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Základní škola a Mateřská 

škola PUSTIMĚŘ  

 

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ 
 

SLOVO NA ÚVOD 

 
 Vážení rodiče, prarodiče, milí žáci. Konec školního roku se nezadržitelně blíží a       
s ním přichází období, které mají děti nejrad ěji a které již netrp ělivě vyhlíží – prázdniny. 
Než ale všichni s radostí opustí své školní lavice a začnou plnými doušky vychutnávat letní  
pohodu, zkusme se na chvíli zastavit a ohlédnout. Ohlédnout za tím, co pěkného a 
zajímavého jsme společně ve škole prožili. A nebylo toho opravdu málo. Sedmé číslo 
školního zpravodaje vás o tom určitě přesvědčí. 
 
 PRÁZDNINY 

Prázdniny jsou prima věc, Prázdniny se blíží k nám, 
pojďte se mnou na pokec. léto můžem přivítat, 
Slunce svítí, Tom se koupe, u kamarádů přespávat 
Honza Janu až moc houpe. a v bazénech se vyčvachtat. 
Slunce svítí, tráva roste, Škola bude zavřená a my se budem radovat. 
my se koupem, je to prosté.   Eva Školařová, Karolína Šťastná, 5.A 
Lucie Jelínková, 5.A    
 

Okresní kolo v silové všestrannosti 
Ve středu 22. března se zúčastnili žáci naší školy okresního kola silové všestrannosti žáků     
1. stupně. Soutěž se skládá ze 3 disciplín: překážkové dráhy, šplhu na tyči a hodu na cíl. 
Výkony v každé disciplíně se postupně bodují a o vítězném týmu rozhodne celkový součet 
těchto výkonů. Soutěž je tedy dramatická a ve finále rozhoduje každá maličkost. 
Naše děvčata bojovala velmi statečně a v konečném pořadí obsadila hezké 4. místo.            
Na stupně vítězů chybělo opravdu velmi málo. Chlapci z Pustiměře ale nezaváhali, a    
protože ve všech disciplínách podali velmi vyrovnané výkony, patřilo jim konečné                
1. místo. Gratulujeme!! 
 

Mgr. Ji ří Bubeník 
 
Pohádkový kraj 
 Můj vysněný pohádkový kraj je místo, kde nejezdí skoro žádná auta. Kde je všude čisto 
a příjemně. Příkladem je třeba Rešov u Rýmařova. Rešov je taková ideální vesnička, tedy až  
na odpadky, které se tam všude povalují. Také v Podivicích je to velmi hezké. Nejraději je mám 
na jaře, když všechno rozkvétá, a v létě, když všechny stromy plodí ovoce a já můžu ležet             
u bazén s knihou a malinami nebo zmrzlinou. Podivice mají ale také tři vady. Prní vadou je, že 
tam není obchod. Druhou, že i když máme za domem i před domem les, tak do něj nemůžeme. 
Třetí a poslední vada je, že v Podivicích není žádné hřiště pro děti. Jenom fotbalové, za které  
jsem vděčná. 
 
Zuzka Zakopalová, 5.B 
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Školní kolo pěvecké soutěže Zazpívej slavíčku  
       V pondělí 27.3. proběhlo školní kolo pěvecké soutěže Zazpívej slavíčku v 1. ročnících. 
Do soutěže  se přihlásilo 18 dětí z 1.A a 1.B. Poté se 11.dubna 2017 uskutečnilo školní kolo 
žáků  2.-5. ročníku,  do kterého postoupili z každé třídy vybraní dva žáci z třídních kol. 
Všichni umístění obdrželi diplom a sladkou odměnu. Umístění  žáků v jednotlivých 
kategoriích:  
 

1. ročník: 2.-3. ročník: 
1. Markéta Dobešová 1.A , Eva Pourová 1.A 1. Terezka  Vodáková   2.tř.  
2. Zuzana Kostihová 1.B , Ema Smejkalová 1.B 2. Luděk Pour, 3.B 
3. Barbora Julinková 1.A , Nikola Vítková 1.  3. David Štulo, 3.A 
4. Beáta Pořízková 1.A , Vojtěch Štourač 1.B 4.-5. ročník: 
5. Natálie Výmolová 1.B , Jindřich Šafář 1.B 1. Anna Plačková, 4. tř., Sára Tichá, 5.B 
 2. Viktor Jež, 5.A 
 3. Ladislav Bureš, 4. tř. 

