Základní škola a Mateřská škola PUSTIMĚŘ

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ
Milá republiko česká,
Ty jsi tak hezká!
Hrdě nes své jméno dál,
to by Ti každý z nás přál.
Přeji Ti, aby na Tvých loukách kvetlo kvítí,
ať slyšíš vlky v lesích svých výti.
Kéž nepomíjí krása Tvá,
kéž český lid Tvou krásu zná.
Ať z Tvých lesů zmizí odpadky,
ať už nevznikají černé skládky.
Svět Tě bude dál obdivovat,
další stoletá výročí Tě oslavovat.
Národ český k dalšímu výročí Ti přeje,
českou hymnu Tobě pěje.
Tato báseň končí,
vše nej ke stému výročí.
Milena Burešová, 8. třída
Rádio Petrov
V pondělí 17. 9. 2018 zavítal za našimi prvňáčky tým z rádia Petrov. Moderátor rádia
pan Petr Zakopal a jeho asistentky zpříjemnili dětem začátek školního roku a dovezli jim
spoustu dárečků. Děti se během hodinového programu seznámili s tím, jak to chodí v rádiu –
personální zajištění, hlášení zpráv a počasí, výběr a pouštění písniček… Samy si vyzkoušely
jednotlivé role a na závěr ,,vytvořily‘‘ krátké rádiové vysílání.
Dětem se program velmi líbil. Pobavil je a rozšířil jejich představy o mediálním zákulisí.
Mgr. Monika Kurková
Den pro předškoláky
V úterý 19.9. se konal den pro mateřské školky. Předškoláky celou akcí provázeli žáci
deváté třídy. V tělocvičně pro ně byla připravená opičí dráha, nízký basketbalový koš a střely
na bránu. Na školním hřišti si děti mohly zaskákat přes švihadlo, potrénovat si kotouly, házet
míčky do klauna a přes slalom se dostat až k bráně, kde opět střílely na bránu. Ve třídě si
naopak předškoláci zahráli spoustu jiných zábavných her, zejména pantomimu a kufr.
Všichni jsme si to s nimi moc užili a po sladké odměně se s nimi i rozloučili. Věříme,
že po našem přivítání se do naší školy hodně těší.
Jana Oujezdská, 9. ročník
Den jazyků
Ve středu 26. září 2018 jsme si opět připomněli Evropský den jazyků, který byl
iniciativou Rady Evropy ve Štrasburku a slaví se každoročně od roku 2001. Cílem je upozornit
veřejnost na význam učení se cizím jazykům, propagovat bohatou jazykovou a kulturní
rozmanitost Evropy a podporovat celoživotní učení jazyků ve škole i mimo ni. Formou hudební
soutěže žáci zapisovali odpovědi na soutěžní lístky, které byly vyhodnoceny. Odměnu získali
výherci Karolína Krásová (4.tř.) a Jan Novotný (7.A).
Mgr. Irena Znojová

Podzim
Na podzim se brzo stmívá,
vítr fouká do listí.
My si hrajem, skáčem do něj.
Děláme v něm andílky.
Bára Julínková, Bára Václavíková,
Julie Pořízková, VeronikaElsnerová, 3.A

Na podzim sbíráme jablka.
Na podzim pouštíme draka.
Podzim je plný barev, ale je studený.
Je příjemné hrát si v listí.
Zuzana Odehnalová, 3.A

Pochybné suvenýry
12. října se žáci osmého ročníku zúčastnili výukového programu ve vyškovské
zoologické zahradě. Prostřednictvím zážitkových aktivit a aktivizačních metod se seznámili s
úmluvou CITES a snažili se porozumět jejímu významu. Součástí programu byly i názorné
ukázky nekalých praktik, které pašeráci používají. Žáci se také vyjádřili, jakými způsoby
mohou oni sami přispět k zachování ohrožených druhů zvířat. Nakonec si samostatně prohlédli
zoopark.
Mgr. Lenka Tomanová
Šíleně smutná princezna
V sobotu 20.10. 2018 se konal zájezd do Prahy na muzikál Šíleně smutná princezna do
divadla Studio DVA. Odjezd byl v 9 hodin od školy. Cesta byla dlouhá, trvala cca 4 hodiny z
důvodu kolon na dálnici. Příjezd do Prahy byl kolem 14:00 a rovnou jsme se vydali do divadla.
Odložili jsme si bundy a posadili jsme se do sedadel. Vystoupení bylo krásné, pěkně
zazpívané, zábavné, poučné a upravené podle dnešní doby, např.: princ hrál na mobilu hry,
princezna měla tetování, králové si dělali selfíčka a další... Nakonec publikum odměnilo herce
obrovským potleskem.
Po skončení muzikálu jsme prošli Václavským náměstím až na Staroměstské náměstí a
podívali jsme se na odbíjení 18 hodin na orloji. Skrz dav lidi jsme se protáhli k autobusu a
vydali se domů.
Zuzana Fialová, 8. třída
Podzim
Podzime, podzime!
Už se na tě těšíme.
Začíná podzim a listí padá,
Hub už máme plné koše,
draci jsou ve vzduchu a děti se smějí.
kaštanů zas plné nůše.
Rodiče volají hurá a sláva.
Táta trhá jablka,
Shora dolů listí padá.
brambory jsou v chlívku,
Pod kaštanem sedí děti,
máma vaří každý den
babí léto kolem letí.
dýňovou polívku.
Eva Pourová 3.A

