Základní škola a Mateřská škola PUSTIMĚŘ

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ
Pohádka o veliké kytce
Byl jednou jeden zahradník a ten se pořád nudil.
Neměl nic na práci, a tak přemýšlel, co by tak dělal.
A najednou našel semínko. Zahradník ho vzal a zasadil.
Zaléval ho, hnojil a semínko rostlo a rostlo, až vyrostla veliká
kytka. Zahradník za ni zatáhl – nic. Vzal si lano – nic. Vzal rýč a
prásk! Kytka byla venku.
Vojtěch Štourač, 2.B
Recitační soutěž pro 2. stupeň
Jak je již na naší škole tradicí, i letošní předvánoční čas nám zpříjemnila recitační soutěž.
Vystoupilo v ní celkem 13 žáků 2. stupně. V mladší kategorii zvítězila Sára Tichá z 6. B. Na druhém
místě se umístila Karolína Šťastná z 6.A. O 3. místo se dělí Lucie Jelínková z 6. A s Vojtěchem
Šafářem ze 7. třídy. Ve starší kategorii zvítězila Tereza Holková z 9. třídy a 2. místo obsadila Marie
Vejpustková z 8. třídy.
Všem účastníkům letošního ročníku děkujeme, vítězům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí
v okresním kole.
Mgr. Kateřina Hrozková
Moje hračka
Můj plyšák se jmenuje Beník. Připomíná mě pejska od babičky z Oder. Jeho tělo pokrývá
hrubá srst. Oči jsou hnědé, uši černé a malé, čumák vypadá jako černá třešeň. Beníkovo tělo měří asi
třicet centimetrů na výšku a na délku patnáct centimetrů. Nožičky jsou tlusté a krátké a ocásek skoro
není vidět! Mám ho rád, protože je můj malý přítel.
Shane Moore 5. r.
Moje hračka se jmenuje Lucky. Měří 22cm, obrůstá zelenou srstí, pod kterou vykukuje černá
kůže. Její hlava má tvar oválu, oči jsou černé a kulaté. Z těla trčí čtyři malé nohy a malinký ocásek.
Strávili jsme spolu dobrodružství v Irsku. Chrání mě před nočními můrami. Mám ji moc rád, protože je
to můj nejoblíbenější dárek od mých bratranců z Irska.
Ryan J. Moore, 5. r.
Můj králíček se jmenuje Drobeček. Drobeček je malý a má hebkou srst. Na kulaté hlavě mu
trčí dvě dlouhé uši a pod nimi dvě černé oči. Čumáček vypadá jako trojúhelník. Z oválného těla rostou
dvě nohy a dvě ruce. Mám ho ráda, protože se na něm dobře leží.
Karolína Půžová, 5. r.

Divadelní představení pro školní družinu
Ve čtvrtek 4. 1. 2018 se uskutečnila dvě divadelní představení pro děti ze školní družiny.
Děvčata obou 6. tříd si pro ně připravila moderní verzi hned dvou klasických pohádek – O ČERVENÉ
KARKULCE a O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE. Všichni diváci se královsky bavili, protože v našich
šesťačkách dřímá opravdový talent. Ostatním třídám a veřejnosti se představíme s oběma
představeními v rámci Jarmarku.
Mgr. Kateřina Hrozková
Karkulka
Karkulka byla krásná jako obrázek. Vlasy měla hnědé jako kůra stromu. Pleť měla hebkou
jako hedvábí. Její oči byly jako studánky a ústa měla jako zralá jahoda. Postavu měla štíhlou jako
proutek.
Natálie Výmolová, 2.B

