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Novinky ze školy 
 
Nový školní rok začal ve zdánlivě normálním stavu, a tak jsme se všichni alespoň chvilku radovali 

z nového venkovního hřiště, které žáci využívali za krásného počasí především k běžeckým tréninkům. 
Bohužel uzavření škol a následná karanténa nám opět znemožnila výuku tělesné výchovy. Snad už se 
děti brzy opět dočkají normálního světa, ve kterém budou moct znovu sportovat a využívat všechny 
možnosti, jež nové hřiště nabízí.  

Za školní časopis Havlíček Ivana Skoumalová 
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Zářijové výlety 
 

Permonium 
 
Na začátku 

školního roku jsme s p. 
uč. Simandlovou 
přemýšlely, jak co 
nejrychleji začlenit 
nově příchozí žáky do 
kolektivů, které se již 
dobře znají. Tradiční 
přespání ve škole 
nebylo možné 
realizovat kvůli 
epidemiologickým 
nařízením ohledně 
koronaviru. Hledaly jsme tedy jinou možnost, nabízel se společně strávený čas ve venkovním prostředí 
mimo areál školy.  Na doporučení okolí jsme vybraly zábavní park s příběhem Permonium 
v Oslavanech. Po absolvování celého projektového dne jsme věděly, že volba to byla správná. 

Den dopředu jsme rozdělily nové třídy 6.A a 6.B na soutěžní týmy, které byly smíšené, dívky 
i chlapci, žáci noví i žáci, kteří se znali z 5. ročníku. Předpověď počasí na úterý 15. září 2020 byla dobrá, 
takže všichni trochu zvědaví a natěšení jsme vyrazili objednaným autobusem směr Ivančice, odtud do 
Oslavan.  Již z dálky jsme viděli těžební věž Kukla a část zábavního parku. Všechny žáky tam čekala 
interaktivní hra Magic Permon, která je provedla zajímavou a zároveň zábavnou formou celou historií 
hornictví v oblasti Oslavanska. Během ní chlapci a děvčata plnili úkoly vědomostní, dovednostní, fyzické 
i adrenalinové. Úkoly jim byly zadávány pomocí veršovaných indicií na tabletech umístěných na 
jednotlivých stanovištích, důležitou pomůckou byly speciální hodinky získané na startu. Autoři mají 
program dobře promýšlený i po stránce organizační, soutěžní čtveřice se na stanovištích míjely. Při 
plnění úkolů museli žáci někde použít logické myšlení, jinde to chtělo soustředění, o kus dále zase 
trpělivost či odvahu, nebo zručnost či fyzickou dovednost.  Některé šesťáky potrápilo bludiště, jiné 
nutnost dodat si odvahu a vstoupit do neznáma černého výtahu, v tunelech zase stísněný prostor. Na 
lanových aktivitách to chtělo fyzickou mrštnost a ohebnost, zároveň koncentraci a přemýšlení o způsobu 
provedení. Děvčata a chlapci řešili různé rébusy, hádanky a šifry, používali k tomu rozmanité pomůcky 
či svou mysl. Pokud byl tým úspěšný, získal kód, který ho poslal o krok blíže k setkání s Permonem 
a cílové odměně v podobě malého permoníka (což nikdo ale dopředu nevěděl). Celé dopoledne uteklo 
jak voda, hra měla spád a byla velice rozmanitá. Z pohledu učitele bylo zajímavé pozorovat, jak se po 
prvních šedesáti minutách soutěžní rivality překlopilo chování téměř všech týmů do společné 
spolupráce.  

Myslím si, že hned na začátku nového školního roku prožili šesťáci zajímavý den. Společně se 
poznávali, společně se smáli i společně překonávali překážky. Dle jejich slov se jim projektový den líbil, 
zároveň ani nepostřehli, že se učili něco nového. Nejvíce se jim líbily úkoly spojené s adrenalinem, 
naopak úkoly založené na trpělivosti patřily mezi neoblíbené. Na závěr dne z řady úst zaznělo, že by 
takových školních dní by chtěli samozřejmě více.  Uvidíme tedy, co nám rok 2021 přinese.  

