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 Kronika  školního  roku  2017/2018  vzniká  po  mnoha  letech  bez  naší  kronikářky.  Autorka

předchozích ročníků, naše milá kolegyně Alena Khazalová, odešla do důchodu a nám nezbylo nic

jiného, než se rozdělit o všechny její funkce, které doposud ve škole bezvadně plnila. Vzhledem

k jejich počtu budeme asi ještě nějaký čas přemýšlet, kdy to všechno proboha stíhala.

Závěr každého měsíce je věnován citátům z plánu práce – dokumentu, který každý týden řídí

kroky učitelů, ať se jim to líbí či nikoliv.

Září je měsíc příprav a to, jak bude probíhat zbytek školního roku. Pro šesťáky tedy určitě. Ocitli

se v nové třídě, nově a druhém stupni, kde se na ně najedou sletí víc učitelů, než by čekali, že jich a 

škole je. Proto se právě hned v září vydávají na adaptační kurz, kde se mají seznámit se svými 

novými spolužáky, třídními učiteli a částí těch, kteří se o ně budou dál starat, bude-li třeba (třeba s 

některými z dalších učitelů, školním psychologem…) I vyjeli i ti letoší zelenáči druhého stupně. 

Podle jejich zpráv, fotografií i videí si to náramně užili. A pár řádek od účastníků: „S příchodem 

nového školního roku přichází změna zejména pro žáky šestých tříd – noví učitelé, noví spolužáci a 

také nové prostředí. Jako každoročně byli i letos žáci slavnostně přivítání první školní den a 

zanedlouho poté se konal jejich první společný výlet – adaptační pobyt. Tento pobyt s sebou přináší 

vždy plno her, zážitků a zábavy spojené se spoluprací.

Na jeden takový zážitek vzpomíná i žákyně Verča. „V úterý jsme šli na hotelu do takové malé 

učebny společně s naším třídním učitelem a paní učitelkou z fyziky. Paní učitelka nám vysvětlila 

práci a pak nás rozdělila do skupinek. Každá skupinka dostala novinový list, provázek, izolepu a 

několik špejlí. Z toho jsme měli sestavit padák, na který jsme zavěsili vajíčko. O našich stavitelských

schopnostech jsme se přesvědčili, když jsme měli spustit padák z okna. Každá skupinka jásala, když 

vajíčko dopadlo celé na zem. Náš padák chvíli letěl, ale pak se zasekl na mřížích okna. Dopadlo to 

dobře a jásali jsme také, protože pan učitel padák vysvobodil a vajíčko dopadlo v pořádku.“ O 

zábavu se postaral i náš pan psycholog, který se večer proměnil v „dýdžeje“. „Na diskotéce hrál 

samé vypalovačky a vymýšlel i různé pohybové aktivity. Všichni dostali svítící náramek, aby svítili 

do tmy. Někteří ale měli strach z ploužáků, proto se raději potom schovali,“ vzpomíná s úsměvem 

další žákyně. Na adaptačním pobytu si našel každý to své, kluky například zaujala stavební kolečka,

na kterých se proháněli jako o závod.“

Co  rozhodně  stojí  za  zmínku  je,  že  nám  napsala  anglická  královna.  V rámci  deváťáckých

projektů  v  minulém školním roce  napsaly  dvě  žákyně deváté  třídy  dopis  Královně  Alžbětě  II.

Královna dodržela „noblesse oblige“ a děvčata obdržela z královské kanceláře odpověď.  Věřím, že

obdržení  tohoto  dopisu  neudělalo  dojem jen  na  zmíněné  deváťačky  a  že  dokonale  zapadlo  do

koncepce toho, jak se snažíme budovat vztahy v naší škole. Děkujeme Vám, Vaše Veličenstvo.



Běh  školy  postupně  zapadá  do  zajetých  kolejích,  takže  odevzdáváme  návrhy  na  vyřazení

nefungujících elektrických spotřebičů, u koho je to třeba se školí ze znalosti vyhlášky č. 50 a řešíme

dlouhé fronty ve školní jídelně, o přestávkách umožňujeme žákům zdravý pohyb v malé tělocvičně

a nezapomínáme vypínat dataprojektory. Ty už máme, mimochodem, ve všech učebnách.

