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Zazpívej, slavíčku 
V  úterý  10. 4. 2018 proběhlo školní kolo soutěže  Zazpívej, slavíčku. Soutěžit přišlo celkem 32 
soutěžících. Každý z nich si připravil lidovou píseň a musel ji zazpívat tzv. a capella, což znamená bez 
doprovodu. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. 1. kategorie – žáci 1. – 3. ročníku měla nejpočetnější 
zastoupení. 2. kategorii tvořili žáci 4. a 5. ročníku. Největší konkurence byla v kategorii třetí, protože 
tady proti sobě stáli zpěváci z celého druhého stupně.  4. kategorie patřila duetům. 
A jaký byl verdikt odborné poroty? Rozhodování nebylo jednoduché. Všichni soutěžící byli šikovní a 
snažili se podat co nejlepší výkon. Ale soutěž je soutěž a nemohou vyhrát všichni. Tady jsou výsledky 
školního kola: 

 
1. Kategorie  

1. Místo – Karolína Pešlová    Lítala si laštověnka 

2. Místo – Adéla Štefková                Šla Nanynka do zelí 

              Dominik Křížka                                                 Jak ten ptáček 

3. Místo – Ema Půčková                           Černé oči 

  Natálie Kremzová                                             Beskyde, Beskyde 

        

         

2. Kategorie 

1. Místo – Anna Křížková                           Ej, padá, padá 

2. Místo – Barbora Paulíková    Stojí hruška 

3. Místo – Marie Priesterrathová                                    Mamko moja, mamko 

 

3. Kategorie  

1. Místo – Klára Paulíková    Keď som išla 

2. Místo – Adéla Mazuchová                               Vodička z bystrého 

3. Místo – Soňa Filípková                                                  Teče, voda teče 

              Martin Brňák                                                     V Mistríně na dolině 

              Magdalena Učňová                                          To ta Helpa 

4. Kategorie – dueta 

1. Místo – Klára a Barbora Paulíkovy                         Před našem je zahrádečka 

Vybraní soutěžící postupili do okrskového kola, které proběhlo ve čtvrtek 19. 4. 2018 v DDM 
v Bučovicích.  

 



Vítězové okrskového kola soutěže Zazpívej, slavíčku:  
1. Kategorie: 
2. Místo – Dominik Křížka 

3. Místo – Adéla Štefková 

2. Kategorie: 
         1. Místo – Barbora Paulíková 
         2. Místo – Anna Křížková 
3.  Kategorie: 
          2. Místo – Klára Paulíková 
4. Kategorie: 
          3. Místo – Klára Paulíková, Barbora Paulíková 
 
Výsledky okresního kola  - 10. 5. 2018 v Katolickém domě v Bučovicích 
2. Kategorie: 
            1. Místo – Barbora Paulíková 
3. Kategorie: 
             2. Místo – Klára Paulíková 
4. Kategorie: 
             3. Místo – Klára Paulíková, Barbora Paulíková 
 
Všem vítězům gratulujeme 
 
 

Akce 5. třídy 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Barevný týden 
V týdnu od 23. – 27. 4. proběhla na naší škole akce - Barevný týden. Tentokrát jste nás mohli spatřit 
v národních barvách – bílé, modré, červené. Tímto jsme si připomněli 100. výročí vzniku 
Československa. Hodnotilo se barevné oblečení a doplněk, každý mohl získat čtyři body. A kdo se stal 
vítězem? Na 1. stupni 5. třída a na 2. stupni třída 6. B. Žáci vítězných tříd si pochutnali na 
čokoládovém dortu. 

 
Florbalový turnaj 
Den před státním svátkem jsme si zpříjemnili florbalovým turnajem. Utkali se mezi sebou žáci 6. – 7. 
tříd a žáci 8. – 9. tříd. V první skupině zvítězila 7. A a ve druhé skupině 9. B. Nejlepším střelcem se stal 
Jan Vepřek z 9. B. 
 
 
Divadelní představení Deník Anne Frankové očima deváťáků – 11. 5. 2018 
 
Divadlo se mi líbilo, herci měli velmi těžký úkol a zvládli ho na výbornou. A velice si uvědomuji, jak 
těžké bylo sehrát představení, které se odehrává v jedné místnosti. Mnozí diváci se zdáli znudění, ale 
já byl z představení nadšený. Loutce Anne Frankové herci doslova vdechli život. 

         Martin Paška, 9. A 
 
Na mě divadlo působilo dost depresivně a pro herce muselo být ztvárnění příběhu náročné. 

         Martin Brňák, 9. A 
 
Nemám ráda, když více postav hraje jednu roli. Měli tam panenku, nejspíš ze dřeva, která působila 
takovým strašidelným dojmem. 