Beata Pořízková 3.A

Přírodovědný klokan
V měsíci říjnu se uskutečnila jako každoročně soutěž Přírodovědný klokan, v které se
žáci 8. a 9. ročníku věnovali řešení otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a
všeobecných znalostí.
Nejlepší řešitelé: Jana Oujezdská, 9. tř.
Lukáš Alán, 9. tř.
Bohdan Voříšek, 9. tř.
Mgr. Jaroslava Klementová

Den kouzel
26. října proběhl na naší škole již tradiční Den kouzel. V dopoledním programu jsme
dlabali dýně ve svých strašidelných kostýmech. Vydlabané dýně jsme odnesli před školu a šli
do tělocvičny na dopolední program, kde se zpívalo a tančilo.
V odpoledním programu jsme měli vystoupení, kde žáci zpívali a někteří recitovali
básně. Po vystoupení jsme se šli podívat na rozsvícení dýní a do školy, kde bylo cukroví, které
žáci přinesli.
Den kouzel se mi moc líbil.
Karolína Krásová, 4. třída
Moje nejoblíbenější hračka/ popis /
Je to kluk a je pěkně přítulný. Má středně velké tlapky a obleky z ponožek. Je to pes
Hafo a je to můj oblíbený pejsek. Má šedý ocásek a bříško má bílé. Jinak je celý šedočerný. A
pro mě znamená lásku, protože je od babičky a od dědečka.
Žaneta Žampachová, 3.B
Zajíček Ušáček mu říkám proto, protože má krásná, velká ouška. Jinak se jmenuje
Amálka. Je to můj nejoblíbenější plyšák, protože jsem ho dostala od maminky a je moc krásný.
Má celou bílou srst a oči a čumáček má černé. Má uvnitř oušek růžovou barvu. Je krásně
chlupatý a strašně hebký. Má kulatý, huňatý ocásek. Spím s ním a jezdím s ním na výlety. Mám
ho moc ráda.
Sabina A. Hladíková, 3.B
Moje nejoblíbenější hračka jsou Silvaniani. To jsou takové malé postavičky zvířátek,
které mají oblečení. Já mám doma dva velké ježečky a dva malé ježečky. Pak mám králíčka,
medvídka a kočičku. Nejdříve jsem dostala králíčka a pojmenovala ho Anežka a k němu byl i
domeček. Toho jsem dostala na Vánoce. Pak jsem dostala kočičku a tu jsem pojmenovala Eliška
a k té byl gril a zahradní stoleček s deštníkem. A tu jsem dostala taky na Vánoce, od babičky.
A potom jsem dostala ježečky. Dva malí se jmenují Barunka a Honza. Ti větší neměli jména,
tak jsem jim říkala maminka a tatínek. A ještě mám medvídka. Ten se jmenuje Verunka.
Nikol Vítková, 3.B

Co přeji republice ke 100. narozeninám
Naší republice přeji, ať si jí lidé váží jako my, protože v té době žili mnozí spisovatelé,
sochaři a ilustrátoři, například Josef Čapek, na kterého vzpomínají i děti, protože napsal velice
známou knihu Povídání o pejskovi a kočičce.
Lidé si své vlasti často neváží, i když mají před sebou důkazy, které dokládají, jak byla
1. republika bohatá v módě, hudbě nebo v umění. Protože bez ní by naše země nebyla taková,
jakou ji máme rádi.
Veronika Turcovská, 7.B
Já naší republice přeji, ať lidé nešpiní zem plasty a jinými škodlivými odpadky. Doufám, že
lidé budou brát ohledy i na přírodu a nebudou ji ničit. Taky jí přeji, aby měla dobré
prezidenty, starosty atd..., a aby nedošlo k dalším válkám. Přála bych si, aby byla hezká a
čistá na dalších několik let. Bylo by dobré, kdyby se lidé hezky starali o zvířata.
Lucie Mrázová, 6 tř.

Své rodné zemi přeji, aby byla pořád
tak veselá. Co se týče například sportu,
tak Česká republika má výborné osazenstvo
už od založení Československé republiky a já,
jakožto velký fanoušek sportu, doufám,
že to tak bude i nadále.
Samozřejmě doufám, že válkám, různým
sporům a celkově zlu je nadobro konec,
ale nikdo neví, co bude v budoucnu.
Proto přeji České republice dobro a mír.

