Základní škola a Mateřská škola
PUSTIMĚŘ

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ
Matika
Matika je nejlepší,
hlavu musím zapojit,
i když se mi to nedaří,
tak to vůbec nevadí.
I když pár dvojek mám,
tak si toho nevšímám.
Denisa Látalová, 2. A
Štafeta
V březnu jsme byli na štafetovém běhu. Úspěšně jsme obsadili 2. místo. Dostali jsme
náramky, pohár, medaile a sladkosti. V květnu jsme nebyli moc úspěšní. Obsadili jsme 9.
místo z dvanácti. Bude to velká vzpomínka na celý sportovní život. V květnu jsme ještě byli
na McDonald´s Cup. Hrálo se 5 zápasů. Nakonec jsme skončili na posledním místě. Baví mě
hrát v obraně. Nikdy se nestalo, že bych hrál po celý zápas v útoku.
Martin Štěbra, 3. A
Dinopark a ZOO
Dne 19.6. se naše třída vydala směr Dinopark a ZOO Vyškov. Sraz byl na autobusovém
nádraží Vyškov. Když všichni dojeli, tak byl čas jít k Dinoparku a ZOO. Po půl hodině čekání
u vrátnice nám otevřeli a nastoupili jsme do vláčku, který nás odvezl do Dinoparku. Po cestě
jsme mávali lidem, které jsme potkali po cestě. Zanedlouho jsem viděla velkou bránu, která
na sobě měla nápis Dinopark. Jeli jsme kolem dvou dinosaurů. Pak jsme vystoupili a měli
rozchod. Vydali jsme se směr zhroucené letadlo: já, Venda, Darča, Lucka a Filip. Touha jít na
Dinobike byla velká, jenže teď tam byl někdo jiný, takže jsme museli počkat 15 minut. Byli
jsme na houpačce a pak šli zkusit, jestli už tam mají volno. Teď tam jeli pánové posekat
stromy. Mezitím jsme šli na Dinokino. Po kině jsme to šli zkusit napotřetí a světe div se, už to
vyšlo. Pak jsme se šli projít okolo dinosaurů a měli v 11:00 sraz u vláčku. Jeli jsme nazpátek
do ZOO, kde jsme chvilku byli. Po celém výletu nám vyhládlo a všichni jsme se shodli na
pizze. Poseděli jsme chvilku a pak už následoval odjezd domů. Tenhle výlet byl super.
Kateřina Kouřilová, 8.B
O škole v přírodě
Na škole v přírodě jsem měla krásný pocit. Ten pocit, úplně jsem šílela! Hotel byl krásný a
hlavně kuchyň. Zažila jsem toho moc. Povídali jsme si o skřítcích. Škoda, že jsme tam nebyli
až doteď. Loučím se s vámi – ahoj!
Natálie Marková, 3. A

