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září 2019

Školní rok zahájen tradičně, prvňáčci přivítáni na Horáckém i Uprkově zpěvem a povzbudivými
slovy, ostatní se setkali po prázdninách s třídními učitelkami či učiteli a více či méně se těší, co je
v následujících deseti měsících bude čekat. Deváťáci snad cítili trochu mravenčení, protože letošní
rok  bude  pro  ně  poslední  na  naší  škole  a  přijímací  zkoušky  prověří,  jestli  jsou  jejich  ambice
správné.  Ale  do  dubna  je  ještě  daleko  a  prázdniny  v  nás  stále  ještě  tak  nějak  hřejí  sluncem,
šplouchají rybníkem či mořem a člověk by raději naslouchal lesní moudrosti v týpí, než opakování
školního řádu ve třídě…

Ale v půli září už ozvěny prázdnin slábnou. Škola je už opravdu tady. Prvňáčci si už pamatují
paní  učitelku  a  ti  starší  kde  je  co  letos  učí.   Otevíráme nově opravené  dopravní  hřiště.  Nové
semafory, nový asfalt a o velkých přestávkách se zase můžeme jít proběhnout na čerstvý vzduch.
Taky se těšíme až na nás přijde řada a na kolech vyjedeme vyzkoušet, jak známe dopravní předpisy.

V pátek 27. září 2019 nás v rámci projektu Brněnský rok sportu 2019 navštívila naše bývalá
žákyně a vicemistryně Evropy v zápase Adéla Hanzlíčková,  která společně dalšími významnými
osobnostmi přijala z rukou náměstka primátorky města Brna Mgr. Petra Hladíka medaili za zásluhy
a propagaci  zápasnického  sportu.  Někteří  žáci  pátých  a  sportovních  tříd  2.  stupně  se
s olympioničkou mohli utkat i v zápase. Je pěkné, že naši bývalí žáci nezapomenou na školu, kde se
mimo jiné naučili základy svých sportovních dovedností,

říjen 2019

Jeden z říjnových týdnů byl výjimečný pro několik žákyň naší školy, které se zúčastnily první fáze
výměnného pobytu,  kdy 28 španělských dětí  navštívilo  čtyři  brněnské školy.  Naši  žáci  společně
s žáky ze ZŠ Husova,  ZŠ Chalabalova a ZŠ Křídlovická přijali  do svých rodin nové španělské
kamarády. V průběhu celého týdne společně poznávali Brno, Prahu, Moravský kras a vše, co tato
místa nabízí. Na jaře zase české děti vyrazí za dobrodružstvím do španělského Bilbaa a Sodupe. 

Říjen je jinak měsícem, kdy jsme si všichni zvykli na školní režim a pracujeme na tom, abychom
jej dodržovali a příliš se z něj neodchylovali. Přesto nás jedna z odchylek ne-li přímo nadchla, pak
aspoň potěšila:  Na konci září  a začátkem října  2019 se ve španělském městě Valladolidu konalo
Mistrovství světa ve skládání puzzle, kterého se zúčastnila i naše paní učitelka Jana Hanzelková.
Kromě stříbrných medailí v kategorii týmů a dvojic získala paní učitelka titul Mistryně světa ve
skládání  puzzle.  Získané zkušenosti  nejen z  této soutěže,  ale  i  ze  soutěží  v  sudoku a logických
úlohách využívá při vedení kroužku zaměřeném na logické úlohy, sudoku a puzzle, který se koná na
naší škole každé pondělí.

Říjen 2019 se možná nezapíše nijak dramaticky do dějin školy, ale do dějin ochrany naší planety
před zaneřáděním by mohl: „Paní učitelko, znáte brněnský Institut cirkulární ekonomiky?“ ptá se
mě maminka jednoho žáka ze třídy. „Mají výborný ekologický program Cirkulární svět pro děti na
základní  škole.“  „Ten  jsem  ještě  s  třídou  neabsolvovala.  Budeme  za  něj  moc  rádi,  předem
děkujeme,“ odvětila  jsem.
A tak se opravdu stalo. Po proběhnutí tohoto výukového programu, který nakonec k radosti všech
trval tři vyučovací hodiny, se děti konečně oficiálně staly „strážci planety“. A své snažení vzaly
skutečně vážně. Ve škole kontrolují,  jestli se zhasíná a neplýtvá se zbytečně vodou, aby někomu



jinému nechyběla. Nosí si pití ve své láhvi, svačinu v krabičce, papír pomalují z obou stran, než ho
vyhodí, doma prosazují nákupy s plátěnou taškou, kamarádům říkají, že brčka a plastový kelímek už
„nefrčí“ a snaží se  třídit odpad.
Své spojence našly v žákovském parlamentu, který jim napříč školou s celým snažením pomáhá.
Velkou  oporou  jsou  i  deváťáci,  kteří  toho  už  hodně  ví,  a  to  se  hodí.
Po dvou týdnech spolupráce s paní učitelkou Irenou Procházkovou, koordinátorkou EVVO, jsme
vypátrali,  že nám může velmi pomoct Městský úřad v Řečkovicích, konkrétně oddělení životního
prostředí. A tak se celá 3.A společně s velkými kamarády „deváťáky“ vydala na výpravu na MÚ,
kde vyzvedla tašky se suchým zipem na třídění odpadu. Společně je pak roznosili do jednotlivých
tříd po celé škole a všichni se radovali, že právě třídění skla, plastu, papíru i vybitých baterií může
být nejen užitečné, ale  i estetické.
Třeťáci si pak ještě domluvili, aby pro ně jejich starší spolužáci nachystali hodinu prvouky, kde se
chtějí více dozvědět o době rozpadu některých surovin. „Rodiče říkali, že žvýkačka nalepená na
chodníku se prý rozkládá 50 let,“ řekl jeden žák. „A co třeba pohozený mikrotenový sáček nebo
plechovka?“ ptal se další.  „Už se moc těšíme, až se dozvíme další podrobnosti,“ říkali ostatní.
Velmi děkujeme obci za zprostředkování podpory pro estetické třídění odpadu, děkujeme rodičům,
že nám pomáhají a mají skvělé nápady, děkujeme Institutu cirkulární ekonomiky za jejich program
Strážce planety a blahopřejeme jim k vítězství v projektu Cirkulární doprava v Brně s efektivním
využitím bioodpadu. Za aktivitu děkujeme paní učitelce Mendlové.