Své rodné zemi přeji hlavně mír, a
aby byla pořád tak krásná. Myslím, že
100 let je dost velké číslo a musí být ještě
větší. Lidé si také musí uvědomit, že
rozhazováním odpadků naší zemi
nepomůžou. Musíme naší zemi pomáhat
tak, aby tu byla ještě dlouho.
Eva Školařová, 7.A

Lucie Jelínková, 7. A
Já republice přeji, ať vydrží co nejdéle. Také jí přeji, aby byla v té nejlepší péči, aby už
byl v České republice jen mír a klid, hezkou krajinu a prostředí, rozvoj škol a profesí. A aby se
zachovalo co nejvíce památek.
Jolana Trőstrová, 7.A
Česká republika
je menší než Afrika.
Ale mně to nevadí,
mám ji rád i tak,
po duši mě pohladí.

Tadeáš Jelínek, 7.A

Výlet na Měsíc
S kamarádkami jsme se rozhodly, že poletíme na Měsíc.Rodiče s tím souhlasili, a tak
jsme si nachystaly věci, jídlo, oblečení, skafandry a nejdůležitější krabičku s léky. Další den
jsme již měly letět na Měsíc. Všechny jsme se moc bály. Když jsme se ocitly ve vesmíru,
strach nás opustil a nadšeně jsme se dívaly na planety kolem nás. Po přistání na Měsíci jsme
vystoupily z rakety a náš pohyb ve skafandru byl pro nás velmi legrační. Všechno kolem bylo
takové smutné, pusté a zvláštní. Moc se nám tam nelíbilo. Po chvíli jsme nastoupily do rakety
a letěly zpátky domů na Zemi.
Tereza Hynštová 5.A
Příběh z vyjmenovaných slov po b
Zdeněk bydlí v krásném bytě. Jeho babička má farmu, kde chová kobylu, býka a další
dobytek. Dobytek se chodí pást na pastvinu, kde roste velká babyka. Jeho babička je obyvatelka
Bydžova. V Bydžově se dodržuje krásný obyčej – malování kraslic na Velikonoce.
Nela Pospíšilová, Denisa Zakopalová, Eliška Vystavělová, Charlotte Havlíčková, 4. tř.
Sobota pro předškoláky
Dne 10. listopadu se v naší škole uskutečnil den pro předškoláky. Děti měly stanoviště
ve čtyřech třídách. V jedné třídě bylo kolem 10 dětí s maminkami. Na stanovištích byly paní
učitelky se žáky starších ročníků. Poté, co měly děti hotové všechny čtyři bloky, šly do
tělocvičny, kde se mohly vyřádit - např.ve florbale, fotbale, na kruzích atd.. Na závěr dostalo
každé dítě od našeho pana ředitele diplom a perníkovou medaili. Medaile, které upekla paní
učitelka Adámková, jsme dostali i my, pomocníci. Nakonec se děti a žáci společně vyfotili.
Adéla Gregorová 8.tř

Školní kolo dějepisné olympiády
Dne 22. 11. 2018 proběhlo na ZŠ a MŠ Pustiměř školní kolo Dějepisné olympiády,
kterého se zúčastnili žáci z 8. a 9. ročníku. Téma letošního ročníku bylo „Za poznáním, za
obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace". Do okresního kola postupují žákyně
osmé třídy Milena Burešová a Zuzana Fialová.
Mgr. Lenka Tomanová
Domov
Každý má nějaký příbytek, kde bydlí a spí. Pro každého znamená domov něco jiného.
Taky pro mě znamená domov mnoho věcí, třeba naše vlast, vesnice, a dokonce i celá planeta.
Domov je to, kde jsme se narodili, kde bydlíme a spíme. Máme tam i rodinu, střechu nad hlavou,
ovšem i domácí mazlíčky. Je to tam, kde jsme si našli přátele a zájmy, chodíme tam do školy a
do kroužků.
Eliška Vystavělová, 4. tř.
Domov pro mě znamená dům, do kterého se můžu vždycky vrátit. V našem domě bydlí
skoro celá rodina. Svoji rodinu mám ráda, i když mě otravuje brácha, ale pro mě je hlavní, že
se máme všichni rádi.
Anna Burešová, 4. tř.
Školní kolo olympiády v českém jazyce
Dne 26. 11. 2018 proběhlo na ZŠ a MŠ Pustiměř školní kolo Olympiády v českém
jazyce, jehož se zúčastnili žáci z 8. a 9. ročníku. Do okresního kola postupuje Jana Oujezdská
z 9. ročníku, která dosáhla 42 bodů, a Milena Burešová z 8. třídy se ziskem 39 bodů.
Mgr. Lenka Tomanová

