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ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ 
 

SLOVO NA ÚVOD 
 

 Milí žáci, prázdniny jsou za dveřmi a vy máte jedinečnou možnost: hodit všechny 
školní povinnosti za hlavu a plnými doušky si vychutnávat letní atmosféru. Ale přesto 
máme k vám jedno z posledních přání – přečtěte si Školní zpravodaj a ukažte jej také 
svým blízkým a známým. I tímto způsobem oceníte úsilí, které jsme vynaložili, a úspěchy, 
kterých jsme dosáhli. Ohlédněme za závěrečným obdobím minulého školního roku. 
 
Berle ve škole                         
       Vy si myslíte, že berle neřádí ve škole. Tak to se teda šíleně pletete. Bohužel řádí a zrovna u nás ve 
škole. Berle školní se projevují jako každá jiná nemoc, jenže tyhle berle jsou poněkud jiné. Představte 
si to, že polovina žáků tu nemoc dostala, včetně mě. Ty berle jsem nosila 3 měsíce v kuse, děsná otrava.   
Byly žlutě zbarvené a kousavé, za den mi snědly celý šuplík ponožek. Tak se mi nedivte, že jsem celé 3 
měsíce chodila s jednou roztrhanou ponožkou. Mamka mi každý den kupovala nové ponožky a za 
hodinu byly fuč. Naštěstí se mi noha brzo uzdravila a už jsem mohla vyhodit berle. Ostatní žáci se 
nějakým kouzlem vyléčili taky. No a poučení pro vás: POZOR NA ŠKOLNÍ BERLE!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Proti této nemoci berte PARALEN. 

Karolína Šťastná a Klára Kohoutková,  6.A 
Záhada hlavolamu 
       Žáci 3. – 5. ročníku navštívili v Prostějově začátkem dubna divadelní představení Záhada 
hlavolamu. Pro  páťáky bylo představení zajímavé, protože někteří  Foglara četli jako povinnou četbu. 
Líbila se nám scéna, která propojovala klasické hrané divadlo a hru s loutkami. Tleskačův deník byl 
promítán na plátno formou jednoduché animace. Některé děti se i trochu bály, protože občas byla 
v divadle téměř úplná tma. Zpracování bylo asi pro nižší ročníky náročnější, ale my jsme odjížděli 
z divadla spokojeni. 

Mgr. Monika Kurková   
 Velikonoce 
 

Moje milá slepičko, Velikonoce už jsou tady, 
snes mi jedno vajíčko. sníh nám roztál ze zahrady. 
Chlapcům musím nějaké dát,   Proutí velké jako žebřík, 
abych v klidu mohla spát.   z toho bude pomlázek ! 
 

Chlapce vidím proutí trhat,   Teď mi zbývá kousíček, 
ze zahrady na ně budu mrkat.   namalovat pár vajíček. 
Sestra se jich hodně bojí,   Pak jen nachystám stužky, 
ale do Vánoc se jí bolístka zahojí.  Pak jen nachystám stužky, 

Eliška  Marvanová,  4.A   Kristýna  Perju, 4.A 
 
Starší žáci druzí na turnaji McDonald´cup 
       V pondělí 23. dubna se vybraní žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili okrskového finále fotbalového turnaje 
McDonald's Cup, které se konalo na stadionu v Rousínově. Našimi soupeři byli domácí Rousínov, 
Drnovice a Ivanovice na Hané. Po solidním výkonu naši hráči vybojovali konečné 2. místo. 
 

Mgr. Vlastimil Smékal 



Sedmáci na skok ve středověku 
       20. dubna se žáci sedmého ročníku zúčastnili animačního programu Život ve středověku v Muzeu 
Vyškovska. Seznámili se se životem na vesnici, ve městě a na hradě, mj. si udělali malou módní 
přehlídku tehdejšího oblečení. Dále si vyzkoušeli psaní brkem, ověřili si své poznatky pomocí 
pracovního listu a na závěr se přesunuli do dílničky, kde si většina vytvořila svůj vlastní štít. 

