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Školní rok uběhl jako voda, už se těšíme na prázdniny……..

Žáci 8. ročníku navštívili Úřad práce ve Vyškově
Dne 28.4. jsme se vydali autobusem do Vyškova na úřad práce. Dozvěděli jsme se tam
spoustu zajímavých věcí o středních školách, o povolání a také o úřadu práce. Vyhledávali
jsme si různé informace o povolání a také jsme zhlédli zajímavý film. Myslím si, že jsme
se dozvěděli spoustu věcí a budou nám někdy určitě užitečné. Na úřadu práce se nám moc
líbilo.

Ivana Bílková, 8.B

V rámci projektu Moje volba, moje povolání se uskutečnila beseda o povolání.
Přijeli dva učitelé ze strojírenských škol a povídali, co jaký obor na jejich školách obnáší.
Donesli nám ukázky toho, co jejich žáci vyrobili – různé věci z kovů. Potom nám dali
kufříky, v nichž byly všelijaké skládačky – dokonce jsme si mohli postavit i pistoli ☺
Besedu jsme zakončili předáním drobných dárků od žáků. Myslím, že tato beseda byla
rozhodně lepší než obyčejná výuka.

Lucie Jedličková, 8.B



Rok 2011 byl vyhlášen Organizací spojených národů Mezinárodním rokem lesů

Čtvrťáci se v pátek 27. května vypravili na akci: Den s Lesy ČR

Před exkurzí si v hodině informatiky vytvořili pozvánku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka
Den s lesy ČR
Místo konáni: Jitřenka Bučovice
termín: 27. 5. 2011
doprava: zajištěna autobusem
čas: 8 00-12 00 hod
program: slavnostní zahájení trubači, ukázky kynologie, myslivosti, práce v lese,
soutěže.

Občerstveni zajištěno
TĚŠIME SE NA VAS

Jaroslav Potočiar, 4.třída

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co nejvíce žáky zaujalo: poznávání dřevin a rostlin skákání v pytli

skládání listů házení míčků na medvěda norování lišek poznávání stop

střelnice skládání zvířat z dřevěných kostek poznávání ptáků

Nejvíce se mi líbily hry: puzzle, házení míčků na medvěda, poznávání
hmat. ( Matěj )

Nejvíc se mi líbily hry : norování lišky , skládání kostek a puzzle. ( Denisa )

Nejvíc se mi líbily hry: puzzle, střílení, hmat, nora s liškou. ( Robin )



Dětský den

Na Den dětí připravili učitelé pro žáky 2. stupně soutěžní dopoledne na
Střelnici. Soutěžilo se ve 12 disciplinách. Vítěz každé třídy získal sladkou
odměnu. Na závěr byli vyhlášeni tři nejlepší „borci“ ze školy.

Vítězové jednotlivých tříd

6.A Vojtěch Kilián

6.B Filip Hanák

7.A David Kopřiva

7.B Karel Mlčoch

8.A Adam Hanák

8.B Dan Vodička

Nejlepší borci ze školy:
1.David Kopřiva 7.A, 2.Jakub Frank 7.A, 3.Adam Hanák 8.A

Dobré soutěže vydařený den Bylo to super

Nejlepší byla střelba ze vzduchovky

Nejvíc se mi líbilo: běh v tričku, guláš hod na plechovky

Jsem rád, že se na 1. místě umístil kluk z naší třídy

Byl to výborný den, kde jsme si zahráli spoustu her a aktivit. Moc se mi
nelíbil trojnohý běh. Kamarádka mě za sebou doslova táhla a přiškrtila
mi nohu. I přesto bych si chtěla tento den zopakovat i příští rok.

Dětský den na Střelnici se mi moc líbil. Hry byly dobré. Nejvíce mě
bavila hra guláš a vzduchovka. Moc se mi nelíbila soutěž na hmat, kde
mi dávali na ruku umělého pavouka.

třída 7.A



Deváťáci vyrazili na Pálavu

Na výletě jsme byli dva dny a to 7. - 8. června. Letos jsme se vydali na školní výlet na
Pálavu. Ubytovali jsme se v auto campu Free Star. Polovina třídy se šla podívat na
Dívčí hrady a druhá polovina hrála volejbal a někdo chytal ryby. Večer jsme grilovali
a bavili se. Byl to zajímavý a krásný výlet.

Čtvrťáci a druháci se vydali za zvířaty - ZOO Olomouc

Ve čtvrtek 9. 6. 2011 naše 4. třída jela do ZOO
Olomouc. Bylo tam plno zvířat. Mně se tam
nejvíce líbili vlci se štěnátky, ale vlastně se mi
tam líbilo všechno. Můj největší zážitek byl, že
jsme viděli geparda ve volném výběhu, on tam
měl balony a jeden byl rozkousaný. A ještě se
mi tam líbily surikaty. Největší škoda byla, že
jsme neviděli medvědy a lvy. Dále jsme tam
viděli šimpanze, gorily, soby,bizony, žirafy,

hady a pavouky. Nejlepší bylo bludiště, my jsme tam museli prolézat na druhou stranu.
Nelíbilo se mi, že pršelo a bylo škaredě. Výborná byla cesta autobusem, zpívali jsme
písničky, a tak nám cesta uběhla velmi rychle.

Andrea Chadrabová, 4.tř.