„Při suplovaných hodinách připojte v Edookitu zápisu hodiny do závorky jméno, při zapisování

poznámek zapište počet bodů do závorky“.

Říjen

Slavíme Dušičky i  Halloween.  S Halloweenem je  samozřejmě větší  sranda,  protože nám jej

angličtináři připraví v jeho rodném jazyce tak, abychom pochytili navíc něco cizích slov a nijak nás

to nebolelo. Dušičky nám vzhledem ke školnímu věku pasují jaksi míně. Tady je spíš něco zaseto,

co snad později začne klíčit.

Říjen byl také měsícem zahraničních výjezdů i příjezdů. Nejdřív se jelo tradičně do Vídně.

 Celý den shrnulo v pár větách několik účastníků tohoto zájezdu: „Když jsme dorazili do Vídně, 

začali jsme tento úžasný den prohlídkou zámku Schönbrunn, kde většinu svého života strávila Marie

Terezie, která měla 16 dětí. Po prohlídce zámku jsme si prošli zámecké zahrady a potom jsme šli do 

zoologické zahrady. Po okouzlující prohlídce jsme museli projít kus města, abychom se dostali k 

zimnímu sídlu Habsburků. Nakonec jsme se dostali ke všemi očekávanému cíli dnešního dne. Dojeli

jsme do Prátru plného kolotočů a jiných atrakcí. Upřímně řečeno, nám to přišlo trochu jako trénink

pro kosmonauty. Celý výlet se nám moc líbil a chtěli bychom za něj poděkovat všem učitelům, kteří 

tam s námi byli.“ 

Cesta zpět do Brna nebyla také ledajaká. Holkám se totiž podařilo rozezpívat celý autobus. Dodává 

jeden z členů pedagogického doprovodu.

Následoval výměnný pobyt Brno – Sodupe (Španělsko): „V týdnu od 15. do 22. října naše škola 

absolvovala první část výměnného pobytu se španělskými studenty. Do tohoto projektu je zapojeno 

celkem 5 brněnských škol, z naší školy se účastní 5 žáků. 

V neděli jsme netrpělivě čekali na přílet studentů a jejich učitelek. První setkání proběhlo úspěšně, 

všichni si našli svého „výměnného kamaráda“ a společně s rodinami českých dětí se vydali do 

jejich domovů.

Během celého týdne nás všechny čekal bohatý program. V pondělí žáci navštívili naši školu, byli 

přivítáni vedením školy a učiteli. Na uvítanou jsme pro ně také přichystali vystoupení našich 

skvělých zápasníků, po kterém následovala prohlídka školy a návštěva několika hodin angličtiny. 

Úterní den začal srazem na hlavním nádraží, odkud jsme se společně i s ostatními školami vydali 

na výlet do Prahy. Bylo krásné, skoro letní počasí, tak se nám výlet výborně vydařil. Kromě pražské 

architektury byli Španělé nadšení z nákupního centra Palladium :). 



Ve středu jsme s našimi žáky a jejich španělskými kamarády vyrazili na řečkovickou radnici, kde 

nás přivítal pan starosta, povídali jsme si o naší škole a o škole v Sodupe, měli jsme také možnost si

prohlédnout obrazy známého malíře Jana Hrušky. Poté nás čekala procházka v centru Brna. 

Čtvrtek byl asi nejakčnějším dnem, protože jsme změřili své síly při hře lasergame, kterou jsme si 

všichni užili, a unavení jsme se vrátili do školy na oběd. 

Poslední společný den nám zpestřilo VIDA centrum a víkend už byl v režii rodin českých dětí, které 

pro Španěly připravily opravdu pestrý program. V neděli jsme si zamávali na letišti a už teď se 

těšíme na květen, kdy se zase my pojedeme podívat do španělského Sodupe. Věříme, že všechno 

proběhne tak hladce jako první část tohoto zajímavého projektu.“

„Po skončení porady – burza poznatků a dovedností v Edookitu (nový školní informační systém 

zahrnující elektronickou třídní knihu, elektronickou žákovskou knížku a školní matriku). V pelíšcích 

zkontrolujte, zda se děti a rodiče již přihlásili na EŽK. Bude probíhat kontrola inventáře školy – 

odpovědní pracovníci dostanou ke kontrole inventární seznamy svých místností (po kontrole vrátit 

pí Šrámkové. Připomeňte v pelíšcích ST: po odpoledním tréninku jdou žáci  do šaten s trenérem, po 