         Sabina Procházková, 9. A 
 
Zajímavé podání trochu oživilo tento smutný příběh, ale i přesto se mi to zdálo nudné. 

         Tomáš Slezáček, 9. A 
 
Bylo zajímavé vidět život židovské rodiny za války. Anně po celou dobu pobytu v úkrytu pomáhala 
dobrá nálada. Výlet se povedl, aspoň na chvíli jsme opustili školu a vzdělávali se jiným způsobem. 

         Michaela Pelcová, 9. B 
 
Divadlo se mi nelíbilo, celý děj byl zahraný až příliš lehkomyslně a zlehčoval situaci. Nepřijde mi 
vhodné popisovat tak vážnou situaci směšnými scénami. 

     Patricie Latioková, 9. B 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Školní výlety 

 
Žáci 7. A se vydali prozkoumat Moravské Kopanice 

 
 

 
V pátek 25. 5. 2018 jsme jeli na školní výlet do obce Žítková. Museli jsme vstát brzy, abychom výlet 
zvládli. Celkově jsme ušli 17 km. Viděli jsme dům poslední žítkovské bohyně a krásnou přírodu. Cesta 
byla pěkná, ale někdy jsme šli po rozbahněných cestách, které dost klouzaly, takže někdo i spadl. Byli 
jsme i na kopci, který měřil více jak 500 m n. m a byl z něho dobrý výhled na obec. Ke konci výletu 
začalo silně pršet. Domů jsme se vrátili kolem 19.00. Výlet byl velmi zajímavý, ale taky unavující. Výlet 
se mi líbil. 

F. Šťastný, 7. A 
 
 
 

Žáci 8. A zamířili k našim nejbližším sousedům – poznávali Bratislavu 
 

Dne 25. 5. 2018 jsme se já, a moje třída 8. A, vydali na školní výlet do Bratislavy, což je hlavní město 
Slovenska. Ráno kolem páté hodiny jsme se sešli na vlakovém nádraží v Brankovicích a společně jsme 
přijeli do Brna. Tam jsme přestoupili na rychlík do Bratislavy. Cesta byla dlouhá, ale čekání nám 
zkrátilo poslouchání písniček a jídelní vůz. Když jsme konečně dorazili na místo, nebylo zrovna moc 
hezké počasí, pršelo.  Ničeho jsme se nebáli a vydali jsme se projít po zahradách za Bratislavským 
hradem. Posléze jsme navštívili samotný hrad, ve kterém byla na každém poschodí nějaká zajímavá 
výstava ke stému výročí Československa. Mě osobně nejvíce zaujala výstava o tehdejší slovenské 
domácnosti a o uniformách hasičů. Dá se říci, že jsme prošli celý hrad. Rozhodně si každý nějakou 
zajímavou informaci odnesl s sebou. Když jsme vyšli ven z hradu, počasí bylo jako vyměněné, což bylo 
dobře. Využili jsme situace a vydali se na rozhlednu UFO, která mě ohromila nejvíce z celého výletu. 
Můžu říct, že jsme byli všichni úplně vedle z toho krásného rozhledu. Po návštěvě rozhledny jsme se 
rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina se vydala do kina a druhá se vydala na cestu kolem Dunaje. Ke 
konci výletu jsme měli rozchod v obchodním domě Aupark. Nikdo se nevrátil s prázdnou a pak se 
mohlo vyrazit rovnou domů. Výlet byl úžasný, moc se mi líbil a jsem ráda, že jsem  tento výlet zažila se 
svou skvělou třídou 8. A. 

Z. Kociolková 
 
 



 
Společný výlet šesťáků 
V pondělí  - 4. 6. 2018 jsme vyjeli do Kroměříže. Šli jsme se podívat do Květné zahrady. Tady jsme si 
vytvořili trojice a společně jsme plnili úkoly z pracovního listu. Za správné odpovědi jsme dostali na 
Jahodovém vršku sladkou jahodu.  Odtud jsme se pak přesunuli na náměstí. Tady jsme hledali různé 
objekty, ve kterých jsme dostali razítko do soutěžní kartičky. Za 6 nasbíraných razítek jsme obdrželi 
pamětní minci. Na závěr jsme si vyzkoušeli, jaké to je v zrcadlovém bludišti. Docela zábavné, spousta 
legrace, ale někomu se může udělat i špatně z mnoha odrazů v zrcadlech. 

      Lucie Musilová, 6. A 
- Jeli jsme do Kroměříže 

- Květná zahrada byla moc pěkná 

- Hráli jsme tam vědomostní hru 

- Měli jsme rozchod na náměstí 

- Hledali jsme památky a dostávali razítka 

- Bloudili jsme v zrcadlovém bludišti 

- Bylo to super!!!! 