Mgr. Alena Veselá, Mgr. Irena Znojová 

 
TŘI PŘÁNÍ 
Sabina Anna Hladíková, 1.B                       
Přála bych si, aby taťka postavil bazén, protože se ráda koupu. 
Přála bych si, abychom jeli k tetě na koně, protože jezdím ráda na koních. 
Přála bych si peníze, protože jich chci mít hodně. 
 

Daniela Kramářová, 1.B Natálie Výmolová, 1.B 
Přála bych si zámek, abych měla lepší dům.  Přála bych si koťátko, protože žádné  
Přála bych si bohatství, abych měla více peněz. nemám.                                                   
Přála bych si služku, abych nemusela uklízet. Přála bych si bohatství, abych měla více 
 abych měla více peněz. 
 Počítač, protože ho nemám. 
 
Návštěva muzea 
Dne 28.3. 2017 jsme navštívili Muzeum Vyškovska. Program se jmenoval „ Kam nám uletěly 
včely „. Povídání o včelách, o jejich životě i o medu bylo moc zajímavé. Dověděli jsme se 
spoustu zajímavostí a vůbec jsme se nenudili, protože jsme si některé věci i vyzkoušeli. 
Ve druhé části nás čekala dílnička. Tam jsme zdobili kraslice voskem. Ty nám potom paní 
asistentky zabalily do celofánu a odvezli jsme si je domů. Bylo to opravdu moc pěkné a 
zajímavé dopoledne. 
Další týden jsme se vydali do Vyškova znovu. Tentokrát jsme navštívili dvě výstavy. Oblékali 
jsme se do starodávných šatů a vystavená zvířátka byla jako živá. I tady jsme se dověděli 
spoustu nových věcí / ještě že už umíme číst /. Už se moc těšíme do Zooparku. Snad bude 
lepší počasí. 
 

A teď něco z naší vlastní dílny: 
 

Karin  Moor                        Vojtěch Štourač Natálka Výmolová 
Na obloze je mrak,               Na obloze pluje mrak, Na nebi pluje mrak, 
za mrakem je drak.               po obloze letí drak.  Po nebi letí drak. 
Krásné nebe, modré nebe,    Modré je nebe Letí pomalu a do nebe, 
až nás ruka zebe.                  a pěkně zebe. Zima je studená a zebe. 
 

žáci 1.B 
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ŠTAFETOVÝ ZÁVOD – 2. místo!!! 
       Dne 4. 4. 2017 se vybraní žáci 1. stupně naší školy zúčastnili smíšené štafety v běhu      
na ZŠ Letní pole. Za ideálního počasí pro běh se na stadionu na Letním poli sešlo 6 základ- 
ních škol. Všechny časy se sčítaly dohromady, takže každý musel předvést výtečný běh, 
abychom dosáhli „na bednu!“  A to se opravdu stalo, v bězích (8x100 m a 8x60m) jsme 
zaostali pouhé 4 sekundy od 1. místa a děti si vyběhaly krásné 2. místo.  
Děkujeme všem za vynikající sportovní výkon a pořadatelům za organizaci a pěkný zážitek. 
 

Mgr. Simona Štulová 
 
Jarní jarmark 
Ve středu 12. dubna proběhl na naší škole JARMARK A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 
Mohli jste zhlédnout výstavu Mláďata, koupit výrobky žáků naší školy a vystoupení - např. 
žáci 5.A zazpívali, zarecitovali a předvedli zábavnou češtinu, osmáci ukázali chemické 
pokusy a  zájemci si vyzkoušeli biatlon. 
 

Tadeáš Jelínek a Nikolaos Spáčil, 5.A 
 
Zážitkový pobyt na Slovensku 
Dne 24. dubna jsme odjeli do Liptovské Osady. Cesta trvala s čtyřmi přestávkami asi šest 
hodin. Po příjezdu jsme své těžké kufry tahali až do druhého patra. Druhý den nás čekala     
20 km túra do malebné restaurace na Kofolu za 1 Euro. Tření den jsme plavali v bazénu, 
poslední den se hrál turnaj ve vybíjené a florbalu. V něm jsme Slováky porazili. Volný čas 
jsme trávili ping-pongem a jinými hrami. Večerka byla v 22:00. Moc se nám tam líbilo.  
 

