Základní škola a Mateřská škola PUSTIMĚŘ

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ

Slovo na úvod
Vážení rodiče, prarodiče, milí žáci. Dovolte nám, po několika měsících znovu vás
přivítat na stránkách Školního zpravodaje. Doufejme, že vás nové číslo, které právě držíte
v rukou, nebude nudit, a příspěvky, které si přečtete, vám pomohou přiblížit atmosféru naší
školy. A snad vám pomohou zpříjemnit i předvánoční čas.
Protože jsme minulé číslo uzavřeli v polovině června, byli jste ochuzeni o řadu pěkných
akcí, které proběhly v závěru minulého školního roku. A protože se opravdu vydařily, tak si
některé z nich připomeneme.
zaměstnanci ZŠ a MŠ Pustiměř
Permonium v Oslavanech
Dne 16.6.2017 jely třídy 4. , 5.A a 5.B na výlet do Permonia v Oslavanech. Po příjezdu jsme
se rozdělili do skupinek, vysvětlili nám pravidla a začala hra Magic Permon. Hra byla velmi
zábavná a dobrodružná, protože každý měl jiné úkoly. Naše skupina se jmenovala Žirafky.
První úkol byl na voru. Od něho jsme se dostali k bludišti, divočině i do podzemí. Nejlepší
bylo podzemí, protože mělo tajemnou atmosféru. Když hry skončila, všichni jsme se těšili
na dobrý oběd a trochu odpočinku.
Klára Kohoutková, Eva Školařová a Julie Pospíšilová, 6.A
Moje kamarádka Simča Knapová
Simča se mnou chodí do 8. třídy. Sice mívá skvělé známky, ale ve třídě neposlouchá. V mysli
cestuje po obloze v dálkách a její dlaně bloudí po předmětech, které v hodině ani nepotřebuje.
Její vlasy jsou blonďaté, ale na mozek to vliv zřejmě nemá. Je to prima kámoška.
Jana Oujezdská, 8. třída
Moje kamarádka Jana Oujezdská
Janča je chytrá a svědomitá. Dokáže všem pomoct, když je jím nejhůř. Všechno vždy pochopí
jako první. Má ráda děti a ráda chodí do společnosti mezi lidi. Má spoustu kamarádů, ale vystačí si i sama. Ráda maluje a píše básně. Ani pohybem nepohrdne. Moc na sebe neupozorňuje,
i když by mohla.
Simona Knapová, 8. třída
Bylo nás pět
V pondělí 19.6.2017 jeli žáci 3.-5. tříd do divadla Radost v Brně na představení Bylo nás pět.
Herci předvedli fantastický výkon. Nejvíce se nám líbilo, že komunikovali s publikem. Kluci
se jmenovali: Petr Bajza, Eda Kemling, Čeněk Jirsák, Antonín Bejval a Zilvar z chudobince.
Prožívali spolu mnoho dobrodružství. Jejich nepřátelé byli Habrováci. Měli také 2 kamarádky
– Evičku a Jiřinu. Po představení jsme šli do Muzea loutek. Divadlo se nám moc líbilo.
Lucie Jelínková, Karolína Šťastná, Tadeáš Jelínek, Erik Vitásek a Tomáš Klimeš, 6.A

Trojboj
V pondělí 19.6.2017 odjeli naši žáci - Ondřej Jelínek, Matyáš Spisar, Nikolaos Spáčil a David
Štulo - pod vedením pana zástupce na trojboj do Vyškova na ŽŠ Letní Pole. Všichni žáci
předvedli úžasné výkony, naši reprezentanti se umístili na 4.místě.
Ondřej Jelínek, 6.A
Popis zvířete
Tělo je velikosti střední. Barva zvířátka je hnědá. Hlava je kulatá. Uši má špičaté. Oči má
kulaté a velké. Zobák má malý, nohy krátké. Žije v lese a živí se žížalami.
Karin Moore, 2. B
Moje zvířátko je malé a drobné. Má černou barvu a černé oči. Čumáček má malý. Má malé a
drobné nožky. Živí se bonbony z ovoce. Žije na poli i v kleci nebo v noře.
Ladislav Cahel, 2. B
Náš pes se jmenuje Rex. Je mu 11 let. Je velký a má černohnědou srst, černý nos a modré oči.
Když vyrostl, učili jsme ho různé povely – lehni, sedni, přines. Rex má rád kosti, maso,
granule a na cizí lidi štěká. Je to náš člen rodiny.
