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Prvňáčci na prohlídce školy 
V úterý 4. 9. 2018 jsem prováděl se svými spolužáky prvňáčky po škole. Začali jsme tak, že 
každý prvňák si vybral svého deváťáka, který ho provede po škole. Prvňáčků bylo méně než 
deváťáků, a tak deváťáci často tvořili dvojice. Když si konečně prvňáčci vybrali svého deváťáka, 
mohli jsme začít. Prohlídka začínala na prvním patře přístavby, kde jsme jim ukázali druhou a 
třetí třídu. Potom jsme šli do přízemí přístavby, kde jsme je provedli a následovali jsme naši 
paní učitelku na druhý stupeň do počítačové, multimediální a hudební učebny. Prošli jsme i 
třídy druhého stupně a prohlídku jsme zakončili ukázkou tělocvičny. Podle výrazu prvňáčků 
usuzuji, že se jim prohlídka líbila. 

David Bárta 
 
 

Provázení prvňáčků po škole 
Dne 4. 9. jsme provázeli prvňáčky po škole a představovali jsme jim učebny, kde se 
následujících devět let budou učit. Hned na začátku na prvňáčky čekalo těžké rozhodnutí, 
jakého deváťáka si vyberou.  Po vytvoření dvojic jsme děti provedli po přístavbě, tělocvičně a 
následně i po hlavní budově. Prvňáčci byli nadšení, dokonce dostali i od některých vyučujících 
sladkost. Myslím si, že provázení se líbilo nejen prvňáčkům, ale i nám deváťákům. S dětmi 
plánujeme i další akce, např. pouštění draků a bobování. 

Nikola Němcová 
 
4. 9. 2018 jsme my, žáci deváté třídy, provázeli prvňáčky po naší škole. 
Paní učitelka Bártová nás přivítala v jejich třídě, kde na nás už děti čekaly. Každý prvňáček si 
vybral deváťáka, se kterým půjde ruku v ruce po škole. Našim novým kamarádům jsme ukázali 
vše. Tělocvičnu, jídelnu, všechny třídy ve škole, sborovnu, dílny i ředitelnu. 
Myslím, že děti si den velmi užily. Doufám, že s nimi strávíme hodně času na dalších 
společných akcích. 

Adéla Baráková 
 
 
 
 

 
 
 



 
Naše první společná školní akce  - Letové ukázky dravých ptáků 

 

 
 
 
 
 

Žáci osmého ročníku pro Vás připravili minikvíz: 
 

Jaký je největší dravec světa? (orel mořský) 
Jaký druh sovy je u nás v ohrožení? (sýček) 

Jaký druh káně je u nás nejrozšířenější?(káně lesní) 
 
 
 
 

1. Jaký dravec žije ve městech?  
           a)poštolka obecná 
           b)káně lesní 
           c)orel velký 
 

2. Kolik je druhů dravců? 
            a) 100 
            b) 270 
            c) 50 
 

3. Kolik let se dožívají dravci? 
            a) 10 
            b) 40 
            c) až 80 

 

4. Kolika let se dožívají sokolovití dravci? 
a)více než 40 let 
b)více než 30 let 
c)více než 20 let 
 
5. Kde žije orel bělohlavý? 
a)v Evropě 
b)v Severní Americe 
c)v Jižní Americe 
 
6. Který z ptáků má dokonalý čich? 
a)kondor krocanovitý 
b)výr velký 
c)sokol stěhovavý 

 
 
 
 
 



 
 
Letové ukázky dravců očima čtvrťáků 

Ve středu jsme byli na hřišti. Byli tam zajímaví ptáci. Nejvíce se mi líbili orli – 
orel bělohlavý a orel mořský. 

        Natálie Kremzová 
 
 
 

Mně se líbilo všechno. Ze všeho nejvíc se mi líbilo, že nám říkali něco o dravcích, 
třeba, že se někteří dožívají 80 let. 