Mgr. Lenka Tomanová 
 

Jak se jmenuje váš nejlepší kamarád / kamarádka a proč s ním kamarádíte? 

       Můj nejlepší kamarád je Marťa. Kamarádím s ním, protože si rozumíme, máme společné 
zájmy a můžu se na něj spolehnout.   Lukáš M. 
       Moje nejlepší kamarádka se jmenuje Jolča. Je to moje kamarádka, protože je na mě milá, 
máme společné zájmy a vždy si pomáháme.  Natka B. 
       Vašek je hodný, šikovný, pomáháme si a navštěvujeme se. Je vtipný a můžu se na něj 
spolehnout.   Michal P. 
       Eliška je moje nejlepší kamarádka, protože je hodná, vždy mě vyslechne. Pomůže 
s problémy a dokáže rozesmát. Je to skvělá kamarádka.  Jolča A. 
       Luďa, protože je kamarádský a hrajeme si spolu venku. Můžu se na něj spolehnout.   
Lukáš P. 
       Anička je moje nejlepší kamarádka, protože mi vždycky pomůže. A je milá, vtipná a 
máme společné zájmy.  Valča L. 
       S mým nejlepším kamarádem Míšou máme hodně společných zájmů. Rádi chodíme ven, 
jezdíme na čtyřkolce a paříme videohry. Jsem rád, že si spolu rozumíme.  Vašek L. 
       Venda je vtipná, má dobré nápady, ráda mi pomůže, protože je větší a umí toho trochu 
víc. Máme rádi zvířata a tančíme a nikdy mi nelže.   Anička R. 
       Moje kamarádka se jmenuje Anička. Pomáhá mi uklízet školní věci.   Kuba H. 
       Moje nejlepší kamarádka je Tereza. Dobře si rozumíme a máme společné zájmy. Jezdí 
k nám na prázdniny a je s ní legrace.  Karolínka J. 

žáci 4.B 

       Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám  a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha 
místech po celém světě, V tento den dávají děti svým matkám dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. 
Obdobné svátky po celém světě existovaly už dávno v historii, např. ve starověkém Řecku  se slavil 
svátek plodnosti a matek, spojený s uctíváním pohanské bohyně Rhey = Kybele, matky bohů. 

Tento den doplňuje Den otců, který oslavuje otce a slaví se vždy třetí neděli v červnu. 
 

Mamince Den matek jsem prožíval v dobré náladě. Od pátku 
 do neděle jsme byli na výletě do Sepetné,  v neděli jsme přijeli  
Pro svou milou maminku a popřáli jsme se sestrou mamce. Já jsem mamce vyrobil  
natrhám k svátku květinku, ozdobu na lustr a dal jsem ji kytku a sestra jí namalovala 
přidám ještě přáníčko obrázek. Když jsem mamce popřál, šli jsme na zmrzlinu, 
v něm celé svoje srdíčko. potom jsme zašli na večeři do restaurace. Celý den se mi moc 
 líbil a myslím si, že i všem z naší rodiny. 
Nela Krejčiříková, 6.A                                                                             Viktor Jež, 6.A 
 

Plníme dětské sny 
       Napsal jsem do redakce MF Dnes, jestli by mně nesplnili můj sen (uvedl jsem záliby, sny, čím se 
bavím, osobní údaje…). Dostal jsem dopis, že mi můj sen splní a pozvali mě do Prahy. Zde jsem 
navštívil firmu SCS SOFTWARE. Vyzkoušel jsem si hru HARD TRUCK na trenažeru a hodně mě to 
bavilo. Pan vedoucí mi dal pár rad, jak začít – nejdřív dostudovat, trochu štěstí… Hard truck je hra, 
kde hráč jezdí s kamionem po celém světě – řeší náklad, přívěsy, různé dopravní situace… Byl jsem 
rád, že jsem napsal do MF Dnes a všem to doporučuji, třeba vám také splní váš sen. 