18.00 již nikdo do šaten nevstupuje“

Listopad

Listopad byl mimo jiné měsícem prvního celoškolního projektu v tomto školním roce. Téma 

bylo „Jak se žije na naší škole“. Téma směřovalo k tomu, jak vidí žáci školu, do které chodí a 

vyjádřit to způsobem, který si vyberou. Vznikly sochy, 3D modely, písničky, postery, pexesa, básně,

fyzikální pokusy a spousta dalších krásných věcí. Celý projektový den byl zakončen výstavou 

výrobků, nechyběl ani raut a živá vystoupení. Snad to, co vzniklo potvrdilo, že většina našich žáků 

se tu cítí dobře a škola pro ně není nutným zlem, které je třeba si v pracovním týdnu odbýt. Aspoň 

to tak vypadalo.

Úspěch na Městském turnaji v deskových hrách!

V pátek 24. listopadu proběhl Městský turnaj v deskových hrách, kterého se zúčastnilo více než 20 

brněnských základních škol. V obrovské konkurenci uspěl Maty John z 9.A, který obsadil 3. místo v 

kategorii 2. stupeň. Gratulujeme!!! Vysoký počet bodů v kategorii 1. stupeň získali i Kuba Brídl a 

Martin Reininger ze 3.A. Všichni zúčastnění si turnaj užili a to je nejdůležitější!

Stejně jako v předchozích letech jsou naši běžci na špičce Běhu brněnské mládeže. Přezimují na 

prvních místech a budeme jim držet palce i v jarní části soutěže.

„Vyplňte dovolenky na vánoční prázdniny– čerpání staré dovolené -  dle rozpisu“



Prosinec

Prosinec byl vpravdě měsíc nabitý událostmi. Kronikář tedy může zahálet a povětšinou nechat za

sebe mluvit ty, kteří zasvěceně referovali v jiných médiích:

Včera 4.prosince na sv. Barborku přivítaly děti z 1. C a 1. D advent výletem na zámek Rosice. 

Čekalo tam na ně divadelní představení Betlém, při kterém si společně s herci a loutkami zazpívaly 

vánoční koledy. Po svačince si děti v dílničce vyrobily loutku z dřevěných špalíčků, mnozí zhotovili 

Mikuláše, jiní čerta či anděla, někteří si troufli na Pannu Marii s Ježíškem. Následovala prohlídka 

výstavy betlémů z různých materiálů a také velkého množství hraček z dob dávných i nedávných. 

Dopoledne plné zážitků dětem nepokazila ani zima venku i v zámeckých prostorách, občasné 

sněžení s praskajícím ohněm v krbu doplňovalo kouzelnou předvánoční atmosféru. Na zpáteční 

cestě si děti v autobuse prozpěvovaly vánoční písně a koledy a těšily se na školní oběd. 

Slyšeli jste už o projektu Krabice od bot? Ne? Prostřednictví tohoto projektu, za kterým stojí 

Diakonie ČCE, můžete poslat dárky dětem do sociálně slabých rodin a také do azylových domů. 

Stačí vybrat (můžete i hezké, použité věci), zabalit, napsat pohlaví a věk a donést na sběrné místo. 

Také děti z naší školy se do tohoto projektu v předvánočním období zapojily a pomohly tím naplnit 

duchovní poselství Vánoc. Máme z toho velkou radost, krabic bylo opravdu hodnně.

Na Horáckém jsme včera hledali talenty:

Ve středu 13. prosince jsme se rozhodli dokázat, že Horácké má talent! V tento den se totiž na naší 

škole konala talentová soutěž, do níž se přihlásili žáci 5. - 7. tříd.

