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ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ
Studánka
Dnes bylo teplo,
byl hezký den,
slunce mě za okny hřálo
a mně se chtělo jít ven.
Byl jsem u studánky
odpočinout si na chvilku,
leskly se v ní kamínky,
utrhl jsem si krásnou kytku.
V té naší studánce
čirá voda proudí,
je tam jak v pohádce
a každý tam rád zabloudí.
U naší studánky
postavili domeček,
u něj nasypali kamínky
a zasadili stromeček.
Té naší studánce
nevyrovná se nic
a všichni v naší Zemi matičce,
mějte se rádi víc.
Jindřich Šafář, 6. B
Mobilní planetárium
S netradiční formou výuky se žáci setkali 29.4. v tělocvičně, kam přijelo mobilní planetárium
z Brna. Pan lektor přivezl vynikající didaktickou pomůcku- mobilní digitální přístroj, pomocí kterého
se žáci mohli podívat do vesmíru. Dále půlkulovou plochu, kde diváci pozorně sledovali promítaný
obraz na všech stranách nafukovací kopule. Při projekci se navíc leželo, čímž byl zážitek ještě umocněn.
Žáci prvního a druhého ročníku absolvovali program Se zvířátky do vesmíru. Na kopuli se
kolem nich točily planety, zazářilo Slunce a spatřili i noční oblohu.
Kluci a holky z třetího, čtvrtého a pátého ročníku zhlédli video Neuvěřitelný vesmír. Po projekci
proběhla diskuse s lektorem.
Všichni žáci prvního stupně odcházeli obohaceni o nový zážitek a poznatky o vesmíru.
Mgr. Hana Kyprová
Moje oblíbené místo

Moje oblíbené místo je můj domov, převážně můj pokoj. Je tam totiž klid a mám tam
svoje akvária, televizi a notebook. To platí ale hlavně přes zimu, protože je venku škaredě.
V létě je mé oblíbené místo kus zahrady s naším velkým zahradním jezírkem. Protože
miluju potápění, tak v jezírku trávím spoustu času, nebo sedím na molu a kochám se krásnými
japonskými koi kapry.
Martin Novotný, 7. třída