Líný mravenec
Byl jednou jeden mravenec a ten měl kamarádku sovu. Jedno sobotní ráno měl mravenec
sklízet zahrádku. Jenomže se mu nechtělo. Tak si řekl, že to odloží na zítra. V tom okamžiku letěla
kolem sova. A ta se ho ptala, proč nesklízí zahrádku, když nemá nic jiného na práci. Mravenec ji
odpověděl, že se mu nechce a udělá to zítra. Ale sova mu radila, aby to udělal hned, že zítra může být
vichřice nebo může pršet. Mravenec sovu neposlouchal. Další ráno se tedy mravenec odhodlal jít
sklidit úrodu. Ale na zahrádce už nic nebylo, protože v noci byla vichřice. V tu chvíli mravenec
litoval, že sovu neposlechl.
Ponaučení : Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra!
Darina Kubíčková, 6.B
Krajské kolo ve florbalu žáků 1. stupně
Po fantastických výkonech, které zajistily našim chlapcům v okresním kole 2. místo, se mohla
naše škola zúčastnit krajského kola. To proběhlo 11. ledna v Brně za účasti 12 nejlepších týmů. Tým
z Pustiměře hned na úvod čekala velmi těžká základní skupina, v níž vynikal hlavní favorit a pozdější
vítěz celého turnaje – ZŠ Mládežka ze Znojma. S ním jsme prohráli po srdnatém výkonu 1:4.
Brněnský tým ZŠ Milénova jsme porazili po výkonu na hranici svých možností 3:2. Kvalitu tohoto
výsledku dokládá fakt, že tato škola skončila v turnaji na celkovém třetím místě. Bohužel o našem
nepostupu rozhodlo hned první utkání se ZŠ Vančurova z Hodonína. Zde se projevila určitá nervozita
a nerozehranost a výsledkem byla porážka 1:4, kdy dva závěrečné góly jsme obdrželi při našem
power-play. I tak je účast v krajském kole historickým úspěchem pustiměřského florbalu a všem
chlapcům náleží poděkování za nesmírnou bojovnost a vzornou reprezentaci na obou turnajích.
Reprezentanti ZŠ Pustiměř: Marek Pospíšil, David Štulo, Dan Barát, Vojtěch Sekanina, Jan Špičák,
Michal Bárdy, Michal Svobodník, Luděk Pour, Jan Michálek, David Výmola
Mgr. Jiří Bubeník
O sově a medvědovi
Je pondělí 7,45 a všichni usedají do lavic ve zvířecí škole. První hodinu se píše test
z matematiky. Pan učitel sokol právě rozdává pracovní listy. „Test musí být hotový, než zazvoní,“
dořekl a odešel do kabinetu.
Medvědovi moc matematika nejde a tak si řekl, že to odflákne. Až dokončil, nenápadně
odevzdal a sedl si znovu do lavice. Z aktovky vytáhl mobil a začal hrát hry. Sova, která odevzdávala
test až po medvědovi, si všimla těch chyb, ale nic neřekla.
Druhý den pan učitel rozdal testy a žáci si je prohlédli. Sova, která si dala na čas, to měla
bez chyby. Ale medvěd se v okamžiku rozbrečel. Měl totiž pětku. A sova povídá:Ten, kdo nedával při
hodinách matematiky pozor a je líný, nemůže čekat pěknou známku!“
Ponaučení: Komu se nelení, tomu se zelení!
Nikol Kremličková, 6.B
E-mail mamce
Ahoj mami!
Jak se máš? Já se mám dobře, až na to, že se dnes vrátím až o půl páté. V kolik hodin se vrátíš ty? :)
Teď máme sloh a potom je velká přestávka. O malé i o velké přestávce se nasvačím a jdu si s holkama
zahrát stolní fotbal. Dnes žádný test nepíšeme, paní učitelka říkala, že si ten test z Přírodovědy
napíšeme až po prázdninách. Prosím, odepiš mi co nejdřív.
S pozdravem Anička
Anna Plačková, 5. r.
Dějepisná olympiáda - okresní kolo
Ve středu 17.1. 2018 se ve vyškovském Majáku uskutečnilo okresní kolo dějepisné soutěže
s tématem týkajícím se období první republiky. Za naši školu se zúčastnili dva žáci: Tereza Holková
(9. tř.) a Ondřej Valtr (9. tř.). Mezi 33 soutěžícími se lépe umístil O. Valtr, který skončil na 8. místě.
Mgr. Lenka Tomanová