Zpívalo se, tančilo, cvičilo, hrálo se na hudební nástroje a vybrat ty nejlepší nebylo vůbec 

jednoduché. Porota (paní učitelky Vonášková, Širůčková a Ďurišíková) to rozhodně neměla snadné, 

protože talentovaní byli rozhodně všichni! Někdo ale vyhrát musí…

Za 1. stupeň vyhrál pianista Martin Grégr z 5.B. Na 2. místě skončila gymnastka Míša Přikrylová z 

5.E a na 3. místě byly stepařky Barča Suchá a Lucka Kovárníková z 5.C.

Za 2. stupeň vyhrály zpěvačky Terka Předešlá a Kačka Škárová ze 7.C. Na 2. místě skončil houslový

virtuóz Mirek Sadovský ze 7.C a na 3. místě byly tanečnice Natálka Lelková a Světlanka Matušková 

ze 6.B.

Filmový večer je akce školního parlamentu. Tentokrát probíhala na 1. stupni na pracovišti 

Horácké náměstí. Organizátory této akce se stali žáci 5. B, jejichž úkolem bylo domluvit se, vybrat 

a přinést tři filmy, které by byly žánrově rozdílné a líbily by se většině. Nelehký úkol. Nakonec 

zvítězily filmy: pro děvčata – Následníci, pro kluky – Plán hry, pro kluky a holky fantasy film - 

Sirotčinec slečny Peregrinové. Důležité také bylo vytvořit poutače k filmům i pomoct s organizací 

celého večera, aby se ostatní spolužáci mohli rozhodnout, který film navštíví. Opět nelehký úkol. A 

ohlasy dětí? Bylo fajn vidět školu ve tmě, jíst popcorn na lavici i pod ní, vidět se a užívat si s 

kamarády z vedlejších tříd.



Horácké náměstí je Férová škola

Jako každý rok se i letos pod záštitou žákovského parlamentu na ZŠ Horácké náměstí konal v 

posledním předvánočním týdnu jarmark, na kterém prodávali žáci své výrobky. Každá třída si může 

vždy zvolit svoji prodejní strategii. Na jarmarku tak můžou žáci, jejich rodiče i širší veřejnost koupit

vánoční ozdoby, přáníčka a drobné dárečky.

V souvislosti s touto aktivitou je u žáků rozvíjena matematická gramotnost. Žáci totiž výdělek z 

jarmarku rozdělí na tři části. Část peněz věnují na zvelebení školy a část na aktivity pro svoji třídu. 

U žáků je zároveň pěstována kompetence pomoci druhým, protože část peněz věnují i na charitu.

Zahájení letošního jarmarku bylo ovšem netradiční. Naše škola totiž obdržela od Ligy lidských 

práv certifikát Férová škola. Toto ocenění jsme získali na základě vyhodnocení dotazníků, 

otevřeného přístupu k rodičovské veřejnosti a využívání moderních výukových metod. Získání 

certifikátu není samozřejmostí a neplatí, že každá škola, která o něj zažádá, je automaticky 

oceněna.

Toto uznání naše škola s radostí přijala a váží si toho, že může patřit nejen mezi základní školy 

tvořící síť brněnských otevřených škol, mezi školy s daltonskými prvky výuky, hodnotového 

vzdělávání, s výukou matematiky podle profesora Hejného, ale i mezi Férové školy.

„Pokud budou mít žáci tříd, které jdou jako poslední  na mikulášskou zapsáno v papírové ŽK a 

podepsáno od rodičů, že po ukončení akce jdou na oběd, odvedou je vyuč. poslední hodiny na oběd,

v opačné případě po ukončení oběda je tito vyučující hlídají do 13.30 ( mimo 6.B, která má zapsané

posunutí odpoledního vyučování od 14.00)

Rozsvícení řečkovického vánočního stromu; 15.00; žáci 5. r.
Vybírejte dotazníky „depresivita“ od rodičů a pracujte na svých (TU 3., 5., 7. a 9. tříd) – ideálně 

vše odevzdejte ve středu odpoledne, (ve čtvrtek si pro vše chtějí přijít)
8. a 9. třídy, skupiny Rj – návštěva restaurace Samovar, odchod po 4. hodině, rubašky, ev. fufajky

s sebou

Třídní učitelé celý den ve svých třídách, předvánoční veselí, zpívání ve vestibulu od 10.00 – dle 
pokynů rozhlasu“



Leden

Leden, měsíc, kdy si musíme po Vánocích znovu trochu zvykat na školu a zároveň vzít na 

vědomí, že pololetní vysvědčení se holt blíží a zvykání nesmí trvat moc dlouho. Žákům ani 

učitelům.