Ondřej Jelínek, Tomáš Klimeš, Erik Vitásek a Nela Krejčiříková, 5.A  
 

Slovensko 
Přijeli jsme sem, Je nám tady moc moc hezky, Mají tady dobré jídlo, 
už se třese zem! děláme tu randál hezký. například kuřecí křídlo. 
Máme na to jenom chvíli, Byli jsme tu na plavání      Obědy a večeře,   
abychom se vyřádili.  a v bufetu k nepřestání.               chutnají nám moc dobře! 
 

Tadeáš Jelínek, David Štulo, Honza Špičák, Lukáš Provazník, Nik Spáčil, Marek 
Pospíšil, Dan Němec 
 

Ten náš výlet skvělý je, Dneska jsme byli v obchodě, buďte zticha, my chceme spát, 
supr chvíle zažijem. bylo to fakt v pohodě. my děláme kravál dál. 
Chvíli smutek a pak sranda, V noci byla zábava, Potom přišli učitelé, 
s kámoši je vždycky švanda holka vedle zařvala - že jsme až moc hlasití, 
  samotkou nám pohrozili, 
Pája, Darča, Venda, Lucka, Katka, Nela my potom už zticha byli. 

 
Ze života moderní čarodějnice Zmiozelové 
Ve starém domě žila, byla čarodějnice Zmiozelová. Byla smutná, protože jí nikdo nedal odběr 
na youtube chanellu pod jménem Hrátky s čarodějnicí. Měla totiž tři videa a na každém 1 000 
disliků. Byla žárlivá na svého nepřítele Jirku Krále. Ten měl asi 100 videí a na každém z nich 
více jak 2 000 liků. A proto si kouzlem přidělala 2 000 000 odběratelů. 
 

žáci 4.-5. ročníku 
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TRAPAS NEPŘEŽIJU! aneb TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ! 
          Karel Louda je žák 8. B. Přichází do nové školy v novém městě.  Bojí se nového 
kolektivu, nových učitelů, sousedů a HOLEK! Na pomoc mu přijde paní RY-PO-SLUCH-
Rychlá pomoc slušného chování. Ukáže mu, jaké chyby dělá při představování, při jízdě v autě, 
ve škole, na návštěvě kina, na rautu a v kontaktu s holkami.  
          Toto vše žáci 2. stupně  viděli v Městském divadle v Prostějově. Vtipné představení     
se známými pražskými herci se moc povedlo a žákům se líbilo. 
 
Mgr. Simona Štulová 
 
We have your daughter 
 Slunce líně vystupovalo nad obzor, když známý podnikatel Jack Collins vstával. Jako 
každé ráno si udělal kafe a s hrnkem v ruce si sedl za svůj stůl ke štosům papíru. Už byl 
v obleku, plně probuzen. 
 Uběhlo několik hodin a velké štosy papíru se zredukovaly na pouhé čtyři velké složky. 
Jeho úřední telefon nečekaně zazvonil, až se lekl. Pevnou rukou zvedl sluchátko k uchu. 
 „Mistr Collins, we have your daughter Carina. Bring us 1 000 000 €. Bring them to 
the Black Street,“ ozvalo se z telefonu. 
 „Y – Yes,“ koktal Collins a srdce měl až v krku. 
 Zvláštní, jak se klidný den může pouhým telefonátem změnit v noční můru. 
 Svou dceru nade vše miloval. Klidně by za ni dal všechen svůj majetek. Nezaváhal. 
Z trezoru vybral požadovanou částku a naskládal ji do černého kufříku.  
 Vyšel ze své vily a zamířil do temné, zapadlé uličky, jež nesla název Black Street. 
Cestou se ohlížel, zda svou dceru někde neuvidí. Neviděl. 
 Došel až na konec slepé ulice Black Street. Nikdo tam nebyl, až do chvíle, kdy přijelo 
auto a zatemnilo jedinou cestu ven. Vysoké paneláky, které ohraničovaly uličku, zakrývaly 
slunce, takže rozsvícená světla auta ho na chvíli oslepila.  
 V jedné ze dvou postav, které z auta vystoupily, poznal svou dceru.  
„Sorry táto, nikdy jsem tě neměla ráda,“ pravila Carina a střelila svého otce do břicha. 
 Jack Collins nyní pochopil: věčná odtažitost, skrytá nenávist ve slovech jeho dcery. 
„Vždy to tak bylo, ale já si to neuvědomil,“  došlo mu, ale bylo už pozdě. Zemřel pomalou, 
bolestivou smrtí, plnou hrozných křečí ze ztráty krve. 
 