 
Marcela Hanáková 
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Zoo Jihlava pohledem žáků 5.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S naší třídou 5.A jsme jeli do zoo. Bylo to 23. 9. 2020 ve středu. Když jsme přijeli do zoo, 
tak jsme se nejprve nasvačili a potom jsme měli prezentaci od paní, která nám vysvětlovala 
informace o zemi. Bylo to celkem zajímavé.  

Hned potom jsme šli koukat na zvířata. Byli tam i žirafy, zebry, koně, kočky, žáby, hadi, 
krokodýli, surikaty a pavouci. Dále nám paní učitelka řekla, že si můžeme dát rozchod. Koupili 
jsme si nějaké suvenýry a také limonádu a udělali jsme si spoustu fotek.  

Bylo krásně a svítilo sluníčko. Nakonec jsme nastoupili do autobusu a odjeli jsme domů. 
Jaroslava Přinosilová, 5.A 

 

Nastala středa 23. 9. 2020 a my 
vyrazili do zoo. Paní učitelka Skoumalová 
nám oznámila asi týden dopředu, že 
pojedeme do Zoo Jihlava, ale bohužel 
s námi nejela. Ale řekla nám, že to nevadí, 
ať jí něco vyfotíme. Týden uplynul jako 
voda a my stáli před školou a čekali na 
autobus. Paní učitelka Kravcová nás 
přepočítala, jestli jsme všichni, 5. A i 5. B, 
a jelo se. Doprovázel nás i pan učitel 
Chroust.  

Tak jsme jeli a jeli, až jsme dojeli do 
zoo. Šli jsme dovnitř, dali jsme si svačinu 
a vyfotili si surikaty, byly roztomilé. 
Přemístili jsme se do sálu na exkurzi a tam 
nám paní povídala o planetě. Paní se 
jmenovala Radka a byla těhotná. Byli jsme 
tam hodinu.  

Pak jsme vyšli ven a fotili jsme si 
zvířata. Dostali jsme 30 minut 
volno  pobíhali jsme po zoo. Fotili jsme se 
a kupovali jsme si suvenýry. Pak jsme se 
všichni sešli a jeli všichni unavení domů. 

Vendula Nevěčná, 5.A 
 

Je ráno 7:50 23. září 2020 a my odjíždíme 
do Zoo Jihlava. V autobuse kolovalo napětí. 
Když autobus zastavil, všichni se vyhrnuli, jako 
kdyby jim za patami hořelo. Nejdříve jsme si dali 
svačinu a následně jsme se koukali na vtipné 
surikaty.  

V sále nás čekal připravený program, a to 
povídání o kontinentech. Žáci a učitelé 
pokračovali kolem vysokých žiraf 
a podivuhodných zeber. U hrocha se týmy 
rozešly. Viděl jsem hladovou hyenu, chytré 
šimpanze a také unikátní dravce. Zahlédl jsem 
nebezpečného tygra. Vydali jsme se do pavilonu 
plazů, kde se mi líbil děsivý krokodýl a gigantická 
anakonda.  

Výlet se nám moc líbil a těšíme se na další. 
Karel Soustružník, 5.A 
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Poznáváme les 
 

Pro žáky pátých ročníků byl na počátku října 
připraven projektový den s názvem Poznáváme les. 
Celému projektovému dni předcházela pečlivá 
příprava a spolupráce mezi odborníky 
a pedagogickými pracovníky zodpovědnými za 
projektový den.  

Myslivci předem připravili stanoviště s úkoly 
týkajícími se poznávání lesní zvěře, ptactva a dřevin. 
Žáci si tak upevnili znalosti v poznávání druhů zvěře 
a stromů, se kterými se mohou běžně v našich lesích 
setkat. 

Měli pro žáky nachystané pracovní listy 
s badatelskými úkoly, vycpané trofeje zvěře. Žáci si 
vyzkoušeli sezení na posedu a manipulaci 
s dalekohledem. 

Poté jsme se přesunuli k lovecké chatě, kde 
jsme si říkali zásady o rozdělávání ohně. U táboráku jsme se opekli jelení klobásy. 