To je možná důvod, že mnoho pamětihodných událostí proběhlo až ke konci měsíce. Dříve na to 

zkrátka nebyl čas.

I když ne tak docela: Naši pedagogové se v rámci dalšího vzdělávání seznamují s metodou 

Feuersteinova instrumentálního obohacování, zkráceně FIE ( Feuerstein instrumental enrichment). 

Tato metoda je zaměřena na rozvoj umění učit se a umožňuje rozvíjet učební potenciál jedince. 

Žákům jsou prozatím nabízeny kroužky, kde se pracuje právě touto metodou. Postupně budeme 

usilovat o větší prosazení této metody do výuky. Z toho důvodu nabídneme pro příští školní rok FIE 

jako volitelný předmět.  Český ani anglický název moc nenapoví a přesné vysvětlení není na pár 

řádků. Stručně a nepříliš přesně jde o způsob, jak děti i dospělé učit řešit problémy. Jak se zamyslet,

zkusit to a když to nefunguje, vrátit se na začátek a zkusit to jinak. Zní to jednoduše, ale kdo z nás 

to opravdu umí?

Výprava Jihomoravského kraje na Olympiádě dětí a mládeže 2018

Zimní olympiáda v Pardubickém kraji začíná 28.1.2018 a soutěžit se bude do 2.2.2018. Víte, kdo s 

naší výpravou pojede jako vlajkonoška? No jasně, nebude to nikdo jiný než brněnská rodačka a 

bývalá žákyně sportovních skupin na naší ZŠ Horácké náměstí a odchovankyně klubu TAK Hellas 

Brno, nejznámější česká zápasnice a čerstvá bronzová medailistka z mistrovství světa do 23 let 

Adéla Hanzlíčková. Jsme moc rádi, že Adéla tuto funkci přijala a že nás na slavnostním zahájení 

olympiády povede.

Na hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže bude náš kraj ve dnech 28.1. - 2.2.2018 

reprezentovat Filip Kala v běžeckých disciplínách a Míša Vrašťáková v krasobruslení, oba ze 

sportovní skupiny třídy 7. C. Máme tak další výjimečné sportovce po letní velice úspěšné účasti 

jejich spolužačky Julii Obermannové v plavání. Připomínám, že Julča v létě vybojovala dvě 

bronzové medaile na tratích 100 a 200 m volným způsobem. Držme tedy palce Míše i Filipovi. 

Naše žákyně sportovní skupiny 7.C, krasobruslařka Michaela Vrašťáková, vybojovala na zimní 

olympiádě dětí a mládeže bronzovou medaili a skvělé třetí místo! Je to již třetí medaile ze stejného 

kovu pro naši školu a třídu 7.C. Dvě předchozí třetí místa získala v letní části soutěže Julie 

Obermannová v plavání na 100 m a 200 m volným způsobem. Moc gratulujeme 

„14.15 formativní hodnocení – školení pro obě pracoviště v učebně chemie- vede R. Matulíková;

instruktorský kurz pro Lvk; 16.00 – ustavující schůze Školské rady ;  Kavárničky pro rodiče rpo 5. 

roč. a 2. stupeň, matematika Hejný; Upozorňujeme na dodržování konců a začátků hodin na obou 

pracovištích“



Únor

„V tomto týdnu je sborovna k dispozici lektorům projektu Edison, nezapomínejte zavírat.“

Projekt Edison spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, 
tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se 
mezikulturní bariéru. V praxi to znamená, že po celý jeden týden působili na naší škole studenti z 
různých zemí světa.

Hned v pondělí po jarních prázdninách čekalo stážisty slavnostní přivítání v tělocvičně. Po 
úvodním slovu paní ředitelky zhlédli stážisté vystoupení žáků sportovních tříd, které se zápasníky 
secvičil pan učitel Kučera.