Báseň o mé třídě
Moje třída je živá, už to tak dlouho bývá.
V naší třídě jsem starosta, teď se budu muset zabývat blbostma.
O naší třídě se říká, že nejsme v klidu, když učitel odejde a řekne: „ Za chvilinku přijdu.“
Vidím, že se ve třídě hodně řve, učivo pak lehce dře.
O třídě si myslím, že je top, i když občas ničíme nějaký strop.
Učitelé naši třídu drží nahoře, drží nás jako koně v oboře.
Ve třídě se cítím skvěle, když se občas chovám jako tele.
Moje třída je nenahraditelný kus, když se koukneš na náš koš, je to vážně hnus!
V naší třídě jsem moc moc ráda, paní učitelka to s námi dobře zvládá.
Naší třídě bych přála jenom to dobrý, tvar výklenku, kde je Božena, je nejspíš oblý.
Ve třídě často slýchám: „ Jak je ta jednička ?“, kdyby se někdo ptal, pravděpodobnost, že
opisujeme, je
vážně maličká.
Ve třídě mám super kámoše, rádi chodíme na velký langoše.
Toužím po tom, aby v mé třídě byl někdy klid, ale zase ne, jak kdyby vymřel lid.
V naší třídě jsem ráda , jak už víte, o takové třídě každou noc sníte.
Moje třída je……… každý doplní to svoje, jak se vám líbila tahle báseň moje?
Lucie Jelínková, 8.A
Plavání
Dne 19. 9. se zahajovalo plavání. Učíme se plavat kraula, prsa a motýlka. Baví mě, že máme
toho nejlepšího trenéra, protože když uděláme něco dobře, tak si můžeme vybrat, co budeme
dělat.
Martin Štěbra, 3. A
Dopravní hřiště
V pátek 20.9. jsme jeli do Vyškova na dopravní hřiště.
Když jsme tam přišli, šli jsme nejdříve do místnosti, kde byli lavice a tam jsme si sedli. Pán
nám říkal nějaké věci o dopravě. Říkal, co znamená jaká značka, po jaké straně se jezdí, jak se
předjíždí.
Potom jsme si vybrali kolo, nasadili helmu a jeli jsme veliký okruh kolem dopravního hřiště.
Pak jsme změnili trasu a nakonec jsme si mohli jezdit, kudy jsme chtěli.
Na dopravní hřiště jsme jeli proto, abychom se naučili značky a něco o dopravě. Celkem se
mi tam líbilo, protože jsme alespoň chvilku jezdili. Připomněli jsme si značky a jak se má
jezdit po silnici.
Nikol Vítková 4.B
Den pro předškoláčky
Dne 25.9. se na naší škole pořádal den pro předškoláčky. Přijely děti z Drysic i Pustiměře
spolu se svými učitelkami.
V 9. třídě si mohly zahrát pexeso, vykreslovat omalovánky nebo si namáhat hlavičky nad
poznávačkami. Při pexesu některé děti ukázaly svou vítězství chtivost a dobrou paměť. U
poznávaček, jak jsou chytré.
V tělocvičně byla další čtyři stanoviště. Stanoviště číslo 3 mělo překážkovou dráhu. Čtvrté
stanoviště mělo hru s názvem Kompot. Zde Lucie rozdělila každému dítěti název ovoce. Až

měla rozděleno, vykřikovala různé názvy ovoce a děti se měly přemisťovat.
Na pátém stanovišti si děti vyzkoušely hru Tref se! Lea s Jirkou a Natkou přivázali dětem
propisku na provázku k pásku a děti se musely trefit do petlahve.
Posledním stanovištěm byla střelba z pistolek na cíl.
Myslím, že děti to velmi bavilo a sladká odměna je velmi potěšila.
Milena Burešová, Dalibor Spáčil
9. třída
Kateřinská jeskyně
V pátek 27. 9. žáci 2.třídy a 3.A navštívili Kateřinskou jeskyni v Moravském krasu. Třeťáci
měli ,,den volna‘‘ za výborné umístění v soutěži tříd ve sběru starého papíru, druháci se do
jeskyně vypravili na ekoprogram.
Na začátku prohlídky jsme slyšeli zajímavou pověst o holčičce Kateřině, podle které jeskyně
dostala svůj název. V jeskyni jsme zhlédli krásnou a velmi bohatou krápníkovou výzdobu.
Dominantou je ježibaba s chaloupkou, která se dětem velmi líbila a trochu je i vystrašila.
Zažili jsme pravou jeskynní tmu a nadchla nás výborná akustika jeskyně. Při prohlídce nám
nad hlavou přelétlo několik netopýrů, kteří zde zimují. Návštěvu jeskyně jsme zakončili
nákupem suvenýrů. Pro všechny byl výlet velkým zážitkem.
Mgr. Monika Kurková
Dokončení příběhu:
Zlá víla nepřála právě narozené Růžence nic dobrého.
A víla zmizela. Po chvíli přišly sudičky. Všechno viděly. A tak jedna sudička jí dala dar – ať
je krásná. Druhá sudička jí dala dar – ať je hodná a pořád usměvavá. A třetí sudička jí
předpověděla, že neusne napořád, že bude spát jen do té doby, dokud ji neprobudí nějaký
princ polibkem.
Když bylo Růžence osmnáct, tak byla zvědavá, co je v nejvyšší věži hradu. Utekla své chůvě
a běžela se tam podívat. Když tam doběhla, uviděla starou paní, jak zalévá květinu. Řekla
Růžence, ať si na ni sáhne. Růženka to udělala a píchla se o trn. Ta stará paní byla totiž zlá
víla.
Růženka usnula. Království zarostlo růžemi a všichni jakoby zkameněli. Po letech přišel
princ, probojoval se přes růže až k Růžence a políbil ji.
A byla krásná svatba.
Ema Smejkalová, 4.B
Okrskové kolo v minifotbale
V úterý 1. 10. jsme s hochy ze 7. - 9. třídy jeli do Vyškova na okrskové kolo v minifotbale. Ze
4 zápasů jsme uhráli 2 výhry a 2 prohry. Porazili jsme 1:0 ZŠ Letní Pole a 2:0 Víceleté
gymnázium Vyškov. Ve velmi napínavém zápase s Rousínovem jsme dostali smolný gól z
přímého kopu a prohráli tak 0:1. V posledním zápase, kdy už jsme věděli, že nemůžeme
postoupit, jsme po vlažném výkonu prohráli 0:3 s ZŠ Nádražní. Našimi střelci byli Robert
Dunka, Lukáš Olejník a Ondřej Oprchal.
Naši školu reprezentovali: Gottvald Daniel (8.B), Jakub Herynk (7.), Ondřej Jelínek (8.A),
Tadeáš Jelínek (8.A), Michal Červík (9.), Robert Dunka (9.), Lukáš Olejník (9.), Ondřej