Daniel Pořízka, 4.A
Můj králík se jmenuje Lili. Má čtyři roky, ale dostala jsem ho letos o prázdninách. Má bílou
srst a modré oči. Je hodná, sedí pořád na místě a jí. Ráda jí jablko, mrkev, tvrdý chleba, zelí a
pampeliškové listy. Mám ji moc ráda.
Eliška Marvanová, 4.A
Superkočka
Byla jednou super kočka a ta kočka si od malička přála být superkočkou, aby o ní věděl i
slyšel celý svět. A postupně jak ubíhal čas, si super kočka začala říkat SUPERCAT. Hrozně
ráda se dívala na filmy, jako třeba na SUPERMANA nebo na SPIDERMANA a nebo
na BATMANA.
Moc a moc si přála k Vánocům nový plášť od Batmana. Říká si: „No, plášť mám a teď
ještě potřebuji masku.“
Ještě jen zachránit lidi před smrtí, ale jak se ještě naučit lítat? V tu chvíli se jí rozsvítilo
v hlavě, když mám plášť od Batmana i masku, tak se nemusím učit lítat, ale mohu jen plachtit.
Jednou se v televizi ozvalo živé vysílání TV NOVA. Hlásili, že vyloupili banku v Praze
na Václavském náměstí, u banky čeká mnoho policistů a volali, aby vyšli ven s rukama
nad hlavou, odhodili zbraně, stejně nemůžete nikam utéct, celý objekt byl uzavřen a hlídán,
vtom se ozval křik dámy, poté vyšel lupič s namířenou puškou na hlavu dámy a křičel, aby
složili zbraně nebo že tu dámu zabije. Vtom připlachtila SUPERCAT a zachránila dámu a
odzbrojila všechny lupiče a TV NOVA s ní natočila rozhovor a SUPERCAT prohlásila, že
celá Praha i celá Česká republika je zachráněna od všech zlodějů, lupičů i vandalů.
Viktor Jež a Lumír Matulík 6. A
Vzdělávací, studijní a ozdravné vícedenní pobyty našich žáků ve škol. roce 2017/18
Ekologický pobyt, 6. roč.
27.2.-2.3. 4 dny
Rychta, Krásenko
Ozdravný pobyt, 4.-5. roč.
28.5.-1.6. 5 dnů
Ruprechtov
Ozdravný pobyt, 3. a 9. roč.
4.-6.6,
3 dny
Karlov
24.-27.4.
4 dny
Vlachovice
Ozdravný pobyt, 1.-2. roč.
Exkurze, 6.-9. roč.
21.-23.5.
3 dny
Praha
Mgr. Jiří Bubeník

Charakteristika literární postavy – Soudce Wargrave
Wargrave z knihy Deset malých černoušků od Agáthy Christie. Vybrala jsem si jeho, protože mi byl sympatický.
Stáří mu obarvilo vlasy do šedivé barvy. Malé, křehké tělo, tuctová tvář. Přísná soudcovská grimasa. V běžném životě chodí s hlavou skloněnou, stáhnutou mezi ramena a připomíná
želvu. Během práce působí větší. Má hnědé oči.
Soudcem není jenom prací, ale i povahou. Odsouzení vinní se ho bojí, naopak nevinní u
něj čekají pomoc, které se dočkají. Logika je jeho přítel. Vše si prvně promýšlí a pak teprve
koná. Dokáže v lidech číst jako v knize. Nesnáší nespravedlnost. Jako liška dokázal všechny
obelstít.
Na závěr se dozvíme, že soudce je spravedlivý. Když spravedlnost nevykoná příroda nebo
soud, vezme věci do vlastních rukou. Na ostrově bych s ním skončit nechtěla.
Jana Oujezdská, 8.tř.
Charakteristika
Rozhodla jsem se, že budu charakterizovat moji sestru. Jmenuje se Vendula a ráda se věnuje pohybu.
Je vyšší hubené postavy. Nejraději nosí teplákovou soupravu a okopané boty, protože se
v nich cítí skvěle. Její rezavé vlasy jí ladí s obočím a řasami a kvůli tomu vyčnívá z řady.
Venda je poslušná a plní to, co ji řeknu.
Její negativní vlastnosti jsou častá mrzutost a protivnost. Každý den se probouzí do jiné
nálady. Je šíleně nedochvilná a dokáže se zpozdit i o hodinu, kterou se o ni hodně bojíme.
Mám ji hodně ráda a udělala bych pro ni vše, co by bylo v mých silách. Nedokážu si
představit život bez ní. Nechci ji nikdy ztratit.