Šesťáci na Rychtě
Za deštivého pondělního rána (25. dubna) žáci šestých ročníků vyrazili na školu v přírodě do
Krásenska. Celý název pobytu zněl Příroda naostro, což jsme poznali hned první den. Po ubytování,
seznámení s lektory a budoucím programem jsme se vydali zkoumat bezobratlé žijící v nedalekém
rybníčku, a to i přes prudký déšť. Pozorování nalezených živočichů už proběhlo v teple chaty. Pro děti
bylo nejzajímavější seznámení se se zvířecími obyvateli Rychty – agamami, gekony, axolotly,
chameleonem, želvou, krajtou, … Celý den byl zakončen hrami zaměřenými na spolupráci obou tříd.
V úterý nás čekala náročná túra – Putování k propadání. Ráno jsme se přiblížili autobusem do
Jedovnic a odtud pak pokračovali směr Rudice. Během dne jsme měli možnost dozvědět se spoustu
informací a zhlédnout krásná místa, např. lom Seč, v němž jsme vyhledávali geody a otisky dávno
uhynulých živočichů na kamenech. Zajímavá byla i návštěva jeskyně, ze které mohli dobrovolníci
vylézt komínem. Přestože byl tento den hodně náročný, naše šesťáky neunavil a navečer se šlo ještě na
hřiště hrát kapitánskou a střílet z luku.
I třetí den pobytu jsme strávili venku, ale tentokrát jsme se pohybovali pouze v okolí Krásenska.
Seznámili jsme se s ornitologií a etnologií a nabyté vědomosti si ihned ověřili v praxi. Večer
následovala krátká diskotéka s oslavou.
Čtvrtého dne jsme si zahráli na badatele. Každá skupina si zvolila, co bude chtít zkoumat, stanovila si
otázku a vhodnou hypotézu a vyrazilo se do terénu. V odpoledních hodinách týmy zpracovaly
projekty, většinou zaměřené na hydrobiologii a etnologii, které následujícího dne pod přísným
dohledem zdejších lektorů úspěšně prezentovaly.
Každý den večer hráli žáci přírodovědnou hru Evoluce. Koho zpočátku neoslovila, byl do ní dřív nebo
později vtažen ostatními členy skupiny.
Všichni šesťáci si pobyt na Rychtě užili a odvezli si jistě nejen spoustu zážitků s kamarády, ale i hodně
užitečných vědomostí.
Martina Mrázová, Jana Szkutová, Lenka Tomanová
Matematická olympiáda 6. a 7. ročník
V dubnu tohoto roku proběhlo okresní kolo matematické olympiády pro 6. a 7. třídy. Naši školu
reprezentovaly tyto žákyně: Ema Smejkalová, Karin Moore a Sabina Hladíková (všechny 6.B), dále
potom Nela Pospíšilová a Monika Jelínková (obě 7. třída). Všem děvčatům se velmi dařilo. Z šestých
tříd se zúčastnilo celkem 22 žáků. V této kategorii dopadla nejlépe Emča Smejkalová, která se stala
úspěšnou řešitelkou (12 bodů z 18) a především ve vysoké konkurenci skončila na děleném 2. místě (6
žáků dosáhlo 12 bodů). Druhou úspěšnou řešitelkou v této kategorii byla Sabča Hladíková, která s 10
body skončila na děleném 4. místě. Ve starší kategorii, a to 7. tříd, se našim děvčatům dařilo též
perfektně. Obě skončily na dělené stříbrné pozici z celkových 11 účastníků. Všem reprezentantům
děkujeme a přejeme do dalších soutěží mnoho úspěchů. Nemalé díky patří i učitelům našich děvčat, a
to konkrétně paní učitelce Szkutové, Lazarové a panu učiteli Zahradníčkovi.
Mgr. Andrea Fialková
Zážitkový pobyt Jedovnice
Dne 11. května jsme se společně s 2.A a 2.B vydali do Jedovnic za zážitkový pobyt. Děti si
z pobytu odnesly mnoho zážitků. Jedním z nich byl turistický výšlap do Rudického propadání.
Po
cestě do Rudického propadání si mohly děti nasbírat tzv. strusky (odpadní materiál pro zpracování
železné rudy). Strusky jsou pozůstatkem Hugovy hutě, kterou jsme po cestě také shlédli. Jednou
ze
zábav byla pro děti „Lesní stezka“, ve které ověřily své znalosti o zvířatech žijících v lese. Další zábavou
byla ranní rozcvička a výroba závěsu z přírodnin. Zážitkový pobyt byl vydařený a budeme se do
Jedovnic rádi vracet.
Mgr. Helena Adámková, Mgr. Monika Kurková, Ing. Martina Lazarová

