odpoledne
jsme měli výcvik. Rozdělili nás do skupin: 1.pokročilí a 2. začátečníci. Pan ředitel a paní učitelka
nám vysvětlili základy lyžování a poté jsme už vyjeli na svah. I přes to, že některé cviky byly náročné,
jsme se všichni snažili. Nejvíc všechny bavily volné jízdy. V chladnějších dnech jsme si sedli
do restaurace a dali si teplý čaj. Každý večer jsme hráli společenské hry, které vymysleli učitelé nebo
my žáci. Lyžák jsem si užila, i když jsme nesouhlasili s majitelem chaty. Všichni máme určitě úžasný
zážitek jak z lyžování, tak i z volného času.
Lucie Drmelová, 7.třída
Park Tučňáček
Přijďte do nově otevřeného parku Tučňáček! Zveme rodiče i děti na den plný zážitků. U vstupu
obdržíte mapu parku, až se projdete, můžete si odpočinout u bazénu. Po odpočinku dostanete i
občerstvení.
1 dítě: 20 Kč
1 dospělý: 35 Kč
Celý týden je park otevřen od 10 do 16.30 hodin.
Srdečně se na vás těší Sbor ochránců přírody!
Anna Plačková, Adriana Vítková, 4. ročník (zadání: Vymysli poutavou pozvánku):
Jak uvařit hraničářskou snídani
Potřeby:
na pití: pomletá zrnka kávy, mléko, vřelá voda, med (popř. mléko) a tolik hrnků, pro kolik lidí snídani
děláte
na jídlo: pánvička, sádlo/olej na smažení, vejce, slanina, talířky (tolik, pro kolik lidí jídlo děláte)
Postup:
1. Začneme jídlem. Slaninu si nakrájíme na podlouhlé plátky. Sádlo/olej si na pánvičce
rozehřejeme a rozprostřeme na pánvičku plátky slaniny. Slaninu osmažíme a dáme na talíř.
2. Mezitím dáme vařit vodu na kávu. Do hrnku si dáme cca 1,5 lžíce mleté kávy a vrátíme se ke
smažení.
3. Na pánev rozklepneme vejce (kolik chcete) a osmažíme je.
4. Mezitím už se nám voda na kávu začala vařit, a tak rozemletou kávu zalijeme. Můžeme
dochutit medem či mlékem…nebo cukrem, ale ten já nepoužívám, protože mi v kávě
nechutná.
5. Osmažená vejce naservírujeme na talíř/e, doneseme hrnek s kávou a voala! Snídaně je hotová.
Proč?
Proč dáváme smažit nejprve slaninu a až potom vejce?
Slanina tam zanechá část svého tuku a vejce získají trošku vůni po slanině a nebudete cítit jen vejce.
Proč tam nebylo žádné koření?
Mně chutnají vejce s příchutí slaniny. Koření mi tam připadá… umělé.
Místo cukru med?
Cukr je nezdravý a med navíc kávu trošku zahustí a sladí více než cukr.
Nějaké doporučení?
Doporučuji snídat pod huňatou dekou v pohodlném oblečení u praskajícího ohně. Takto to dokáže
navodit uklidňující atmosféru.
Nedoporučuji dávat kafe malým dětem. Kávu můžete nahradit čajem, mlékem nebo džusem.
Nedoporučuji nahrazovat něčím umělým!
Před snídaní bych doporučila jít si zaběhat nebo zastřílet z luku.
Po snídani bych šla do školy/práce nebo na vycházku
Milena Burešová, 6.A

Konverzační soutěž z anglického jazyka
Dne 30. ledna proběhlo na naší škole školní kolo konverzační soutěže z anglického jazyka. Soutěžilo
se ve dvou kategoriích, školního kola se zúčastnili žáci 6. – 9. ročníku. A tady jsou výsledky.
Kategorie I.A(6.-7.ročník):
Kategorie II.A(8.-9.ročník):
1. místo: Dalibor Spáčil
1. místo: Klára Galle
2. místo: Bohdan Voříšek
2. místo: Zdeněk Zlámal
3. místo: Anna Dorazilová
3. místo: Simona Brhelová
Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem, kteří se školního kola zúčastnili.
Mgr. Jana Adamcová
Koncert ZUŠ
V úterý 7.3. se konal koncert v sokolovně. Bylo tam hodně nástrojů - například: klavír, klávesy,
bubny, flétny, basová kytara, trumpeta a saxofon. Žáci 1. stupně a 6. třídy ZUŠ hráli hezké písničky,
ale nejvíce se mi líbil Nikolaos Spáčil, který hrál na bubny písničku od AC DC.
Erik Vitásek, 5.A
Školní kolo recitační soutěže 1. stupeň
Ve dnech 17. 2. a 20. 2. 2017 proběhlo na ZŠ Pustiměř školní kolo recitační soutěže. V pátek 17. 2.
soutěžili žáci 1., 2., a 3. ročníku. Porota měla opravdu těžkou práci, protože všechny děti recitovaly
velmi pěkně. Prvňáčci, kteří recitovali poprvé, tvořili samostatnou kategorii. Na prvním místě se
umístili Julie Pořízková a Jindřich Šafář, na druhém Vojtěch Štourač a Jana Kolísková.Třetí místo
obsadily Sabinka Hladíková a Daniela Kramářová. Porota udělila i čtvrté místo Evě Pourové a Elišce
Hnízdilové.
Ve druhé kategorii soutěžili žáci 2. a 3. ročníku. Na třetím místě skončila Hana Buriánková,
na druhém David Štulo a Monika Jelínková. Tuto kategorii vyhráli a do okresního kola postupují
Luděk Pour a Nela Pospíšilová.
V pondělí 20. 2. soutěžili žáci 4. a 5. ročníku. Na třetím místě se umístila Karolína Šťastná.
Do okresního kola postupují Lucie Jelínková, která se umístila na druhém místě, a Sára Tichá, která
ve své kategorii vyhrála. Děkujeme všem dětem, které se soutěže účastnily, a postupujícím přejeme
hodně štěstí v okresním kole.
Mgr. Kateřina Vlčková
Krajina
Vidím cyklistu, který se chystá odbočit k oválnému rybníku, nebo k bílé restauraci. Za ní jsou
vyskládané malé stánky, před restaurací najdeme menší parkoviště. U rybníka se tyčí velikánský kopec,
na kterém v dáli vykukuje polorozbořená zřícenina hradu. Do rybníka se vlévá menší potůček s mostkem
přes cestu. Vzadu za třemi špičatými kopci se krčí vesnička s kostelem.
Eva Školařová 5.A
Moje zvířátko
Mezi mé nejoblíbenější plyšáky patří kočkovitá šelma. Jmenuje se Tobiáš. Narodil se s velkou tlamou,
kulatou hlavou, krásnýma hnědýma očima a dlouhým štíhlým tělem. Jeho tělo obrůstá hnědá srst.
Vynikají na něm čtyři nohy a krásný ocas. Tobiáše mám ráda, protože je příjemně chlupatý, a když
jsem smutná, tak mě vždy rozveselí.
Lucie Jelínková 5.A
Vážení čtenáři, řada zajímavých akcí, které na škole probíhají, např. Obecní a školní ples, Zábavná
vyučování pro předškoláčky, Recitační soutěž pro 2. st., ……, se nám do zpravodaje jednoduše
nevejde. Najdete je ale na našich webových stránkách www.zspustimer.cz.