Simona Knapová, 8. tř.
Prevence v dopravě
Dne 20.6.2017 jsme na dopravním hřišti ve Vyškově prožili dopoledne, které pro nás
připravila Policie ČR a Maják Vyškov. Jezdili jsme na kolech, psali testy, mohli se podívat
do policejního auta a vyzkoušet si zásahové vybavení.
Nela Krejčiříková a Martin Zavřel, 6.A
Já, spisovatel / Vymysli příběh se slovy : Vojta, hledat, knoflík, zapadl, divil se /
Vojta ráno hledal boty. Oblékal si kalhoty. Utrhl se mu knoflík a zapadl za postel. Vojta se
divil, že ho nemůže najít. Pak šel spát. Něco ho tlačilo na zádech. A to byl knoflík.
Sabina A. Hladíková, 2.B
Vojta hledal ponožku. Našel ji na posteli. Oblékal si kabátek. Utrhl si knoflík. Ten zapadl
za sedačku. Divil se, že ho nemohl najít. Nakonec ho napadlo, že může být za sedačkou.
Felix Hanák, 2.B
Evropský den jazyků
Již třetím rokem jsme si připomněli formou hudební soutěže Evropský den jazyků, který se
slaví každoročně 26. září, na základě prohlášení Rady Evropy z 6. prosince 2001 vydaného ke
konci Evropského roku jazyků, který Rada Evropy uspořádala společně s Evropskou unií.
Cílem svátku je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy. Opět
měli žáci od 3. třídy možnost zapisovat své odpovědi na soutěžní lístky, které pak byly
vyhodnoceny a výhercům předány odměny.
Mgr. Irena Znojová

Balcarka
Ve středu 27. 9. se 5. a 3. třída vypravily na výlet do jeskyně Balcarka. Cesta autobusem proběhla bez potíží a v 9 hodin začala přibližně hodinová prohlídka. Paní průvodkyně nás
stručně seznámila s historií jeskyně, vysvětlila nám, jak vzniká krápníková výzdoba, kdo a jak
jeskyni objevil… Na konci prohlídky jsme zhlédli krátký film o lovcích sobů a viděli jsme i
netopýra. Po prohlídce nás venku čekalo sluníčko, nasvačili jsme se a koupili něco malého
na památku. Většina z nás byla v jeskyni poprvé. Výlet se nám moc líbil a třeba se někdy
příště vydáme do jiné jeskyně.
Lucie Mrázová 5.tř.
Superpes
Žil byl jednou jeden pes. A ten měl hodnou rodinu, ale jednoho večera zahlédl padat
hvězdu a potom ho napadlo, že když si bude přát přání, tak se mu splní. Napadlo ho, že by
mohl být super pes, chtěl totiž už odmalička zachraňovat životy. Ráno se probudil a šel ke své
misce a najedl se. Hned jak jeho pán vstal a oblékl se, šli na procházku do parku. Zatímco se
vraceli z procházky, slyšel pes volat o pomoc, najednou ho napadlo, že si přál být super pes a
to mu dalo sílu utrhnout vodítko a běžet
na pomoc. Na konci ulice viděl hořet dům a
v jednom okně starého pána. Pes skočil do dveří a běžel po schodech pro toho starého pána.
Vzal ho na záda a běžel s ním ven, stařík mu poděkoval a nazval ho Superpes. Další den se
procházel Super- pes sám po ulici a najednou uvidí zloděje ve zlatnictví, vběhl do obchodu,
kousl zloděje a odtáhnul ho na policii. Celý měsíc zahraňoval životy a pomáhal. Celé město se
sešlo v parku, aby poděkovalo Superpsovi za jeho dobré skutky.
Jan Novotný 6.A
Den kouzel
25.října jsme měli ve škole DEN KOUZEL. Líbilo se mi všechno, ale úplně moc, kromě
usekaných prstů. Já vím z čeho byly. Linecké,marmeláda a mandle. Všechno se mi dařilo,
hlavně zpívání.
Markéta Dobešová, 2.A
Ráno jsme se sešli v maskách. Po škole běhala spousta pěkných masek. Nejvíce se mi líbila
maska kostlivce. První a druhou hodinu jsme dlabali dýně. Dýním jsme vyřezali strašidelné
obličeje. Potom jsme šli do tělocvičny na vystoupení a vyhlášení nejhezčí masky. Odtud jsme
šli na průvod masek. Večerní program zahájili žáci zpěvem písní. Následně jsem šel nabízet
cukroví, které mohli ochutnat i naši rodiče. Mohli jsme se podívat i do jiných tříd. Nejvíce se
mi líbil průvod masek, protože jsme byli venku. Tento den jsem si užil od začátku do konce.