V následujících hodinách jazyků, ale také zeměpisů nebo i v jiných předmětech seznamovali naši
hosté žáky se svými zeměmi formou prezentací. Nedozvěděli jsme se jen informace o počtu 
obyvatel a zajímavých místech v zemi, ale viděli jsme také videa s tradičními tanci, učili jsme se 
slova v jazyce prezentované země a viděli jsme také ukázky písma.

Co bylo ale nejdůležitější, stážisté neuměli česky, takže naši žáci tak dostali jedinečnou šanci 
vyzkoušet si svoje jazykové dovednosti a komunikovat se zahraničními studenty anglicky. I ti, kteří 
nepatří v běžných hodinách mezi jedničkáře, se aktivně zapojili a kladli hostům otázky.

Letos jsme na naší škole měli stážisty z Indie, Číny, Indonésie, Ukrajiny, Gruzie, Ázerbájdžánu, 
Kyrgyzstánu a Brazílie a dozvěděli jsme se od nich mnoho zajímavostí.

Na videu jsme viděli na pohled velmi nebezpečný gruzijský tanec se šavlemi. Botian z Číny nám
ukázala, jak počítají na prstech - a je to úplně jiné než v České republice! Zjistili jsme, že rendang, 
tradiční indonéský pokrm, byl televizní stanicí CNN zvolen tím nejchutnějším jídlem na světě. 
Chytlavou ukrajinskou písničku Morozec si i o přestávkách na chodbách prozpěvoval kdekdo a 
nejednomu z nás doslova padla brada při ultra rychlém brazilském tanci frevo.

Ke zdárnému průběhu projektu přispěly také hostitelské rodiny, kterým patří velký dík. Víme, že 
vzít si domů na týden hosta, který nemluví česky, je velká výzva. Ale o to je přínos projektu větší, 
protože angličtinu pilují nejen děti, ale také rodiče!

Poděkování patří také paní učitelce Gregorové a zejména paní učitelce Filákové, která akci 
zajišťovala organizačně.

Celý "edisoňácký týden" byl příjemným zpestřením života na naší škole. Procvičili jsme si 

angličtinu, dozvěděli jsme se něco nového a sami jsme také předali něco z našich českých zvyklostí.

I letos proběhl v DDM Lužánky Veletrh základních škol, kde si mohou rodiče budoucích 

prvňáčků popovídat se zástupci škol, co jim která nabízí. I my jsme se letos zúčastnili a prezentovali

naší školu. Tentokrát byla hlavním objektem našeho „veletržního stánku“ mapa školy se všemi 

světadíly vzdělání, které naši žáci navštíví. Snažíme se, aby každý rok vzniklo k Veletrhu škol něco,

co pak bude školu nějaký čas zdobit a prezentovat její činnost – letošní mapa teď zdobí čelní stěnu 

sborovny.

V závěru měsíce ještě proběhl ples TAK HELLAS s podporou a hojnou účastí naší školy; 

tradiční to akce plesové sezóny.



březen

Před rokem a půl městská část nechala zpracovat projekt. Nyní sklízíme plody včasné přípravy a 

na ZŠ Horácké nám.  se mohou těšit nejen na bezbariérový přístup, ale také na revitalizaci zeleně v 

okolí školy. (Marek Viskot, starosta) Budeme se těšit, protože máme žáky, kteří bezbariérový přístup

ocení a i do budoucna jej jistě využijeme...

V březnu se začínáme „zbrojit“ na zápis do prvních tříd. Připravují se dárečky pro budoucí 

prvňáčky, organizace zápisu, vstřebáváme nová pravidla a jsme napnutí, „kolik jich letos přijde“ a 

hlavně kolik z nich nastoupí. Zápis do prvních tříd je v posledních letech náramně napínavá událost.

Rodiče nemusí zapsat svoje dítě na spádovou školu, mohou si vybrat. A tak si vybírají. Některé děti 

tak absolvují i pět zápisů a pět škol počítá s jejich nástupem. Čtyři se pak dozví, že šťastná je ta 

pátá… Ani nepotřebujeme být vždy ta šťastná pátá škola, Jen bychom potřebovali vědět, kolik 

budeme mít dětí v dostatečném předstihu, abychom rozhodli kolik bude tříd a měli dostatečný počet

učitelek a objednaných učebnic… Uvidíme letos.