Jak stavíme ohniště
Ohniště stavíme na louce, aby to nebylo blízko lesa. Travnaté místo vykopeme a obskládáme
kameny. Na topení použijeme suché větvičky, co najdeme v lese. Větvičky rovnáme do pyramidy. Když
je všechno dřevo mokré,vezmeme si břízovou kůru, ta hoři vždycky. Nakonec ohniště zalejeme vodou
a zakopeme.
Jan Michálek 5. r.
Ohniště stavíme nejlépe na suchém místě. Na travnatém místě vykopeme díru do země a dáme
ji do stínu. Na topení používáme chrastí a silné větvičky. Když je mokré dřevo, použijeme kůru z břízy,
která hodně hoří. Když už chceme odejít, musíme vodou uhasit popel a díru vrátíme na původní místo.
David Výmola 5. r.
Ohniště stavíme daleko od lesa, na již vypáleném kusu země. Na travnatém místě musíme buď
lopatkou, nebo nožem vyrýpnout drny a uložíme je do stínu. Na topení použijeme suché chrastí a malé
dříví. Větvičky rovnáme přes sebe, aby do ohně pronikal vzduch. Když je dříví mokré, použijeme
březovou kůru. Nakonec oheň uhasíme vodou a popel zahážeme drny trávy, co jsme vyrýpali.
Lucie Mrázová 5.tř.
Výlet do divadla Radost
Dne 29. ledna 2018 jsme celá třída jeli do divadla. Cesta do Brna nám trvala přibližně třicet
minut. Jakmile jsme vystoupili z autobusu, byl rozchod. Potom jsme šli na představení Bylo nás pět.
Na začátku příběhu se nám představil hlavní hrdina Petr Bajza a jeho čtyři kamarádi – Zilvar
z chudobince, Eda Kemlink, Čeněk Jirsák a Antonín Bejval. Všichni to byli raubíři, kteří prováděli
všelijaké lumpárny. Celý příběh se odehrává před první světovou válkou, tak i oblečení a domovy jsou
z této doby. Chlapci společně prožívali spoustu příhod i dobrodružství, které byly velmi srandovní.
Vojtěch Šafář, 7. třída
Popis pohádkové postavy
Je hodná, veselá a krásná. Je červená jako barva máku. Nosí červený klobouk a plášť. Jde
za babičkou a nese jí košík. Je hubená jako proutek. Vlasy má hnědé. Po cestě natrhá kytičky. Potká
vlka. Je to Červená karkulka.
Sabina A. Hladíková, 2.B
Okresní kolo Olympiády v českém jazyce
Ve středu 31. 1. 2018 proběhlo ve vyškovském Majáku okresní kolo Olympiády v českém
jazyce. Naši školu reprezentovaly žákyně 9. ročníku Simona Brhelová a Tereza Holková. Ze školního
kola postoupila i Jana Oujezdská z 8. ročníku, která se však pro nemoc nemohla zúčastnit.V konkurenci
26 soutěžících se děvčatům podařilo dosáhnout pěkných výsledků – Tereza obsadila 9. a Simona
11. místo. Blahopřejeme!
Mgr. Pavlína Koutníčková
Krajina
Jednu letní sobotu jsem se rozhodl, že půjdu na procházku. Slunce svítilo na všechny strany,
včely bzučely a mraky byly bílé jako sníh. Pod nebem stál krásný rybník, do kterého se odrážely zelené
stromy. Jezero tam leží asi dlouho, protože kolem něj někdo naskládal staré dříví. Voda nebyla ani čistá,
ani špinavá. Kousek od jezera rostla zelená tráva a na druhé straně byl hluboký les. Za kopcem jsme
mohli vidět nějaké pohoří.
Lukáš Olejník, 7. r.
Matematická olympiáda
V měsíci lednu proběhlo ve Vyškově okresní kolo matematické olympiády pro 5. a 9. ročník.
Olympiády se zúčastnili úspěšní řešitelé školního kola – za 5. ročník - Beáta Jurůjová a Jiří Radomil,
za 9. ročník - Martin Heimerle. Martin se umístil v polovině výsledkové listiny své kategorie, páťáci
byli méně úspěšní, ale získali svoji první velkou zkušenost, kdy mohli poměřit své vědomosti s žáky
z jiných škol. Žákům děkuji za jejich účast a přeji hodně chuti a odhodlání do dalších soutěží.
Mgr. M. Kurková

Jaro

Jaro přichází

Jaro je tu

Všechno kvete,
všechno voní
ze zahrádky i z polí.