Jakub Kolář, 6. A 
 
 
 

9. A na výletě 
Dne 5. 6. 2018 jsme my, žáci 9. A, vyrazili na školní výlet do Kyjova. Sešli jsme se v 9 hodin na 
vlakovém nádraží, potom jsme sedli do vlaku a za pár minut jsme byli na místě. Po příjezdu jsme šli na 
náměstí, kde jsme měli cca hodinovou anketu. Prohlídli jsme si památky Kyjova a poté jsme si šli 
zahrát bowling. Za ty dvě hodiny hraní nám pěkně vyhládlo, a proto nám pan učitel dal rozchod na 
oběd. Okolo třetí hodiny nám přijel vlak, kterým jsme odjeli domů a tím náš výlet, který jsme si velmi 
užili, skončil. 

     Eva Pišanová, Klára Jedličková, 9. A 
 

 
Výlet 9. B – 14. 6. 2018 
Ráno v 7:20 jsme vyrazili vlakem do Brna. Napřed jsme dostali ve Vaňkovce chvíli rozchod. 
Následovala prohlídka podzemí pod Zelným trhem. Trasa nebyla příliš dlouhá, ale od průvodkyně, 
která se zastavovala v každé místnosti, jsme se dozvěděli spoustu informací. Odpolední program se 
skládal z návštěvy Laser game. Hráli jsme dvě kola po 10 minutách. Byla to zábava. Pak jsme přišli do 
Velkého Špalíčku a koupili jsme si lístek na film podle vlastního výběru. Domů jsme se vrátili krátce 
před sedmou. Výlet jsme si užili. 

      Patricie Latioková, 9. B 
 
 
 

 
 



Nocování prvňáčků 

Dne 31. 5. se odpoledne sešli ve škole dva 
vybraní deváťáci společně s 1. A, abychom 
zahájili jejich první nocování. Prvňáčci si 
vybalili své spacáky, kluci si říkali vtipy, 
mezitím co si holky dělaly náramky a 
náhrdelníky z korálků. Okolo šesté hodiny 
jsme šli na fotbalové hřiště, kde jsme hráli 
spoustu her. Soutěžilo se jak za jednotlivce, 
tak za skupiny, aby se pomalu učili 
spolupracovat. Pak jsme se přesunuli do 
tělocvičny, kde nás čekala velká opičí dráha.  
Uřícení a nadšení prvňáčci se šli převléknout, 
abychom mohli jít konečně opékat špekáčky! 
U ohně jsme si povídali, hledali klacky na 
špekáčky a zkoumali přírodu. Až jsme se 
dostatečně zasytili, utíkali jsme do školy na 
večerní pohádku. Někteří vytrvalci usnuli až 
po dvanácté hodině večerní, někteří to 
zabalili už v deset. Ráno jsme se umyli, 
nasnídali a rozdali si medaile – za vítěze opičí 
dráhy, vítěze nejrychlejšího běžce, za 

největšího čuníka a nakonec památeční absolventské medaile za 1. školní nocování.  
Prvňáčci byli skvělí, velice talentovaní a hodní. Jsme rádi, že jejich první a naše poslední nocování 
proběhlo tak úspěšně.  

Sabina Procházková, Jan Vepřek, IX. A 
 

 
Dětský den u páťáků 
Na dětský den jsme měli vyučování naruby. První hodina byla čeština. Tu jsem měla já, Justýna a Jirka. 
Hráli jsme šibenici na vyjmenovaná slova. 
Druhá hodina byla matika, kterou měla Křístelová, Pantůčková, Galek a Jurák. Tam jsme hráli hru, kde 
jsme museli hledat příklady a pak je vypočítat. Taky to bylo super.  Pak byl zeměpis, tam jsme psali 
test a pak jsme šli do obchodu. Ale nejvíc mě bavil svět práce. Mohli jsme si tam kreslit to, co jsme 
chtěli. Byla tam paní učitelka Pešlová, Procházková a Paulíková.  A poslední hodina bylo čtení, tam 
jsme hledali v textu. 
Není lehké mít na starost naši třídu. 

J. Vojtková 
 

 
 
 
 
 



Na dětský den jsme měli vyučování naruby. Jako první hodinu jsme měli češtinu. Měla nás paní 
učitelka Julie Vojtková, Justýna Jirková a Jirka Červinka. Druhá hodina byla matematika, kterou měla 
paní učitelka Pantůčková, Křístelová, Jurák a Galek. Pak jsme měli zeměpis, ve kterém jsme psali test, 
ze kterého jsem dostala jedničku. V zeměpise jsme šli taky ven a do obchodu. Venku jsme byli i ve 
světu práce, ve kterém jsme kreslili na chodník. Svět práce jsem učila já, Míša Procházková a Barča 
Paulíková. Po světu práce jsme museli jít hned na oběd a po obědě jsme měli čtení. Ve čtení jsme 
hledali slova v textu. A taky jsme hráli šibenici. 