„Nástup studentů na praxi  UP2 a asistentskou praxi, provázející učitelé si studenty vyzvednou ve 

sborovně -7.55; Inspiromat: „Jak pracovat se studenty v rámci ped. praxe“, 14.00, učebna Ch“

A jsou tu Velikonoce

Úspěchy sportovců: Na Kladně se v měsíci březnu konalo Mistrovství ČR mladších žáků a žákyň,

dále kadetů a kadetek. Mladí sportovci či absolventi sportovních skupin na naší škole a členové 

zápasnického klubu TAK Hellas Brno na turnaji zvítězili s velkým přehledem a svým soupeřům a 

soupeřkám z dalších klubů republiky nedali téměř šanci. Vybojovali celkem sedm zlatých medailí a 

titulů „Mistr České republiky“ a dvě stříbrné medaile pro vícemistry. Pod vedením svých trenérů 

Milana Žáčka a Pavla Kučery tak zúročili všechen um a zkušenosti, které svým poctivým přístupem 

k tréninku ve škole či v klubu nasbírali. 

Aktivity propojující žáky prvního a druhého stupně patří k vyučování na naší škole již tradičně. 

V březnu tohoto školního roku si žáci 8.C připravili v rámci výuky pracovních činností i ve svém 

volném čase aktivity pro páté ročníky týkající se volby povolání. Skupinky žáků - učitelů, za 

přítomnosti třídních 5.A,B,C,D,E strávili společnou interaktivní hodinu. Zamýšleli se na tím, čím 

by chtěli být, jaké školy mohou vystudovat, jakému řemeslu se mohou vyučit, co je zajímavého na 

různých povoláních, které povolání je atraktivní, o kterých povoláních zatím nic netušili…..a 

osmáci jim odpověděli na spoustu dalších otázek. Hráli hry, kvízy, hádanky, lidská pexesa i se 

poučili z připravených prezentací.

Učení všechny bavilo, jako vždy když děti učí děti.



Duben

První noc za námi,pokračujeme směr Švýcarsko 

- porada k zápisu do 1. tříd – 14.00, sborovna HN

- zápis do 1. tříd; 9.00 – 11.00

- 8. C – exkurze – zahrada G. Řečkovice

- přijímací zkoušky na střední školy – 9. r. se učí v 9.B dle rozvrhu: 2.h M- Johnová, 3. h Čj - 

Kovářová, 4. h Ch – Mynářová

- přijímací zkoušky na SŠ – 5. a 7. r., 7. B rozdělena do 7. C a 7. A

- poučte žáky o zákazu vstupu na opravované hřiště u školy HN ( stavba bude trvat 3 měsíce)
- připomeňte žákyním 2. stupně, že v případě nainstalovaného vysoušeče rukou je zbytečné si utírat 
ruce do toaletního papíru a ten házet libovolně po zemi
- 9. B – práce na projektu, uč. informatiky, 8. h.

- celoškolní projekt „Kolik lidí, tolik chutí“, 2. stupeň -výuka 8.55 – 12.35, vice informací na 

schůzce a ve zprávách organizátorů,

květen

- Havlíčků brod - ochotníků sebranka Hrobka s vyhlídkou

-

V sobotu 5.5.2018 žáci našich sportovních skupin ze druhého stupně ZŠ Horácké náměstí 

vyrazili na turnaj do polských Pieszyc. Výprava to byla silná, čítala 7 dívek, 2 chlapce a další 

sportovce klubu TAK Hellas Brno, se kterým naše škola spolupracuje. Nechyběl ani trenér 

Pavel Kučera a Milan Žáček. Při počtu 187 startujících z 19 klubů Polska a České republiky 

jsme si vyzkoušeli, kde je naše síla, ale také sbírali zkušenosti, abychom se mohli poučit z chyb

a příště se jich vyvarovat. Naši žáci vybojovali 3 zlaté medaile, 2 stříbrná a 4 bronzová 

umístění. Třešničkou na dortu bylo vyhlášení našeho celkové vítězství v soutěži družstev a 

obří pohár . Moc gratulujeme všem nadějným sportovcům a jedeme dál!!! V tomto měsíci   �

nás ještě čekají turnaje v Novém Jičíně, na Kladně a v dalekém Chorvatsku. 