Rychta (Krásensko)
V pondělí, když jsme přijeli, byli jsme seznámeni s pravidly a se zvířátky, jako byl had, agamy,
leguán atd. Ještě to odpoledne jsme šli na hydrobiologii, kde nás zavalil déšť.
Další den, v úterý, jsme šli na túru do Rudice, tam jsme šli na různá místa, třeba do jeskyní a
k Rudickému propadání, kde jsme sbírali geody. Po této dlouhé túře jsme šli večer na hřiště.
Na středu nám vedoucí připravili program, ve kterém jsme pozorovali ptáky ve vesnici a na
louce a na tomtéž místě jsme sbírali brouky a honili se za motýly a včelami. Odpoledne jsme probírali
různé invazní rostliny a zvířata. Mám pocit, že naše (Natky Výmolové, Karin Moore a moje) ovečka
byla geniálním dílem.
Ve čtvrtek jsme si vymysleli badatelskou otázku a hypotézu a vyrazili jsme bádat. Po obědě
jsme si udělali naše plakáty a někteří z nás si pomalinku začali balit věci.
V pátek už byl bohužel konec naší výpravy. Uklízeli jsme pokoje a balili si poslední věci. Také
jsme předvedli náš plakát ze čtvrtka. Po obědě jsme se s Rychtou rozloučili a jeli domů.
Rychta byla velmi hezká zkušenost – k poznávání zvířat a věcí, o kterých jsem v životě
neslyšela. Také nás celou Rychtu provázela Evoluce neboli karetní hra, kde sis založil vlastního
živočicha a dával mu vlastnosti. Byla to hra, kterou jsem si užila – celkově jsem si Rychtu náramně
užila.
Jitka Radomilová, 6. A
Okresní finále v McDonalds's cupu
Po vítězství v okrskovém kole jeli chlapci fotbalisti z 4. a 5. třídy reprezentovat naši školu
na okresní finále fotbalového turnaje škol McDonald's Cup. Finále se odehrálo v pátek 6.5. na stadionu
ve Vyškově. Sešli se zde vítězové jednotlivých okrskových kol a konkurence byla tedy velká. Náš tým
nijak nepropadl, ale chybělo možná trochu štěstí a po výsledcích 1x výhra, 2x remíza, 1x prohra se
umístili na 4. místě. I tak je to velký úspěch, že jsme se na okresní finále dostali a předvedli pěkné
výkony.
Hráči: Neckař Matyáš (4.) - Hrachovec Ludvík (5.A), Krejčí Tomáš (5.A), Marák Karel (5.A), Štěbra
Martin (5.A), Štulo Jakub (5.A), Chludil Matěj (5.B), Kavečka Jakub (5.B), Zakopal Tobias (5.B),
Adámek Jonáš (4.)
Ing. Lukáš Zahradníček

Vida a Vaňkovka – výlet 6.A
Ráno jsme byli na nádraží už v 7:15. 7:45 už dorazili všichni a jelo se. Myslím, že v 8:30 jsme
dojeli do Brna a v 9:00 už jsme byli ve VIDĚ.
V zábavním centru jsme dostali rozchod. Nejvíce mě bavila skluzavka a točící se místnost.
Byly tam hodně zajímavé věci, např. pokusy s vodou, s párou. K té vodě – měli tam takovou super
točící se věc, která roztočila celý mlýn. Mohli jsme si také vyzkoušet předpovídat počasí, podívat se
na zemětřesení, vyrobit si vlaštovku z papíru a vystřelit ji. Také jsme na sebe pouštěli hodně větru.
V 10:30 začala SCIENCE SHOW. Bylo to hodně zajímavé, protože pán ukazoval pokusy s hlasem. Po
skončení SHOW jsme vyrazili směr Vaňkovka, kde jsme měli hodinu rozchod.
Cesta domů byla fajn. Celý výlet mě bavil. Těším se na další!
Barbora Julínková, 6. A