Oprchal (9.), Robert Pokiser (9.), Dalibor Spáčil (9.), Martin Trávníček (9.), Lukáš Votava
(9.)
Ing. Lukáš Zahradníček

Svatý Martin – jeho život a legenda
Svatý Martin (Martin z Tours) se narodil ve 4. století n. l., 8 listopadu. Byl pohřben ve městě
Tours jako voják, poustevník a biskup. V římskokatolické církvi byl brán jako jeden z
nejoblíbenějších a nejznámějších biskupů a svatých. Je zakladatelem prvních klášterů ve
Francii. Horlivě popíral pohanství a obracel lidi na křesťanství. Při christianizaci pohanů
užíval i násilné prostředky. Je známý díky křesťanské legendě, ve které se rozdělil se
žebrákem o svůj plášť.
A teď vám povíme, jak to všechno bylo. Martin se narodil a jeho otec si přál, aby se stal
vojákem. Jeho otci se to splnilo a Martin se v patnácti letech stal vojákem. Vždy jezdil na
bílém koni. Když se jednou vracel do kasáren, žebral před mostem chudý poustevník. Nikdo
mu nechtěl nic dát. Martin ho obdaroval kusem svého pláště. Žebrák se mu zjevil ve snu. Byl
to sám Ježíš Kristus. Protože byl Martin štědrý a hodný, chtěli ho lidé zvolit biskupem.
Martinovi se do toho moc nechtělo, a proto se schovával ve chlívě pro husy. Husy ho však
kejháním prozradily a Martin se nakonec biskupem stal. Od té doby se pečou na svátek
Martina husy.
Markéta Dobešová, Eva Pourová, 4. A
Přespolní běh
Každý rok se naše škola koncem září účastní ve Vyškově přespolního běhu. I letos si
dívky i chlapci z 2. stupně jeli zaběhat na trať dlouhou až 2 200 m podle věku. Největšího
úspěchu dosáhla Lucie Jelínková z 8.A, obsadila 2.místo ve své kategorii a Jan Špičák z 6.A
se umístil na 4.místě.
Skvělých výkonů dosáhli naši žáci v soutěži týmů. V konkurenci 10 škol z celého okresu
vybojovali dívky 8.-9. roč. vynikající 2. místo, dívky 6.-7. roč. skvělé 3. místo a chlapci 6.-7.
roč. skončili
na 4. místě. Jen nejstarším žákům závod nevyšel podle jejich
představ a obsadili nakonec 8. místo.
Naši školu reprezentovali: Lucie Jelínková, Marie Oujezdská, Lucie Trávníčková,
Vendula Štrajtová, Darina Kubíčková, Pavla Šebestová, Lucie Mrázová, Anna Rozehnalová,
Valentýna Lasotová, Anna Plačková, Jolana Adámková, Tereza Kostihová, Jan Špičák, Marek
Pospíšil, Jakub Herynk, Lukáš Provazník, Vojtěch Sekanina, Ondřej Jelínek, Ondřej Oprchal,
Dalibor Spáčil, Lukáš Votava a Michal Červík.
Všem běžcům a běžkyním děkujeme za snahu a vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Jiří Bubeník, Mgr. Simona Štulová
Přírodovědný klokan
Dne 18. 10. řešili žáci 8. a 9. tříd ve svých hodinách přírodopisu zadání kategorie Kadet
Přírodovědného klokana, kterého pořádá Univerzita Palackého Olomouc. Je třeba přiznat, že
zadání bylo docela obtížné, ale přesto se s ním žáci popasovali vcelku úspěšně. Nejlepšími
řešiteli byli Milena Burešová (9. tř.), Matěj Kostiha (9. tř.) a NikolaosSpáčil (8.A).
Ing. Lukáš Zahradníček