Shane A. Moore, 5. roč.     



Legenda o lávovém drakovi 
       Žil jeden drak, který zachránil vesnici před vařící lávou. Ostatní draci se mu smáli, protože pomáhal 
lidem. Jednoho dne vybuchla v blízkosti malé vesnice sopka, a tak lidé neměli jinou možnost, než se 
odstěhovat. Pak ale přiletěl drak a svým ohnivým dechem udělal díru do země, aby tam vtékala láva. 
Tímto činem lidi z vesnice zachránil.  
      Od té doby mu říkali lávový drak. 

 Karolína  Dorazilová  4.A 
 

Přestávka v 8. třídě – LÍČENÍ 
     V rohu v rozlehlé chodbě se za zavřenými dveřmi ukrývá třída zvláštních žáků. Dveře se otevřou, 
objeví se tvář učitele a žáci se v okamžiku promění v andílky. Jakmile ale dospělák odejde a dveře se 
znovu zavřou, zdaleka normální třída normálních žáků odkryje svou masku: křik, hádky, smích, léčky 
na učitele, taháky, to všechno a víc vládne celé místnosti... 
              Jana Oujezdská, 8. třída 

Naše třída – LÍČENÍ 
       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 když by pták přestal létat, neutekl od pradátorů 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 ve škole bezpečné místo, kde můžeme mluvit otevřeně o věcech, o kterých 
bychom raději pomlčeli a nechali si pro sebe. Je to kouteček pro naše výstřednosti a nedostatky... 
 

                Štěpán Smejkal, 8. třída 
Zážitkový pobyt Ruprechtov 
       V pondělí 28. května jsme měli sraz u školy. Odjezd autobusu byl v 8 hodin. Cílem naší cesty byla 
táborová základna Maliná v Ruprechtově. Po příjezdu jsme se ubytovali a rozdělili do skupin. Já a holky 
z naší třídy jsme dostaly chatku B. Výhodou bylo, že měla vlastní sprchu. Zážitkový pobyt se jmenoval 
Cesta kolem světa. Pro náš tým kluci vymysleli název Prasečí rota. Hráli jsme různé hry a cestovali po 
světě. Nakonec jsme vyhráli 1. místo s 498 body. Nejvíce se mi líbila hra Flusačka, diskotéka a malování 
na obličej. Těším se, až se s Magdou a Jarkou potkáme příští rok.                                                                       

Karolína Jelínková, 4. B 
Judo 
       Judo je japonský bojový sport. Vymyslel to Džigoró Kanó. Judo jsem začal dělat před 6 roky. 
Baví mě to a už mám žlutooranžový pásek. Na závodech někdy prohraju, protože ještě dělám hodně 
chyb, takže se musím ještě naučit hodně věcí. Judo dělám 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek, někdy i 
v pátek. Judo mě baví. 

Nikolaos Spáčil 6. A 

Přehazovaná 
       I tento školní rok se vydala výprava sedmi chlapců a sedmi dívek ze 3.-5. ročníku do Vyškova, 
aby zde 22. května reprezentovala naši školu v okresním kole v přehazované. Během turnaje odehrála 
všechna mužstva pět utkání a ve velmi horkém počasí si sáhla na dno svých sil. A reprezentanti            
ZŠ Pustiměř se rozhodně neztratili. Děvčata na soupeřky sice nestačila a obsadila konečné 6. místo, 
chlapci ale po vynikajících a velmi obětavých výkonech skončili druzí. Gratulujeme! 
 

Mgr. Jiří Bubeník 
Úspěch našich žáků v okresním kole Pythagoriády 
       Do okresního kola Pythagoriády jsme vyslali dva zástupce. Jirka Radomil nás reprezentoval v 
kategorii 5. ročníků a Brigita Rusnáková v kategorii 7. ročníků. Oba žáci vyřešili 9 z 15 úloh, což jim 
vyneslo umístění v první polovině výsledkové listiny. Jirka skončil 9. z 18 účastníků, Brigita s dalšími 
šesti soutěžícími na 8.- 14. místě z 34 soutěžících. 