Během projektového dne se žáci seznámili s problémy, se kterými se lesy v dnešní době potýkají. 
Např. sucho, kůrovec, nedostatek pitné vody pro zvěř. Dovedli se zamyslet a zhodnotit, zda jsou 
naplňovány základní životní podmínky lesního života. 

V praxi si vyzkoušeli i střelbu ze vzduchovky na terč a zhlédli ukázku střelby od odborníků. Dále 
nám myslivci předvedli vábení zvěře. Pro každého žáka měli zhotovené upomínkové medaile s bohyní 
lovu. 

Projektový den nám byl přínosem a v budoucnu budou žáci získané poznatky prohlubovat ve 
školní výuce. Cílem bylo upevnit vztah žáků k živé přírodě a její ochraně. Dětem se celý den velmi líbil 
a my se budeme v budoucnu těšit na další podobné akce. 
 

Dana Menšíková a Ivana Skoumalová 
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Ze života třetí a čtvrté třídy 
 

Dopravní hřiště 
 
V úterý 15. září proběhla podzimní část výuky na dětském dopravním hřišti pro žáky 4. ročníku. 

Zopakovali jsme si základní dopravní značky, pravidla pro pohyb na pozemních komunikacích a vyrazili 
na praktické ověřování do „provozu". 

Vladimír Čábel 

Vysněné město 
 
Hodiny Žijeme spolu trávíme zábavně a kreativně! Naučili jsme se spoustu nových věcí o městech 

a vesnicích. Každý si vytvořil své vysněné město.  
Aneta Švaříčková 
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Tvorba ve školních klubech 
 
V rámci badatelského klubu provedli mladí badatelé průzkum života v řece Rokytce. 
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 Dokončování příběhu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ztracená holka Zoe a kluk Julius 
byli ztracení a zamčení 
v místnosti. Hledali klíč, hledali 
a hledali, ale nenašli ho. A pak šla 
Zoe za Juliem a zeptala se ho, 
jestli ten klíč nenašel. A pak našli 
pavouka v pavučině a tam byl ten 
klíč, který nepatřil do těch dveří, 
které chtěli otevřít. Ten klíč byl 
v kukaččích hodinách. Klíčů bylo 
patnáct. Zkoušeli všechny, až ten 
poslední pasoval do těch dveří. 
Křičeli hurá, hurá, hurá. 
A zazvonil zvonec a příběhu je 
konec. 

 
Pavla Fialová 

Zuzana Pešlová 
 

Vlezl jí do pokoje pes. Myslela, že 
je to duch. A ulekla se. Vlezla pod 
peřinu a čekala. A pak volala: 
„Této, této, této, tetooooo!“ 
Rozbrečela se a měla červené 
oči. Upadl ji na zem plyšák. 
Natáhla se pro něj a poznala 
Kvídu, jejího psa. A už se nebála 
a šla spát. A nakonec se už 
nebála spát u tety. 
 

Barbora Loudová 
Anička Nguyen Ngoc 
Agáta Nemeškalová 
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Práce našich žáků nejen během distanční výuky  
 
Lavička v parku 
 

I obyčejná lavička v parku má svůj „život“. Napadlo vás někdy, jak se asi cítí? A co 
pamatuje? Mohla by povyprávět, kolik na ní sedělo zamilovaných párů, osamělých lidí, 
starších lidí nebo maminek s kočárkem. Chce sloužit lidem k odpočinku, a stejně jí ve 
dne i v noci někdo ničí – není to přeci jejich majetek, tak o co jde. 

A ten nepořádek kolem většiny z nich. Přemýšleli jste někdy co asi lavička může 
udělat? I taková lavička si zaslouží respekt, a proto bychom ji měli udržovat v čistotě. 
Může utéct nebo někomu vydat? Bohužel musí stát na místě a vše slyšet.  

Mějme toto na mysli a chovejme se tak, jak bychom chtěli, aby se ostatní chovali 
k nám. Co kdybychom byli lavičkou my?  

Tomáš Strnad, 9.A 
 

Může situace s COVID–19 přinést i něco dobrého? 
 

Co vás napadne, když uslyšíte COVID–19? Nejspíš utrpení a smutek. Ale co když 
jde i v této svízelné situaci najít určité pozitivum? 