        Kateřina Tylšarová 
 
 
 

Nejvíce se mi líbilo, jak sokol lovil elektronického hraboše a zajíce. Bylo 
to moc zajímavé. Říkali, že létá rychlostí až 200 km za hodinu. O 
napínavou chvilku se postaral orel bělohlavý, protože málem uletěl. 
Ještě se mi líbilo, že sokol si odnesl křepelku za branku a cvičitel za ním  
 
musel utíkat. Největší sranda byla ta, že karanče chodilo vedle pána, 
protože vědělo, že má v kabele maso. Zkrátka, je líný jako já. 

        Petr Paul 
 
 
 

26. 9. jsme byli na dravcích. Líbilo se mi hodně ptáků, ale nejvíc orel 
bělohlavý, protože byl krásný a je symbolem Spojených států amerických. 

        Aleš Marhold 
 
Ve středu 26. 9. Přijela společnost Zayferus a ukazovali nám dravé ptáky, 
třeba orla bělohlavého, poštolku obecnou, a dokonce tam byla i soutěž. 
Ukazovali nám také, jak dravci loví svou kořist. Bylo to tam fakt super. 
Těším se, až k nám přijedou zase. 

        Patrik Fiala 
Zajímavosti ze světa dravců 
 
V České republice žije krahujcovitých sedmadvacet druhů. Ke krahujcovitým patří například 
orli, káně, jestřábi, krahujci a supi. 
 
Sokolovití dravci zabíjí svou kořist klováním do zadní části hlavy. 
 



 
Adapťák 
„Hotel Riviéra, takový starý hotel, v tom budeme spát?“ to byla moje první věta po příjezdu. 
Řekli nám, že první si půjdou vybírat pokoje holky. Jakmile jsem to tam spatřila, řekla jsem si: 
„To má být tříhvězdičkový hotel?“ A navíc jsem se s Míšou domluvila, že budeme na pokoji 
samy a přiřadili k nám Šárku. 
 
1. den – hrůza. Děcka lítaly po chodbě, řvaly tam a já jsem se nudila, protože jsem se k nim 
nechtěla přidat. A jinak program nic moc / kromě té 15 kilometrové procházky/. 
 
2. den – super. Byl super, jinak se to popsat nedá. Při procházce jsme hráli takové dvě hry. 1. 
hra – nesměli jsme říct JO. Kdo to řekl, musel udělat 5 dřepů. Pak večer holky vykoply klukům 
dveře, ale to není podstatné. 
 
3. den jsme hráli hry jenom venku a pak jsme odjeli. 
 
A co jídlo? To za mě Marie dojedla. 

        Barbora Paulíková, 6. třída 
 Adapťák 2018 – 2019 
V Jedovnicích to bylo super! Jídlo, pobyt a prostě všechno tam bylo boží, přestože pan 
provozovatel byl na všecko sám. Procházky byly někdy moc dlouhé, ale dalo se to vydržet. 
Večer, když jsme šli spát, tak nám brali mobily. Tak jsme se s Filipem nemohli bavit lépe, než 
otravovat druhého Filipa. /Oba dva jsou  NEJ kámoši/. Škoda, že jsme tam byli jen tři dny. Byl 
to moc fajn týden a děkujeme paním učitelkám, že nám to tak hezky naplánovaly. 

        Radek Jurák, 6. třída  
 

Adaptační kurz 2018 
V úterý 25. 9. jsme ráno nasedli do autobusu a jeli jsme do Jedovnic. Tam jsme vystoupili před 
rybníkem Olšovec. Naše cesta pokračovala do hotelu Riviéra. Pokoj  číslo 19 jsem měl společně 
s Danem a Tomem. Nebyla tam sprcha – hrůůůza. Společně s ostatními jsme hráli hry, 
abychom se lépe poznali. Večer to bylo dobré, povídali jsme si skoro celou noc. Další den jsme 
si ráno nečistili zuby / zapomněli/. Po obědě jsme šli na procházku. Další noc jsme  hráli do 
půlnoci pexeso. Třetí den jsme už odjížděli. Ani jsme si první den nevybalovali věci, takže jsme 
poslední den neměli vůbec žádnou práci. A pak už po obědě hurá domů. 