Mgr. Vlastimil Smékal 



Úspěchy v okresních kolech sportovních a vědomostních soutěží 
Soutěž Pořadí Reprezentovali 

Stolní tenis hoši 1. Daniel Barát, Daniel Němec, Jan Michálek  

Štafety 1. stupeň 2. 

David Štulo, Jan Špičák, Michal Valečko, Vojtěch Turcovský, Daniel 

Barát, Vojtěch Sekanina, Michal Bárdy, Marek Pospíšil, Dominik 

Kocman, Zuzana Kostihová, Monika Mrázová, Emma Smejkalová, 

Vendula Knapová, Monika Jelínková, Šarlota Moučková, Valentýna 

Lasotová, Šarlota Moučková, Lucie Mrázová, Anna Rozehnalová,  

Tereza Kostihová 

Florbal 1. stupeň  
2. 

Daniel Barát, David Štulo, Vojtěch Sekanina, Jan Špičák, Marek 

hoši Pospíšil, Michal Svobodník, David Výmola, Jan Michálek, Luděk 
  Pour, Michal Bárdy 

Florbal dívky 6.-7. r. 2. 

Kateřina Hořická, Julie Pospíšilová, Adéla Gregorová, Veronika 

Klosová, Marie Oujezdská, Brigita Rusnáková, Zuzana Fialová,  
Lucie Jelínková, Vendula Štrajtová, Eva Školařová, Darina  
Kubíčková, Pavla Šebestová 

Přehazovaná 
2. 

David Štulo, Jakub Herynk, Matěj Emperger, Daniel Němec 

hoši 1. stupeň Michal Svobodník, Jan Michálek, Michal Valečko 

Atletika 1. st. hoši 3. Daniel Barát, David Štulo, Michal Svobodník, Marek Pospíšil 
Chemie 2. stupeň 2. Michal Heimerle 
Anglický jaz. 6.-7. r. 3. Dalibor Spáčil 

Biologie 6.-7. r. 5. Zuzana Fialová 
Matematika 9. r. 6. Michal Heimerle 

Dějepis 8.-9. r. 8. Ondřej Valtr 
Biologie 8.-9. r. 8. Jana Oujezdská 
Pythagoriáda 7. r. 8. Brigita Rusnáková 

Pythagoriáda 5. r. 9. Jiří Radomil 
Český jazyk 8.-9. r. 9. Tereza Holková 

Biologie 6.-7. r. 9. Brigita Rusnáková 
Zeměpis 6.-7. r. 10. Veronika Turcovská 
Zeměpis 8.-9. r. 10. Ondřej Valtr 

  
Účast v krajském kole: Chlapci florbal 1. stupeň, Martin Heimerle - chemie 2. stupeň 

 

Atletika 1. stupeň 
       Poslední sportovní soutěží, která byla pořádána v tomto školním roce, bylo okresní kolo v atletice 
1. stupně. Družstvo chlapců obsadilo ve velmi vyrovnané konkurenci pěkné 3. místo a družstvo dívek      
po statečném boji skončilo 4. Významnou měrou přispěl k úspěchu týmu Daniel Barát, který vyhrál 
mezi všemi chlapci suverénně skok daleký (výkonem 428 cm) a v běhu na 60 m skončil celkově 
druhý. 
 

Prázdniny  
Slunce svítí, bazén volá, Chodit večer pozdě spát  Teď už je to realita, 
Konečně nám končí škola A u toho se pořád smát  Pro nás je to priorita. 
Já chci prostě prázdniny, Po škole jít hnedka ven, 
A dělat jen blbiny.  „ach jo, to byl pouze sen“.        Lucie Jelínková, Eva Školařová,  6.A 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