M. Pešlová 
 
Den dětí 
Dne 1. 6. 2018 se žáci naší školy zúčastnili sportovního dne. Soutěžilo se v různých disciplínách – hod 
vajíčkem, skákání přes lano, hod vlaštovkou. Naše netradiční stanoviště nahradila disciplíny našich 
sportovců z olympijských her. Soutěže pro nás připravili učitelé a žáci devátého ročníku. Na závěr jsme 
si zahráli společnou hru i s deváťáky  - Ponožkové pexeso. Nejlepším soutěžním týmem byla třída 8. A, 
na druhém místě skončila 8. B a třetí příčku obsadila třída 6. B. Ve společné hře se soutěžilo o meloun, 
ten získala třída 6. B. Celý den si všichni moc užili a těšíme se na další.  

 

 
 
 

 



Projektový den očima našich žáků 
Film 
Já osobně jsem se přihlásil do skupiny FILM. Dozvěděli jsme se nové věci o českých hercích, hádali 
jsme, jaká hláška ke kterému filmu patří. Podle scénáře jsme hráli kousek pohádky. Závěrem jsme 
malovali plakát k českému filmu. Den byl příjemný, určitě lepší než sedět v lavicích. 
Věda 
Vyráběli jsme padáky, které potom létaly ze schodiště školy. Dělali jsme letadélka a různé formy na 
bubliny. Venku byly závody v pouštění letadélek a foukání bublin. Celý den se mi moc líbil. 
Sport 
První dvě hodiny jsme dělali referát na téma – úspěchy na olympiádách. Pak jsme si mohli vyzkoušet 
různé výzvy – s balonem, švihadlem, skákání gumy. Já jsem to měla za chvíli hotové, tak jsem se šla 
podívat na ostatní skupiny. Někde jsem si dala nudle s mákem, jinde jsem si udělala filmový kvíz. 
Celkem se to povedlo, ale smíchat děcka od 1. – 9. třídy nebyl dobrý nápad. 
Obchod a řemesla 
První dvě hodiny jsme hráli KUFR, pak jsme sledovali reklamy, které byly natočeny v době 1. republiky. 
Přišly mi velmi chytře a chytlavě vymyšlené. Nakonec jsme si kreslili vlastní koloniál. 
Móda 
Na začátku jsme si pustili krátkou ukázku módní přehlídky z Brna. Pak se děvčata převlékla do 
dobových šatů. Já – jako jediný kluk jsem navrhoval košile, šaty, tepláky atd. Později přišla vizážistka, 
která dívky nalíčila. Nakonec jsme se v dobových oblecích všichni vyfotili. 
Školství 
První hodina začala zajímavě, zkoušeli jsme si psát brkem a inkoustem. Pak jsme se dívali na film 
Škola, základ života. Film byl hlavně pro malé děti nudný, tudíž děti zlobily a neustále se vrtěly. Také 
jsme zkoušeli klečet na hrachu a dřevěných polínkách. Pak jsme vyhledávali informace ohledně 
školství. 
Hudba 
Zpívali jsme, dělali jsme plakáty k hudebním skupinám, zpracovávali jsme různé hudební žánry. 
Kuchyně 
Nejprve jsme sestavovali text s charakteristikou měšťanské a dělnické kuchyně. Pak jsme dokreslovali 
do předem připravených kulis vybavení kuchyně. O přestávce jsme ochutnali buchty upečené podle 
starých receptů a k pití jsme měli meltu.  Připravovali jsme těsto na nudle, váleli jsme, mleli mák a 
strouhanku, tloukli koření v hmoždíři. Výsledkem naší práce byl typický pokrm dělnické kuchyně – 
nudle s mákem. Všichni jsme si pochutnali.  A chcete vědět, z kolika vajec jsme nudle uváleli? Bylo jich 
přesně 28. 
Umění 
Během dne jsme dělali spoustu věcí. Soutěže, křížovky, kreslení, malování na sklo, barvení triček, 
sochařství. Měli jsme vyrobit českého lva, což nebyl jednoduchý úkol. Vítězná skupina dostala dort. Já 
jsem nevyhrál, ale kus dortu se na mě také dostalo. 
Politika 
Dostali jsme portréty prezidentů, které jsme následně v polovině ustřihli a dokreslovali. Ustřiženou 
část jsme použili jako předlohu. Některé výtvory se mladším dětem moc nepovedly, a tak jsme je my 
starší v poslední hodině upravovali. Ještě zbývá dopsat popisky a dodělat zbytek pexesa. 
Zdraví 
Aktivity byly zajímavé. Hlavní naší prací bylo vyrobit osu a na ni vyznačit různé věci, které k tématu 
zdravotnictví patří. Byl to zajímavý, příjemný a naučný den. 



 
 
Projektový den - fotogalerie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