Ať už je COVID–19 jakkoliv špatná nemoc, nese v sobě určité poselství či 
ponaučení. Lidé si předtím nevážili, že mohou vídat své blízké několikrát denně, proto 
jim byla tato možnost odejmuta. Lidem unikalo, co je opravdu důležité, proto teď nosí 
roušky, přes které není vidět lidská krása. Jediné, na čem jim záleželo, bylo cestování, 
tudíž jim byla i tato věc vzata. Všichni si libovali v penězích, proto jich teď řada přišla 
o práci. Spousta rodin byla rozhádaných, právě teď, když jsou všichni doma, mají 
možnost své spory urovnat.  

Můžeme jen doufat, že se svět poučí ze svých chyb a špatně poskládaných priorit. 
Není to tak? Není koronavirus spíše záchranou lidí než jejich zkázou? 

Nela Trnková, 9.A 
 
Můj vysavač 
 

Dobrý den, já jsem vysavač. Celé dny jen tak ležím v kumbálu a jenom soboty 
a neděle vysávám. Před Vánocemi o trošku více pracuji, protože musí být všude 
čisto. Většinou mě naviguje Šimonova sestra Eliška. Zapojí mě do elektriky, abych 
dokázal sát, a pak mi chytne chobot a začnu. Špínu ukládám do bříška. A když 
jsem plný, tak mě vysypou. A potom mě zase uklidí.  

Šimon Juran, 5.B 
Vánoce pohledem trouby a vysavače  
 

Trouba: Ahoj, tak zase ty Vánoce. To zase pojedu bez přestávky. 
Cukroví, vánočka, někdy i kapr, ale kolik je toho cukroví! To mně asi 
schválně voní pod větrák. Já na to mám chuť a nedají mi. 

Vysavač: To jo, já se taky nezastavím. Každý den v kuse vysávají, 
a to už mají čisto. Ať už mě zase vytahují jenom v sobotu! Ale ne, že 
bych neměl rád Vánoce, jen jehličí mě bude píchat v sáčku ještě 
měsíc po Vánocích. 

Victoria Filipová, 5.B 
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Kocour a myš 
 
Líný kocour na půdě si honí myši,  

jejich kroky kocour slyší,  

dál však přede s rozkoší,  

nejraději lenoší.  

Nemá zájem o honičku, 

radši mňoukne na paničku,  

nějaký mls dostane, 

často vůbec nevstane. 

Časy, ty se ale mění. 

bylo dobře, teď už není, 

myši už jsou ve spíži,  

paní škody prohlíží. 

Pokárání kocour slyší, 

musí vyhnat všechny myši, 

jinak bude o hladu,  

což mu kazí náladu. 

Protože měl smutná očka, 

od sousedů přišla kočka, 

spolu loví myšičky, 

učí to i dětičky. 
 

Simona Nečesalová, 9.A 

 
Co bych chtěl mít 
Chtěl bych mít huňatého malého pejska 
a černé triko s bílým nápisem. 
Chtěl bych mít oranžový dům se zahradou, 
půdou a hodně místnostmi. 
Chtěl bych mít dvoupatrovou postel 
se stolem dole. 
Chtěl bych mít auto s velkým kufrem 
a střešním oknem. 
Chtěl bych ukrást tvé srdce. 
 

Tomáš Strnad, 9.A 
 

Chtěla bych mít 
Chtěla bych mít úzkou malou stužku, 
fialový střevíček a modrou lampičku. 
Chtěla bych mít modrého motýlka  
a malou blýskavou hvězdičku. 
Chtěla bych mít řetízek 
a malou růžovou kytičku. 
Chtěla bych mít domeček 
s lampiónem a zelenou tkaničku. 
Chtěla bych dýchat stejný vzduch 
jako ty, má malá pilná včeličko. 
 

Nela Trnková, 9.A 

Halloween 
 
Na jaře se semínka zasadí, 
a na podzim sklidí. 
Jsou to oranžové kuličky,  
co mají svíčky za víčky. 
Vydlabeme v nich díry, 
a pak na nás civí.  
Rozpálíme svíčky v nich, 
ozdobíme celý byt. 
Je to halloweenský svátek,  
oblíbený u všech masek. 
 