        Tomáš Vrána, 6. třída 
 

 
 

Jedovnice    oběd   hry   poznávání  procházka  rozcvička  pozdravy   zábava 
 
 
 



 
Žonglování v tělocvičně - 5. 10. 2018 
 
I když nežongluji, tak si myslím, že žonglování je super věc. Při žonglování je potřeba mít nějaké 
pomůcky např.: Žonglérské kruhy, žonglérské míčky atd. Žonglování není zas tak lehká věc. 
Přijel k nám pán, který se jmenoval Jirka a přijel ze Zlína Lešné. Nejdřív nám předvedl trik 
s provazem, potom nám něco povykládal o tom, jak začínal. Pak nám nechal volno, kdy jsme 
mohli vyzkoušet vše, co nám přivezl. 

                                                                                            Lukáš Kolář - 5.tř. 
 

Žonglování ve školní tělocvičně bylo zajímavé tím, že pán, který to všechno dělal, uměl tak 
zajímavé věci, které by se jen tak někdo nenaučil. Představoval: Žonglování, jízdu na mini kole, 
triky s kruhy a hlavně na tom kole s jedním kolem. Na konec jsme si mohli všechno vyzkoušet a 
navíc jsme na to měli hodně času. Byl milý, protože měl trpělivost mě naučit žonglovat. 
Celkově to byla zábava. 

                                                                                                               Kristýna Machalová - 5.tř.  
 

V pátek 5. 10. bylo u nás ve škole „ŽONGLOVÁNÍ“. Pán, který nás všechny bavil, se jmenoval 
Jirka. Ukazoval nám různé triky. Například: házení míčky, kroužky, kuželkami, šátky. Chození na 
chůdách, šlapání na dvoukole, na malém kole, na šlapátkách, na jednokolce. Všechno jsme si 
mohli také vyzkoušet. Moc se mi to líbilo, jsem moc spokojená. 

        Natálie Kremzová, 4. třída 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Anglické divadlo 
Ve středu 3. 10. jsme byli na pohádce A 
silly bear. Moc se mi líbila, protože byla 
legrační. Vystupovala tam liška, medvěd 
a farmář Johny. Ale nelíbilo se mi, že jsme 
seděli skoro vzadu a špatně jsme viděli. 

 Natálie Bozděchová 
 
 
A silly bear 
Nám se divadlo líbilo. Jmenovalo se A silly 
bear, což v překladu znamená hloupý 
medvěd. Kromě medvěda tam 
vystupovala vychytralá liška a ještě 
vychytralejší farmář John. Hloupý 
medvěd jim vždycky naletěl a oni ho 
lehce obelstili. Nakonec mu naložili pár 
pěkných na záda. A v čem byl hlavní 
smysl? Že medvěd byl líný a bez práce 
nejsou koláče. /Spíš to bylo tak, že ho 
oklamali a nakonec ho ještě zbili/. 

      
  Žáci 4. ročníku 

Anglické divadlo v Bučovicích 
 

Ve středu 3. 10. 2018 se naše škola zúčastnila divadelního představení v Bučovicích. Tohoto 
představení se zúčastnil první i druhý stupeň naší školy. Nebylo to klasické divadelní 
představení, na které jsme zvyklí, ale bylo v anglickém jazyce. 
Žáci prvního stupně odjížděli autobusem od školy se svými třídními učiteli  a žáci druhého 
stupně jeli společně vlakem v doprovodu p. uč. Stavělíkové a p. uč. Posoldy. 
Divadelní představení pro druhý stupeň se jmenovalo Jack and Joe. Příběh byl o dvou bratrech 
Jackovi a Joeovi, kteří se jednoho krásného dne vydali do lesa. Jack našel houbu, o které 
nevěděl, že je jedovatá a snědl ji. Jeho bratr Joe se mu snažil pomoci a rychle běžel do města 
pro pomoc. Tam musel překonat spoustu překážek a složitých situací. Joeovi se podaří bratra 
zachránit. 
Příběh končí šťastně a mně i spolužákům se představení líbilo. 
 