Dobrodružství ve Španělsku začíná! 

Dnes jsme navštívili San Juan de Gaztelugaxe (místo natáčení několika scén v Game of 

Thrones) a vyzkoušeli si canoeing u pláže v městečku Laida 



- Daltonská konference (Melichárková, Blažová, Kovář, Filáková, Vonášková, Ďurišíková, O. 

Růžička, Albrechtová, Jarošová, M.

- připomeňte v 5. třídách zkoušky do jazykových skupin – pondělí, 21. 5.- 8.00

- odjezd do Španěl (Filáková + 5 žáků)

- Fotografování: Uprkova 24. 5. čtvrtek, HN – 1. st. 25. 5. pátek, 2. st. 28. 5. pondělí

- školení – Mgr. Veselá, 13.00 – 17.00 – učebna přírodopisu HN

- ukončete činnost kroužků, odevzdejte řádně ukončené třídní knihy

červen

Blahopřejeme Martině a Adamovi Satkovým, našim bývalým žákům, ke sportovním 

úspěchům:-) 

Kroužek Aktivní občan vznikl na základě projektu Prevence školní neúspěšnosti na ZŠ 

Horácké náměstí. Celý rok jsme se s dětmi snažili rozvíjet komunkaci, nebýt lhostejní k okolí 

v naší obci, navštěvovat výstavy atd. Proto jsme se rozhodli namalovat, jak si představujeme 

okolí Palackého náměstí, a to očima dětí. Naše náměty byly vloženy na úřad naší městské části

přímo panu starostovi, který nám odeslal výše přiložený dopis, za který mu děkujeme. Petra 

Oprchalová 

- ŠvP Mladočov, 2.A,C,D, 4.A,B, 5.A .  (Mudriková, Jarošová, Tichá, Švecová, Vacková, 

Ďurišíková)

- předávání Amoska - 2. h – Khazalová, Krchová, Tvrz

- Den s Kometou, 35 dětí sport. Tříd

- 9. třídy – prezentace nanečisto dle rozpisu – nejčastěji ve volných hodinách; prezentace musí být 

odevzdána do 8.00 garantovi, 9. A v učebně přírodopisu, 9. B v chemii, 9. C ve výtvarné výchově

- zapisujte známky do KL, uzavírejte je též v elektronické podobě

- třídní učitelé ve svých třídách, výuka 1. st 4. hodiny, oběd během 4.hodiny; 2. st. 4. hodiny, oběd 
po  4. hodině- systém volby- dohledy v jídelně a šatnách dle rozpisu, výdej obědů do 13.00 - ( až 
do  )
- odevzdejte podklady, vyúčtování za výlety a školy v přírodě
- vybírání učebnic ve třídě s TU, ceník poničených a ztracených knih vyvěsí správcové skladů 
učebnic
-  odevzdávejte průběžně vysvědčení k podpisu
- telefonicky kontaktujte rodiče žáků, kteří jsou hodnoceni nedostatečně (tito  žáci si vyzvednou u 
vyučujících rozsah  a podklady pro opravnou zkoušku)
- 5. A, 6. A - spaní ve škole (Ďurišíková, Růžička R., Butorová)
 školení Skolaris, 15.00 (Matulíková, Johnová, Chalupníková)
- Do bufetu chodí žáci pouze o přestávkách. Tento režim platí do 29. 6.
- TU 5. tříd odevzdají do úterý p. uč. Mynářové informace o své třídě pro potřeby 2. st 



- kontrola a doplnění elektronických TK – od úterý bude probíhat následná kontrola netřídními 
vyučujícími
 10.00 – ŠPP  ( Khazalová, Mynářová, Procházková, Rinková, Růžička - ( třídnické práce v 6. A 
po tuto dobu Kovářová)
 kompletace sbírky učebnic Aj na prac U
 kompletace sbírky učebnic Aj na prac HN
-  odevzdejte ukončené a proškrtané třídní knihy kroužků , podklady pro výroční zprávu – 
zapisy z MZ, PK
 9.00 - vyklízení knih ze studovny do učebny chemie po dohodě s L. Mynářovou (na stoly) – 
zastupující v 6. B – Kovář