Veronika Bazalová, 5.A
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Vánoční pohlednice  
 
Zadání: Napiš vánoční pohled, který bude obsahovat co nejvíce přídavných 
jmen.  

 
 
Pětilístek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přeji Ti mrazivé, 
ledové, zasněžené, 
sáňkovací, 
koulovací, pečící, 
dárkové, hrací, 
zdobící, dobré, 
šťastné, nejlepší, 
nadílkové Vánoce.  
 

Nela Pelantová, 5.B 

Lucie 

zbožná  svatá 

párala      uklízela  běžela 

 Svatá Lucie noci upije. 

      patronka 

 

Eliška Soukupová, 5.A 

Vánoce 

veselé  šťastné 

sněží           rozbaluje se zdobí se 

 Vánoce jsou nejlepší svátky. 

     stromeček 

 

Jáchym Kvapil, 5.B 
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Předvánoční čas (ve škole) 
 

Vánoční strom na náměstí 
 
Tentokrát se na výzdobě 

vánočního stromu na náměstí 
podíleli žáci 2. třídy, kteří už byli zpět 
ve škole. Moc se jim to povedlo. 😊 

 
 Vánoční výzdoba školy 
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Výzdoba Diakonie Myslibořice 
V této nelehké době se žáci naší školy snažili trošku myslet i na stařenky a 

stařečky, kteří jsou nemocní a nemohou vidět své blízké. Aby neměli vánoční svátky 
smutné, někteří dobrovolníci z naší školy jim namalovali obrázky, které jim snad 
vykouzlily úsměv na tváři.  

I. Skoumalová 

Druhá třída tvoří  

Eliška Kalábová, 2.A 
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  Michal Bajcar, 2.A 

Anita Bartošová, 2.A 
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Projektové dny ve školní družině 
Ve školní družině se uskutečnily dva projektové dny. První s názvem 

„O ježečkovi” proběhl v prvním oddělení. Děti se hravou formou dozvěděly zajímavé 
a užitečné informace o ježcích. K závěru programu pro zopakování informací 
dostali žáci krátký kvíz. Se zapálením se zapojili všichni žáci a odpovídali pomocí 
vyrobených papírových smajlíků. Všichni žáci byli odměněni medailí s obrázkem 
ježka. 
  Na úplný závěr bylo pro děti nachystáno (již trochu očekávané) překvapení. Paní 
lektorka nám přinesla ukázat ježka afrického, kterého chová doma, a vysvětlila nám 
rozdíl mezi volně žijícími ježky u nás a ježkem africkým. Vidět na vlastní oči živého 
ježečka i jeho potravu (moučné červy), bylo pro děti velkým zážitkem. Všichni jsme 
si program moc užili. Děti byly nadšené, plné zážitků a nových vědomostí.  
 

Přikládám i několik informací, jak se zachovat v případě, že naleznete ježka. 
 

Jak poznám, že ježek potřebuje pomoc? 
1. Je-li očividně zraněn nebo je-li nemocný.  
2. Je-li nalezen venku během zimy. 
3. Je-li zachycen v síti či lapen v jiné pasti. 
4. Má-li na podzim nízkou hmotnost. 
5. Jedná-li se o osiřelé mládě. 

 
V případě, že najdete ježka, který potřebuje pomoc, nejlepším řešením je zavolat 
do záchranné stanice. O nalezená zvířata v Moravské Budějovice a okolí se stará 
stanice v Pavlově, kontakt: +420 734 309 798. 
 
Ježek je hmyzožravec, pokud byste ho chtěli nakrmit, pochutná si na kočičí 
konzervě či granulích, na vařeném vajíčku a také na výše zmíněných moučných 
červech, případně i piškotech.  
 

NIKDY ALE NEDÁVEJTE JEŽKŮM MLÉKO! 
 

Druhý projektový den „Vánoční vyrábění z ovčí vlny“ byl určen pro žáky 
čtvrtého oddělení školní družiny. Lektorka nám přiblížila, proč lidé chovají ovce, jaký 
užitek z nich mají, čím se živí, jak se dá vlna zpracovat a jak se dá vlna obarvit. Na 
fotkám nám i ukázala z jakého plemene ovcí pochází vlna, se kterou budou děti 
pracovat. 