Milena Burešová, Kateřina Hořická (6.A) 
 
Vídeň 
             Dne 15. května 2017 se žáci ZŠ Pustiměř zúčastnili exkurze do Vídně. Náplní 
programu byla návštěva Domu moře, cetra Vídně a Prátru.  
 Dům moře představuje v jednotlivých odděleních vysoko ve vzduchu tropické, 
sladkovodní a mořské ryby. Budova má 11 pater a je z ní krásný výhled na celé město. Také 
zde najdeme největší akvárium v Rakousku. Zhlédli jsme velké množství živočichů, což pro 
nás bylo zajímavé, poučné a přínosné.  
 Nejvíce se nám z exkurze samozřejmě líbil Prátr – zábavní park s množstvím 
kolotočů, atrakcí, zábavy a turistů. Někteří z nás si zde vyzkoušeli „volný pád“, jiní zase 
horskou dráhu nebo „tornádo“. Pro všechny super zážitek!  
 Žáci prožili pěkný den ve Vídni a „odnesli si“ plno dojmů a zážitků.  
 
Robert Rajci a Martin Heimerle, 8. třída 
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Čtenářská soutěž 
Po celý školní rok žáci z 2. – 9. ročníku četli ve svém volném čase knížky dle vlastního výběru. 
Vždy o přečtené knize stručně napsali na záznamové archy a vyučující českého jazyka průběžně 
čtenářskou soutěž bodovali a vyhodnocovali. Ve středu 24. 5. 2017 proběhlo v místní knihovně 
slavnostní vyhlášení třiceti nejpilnějších čtenářů.  Žáci zde přijali sladkosti a odměny od pana 
starosty a paní Hrozové (knihovnice, která soutěž podporovala) a byli pasováni rytířem 
Zdeňkem na čtenáře. Vyhlášení se zúčastnila i 4.třída, která měla mezi oceněnými nejvíce 
zástupců, a proto získala Zvláštní uznání za nejlepší bodové ohodnocení všech žáků v celoroční 
čtenářské soutěži. Cenu pro začínající čtenáře získaly Bára Pospíšilová a Justina Hudečková, 
které přečetly nejvíce knih z 2.třídy. 
 
Umístění a počet získaných bodů: 
1. Zuzana Zakopalová 5. B      787bodů 
2. Marie Vejpustková  7.r.   477 bodů 
3. Jana Oujezdská, 7. r.            308 bodů 

                                                                                                                
Mgr. M. Kurková 
 
Malina 2017, Škola v přírodě 4.-5. roč. 
 Letos jsme jeli na školu v přírodě do Ruprechtova. Je to krásný velký areál, který patří 
Středisku volného času Maják ve Vyškově.  
 Odjížděli jsme v pondělí ráno autobusem od školy spolu s pátou třídou. Po příjezdu   
na místo jsme se ubytovali. Někteří byli ubytovaní v chatkách, já s kamarády v budově.  
 Povlékli jsme si peřiny a šli do jídelny na oběd. Po obědě jsme se rozdělili do týmů a 
v nich jsme po celý týden hráli různé hry a plnili úkoly, za které jsme dostávali perličky. 
Který tým měl nejvíce perliček, tak vyhrál a dostal odměnu.  
 Jeden den jsme byli na túře asi deset kilometrů. Po cestě jsme sbírali různé papírky,  
na kterých byly úkoly, které jsme museli plnit.  
 Den před odjezdem jsme si udělali z papíru rakety, které jsme pak odpalovali. Večer                
na rozloučenou jsme měli diskotéku. Také jsme opékali špekáčky. 
 Odjížděli jsme domů v pátek po obědě. Na škole v přírodě se mi moc líbilo a rád na to 
vzpomínám. 
          