Jaro, jaro, jaro,
kde jsi celou tu dobu spalo?
Těšila jsem se velice,
až budu malovat kraslice.

Vajíčka praskají,
Jaro už leze,
na stromech větvičky
Pukají přece.

Na jaře se rodí mláďata,
mezi nima i stakatá telata.
Jaro už je tady zas,
i sluníčko, co hřeje nás.

Rybníky tají, zima je pryč,
rampouchy praskají,
mám na ně bič.
Ptáčata pískají
a králíci běhají.
Jaro, jaro, přišlo k nám.

Jaro je tady,
už přišlo k nám,
ptáci se vrací,
hezky je nám.
Jarní slunce krásně hřeje,
taje sníh i závěje.
Tereza Hynštová 4.A

Paula Holková, 4.A

David Štulo, 4.A

Okresní kolo anglické konverzace
Dne 15. 2. 2018 se ve Vyškově konalo okresní kolo konverzace v AJ, do kterého postoupili
vítězové ze školního kola – Dalibor Spáčil (7. třída) a Bohdan Voříšek (8. třída). Dalibor Spáčil
obsadil 3. místo v mladší kategorii a Bohdan Voříšek 9. místo ve starší kategorii. Oběma chlapcům
blahopřejeme a přejeme jim úspěchy v dalším vzdělávání.
Mgr. Simona Štulová
Jaro
Je jaro a stromy jsou poseté bílými květy. Na záhonku už kvetou narcisy a jiné různé kytičky.
Zvířátka se probouzí ze zimního spánku. Jaro je moc pěkné. Ptáčci si zpívají, jsou prázdniny a ježci už
běhají po zahradě. Máme školní jarmark a kluci pletou pomlázky. My s maminkou barvíme vajíčka
pro koledníky. Včeličky opylují květy, abychom měli med na oslazení čaje. Mně se jaro moc líbí. Už se
na jaro moc těším.
Když začne jaro, všechno se probouzí. Roste zelená tráva a rodí se mláďata. Na stromech se
rozkoukávají malí ptáčci. Všude je veselo. Pletou se pomlázky, barví se vajíčka a všichni se chystají
na Velikonoce. Všude kvetou stromy, keře a květiny.
Na jaře rozkvétají stromy, jsou poseté bílými květy. Rozkvétají květiny, například narcisy a
tulipány, všechno krásně voní. Všude poletují včely. Je teplo, děti si hrají venku. Ve škole je jarmark.
Blíží se Velikonoce a velikonoční prázdniny. Jaro je krásné, mám ho rád.
Je jaro, všude to kvete, je už tepleji. Většinou na jaře chodíme v mikině a vestě. Jaro je moje
nejmilejší roční období. Slavím narozeniny a moje Fifinka (králík) je podle mě ráda, že může běhat
ve venkovní kleci nebo na vodítku. Ze školy chodím pěšky a venku vidím krásnou voňavou přírodu.
Chodím na Smrtnou neděli a jsou Velikonoce. Ve škole je jarmark.
Justina Hudečková, Denisa Zakopalová, Michal Dvořák, Monika Jelínková – všichni 3. r.
Naše třída
Každý týden časně zrána se moji spolužáci, spolužačky a já dostavíme do naší třídy, na kterou
máme dobré i špatné vzpomínky. Ať už je to od úžasných hodin plných zábavy a radosti až po házení
s koulí z izolepy.
Stále se ve dveřích míhají nové tváře. Mnoha lidem naše výstřednosti vadí, ale pokud bychom
s nimi přestali, bylo by to jako kdyby pták přestal létat, neutekl od predátorů a zemřel. Někdo se do
školy netěší, ale když se tam dostanou, uvědomí si, že do ní vlastně patří a rádi chodí.
Naše třída je pro nás bezpečné místo, kde můžeme otevřeně mluvit o věcech, o kterých
bychom raději pomlčeli a nechali si pro sebe. Je to kouteček pro naše výstřednosti a nedostatky...
Štěpán Smejkal, 8.třída