Okresní kolo ve vybíjené
Během jediného týdne vyrazili reprezentanti ZŠ Pustiměř hned dvakrát do Vyškova na okresní
kolo ve vybíjené. Nejprve se zapojily do bojů se svými soupeřkami dívky. Nikoho a ničeho se nebály a
po statečném výkonu obsadily skvělé 2. místo. Jejich bilance byla 3 vítězství a 2 remízy. Zejména
remízy ze ZŠ Morávkova, celkovými vítězkami, byla veliká škoda. Ještě o poločase jsme vedli 4:1 a jen
malý krůček nás dělil od postupu do krajského kola.
Na úspěchu se podílela tato děvčata: Denisa Látalová, Emma Rozehnalová, Terezie Herynková,
Eliška Harenčáková, Ema Julínková, Šarlota Procházková, Veronika Jelínková, Lucie Horká, Nina
Musilová, Lucie Bodrogiová, Natálie Marková.
Za pár dní čekalo naši školu okresní kolo v otevřené kategorii (za tým mohou nastoupit hoši i
dívky). Tentokrát nás čekal velmi náročný turnaj. Hráči odehráli nejprve čtyři utkání v základní skupině
a poté postoupili dva nejlepší týmy z každé skupiny do semifinále. Náš tým svoji skupinu suverénně
vyhrál a rovněž v semifinále svého soupeře výrazně předčil. Postoupili jsme do finále, kde jsme byli
mírnými favority. V závěrečném utkání na nás bohužel padla slabší chvilka a na celkového vítěze,
domácí tým ZŠ Letní Pole, jsme tentokrát nestačili. Postup do kraje nám opět na poslední chvíli unikl.
I tak můžeme být s naším výkonem, umístěním i předvedenou hrou nadmíru spokojeni. Všichni hráči si
zaslouží absolutní pochvalu.
Naši reprezentanti: Ludvík Hrachovec, Jakub Štulo, Martin Štěbra, Karel Marák, Tobias Zakopal,
Karel Brunclík, Matyáš Neckář, Novák Daniel, Natálie Marková, Terezie Herynková, Denisa Látalová,
Jonáš Adámek.
Mgr. Jiří Bubeník
Branný den
Znovu po 2-leté přestávce si mohli naši žáci vyzkoušet tradiční branný závod, který pro nás
organizuje SDH Pustiměř ve spolupráci s naší školou. Žáci po skupinách absolvovali trasu v okolním
lese, která začínala a končila na fotbalovém hřišti. Po trase plnili různé úkoly jako: střelba
ze vzduchovek, stříkání ze džberovek, přelézání lana a další. Za tyto úkoly dostávali body, ale počítal
se jim i celkový čas celé trasy.
Nejúspěšnějším týmem z druhého stupně byl tým z 8.B ve složení: Václa Láníček, Michal
Pořízka, Lukáš Provazník, Anička Rozehnalová, Jolča Adámková a Filip Marcián.
Dle ohlasů žáků se branný závod všem líbil a těší se na příští rok.
Ing. Lukáš Zahradníček
V Brně 10. 2. 2037
Drahá Beátko,
Už je to patnáct let od doby, kdy jsme se poznaly na střední škole Arcibiskupské gymnázium
v Kroměříži. Sice jsem tam nakonec nešla a Ty jo, ale i tak jsme společně strávily spoustu krásných
chvil. Doufám, že jsi tam byla spokojená. A že si teď žiješ svůj zubařský život.
Já jsem byla na stavební průmyslovce velice spokojená a dalo mi to hodně do života, ale
začala jsem chodit do dramatického kroužku a chytla se toho. Teď jezdím po Evropě a vystupuji i se
svou kapelou.
Jo, a pamatuješ si, jak jsem Ti říkala o tom klukovi? Vydrželo nám to až dodnes a máme
dceru. A jak jsi na tom Ty s rodinným životem?
Hodně cestuji po světě, zrovna jsme se vrátili z Indonésie. Byli jsme se podívat na Bali. Je to
tam zajímavé. Už mám procestovanou celou Evropu, Asii a zčásti Afriku, takže už mi zbývá jen
Amerika. Moc se mi tam nechce, nikdy mě moc nezaujala.
A také mám nového psa. Opět border kolii. Bohužel nám už Hunter umřel, ale i tak se dožil
krásných šestnácti let.
Bydlíme v Brně ve velkém bytě. Už bych ale chtěla dům. Bohužel teď na to není čas. Právě
jsem koupila bytovku na rekonstrukci. Vyznám se v oboru, a tak přestavba nebude trvat dlouho.
A teď k tomu, proč Ti píšu. Chtěla bych Tě pozvat na oslavu svých třicátin. Přece je to už
nějaké číslo a musí se to oslavit. Bude se to konat v Brně v Boby. Pro všechny je objednaný hotel
vedle. Takže doufám, že se tam 17. února ve 12:00 sejdeme a užijeme si to.
S pozdravem ** žákyně 9. ročníku