Páťáci spolu se třeťáky poznali kouzlo divokého západu

Co se žákům líbilo?
Představení s koňmi a spolupráce koně, jezdce a dravce.
Pistolník a Zoro s bičem.
Vystoupení Indiána s mustangy.
Salon Open
Představení se zbraněmi.



Šesťáci jeli objevovat Prahu
7. a 8. června jsme jeli s p. uč. Louckým a s p. uč. Fackovou na výlet do Prahy. Tam i zpátky
jsme jeli vlakem, ale po městě jme jezdili metrem a
tramvají. Ubytováni jsme byli v hostelu Klamovka.
Jedním z největších zážitků byla prohlídka Švandova
divadla, kde nás syn p. uč. Louckého provedl zákulisím,
maskérnou a jinými místy divadla. Nádherná byla i
večerní osvětlená Praha s Karlovým mostem a
Pražským hradem. Na hradě jsme viděli i velké polední
střídání stráží. Bylo tady ale hodně lidí. Dále jsme
navštívili Národní technické muzeum, Petřínskou
rozhlednu se zrcadlovým bludištěm,Václavské náměstí
atd.
I když byl výlet vcelku náročný, líbil se mi a doufám, že se do Prahy se třídou ještě někdy
podívám.

Veronika Kazimírová, 6.tř

V úterý 7. 6. jsme se třídou jeli do Prahy. Já jsem vstával ve 4 hodiny ráno, potom jsem snídal a
jel na nádraží. Tam jsem se setkal s kamarády. Za chvíli přijel vlak, kterým jsme jeli do Brna na
hlavní nádraží. V Brně jsme přestoupili do rychlíku. Cesta trvala velmi dlouho, a proto všichni
dělali hlouposti. Vystoupili jsme v Praze, šli jsme do hostelu, kde jsme se ubytovali. Náš pokoj
byl hezčí, než jsme si ho představovali. V Praze jsme navštívili Pražský hrad, Václavské náměstí,
Národní technické muzeum, Karlův most, Petřín, Orloj, Národní divadlo, Švandovo divadlo. Po
Praze jsme chodili i v noci, a to už jsme byli unavení.

Jan Kulíšek, 6tř.
Sedmáci a osmáci poznávali krásy Lednicko-valtického areálu

Jako každý rok nám paní učitelky domluvily školní výlet.
Letos jsme měli jet do Lednicko-valtického areálu. Odjeli
jsme z Brankovic vlakem a přestupovali jsme v Brně a
v Břeclavi. Ve Valticích jsme měli rozchod a pak už
přišla ta dlouhá 12 kilometrová trasa… Samozřejmě se
nám nechtělo, ale cesta celkem rychle uběhla.
Zastavovali jsme se u jednotlivých památek, fotili jsme
se a povídali si. Byli jsme celkem unaveni, ale jakmile
jsme došli do ubytovny, hned jsme ožili. Odpoledne jsme
se šli projít do zámecké zahrady. Bylo to tam nádherné!

Samé palmy a okrasné květiny. Večer jsme šli na večeři a potom i na kuželky. Ty se mi asi líbily
ze všeho nejvíc. Bylo to sice trošku těžké, ale druhou třídu jsme skoro o 30 bodů porazili. Do
večerky jsme doslova „blbli“. Druhý den mě moc nezaujala snídaně, na kterou byla rybí
pomazánka. Dostali jsme balíček na oběd a zabalili jsme si věci. Šli jsme zpátky do zámeckého
parku a navštívili skleník spolu s akváriem s neznámými, ale krásnými rybami. Pluli jsme lodí a
fotografovali si malé kačenky a staré krásné stromy. Zase jsme šli kousek pěšky a jeli vlakem
domů. Výlet se nám hodně líbil a počasí se také vydařilo. Moc bychom chtěli jet příště na
podobný.

Kristina Procházková, 7.A



8. A na brigádě
Abychom mohli uhradit školné našemu „adoptovanému dítěti“ z Keni, museli jsme

vyrazit za výdělkem. Ještě štěstí, že máme ve třídě Lucku, která nám domluvila brigádu u
svého taťky. V pondělí 13. 6. jsme hned po škole naskákali na korbu auta a pan Hladký
nás zavezl do areálu bývalého JZD. Přes různé překážky jsme vyšplhali na půdu, kde
ležely tři ohromné hromady sena. A náš úkol? Seno musí pryč. Dolů s ním. No, to bude
fuška.
A také byla. Prach, špína, mozoly…… Ale podařilo se nám polovinu zvládnout. Na
druhou půlku půjdeme zase jindy.

Všechno by bylo O.K., kdyby někteří kluci z naší třídy nebyli podrazáci a na brigádu se
nevykašlali. Jsou vysocí, silní, mohli pořádně zamakat a zatím se flákali u kamarádů, u
počítačů a v posteli. Za to od nás dostávají „ palec dolů“.

Holky z 8. A

Pozvánka na prázdniny

Archeoskanzen Modrá

www.archeoskanzen.cz

6. 8. 2011

Den medu a medoviny + Folk-folklórní večer

12.- 14. 8. 2011

Veligrad 2011 – historické bitvy

Buchlov
www.hrad-buchlov.cz

09. 07. 2011 - 10. 07. 2011 začátek od 10:00

Buchlovské kování

Ranč Kostelany

www.kostelany.cz

9. 7. 2011

Americký den nezávislosti

13. 8. 2011

Noční koňská show
Největší koňská show pod širým nebem.