Recitační soutěž 1. stupeň
V pondělí 19. 2. 2018 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže žáků 4. A a 4. B a 5. třídy.
Svůj talent v přednesu básně předvedlo 11 žáků. Porota měla velmi náročné rozhodování v přidělování
umístění, ale nakonec se shodla.
Třetí místo získali žáci: Lucie Mrázová – 5. tř., David Štulo – 4. A, Jakub Kosnovský – 4. A.
Druhé místo obsadila: Eliška Marvanová – 4. A.
První místo získal: Luděk Pour – 4. B.
V pátek 23. 2. se setkali žáci druhých ročníků s žáky třetího ročníku při školním kole recitační
soutěže. Do soutěže se aktivně zapojilo 20 žáků. Někteří malí recitátoři překvapili nejen přednesem,
ale i výběrem náročných básní. Rozhodování nebylo vůbec jednoduché. Na konečném pořadí se porota
nakonec přece jen shodla.
1. Monika Jelínková
Jindřich Šafář

3. roč. 2. Markéta Dobešová 2. A
2. B
Zuzana Kostihová 2. B

3. Karin S. Moore
2. B
Sabina A. Hladíková 2.B

Nejen vítězům, ale všem soutěžícím gratulujeme za úžasné výkony. Postupujícím do okresního kola budeme držet pěsti.
Mgr. A. Veselá, Mgr. I. Znojová
Polonéza
Velkým zážitkem pro mě byl Obecní a školní ples, kde jsem viděla tancovat deváťáky naší
školy, holky v bílých šatech a kluky gentlemany.
Všemu předcházel pravidelný trénink 4 měsíců, ve kterých jsem s nimi zažila nepopsatelné
taneční i jiné chvilky. Pravdivě musím říct, že se mi celá tato třída vryla do paměti a už teď mi chybí
hlasité raz,dva, tři... Fotky i video jsou na stránkách školy.
Mgr. Simona Štulová

Okresní kolo zeměpisné soutěže
V úterý 20. a ve středu 21. února se ve středisku volného času Maják ve Vyškově uskutečnilo
okresní kolo Zeměpisné olympiády. Žáci plnili úkoly ve třech oblastech, kterými byly práce s atlasem,
práce bez atlasu a praktická část.
V kategorii 6. tříd nás reprezentovala Veronika Turcovská, v kategorii 7. tříd Vojtěch Šafář a
v kategorii 8. a 9. tříd Ondřej Valtr. Veronika obsadila mezi 19 účastníky 10. místo. Nejlépe se jí povedla
práce s atlasem, ve které skončila šestá. Vojta skončil na 12. místě ze 17 soutěžících. Nutno však
podotknout, že pouhé dva body od sedmé příčky. Nejlépe dopadl v praktické části, kde dosáhl
na 6. místo. Ondra uzavřel ve své kategorii první polovinu soutěžících, když skončil na 10. místě
z 20 účastníků. Své dovednosti nejlépe zúročil v práci s atlasem, kde vyšplhal na pátou pozici.
Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci naší školy a za vzornou přípravu na tuto soutěž.
Mgr. Vlastimil Smékal