T. Nováková, 7.A 
 
 



Drakiáda 
 

  
 

Pouštění draků s prvňáčky se mi moc líbilo. Všechny děti se těšily, až sestaví své draky a 
dostanou je do vzduchu. Cestou ze školy na pole jsme si s dětmi povídali. Když jsme byli na 
místě, děti rozdělaly své draky a následně s naší pomocí složily. Všechny děti si pouštění draků 
užily a my, deváťáci ,také. Těšíme se na další společné akce. 

Baráková Adéla, 9. třída 
 
Pouštění draků s prvňáčky se mi moc líbilo. Bylo to příjemné, děti byly aktivní, milé a moc se 
jim to líbilo. Každý do dvojice dostal jednoho prvňáčka a měl ho hlídat a pomáhat mu se 
sestavením a pouštěním draka. Já byla s Helčou a s malou Nelinkou, vesele běhala a chytala 
draka. Akce byla hezká a mohla by se nějaká taková opakovat. 

Kociolková Zuzana, 9. třída 
 

 
 
 
 



 
Deváťáci si vybírají budoucí povolání, a proto navštívili úřad práce a veletrh škol. 
 
Úřad práce 
Dne 12. 10. 2018 jsme navštívili Úřad práce ve Vyškově. Pán nám vykládal o důležitosti volby 
budoucího povolání. Ukazoval nám loňské přijetí žáků na různých školách v okolí Brno – 
Vyškov. Ptal se nás na vlastní volbu střední školy a profesi rodičů. Samozřejmě nesměla chybět 
přestávka, o které jsme dostali povolení najít a vyhledat si v seznamu prací budoucí povolání. 
Každý si své našel a zjistil velmi důležité poznatky k tomu, co by rád dělal. Nakonec jsme dostali 
zkouškové testy a nikomu nevyšlo povolání, které chtěl.  
Docela se mi to líbilo. 

Zuzana Kociolková 
 
Veletrh vzdělávání 
Ve čtvrtek 19. 10. jsme se jeli podívat na Veletrh vzdělávání do Vyškova. Já osobně jsem si 
vybral dvě školy, na které jsem se chtěl jít podívat: SŠZe Přerov a SOU  Sochorova Vyškov. 
Zajímal mě obor agropodnikání. Při příchodu na stánek SŠZe Přerov jsem byl trochu nervózní, a 
tak jsem se nezeptal na všechny informace. Přerov se mi líbil víc než Vyškov, jelikož zástupci 
školy opravdu věděli, co má škola za možnosti a prostředky. Vyškov se mi jako škola moc nelíbí 
už jenom podle složité budovy a taky nám pán, který byl u jejich stánku, moc informací 
nepodal. Myslím si, že každý jsme si tam nějakou školu našli. 

M. Pavéska 
 
 
Ve čtvrtek minulého týdne jsem s panem učitelem Kupkou a svými spolužáky navštívil veletrh 
vzdělávání. Velmi mě překvapilo, že tam byla i škola, na kterou se chci hlásit. A to je SŠTE Brno, 
obor elektrotechnik. Pán, který tuto školu prezentoval, mi všechno hezky popsal, a tak mám o 
škole hodně informací. Druhá škola, na kterou se chci hlásit, je Gymnázium Bučovice. Ta tam 
byla také a rovněž o ní mám spoustu informací. 
Veletrh byl pro mne velmi užitečný. 

D. Bárta 
 

Minulý týden ve čtvrtek jsme jeli na Veletrh vzdělávání do Vyškova. Školy s obory, na které 
bych se chtěla hlásit, zde nebyly, proto jsem se dívala na obor ekologie a životní prostředí 
v Rajhradě. Tuhle školu prezentoval velmi milý pán, o kterém jsem zjistila, že je učitel biologie. 
Dozvěděla jsem se, že ekologové jezdí každý rok různě po Evropě na ekologické farmy a příští 
rok pojedou do Španělska. Škola vypadá velmi zajímavě. 

M. Učňová 