Okresní kolo v přehazované
V úterý 7.6. se vybraní sportovci ze 4. a 5. třídy zúčastnili další soutěže, tentokrát okresního kola
v přehazované smíšených družstev chlapců a dívek. Na ZŠ Morávkova se jim povedl další úspěch. Po
4 výhrách nad ZŠ Purkyňova, ZŠ Na Vyhlídce, ZŠ Tyršova a ZŠ Morávkova B však přišla prohra s
domácím družstvem ZŠ Morávkova A. Se stejným bodovým ziskem s domácími, ale kvůli horšímu
vzájemnému zápasu naši žáci obsadili 2. místo.
Reprezentovali: Terezie Herynková, Ludvík Hrachovec, Denisa Látalová, Martin Štěbra, Jakub
Štulo (všichni 5.A), Emma Rozehnalová (5.B), Matyáš Neckař (4.)
Mgr. Jiří Bubeník, Ing. Lukáš Zahradníček
Nejaktivnější žák
Dne 9. 6. 2022 se konal několikátý ročník předávání cen nejaktivnějším žákům ZŠ Pustiměř.
Každý rok se najdou výjimeční a pilní žáci, kteří si ke konci roku zaslouží ocenění. A že jich je!
Při předávání nás navštívil starosta obce Pustiměře pan Vlastimil Smékal. Na jevišti vyjádřil svůj
obdiv žákům a předávání mohlo začít. Mezi prvními se vyhlásili nominovaní a vítězové v jednotlivých
předmětech na 2. stupni. Nominovaní dostali pochvalný list a vítězové knihu.
V průběhu akce nám i několik nadaných žáků připravilo vystoupení. Zúčastnili se ti nejmladší, i ti
nejstarší. Zhlédli jsme taneční vystoupení, zpěv, hru na hudební nástroj, recitaci.
Celého Nejaktivnějšího žáka vyhrál Jiří Radomil z 9. třídy, který vyčnívá ve většině předmětů.
Po starších žácích přišel na řadu 1. stupeň. Páťáci nám také připravili vystoupení, protože se loučí s 1.
stupněm. Dále se vyhlásila jako každý rok Nejsportovnější třída, kterou vyhráli deváťáci. Krásnou
odměnou byl putovní pohár a dort.
Všichni jsme si den užili. Aktivní žáci si zaslouží obrovskou pochvalu. Velkou pochvalu si zaslouží i
naši skvělí moderátoři Honza Michálek a Marek Pospíšil.
Těšíme se na další rok a doufám, že bude stejně úspěšný.
Žofie Grundová, 9. ročník

Dominik Látal, 2.B

Osmáci si užili sportovní výlet
Patnáct žáků z 8.B brzy ráno 30.5. vyrazilo do Olomouce na školní výlet. Jako první jsme se
dopravili do Chomoutova u Olomouce, kde nás čekali instruktoři se třemi rafty. Sjížděli jsme asi
5 kilometrů řeku Moravu a užili si vodní radovánky se vším všudy. Nikdo z nás nezůstal suchý.
Následovalo lanové centrum, kde si všichni vyzkoušeli slaňování, jištění, a dokonce i atrakci, u které
není dobře ani přihlížejícím. Po sportování jsme se šli kulturně vzdělávat na památky v centru. Zhlédli
jsme centrum města, Dóm, Zbrojnici (knihovnu) a mnoho dalšího. Celou akci jsme uzavřeli nezdravou
večeří v Šantovce.