Ekologický pobyt na Rychtě v Krásensku.
Dne 27. 2. 2018 jsme my, žáci tříd 6.A a 6.B, spolu s paní učitelkou Klementovou a panem
učitelem Smékalem, odjeli na ekologický pobyt, který se konal na Rychtě v Krásensku.
Sraz žáků byl na autobusovém nádraží ve Vyškově, odkud jsme se vydali linkovým
autobusem do Krásenska. Po příjezdu do vesnice jsme museli jít kousek cesty pěšky k budově Rychty,
kde na nás již čekali a přivítali zaměstnanci Rychty.
Po příjezdu následovalo ubytování. Museli jsme vyjít po velkých točitých schodech, což byl
problém, protože jsme měli skoro všichni velké kufry. Všechno jsme zvládli a začal naplánovaný
program. Program se nám velice líbil, vyzkoušeli jsme pravěké techniky lovu, stříleli jsme z luku,
rozdělávali oheň. Líbila se nám i zvířata- chameleon Vasil, strašilky, gekončice, švábi a další.
V době našeho pobytu panovalo extrémně mrazivé počasí, které perfektně vystihlo téma
pobytu „Jak přežít dobu ledovou?!“.
Tadeáš Jelínek, Tomáš Klimeš, Erik Vitásek, 6.A
Martin Heimerle druhý na okresním kole chemické olympiády
Dne 2. března 2018 se konalo okresní kolo chemické olympiády ve Vyškově na škole Nádražní 5. Přihlášené školy byly: Nádražní 5, Rousínov, Slavkov-Komenského a Pustiměř. Zájem o tuto
soutěž z naší školy nejvíce projevil žák 9. třídy Martin Heimerle. Příprava byla velmi náročná jak
na čas, tak i vědomosti nad rámec učiva ZŠ. Martin převálcoval žáky všech škol, které mají 2-4 třídy
paralelky. Získané vědomosti teoretické i praktické zúročí na další střední škole, která ho čeká. Svým
2. místem postupuje do krajského kola. Přejeme mu hodně úspěchů nejen v soutěžích, ale i v dalším
studiu. Máme radost a díky.
Mgr. Marie Kaldová
Angličtina
Nikdy jsem nebyla zastáncem cizích jazyků. Pro mě existovala pouze čeština. Ve své
jednoduchosti i složitosti se skrývala její krása. Vedla mě po cestách literatury, zpívala mi své písně,
doknce mi do ruky vložila propisku a donutila psát. A já psala. Psala, abych ji prozkoumala, abych
odhalila její tajemství, abych ovládla její podstatu.
Klíčový zlom nastal asi před pěti roky. Chodila jsem do třetí. Sice jsme se angličtinu už učili,
ale nepůsobila na mou mysl tak moc. Ale jakmile se začalo číst, já se potopila. Jen vyjímečně jsem
vyplavala nad hladinu pro málo kyslíku, ale pak mě výslovnost zase stáhla ke dnu. Vždy se bezděčně
přikrčím když uslyším z úst učitelky : Jani, čti!“ Roztřesou se mi dlaně, strach zahltí mé logické
uvažování a knedlík v krku mi téměř zabrání ve čtení. Bohužel jenom téměř. Celý žaludek se stáhne a
písmenka na papíru se mi míchají do nesmyslných vět.
Jediná práce horší než čtení musí být mluvení před tabulí. Koutkem oka sleduji sebemenší
zachvění na tvářích mých talentovaných spolužáků, kterým to očividně jde i baví. Na roztřesených
nohou ze sebe chrlím vše, co považuji za správné. Mluvím potichu, když mi nikdo nerozumí, nemůže
mě případně opravit. Taky pomalu, abych si vybavila správná slova. Bojím se trojky, ale sednout si jdu
téměř vždy s jedničkou nebo dvojkou. Anglický jazyk nemá rád mě a já nemám a nebudu mít ráda
jeho!
Jana Oujezdská, 8.třída
Projekty v ČJS
V letošním školním roce vypracováváme různé projekty do Přírodovědy a Vlastivědy –
Jihomoravský kraj, Sluneční soustava a nyní Známá i neznámá zvířata. Líbí se mi, že si můžeme vybrat
formu práce (individuálně, skupiny) a téma, které nás zajímá. Projekty bývají pestré, tak se o daném
tématu hodně dovíme. Při vzájemné prezentaci si procvičíme schopnost mluvit před třídou a ukázat, co
umíme. Těším se na další projekty.
Ondřej Mazal, 5. r.
Aktuální číslo školního zpravodaje končí. Život ve škole ale pokračuje dál a na žáky čeká
plno dalších zážitků – všedních i nevšedních. Již ve středu 28. března se setkáme na školním
jarmarku, poté si vychutnáme velikonoční svátky a ve čtvrtek 12. dubna přivítáme předškoláky
na zápisu do 1. ročníku. Všechny příznivce naší školy rádi uvidíme!
zaměstnanci ZŠ a MŠ Pustiměř