Podzim
Na podzim se zbarví listí a padá do trávy. Kombajny už sklidily poslední pole a začíná se
sbírat ovoce a zelenina. Začíná škola a máme plno jiných povinností.
Zvířátka mají také starosti, jestli mají dost potravy na zimu a kam se schovají. Vlaštovky a
jiní ptáci odlétají do teplých krajin za potravou. My se taky pomalu chystáme na zimu.
Na podzim jezdíme s rodinou na houby. A na zahradě sbíráme oříšky a kaštany. Z kaštanů
pak děláme zvířátka. Když fouká vítr, tak pouštíme draky. Než se nadějeme, zima klepe na
dveře.
Monika Jelínková, 5. třída
Medailová účast ve stolním tenisu
Ve čtvrtek 24. 10. jsme se zúčastnili okresního kola ve stolním tenise. Výprava byla velice
úspěšná, neboť se všechna naše družstva umístila "na bedně".
Starší žákyně: Žofie Grundová (7. tř.), Lucie Jelínková (8.A), Pavla Šebestová (8.B) získaly 3.
místo.
Mladší žáci: Jan Špičák (6.A), DavidŠtulo (6.A), Matěj Emperger (7. tř.), Jan Michálek (7. tř.)
získali 2. místo.
Mladší žákyně: Diana Bíróová (7. tř.), Kristýna Ladislava Hladíková (7. tř.), Tereza
Kostihová (7. tř.) získaly 1. místo a tím i postup do krajského kola.
Ing. Lukáš Zahradníček
Den kouzel 2019
V pátek 25. října se na naší základní škole uskutečnil tradiční Den kouzel. Celé akci
předcházely několikatýdenní přípravy výzdoby, která byla tentokrát v čarodějnickém stylu.
Od rána panovala ve škole strašidelná atmosféra. Nejen, že se prostory školy postupně
proměňovaly v jedovou chýši čarodějnice, ale na chodbách jsme mohli potkávat žáky
v nápaditých maskách a kostýmech, kteří byli často k nepoznání. Dopoledne, kdy jsme dlabali
dýně na večerní rozsvěcení, nám svým vystoupením zpříjemnila hudební skupina Marbo.
Den kouzel vyvrcholil večerním programem. Po pěveckém a tanečním vystoupení žáků a
společném rozsvěcení dýní si všichni mohli prohlédnout krásnou výzdobu v přízemí školy,
ochutnat dýňovou polévku, cukroví a jiné rozmanité dobroty, které žáci s rodiči připravili, a
přispěli tak k báječné atmosféře celého dne.
Mgr. Pavlína Koutníčková