Luděk Pour, 4.B
V naší škole se 25. 10. uskutečnil Den kouzel. Místo učení jsme chodili v maskách a dlabali
jsme dýně. A potom večer jsme dýně dali před školu a rozsvítili v nich svíčky. Zazpívali jsme
různé písně a šli jsme do školy, protože tam byla ochutnávka cukroví. Výzdoba byla pěkně
strašidelná.
Monika Jelínková, 3. tř.
Den kouzel se konal 25. 10. Bylo to úžasné. Měli jsme tam cukroví a měli jsme převleky. Pár
žáků se zúčastnilo soutěží, také jedna moje spolužačka. Pekla jsem vlastní duchy, ale nebyli
strašidelní, byli roztomilí.
Eliška Vystavělová, 3. tř.

Den kouzel - pokračování
Do školy jsme přišli v maskách. Dopoledne jsme vyřezávali dýně, v druhé hodině jsme šli
do tělocvičny. Tam jsme tančili a vyhlašovaly se nejlepší masky. Večer žáci školy předvedli
vystoupení. Po něm se zapálily dýně a šlo se do školy. Ve třídách se žáci pochlubili svým
cukrovím a ochutnávali dýňovou polévku. Nejvíce mi chutnalo cukroví a dýňová polévka.
Byl to krásný den!
Karolína Jelínková, 4.B
Ponocný
Ponocný je jeden z obrazů Josefa Lady. Patří do většiny jeho obrazů se zimním motivem.První, čeho si všimnete, je ponocný se psem. Stojí lehce napravo, opírá se o hůl a troubí
na roh. Za ním sedí pes a zvedá packu.
Ponocný má na hlavě kožešinovou čepici a objemný, hnědý kabát. Jednou rukou drží
velký roh, na který troubí. Druhou rukou se opírá o nesouměrnou, dřevěnou hůl. Za ním čeká
jeho pes. Je celý černý. Na oválné hlavě vyčuhují roztomilé, špičaté uši. Z těla mu vedou dvě
přední tlapy. Jednu si nechal zabořenou ve sněhu, druhou zvedá na pac. Zadní nohy nejsou až
tak jasně vidět, je poznat jen holenní kloub a zbytek se ztrácí v tělíčku. Krátký ocásek mu
lehce odstává nahoru.
Oba stojí na náměstí u sněhem pokryté kašny. V pozadí je jim nejblíž dům
s šestitabulkovými okny. Je ho vidět jen půlka, druhá se už na obraz nevešla. Druhý dům je
trošku více v dálce a na rozdíl od prvního už je celý. Žlutě na něm svítí dvě okna a prosklený
vršek zaoblených dveří.
Ve středu obrázku vyniká řada domů se zajímavě tvarovanou přední stěnou střechy.
Nejvzdálenější budova je zasněžený kostel. Má dvě věže. Menší věž vyčnívá ze střechy, ta
větší je samostatná, pravděpodobně se v ní nachází zvon. V pozadí je zasněžená krajina,
ve které jsou patrné malé stromečky. Vrchní část je zaplněna jednolitou tmavě modrou noční
oblohou.
Obraz se mi moc líbí. Ladovy obrázky mám moc ráda. Krásná je atmosféra studeného,
zimního večera (či noci). Je to nádherné dílo.
B. Rusnáková, 7. třída
Červený kříž
Dne 30. 10. do 6. tříd přijely zástupkyně z Červeného kříže. Paní Adamcová a paní Kouřilová.
Naučili jsme se toho opravdu hodně. Například dýchání z úst do úst, masáž srdce a jaké mít
vybavení na kole a v autě. Paní byly moc šikovné a sympatické. Přednášku jsme si všichni moc
užili a domů si odnesli knihu.
Lucie Jelínková a Eva Školařová, 6.A
Návštěvní den a Zábavná vyučování
V sobotu 4. listopadu přivítala naše škola malé předškoláčky i s jejich rodiči a připravila
pro ně zajímavý program. Ten je zapojoval do nejrůznějších činností a zábavnou formou jim
ukazoval, co jako budoucí prvňáci mohou ve škole očekávat. Celý program byl pak slavnostně zakončen v tělocvičně, kde byly děti po zásluze odměněny.