Michal Svobodník, 4. třída 
 
Nejaktivnější žák roku 2016/2017 
     Dne 15. června se uskutečnilo slavnostní vyhodnocení školního roku 2016/2017 a ocenění 
nejlepších a nejaktivnějších žáků naší školy v Kulturním domě v Pustiměři. Celou akci 
moderovala děvčata ze třídy 5.A. Pořad byl doprovázen hudebním, tanečním a pěveckým 
vystoupením žáků ze  3. až 8. tříd. Učitelé předali ceny nejaktivnějším žákům tříd a nejlepším 
za jednotlivé předměty. Ředitel školy předal poháry  nejzdatnějším žákům, a také putovní 
pohár a dort nejsportovnější třídě. V závěru školní akce  byl  oceněn Filip Štolfa, nejlepší žák 
9.třídy, starostou obce Pustiměř. 
 
Mgr. Irena Znojová 
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Účast a úspěchy ZŠ Pustiměř v okresním kole sportovních soutěží 
Podobně jako v minulých letech, tak i tento školní rok řada žáků s nadšením přijala možnost 
reprezentovat svou školu (a tím i svou obec) v okresních kolech vědomostních, sportovních     
i  uměleckých  soutěží a olympiád.  A protože našich úspěchů nebylo málo a počet žáků, kteří 
chtějí změřit svoje síly s ostatními, přibývá, je pro všechny zájemce připraven krátký přehled 
o našich úspěších. Pochvalu zaslouží ale všichni, kdo se nebáli a do okresních kol společně   
se svými kamarády i vyučujícími vyrazili. 
 

Soutěž Umístění Reprezentovali 

Stolní tenis dívky 
1. 

Lucie Jelínková, Pavla Šebestová, Vendula Lasotová,  

1. stupeň Tamara Vojáčková 

Stolní tenis hoši 
3. 

Daniel Barát, Daniel Němec, Jan Michálek, Matěj  

1. stupeň Emperger 

Štafety 1. stupeň 2. 

David Štulo, Lukáš Mazel, Michal Pořízka, Jan Špičák,  

Tereza Hynštová, Daniel Barát, Vojtěch Sekanina,  

Ondřej Jelínek, Lucie Jelínková, Nikolaos Spáčil,  

Vendula Knapová, Adéla Lankašová,  

Lucie Mrázová, Vendula Štrajtová, Vendula Lasotová 

   Valentýna Lasotová 

Přehazovaná 

4. 

Lucie Jelínková, Vendula Štrajtová, Pavla Šebestová,  

1.stupeň Vendula Lasotová, Julie Pospíšilová, Jolana Tröstrová, 

dívky  Darina Kubíčková, Veronika Turcovská 

Silová všestrannost 
1. 

Vojtěch Sekanina, Daniel Barát, David Štulo, Matěj  

hoši Emperger 

Silová všestrannost 
4. 

Valentýna Lasotová, Jolana Adámková,  

dívky Adriana Vítková, Tereza Kostihová 

Atletika družstva 
4. 

Nikolaos Spáčil, Ondřej Jelínek, Matyáš Spisar,  

1. stupeň David Štulo 

Matematika 7. r. 5. Jana Oujezdská 

Fyzika 8.-9. r. 7. Martin Heimerle 

Dějepis 8.-9. r. 8. Simona Brhelová 

Anglický Jazyk 6.-7. 

r. 8. 
Dalibor Spáčil 

Matematika 8. r. 10. Martin Heimerle 

Recitace 
čestné 

Vojtěch Šafář, Luděk Pour 
uznání 

 
Kromě výše uvedených soutěží, kde jsme bojovali o nejvyšší příčky, jsme se zúčastnili i 
těchto okresních kol:  zeměpis 6.-9. r.,  biologie 6.-9. r., český jazyk 8.-9. r., florbal 2. stupeň – 
hoši i dívky, minikopaná 2. stupeň – hoši, stolní tenis 2. stupeň – hoši, přehazovaná 1. stupeň 
– hoši, přespolní běh 2. stupeň – hoši, McDonald´s cup (kopaná 1. stup.). I zde patří velké 
poděkování žákům za vzornou reprezentaci školy. 
 
Mgr. Ji ří Bubeník 
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