Fejetony
Různá využití tabletů:
Tak se třeba stává, že si chcete nakrájet rovnoměrné plátky rohlíku na jednohubky.
Nechcete si rýsovat vzdálenosti na prkýnko? Nevadí! Téměř každý je již vlastníkem tabletu,
tak si tam prostě nastavte pravítko, vyznačte vzdálenosti a tradá! Problém vyřešen. Neručím
však za to, že tablet po tomto zákroku zůstane nepoškozen!
Pátek v obchoďáku:
Jedete v pátek do obchodu? Tak to si nezapomeňte rolbu! Jak jinak se v pátek v
obchodě protlačíte přeplněnými uličkami? Máte snad chůdy? V nápadech se meze nekladou,
jen si dobře ohlídejte peněženku! Kromě hrozby ušlapání totiž hrozí, že si vaši peněženku
nějaký „kouzelník“ vybere jako předmět určený ke zmizení.
Milena Burešová 8. třída
Rozsvícení vánočního stromu
Adventní čas a předvánoční atmosféru zpříjemnili svým kulturním vystoupením děti z
MŠ a žáci I. a II. stupně naší školy v neděli 2. prosince 2018 v KD v Pustiměři. Zazněly vánoční
koledy, vánoční písně a melodie flétny, a také nechyběl pohybový doprovod písní od dětí i
přítomných v publiku, kteří se roztleskali v rytmu hudby. Krátká ukázka ze známé pohádky
Popelka rozesmála všechny přítomné a závěrem bylo přání ,,Šťastné a veselé Vánoce".
Mgr. Irena Znojová

Mimořádný sportovní podzim na ZŠ Pustiměř
Vážení přátelé, žáci naší školy se v prvních měsících tohoto školního roku zúčastnili
celé řady sportovních soutěží. Úspěchy, kterých dosáhly, jsou opravdu mimořádné. Jejich
podrobnější popis by zabral celý výtisk jednoho školního zpravodaje. Proto mi dovolte, abych
vás seznámil pouze se základními fakty - naši reprezentanti si určitě si zaslouží, aby o jejich
úsilí vědělo co nejvíce lidí.
Mgr. Jiří Bubeník
Název soutěže
okrskové kolo ve fotbalu
2. stupně - hoši
okresní kolo v
přespolním
běhu 6.-8. roč. hoši
okresní kolo v
přespolním
běhu 6.-8. roč. dívky
krajské kolo v
přespolním
běhu 6.-8. roč. hoši
okresní kolo ve stolním
tenise 2. stup. dívky
okresní kolo ve stolním
tenise 2. stup. hoši
okresní kolo ve florbalu
1. stup. dívky
okresní kolo ve florbalu
1. stup. hoši
okrskové kolo ve
florbalu
6.-7. r. - hoši
okrskové kolo ve
florbalu

termín umístění
2.10.

4.

Dobré výkony, obětavá hra. Nevycházela
nám bohužel koncovka.

1.

S tímto úspěchem nikdo nepočítal. Postup
do krajského kola všechny soupeře zaskočil.

7.

Opravdu statečný boj dívek na náročné a
dlouhé trati 1 600 m.

3.

Fantastický výkon všech běžců. Stupně
vítězů v krajském kolejsou mimořádné.
Velmi příjemné překvapení, děvčata
zaskočila i zvučné soupeře.
Proti zkušeným stolním tenistům
z jiných škol nebylo příliš šancí.

26.9.

5.10.

3.
22.10.

5.-6.
26.10.

3.

2.11.

1.

9.11.

3.-4.

8.11.

1.

3.
21.11.

okresní kolo ve stolním

2.

tenise 1. stup. hoši
20.11.

1.

6.-7. r. - dívky
krajské kolo ve florbalu
6.-7. r. - dívky

pomohly ke krásnému umístění.
Suverénní vítězství ve všech utkáních.
Jednoznačný postup do krajského kola!
Nadšený a obětavý výkon, ale někteří soupeři

Jasné vítězství na turnaji, výborný start
do dalších, náročnějších bojů.

okresní kolo ve stolním

okresní kolo ve florbalu

Obětavost, nasazení a nadšení

byli nad naše síly.

6.-7. r. - dívky

tenise 1. stup. dívky

charakteristika

Pěkné umístění, soupeřky v pořadí
před námi byly lepší.
Výborná hra, těsná prohra až ve finále
s velmi kvalitním soupeřem.
Vynikající výkon, historický úspěch postup do krajského kola!

29.11.

5.

Velmi kvalitní a silní soupeři, konečné
umístění vybojováno po srdnatém výkonu.

Všem čtenářům Školního zpravodaje přejeme úspěšné zvládnutí předvánočního shonu!
zaměstnanci ZŠ a MŠ Pustiměř