Na Návštěvní den pak navázalo Zábavné vyučování. Jedná se o pravidelné odpolední
schůzky, které probíhají od listopadu do března a účastní se jich opět předškoláci se svými
rodiči. Schůzky vedou paní učitelky a jejich náplň i program obměňují – tak aby se děti
seznámily s širokou škálou školních aktivit.
Mgr. Jiří Bubeník

Brazílie – vášnivé srdce Ameriky
7. listopadu se žáci 2. stupně zúčastnili v pořadí již 14. programu unikátního vzdělávacího
projektu Planeta Země 3000. V díle s názvem "Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky" se mohli
těšit na dobrodružnou cestu po největší jihoamerické zemi, ceremonii afro-brazilského kultu
candomblé, královnu zdejších stojatých vod anakondu velkou i na mystické dobrodružství s
indiány od řeky Xingú a na mnoho dalších zajímavých témat. Žákům se program jako obvykle
velmi líbil a těší se již na další rok, kdy zavítáme do jihovýchodní Asie v projekci s názvem
"Myanmar - divoká cesta do barmské říše".
Mgr. Vlastimil Smékal
Školní kolo dějepisné olympiády
Dne 20. 11. 2017 proběhlo na ZŠ a MŠ Pustiměř školní kolo dějepisné olympiády, kterého
se zúčastnili žáci z 8. a 9. ročníku. Tématem letošního ročníku bylo období první republiky.
Do okresního kola postupuje Ondřej Valtr a Tereza Holková.
Mgr. Lenka Tomanová
Rozsvěcení vánočního stromu
V neděli 3. prosince 2017 v Sokolovně v Pustiměři zpříjemnil předvánoční atmosféru
pěvecký sbor žáků I. a II. stupně naší školy svými vánočními písněmi, a tak naladil adventní
čas a rozsvícení vánočního stromu.
Mgr. Irena Znojová
Úspěchy na sportovních soutěžích
Již od počátku tohoto školního roku se naši žáci aktivně zúčastňují okresních kol
sportovních soutěží. Nejprve dosáhli 13. listopadu velikého úspěchu naši malí florbalisté –
v okresním kole 1. stupně prohráli až ve finále a obsadili vynikající 2. místo! V těžké
konkurenci 11 škol to znamenalo postup do krajského kola. Naši školu reprezentovali:
Daniel Barát, David Štulo, Vojtěch Sekanina, Jan Špičák, Michal Svobodník, Marek Pospíšil,
David Výmola, Jan Michálek, Luděk Pour, Michal Bárdy.
20. listopadu pak proběhlo ve Vyškově okresní kolo 1. stupně ve stolním tenisu. Naši
školu reprezentovali: Daniel Barát, Daniel Němec, Jan Michálek. Kluci srdnatě bojovali, nad
všemi soupeři dokázali zvítězit a obsadili nádherné 1. místo!
Aby florbalových úspěchů nebylo dost, přidala se s vynikajícími výsledky i děvčata
ze 6.-7. ročníku. Ta musela nejprve absolovat 5.12. náročné okrskové kolo, kde se jim
v baráži podařilo postoupit mezi dvě nejlepší školy. Tím postoupily do okresního kola, které
proběhlo 14.12. Zde bojovaly jako lvice a dokázaly, že jejich výsledky nebyly náhodné.
Postup do krajského kola jim sice těsně uniknul, ale i tak obsadily skvělé 2. místo! Naši školu
reprezentovaly: Kateřina Hořická, Julie Pospíšilová, Adéla Gregorová, Veronika Klosová,
Marie Oujezdská, Brigita Rusnáková, Zuzana Fialová, Lucie Jelínková, Vendula Štrajtová,
Eva Školařová, Pavla Šebestová, Darina Kubíčková.
V dalších soutěžích jsme sice nevybojovali umístění mezi nejlepšími, ale i tak si zaslouží
naši sportovci poděkování, neboť svou reprezentací pomáhají šířit dobré jméno své základní
školy.
Jednalo se o okrskové kolo chlapců ve florbalu 6.-7. r. i 8.-9. r., přespolní běh žáků
2. stupně a okresní kolo ve stolním tenisu dívek 1. stupně. Všem našim reprezentantům přejeme
štěstí i po Novém roce.
Mgr. Jiří Bubeník

Všem čtenářům školního zpravodaje přejeme šťastné prožití vánočních svátků,
mnoho překvapení a hezkých setkání…