Halloween
Dnes, 25. října, se naše paní učitelka rozhodla, že přiletí jako čarodějnice na koštěti. Jenže při
letu se koště zlomilo a paní učitelka spadla. Došla k jeskyni u Sněžky, kde bydlela.
Přestože měla špatný den, šla vařit lektvar, ale když se ani ten nepovedl, šla spát. Když se
vyspala, zkusila znovu uvařit lektvar. Ten se jí nakonec povedl. A byla šťastná.
Veronika Novotná, 4.B

Jak čarodějnice zůstala na Sněžce
Byla noc a čarodějnice se šla proletět na koštěti. Vzala si pro jistotu lektvar. Letěla po obloze
a z ničeho nic se jí koště zlomilo a spadla.
Uvědomila si, že leží na Sněžce. Šla do jeskyně, kde bydleli netopýři. Šla hlouběji a hlouběji,
až našla ducha, který měl u sebe krásné koště. Líbilo se jí, tak si ho vzala. Duchovi dala
lektvar jako poděkování. Přišla na okraj Sněžky a letěla domů. Raději už zůstala doma, aby
nespadla na horší místo. Byla šťastná, že dostala nové koště.
Natálie Výmolová, 4.B
3. místo ve florbalu mladších dívek
Děvčata ze 6. a 7. ročníku se zúčastnila v Drnovicích okrskového kola ve florbalu.
Reprezentovaly nás - Žofie Grundová, Lucie Mrázová, Diana Biróová, Adriana Vítková,
Šarlota Moučková, Tereza Hynštová, Adéla Lankašová, Valentýna Lasotová, Jolana
Adámková, Karolína Jelínková, Anna Rozehnalová, Karolína Greplová.
Děvčata předvedla výbornou kombinační hru, jen nám trochu chybělo střelecké štěstí. Všem
děkuji za velkou snahu a obětavý kolektivní výkon.
Mgr. Simona Štulová
5. místo ve florbalu
Také chlapci ze 6. a 7. ročníku se zúčastnili ve Vyškově okrskového kola ve florbalu.
Reprezentovali nás - Matěj Emperger, Jakub Herynk, Jan Michálek, Marek Pospíšil, Vojtěch
Sekanina, Michal Svobodník, David Výmola, Vít Kludák, Jan Špičák – kapitán, Lukáš
Provazník, David Štulo – asistent trenéra. Bohužel se nám moc nedařilo.Ve skupině jsme 2 x
prohráli - se ZŠ Nádražní Vyškova ZŠ Drnovice. Nakonec jsme v zápase o 5. místo porazili
ZŠ Podomí 1:0. Všem děkuji za velkou snahu a reprezentaci školy.
Mgr.Miroslav Zourek - trenér

Příprava 9. ročníku na budoucí povolání
Jelikož chceme, aby naši „deváťáci“ byli připraveni udělat poslední, nejtěžší krok,
který je na konci základní školy čeká, připravili jsme pro ně v posledních třech měsících
bohatý program. Žáci měli možnost vyslechnout prezentace několika středních škol, a
absolvovali exkurze, na kterých se dozvěděli doplňující informace.
Naši školu navštívily následující střední školy – Obchodní akademie
Prostějov, Střední škola stavebních řemesel Bosonohy, Integrovaná střední škola
Slavkov u Brna, Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická
Vyškov. Žáci vždy vyslechli učitele dané školy. Některé SŠ prezentaci nechali v rukách svých
studentů. Společně s devátým ročníkem jsme navštívili: 24. 10. 2019 XXIII. Veletrh
vzdělávání a pracovních příležitostí na SOŠ a SOU Sochorova Vyškov, 11. 11. 2019 Úřad
práce ve Vyškově – program: Volba budoucího povolání a 25. 11. 2019 nás čeká
Projektový den na SOŠ a SOU Sochorova Vyškov.
Věříme, že všechny akce byli pro žáky přínosné a přejeme jim úspěšné složení
přijímacích zkoušek na střední školy, které je čekají 14. a 15. dubna 2020. Za podporu při
organizaci všech zmíněných akcí děkuji Mgr. Lence Tomanové a vedení školy.
Mgr. Pavlína Zouharová