Mgr. Simona Štulová
Můj nepostradatelný pomocník…Je možné, že tě čeká výlet na osamocené místo. Bez jaké věci si
nedokážeš představit odcestovat.
Nedokázal bych si svůj život představit bez matematiky. První věc, která by se ocitla v mém zavazadle
by byla matematika. Je tedy mým nepostradatelným pomocníkem.
Štěpán T.
Nedovedu si představit život bez trampolíny. Složil bych si ji do zavazadla, abych na ni mohl skákat
pro jídlo na stromech.
Martin H.
Svůj život si nedokážu představit bez mého fotbalového míče. Kdybych uvízl na ostrově, tak by byl
míč mým nositelem na vodě při cestě domů.
Šimon E.
Můj nepostradatelný pomocník je Rubikova kostka. Můžu si ji vzít kamkoli chci a můžu se s ní
zabavit i odreagovat. Je malá a proto nezabere mnoho místa. Nejčastěji si s ní hraji, když se nudím.
Beru si ji na každý výlet, proto bych si ji nezapomněla přibalit i na opuštěný ostrov.
Sára Š.
Můj nepostradatelný pomocník je nůž. S nožem si můžu ulovit zvěř, udělat různé nástroje. Je na něm i
pilník, proto bych si ho přibalil i na ostrov.
Jakub Š.
Můj ochranářský nůž je mým pomocníkem na každém výletě. Má ostrý zub i pilku. Pomocí něho si
mohu sehnat jídlo, vyrobit loďku, ohniště. Na opuštěném ostrově bych ho určitě využil.
Jan Ke.
Žáci 4. ročníku

Chtěl bych zastavit čas?
Často přemýšlím nad otázkou, zda bych chtěl zastavit čas a pokud by se mi to povedlo, co
bych dělal? Určitě si tuto otázku pokládá spousta lidí, minimálně dvacet šest dětí.
Zastavit čas nebo se vrátit do minulosti zní lákavě. Vrátit se ke starým dobrým časům, zažít
znovu ta léta strávená pobíháním po venku s kamarády, jen pomyšlení na to mi navozuje hřejivý pocit.
Ale kdybych ho zastavil, nezažil bych věci, které zažívám teď, neznal bych spoustu skvělých lidí.
Kdo ví, co mě potká v budoucnosti. Láska, jiné země, noví lidé, to všechno v budoucnosti.
Každý se rozhoduje jinak. Třeba jsou lidé, co by vrátili vše, jak to bývalo dřív, ten člověk ale nejsem
já.
Chtěl bych tedy zastavit čas? Ne, raději budu očekávat vzrušující, nové věci a zážitky, než se
vracet k těm starým, které už jsem zažil. Doufám, že vše vyjde, jak má, podle mého plánu. Kdo ví,
třeba jednou lidstvo bude moci cestovat do minulosti a zastavovat čas.
Matouš Grund, 9. třída
Stanové městečko v Jedovnicích
Žáci 7. ročníku sbalili stany, spacáky, karimatky a vyrazili kempovat do Jedovnic. Hravě si
poradili se všemi nástrahami táboření. Chladnou hlavu zachovali při četných bouřkách, které museli
přečkat. Deštivé chvíle si krátili hrou na blázny; inspirovanou televizní Partičkou. Velkou pochvalu mají
za nápaditá představení v talentové soutěži. Jakmile vysvitlo sluníčko, vyrazili hrát volejbal,
přehazovanou, fotbal, badminton. Nakonec stihli i rozdělat oheň, oběhnout rybník, navštívit Rudické
propadání a měli tak splněno vše, co k Jedovnicím patří.
Ing. Martina Lazarová, Kristýna Pruknerová

Poslední článeček nás naladil svou příjemnou atmosférou na blížící se prázdniny. Přejeme
všem žákům, aby se na prázdniny těšili, aby si pořádně odpočinuli a aby se po prázdninách vrátili
příjemně a pozitivně naladěni. Rodičům i prarodičům přejeme, aby měli se svými ratolestmi
dostatek trpělivosti.
zaměstnanci ZŠ a MŠ Pustiměř