 Pod vedením lektorky a vychovatelky vznikly pod rukama dětí nádherné, 
barevné ozdoby z ovčí vlny. Děti zapojily svoji fantazii a vyzkoušely si svoji 
manuální zručnost. 

Domů si děti odnesly originální brož, kterou si samy nazdobily třpytkami, aby se 
jejich brož vyjímala třeba na batohu. Také si vyrobily vlněnou vánoční ozdobu na 
stromeček. Děti si mohly pro své tvoření zvolit jakoukoliv barvu vlny nebo smíchat 
i několik barev dohromady. Všichni tvořili s velkým nadšením. Žáci si mohli vyrobit 
vánoční ozdobu nejen z vlny, ale také z dřevěné hoblinky i papíru.  
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Při tvoření panovala příjemná předvánoční atmosféra. Všichni odcházeli 
domů s pocitem hezky stráveného času ve školní družině.  

Michaela Punčochářová 
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Tvoříme pro radost 
 
Tradiční vánoční dílničky, vzhledem k momentální situaci a nařízením vlády, 

musely probíhat za jiných podmínek než v předchozích letech. V naší školní družině 
podporujeme mezigenerační setkávání a sdílené aktivity, bohužel nyní nelze 
propojit ani žáky z různých ročníků, proto se letošní dílničky uskutečnily samostatně 
v jednotlivých třídách a předání dárečků pro seniory zajistily vychovatelky. Museli 
jsme také oželet předvánoční setkání s rodiči.   

Všechna oddělení se zapojila do tvoření vánočních přáníček pro akci „Děti 
malují seniorům, tentokrát k Vánocům“. Další várku přáníček a také krásné vánoční 
dekorace jsme s žáky přichystali i do Senior hotelu Stern. 

Dalšími aktivitami byla výroba jednoduchého svícínku z dřevěné kulatiny či 
svícnu z větviček jehličnanů, které si děti různě dozdobily a obohatily si je ještě 
navíc i zápichy andílka, zvonečku nebo třeba vánoční komety.  Zajímavou aktivitou, 
která děti velmi zaujala, byla tvorba vlastních sněžítek, kdy si děti do připravených 
skleniček nalepily libovolnou figurku, přidaly třpytky, vodu a hotovo. Jednoduché, 
ale krásné! 

Starší žáci si připravili slané těsto, které obarvili potravinářskými barvami 
a vyrobili z něj ozdobičky a také zápichy. 

I přes nastalá omezení jsme si dílničky všichni užili, děti byly se svých výrobků 
nadšeny a my všichni sdíleli jejich radost. Někteří se chystají vlastní originály 
věnovat svým rodičům nebo prarodičům pod vánoční stromeček. Nadšení ze 
společné činnosti, radost z výrobků a také neutuchající zájem o tuto aktivitu nás 
posunuly zase o kousek dál. 

Zůstáváme v naději, že v příštím roce budeme moci dílničky uskutečnit opět 
tradičně (společně s rodiči nebo i prarodiči dětí) a že přáníčka a další výrobky pro 
potěchu našich seniorů předáme společně s našimi dětmi za doprovodu libých tónů 
nacvičených vánočních koled. 

Pomyslnou třešničkou na závěr byla předvánoční nadílka. Děti dostaly nové hry 
a hračky, které je nadchly natolik, že ani nechtěly odcházet domů. Jistě se už těší, 

až se zase v družině všichni 
sejdou a budou si moci 
s kamarády nových hraček 
a her užít. 

Přejeme všem v novém roce 
2021, ať každý den najdeme 
(i malý) důvod k úsměvu.  
Naším velkým přáním je, 
abychom všichni ve zdraví 
zvládli nastalou situaci a mohli 
se zase potkávat při různých 
akcích. 

 
Vychovatelky ze školní 

družiny 
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Předvánoční čtenářská dílna 
 
Žáci pátých ročníků si před Vánoci ještě užili čtenářskou dílnu. Čtení nás baví, 

protože kdo nečte, nic neví.  
I. Skoumalová 
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Malý koutek zábavy – najdi rozdíly 
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