listopad 2019

V letošním roce nelze nevzpomenout na listopad v roce 1989. Přednáška a beseda s pamětníkem
leccos sdělí,  ale vlastní prožitek nenahradí.  Zkoušíme tedy žákům přiblížit  atmosféru Sametové
revoluce tak, aby ji prožili „na vlastní kůži“: Už je tomu týden, co jsme u nás ve škole zavzpomínali
na 17. listopad 1989. Žáci měli možnost vyrábět transparenty, zhlédnout zajímavé dokumenty, zažít
demonstraci, ale také tajné vyslýchání “STB” a spoustu dalších aktivit. Takový byl projektový den
“30 let  svobody”.  Nedávné dějiny se jeví nedávnými těm, kdo je prožili.  Naši žáci to nejsou.  
Ale když jim pomůžeme prožít jejich atmosféru, kterou si mnozí z nás ještě pamatují, budou je asi
chápat jinak, než ze stránek učebnic.

Protože neučíme úplně obvyklými metodami, pozvali jme rodiče žáků prvního stupně, aby se
nechali  chvíli  vyučovat  svými  dětmi.  Jak  to  vysvětlit?  Děti  obvykle  velmi  rychle  rychle  nové
metody přijmou. Rodiče občas bývají nejistí, když je ve škole něco jinak, než si pamatují. Kdo by
jim  v  přijetí  nových  pořádků  pomohl  lépe,  než  jejich  děti?  Myslíme,  že  záměr  se  vydařil.  
Aspoň z velké části.

prosinec 2019

Kdo by v prosinci nemyslel na Vánoce? Naše škole v rámci na toto těšení už 2.r prosince přidala
k písničkovému a básničkovému programu, které organizovalo zastupitelstvo Městské části Brno –
Řečkovice a Mokrá Hora. Prosinec nám tím bude o to předvánočnější a těšení si pěkně užijeme.

Ve středu 4. 12. 2019 se čtyřčlenné družstvo žáků ze ZŠ Horácké náměstí zúčastnilo přeboru
v silovém čtyřboji. Závodilo se v dynamických silových disciplínách jako šplh na laně bez přírazu,
shyby na hrazdě, sedy a lehy za 30 vteřin a trojskok snožmo. Ačkoli v jednotlivcích se žáci na stupeň
vítězů nedostali, v soutěži družstev zůstali neporaženi. První místo obsadili nejen v přeboru města
Brna, ale i v konkurenci přihlášených škol z celého Jihomoravského kraje.



A těšíme se dále:  10.  prosince 2019 se jazykové skupiny ruštiny ze sedmých a devátých tříd
vydaly do prostor Masarykovy univerzity v Brně, konkrétně do Ruského centra, kde se žáci společně
se slečnou koordinátorkou bavili o tradičních oslavách Vánoc a příchodu nového roku na území
Ruské federace. V příjemném prostředí se žáci zahřáli u nabídnutého čaje a snažili se co nejvíce
zapojit do nabídnutých aktivit. Program byl opravdu pestrý a odpovídal jazykové úrovni žáků. Byla
jim nabídnuta i možnost kdykoli zavítat do tohoto centra, kde mohou prohloubit svůj zájem o ruský
jazyk a kulturu. Z vydařené akce měli radost i žáci a jistě na tuto akci navážeme ve druhém pololetí
další návštěvou.

K předvánočnímu času u nás patří i  Vánoční jarmark, kdy nabízíme k prodeji  svoje výrobky
a výtěžek věnujeme tam, kde je potřeba. Letos to bylo na sbírku pro fond Krtek (dětská onkologie),
útulku  pro  opuštěné  kočky  a ve  prospěch  požáry  postižených  australských  zvířat,  kterou
organizovala ZOO Praha. Všem dětem, které se zúčastnily, moc děkujeme.

Ale i v prosinci bojujeme za čest a slávu naší školy a přinášíme vavříny: Žákyně z naší školy se
letos zúčastnily volejbalového turnaje nazvaného Memoriál Františka Odehnala. Z celkového počtu
dvanácti družstev byly vytvořeny dvě kategorie dle očekávané výkonnosti. Školy se zaměřením na
volejbal hrály ve skupině A, naše škola byla zařazena do skupiny B. Navzdory obavám a strachu
z neúspěchu se dívky rychle sehrály a hned v prvním zápase zvítězily. Nakonec se probojovaly do
finále o 3. místo, ve kterém porazily žákyně ze ZŠ Vejrostova, a dosáhly tak na bronzové medaile.
Gratulujeme k úspěchu! 

leden 2020

Nový  rok  jsme  přivítali  svižně  –  druhým  místem  ve  štafetovém  závodě  na  Novoročních
plaveckých závodech. Inu, nezlenivěli jsme o Vánocích.

Ani sedmáci nemají šanci zlenivět, protože právě v tomto měsíci se zdokonalují v lyžování na
Pustevnách.

No a jinak směřujeme k pololetí, ujasňujeme si naše pololetní studijní výsledky a máme s tím
moc práce.

únor 2020

Děti z prvního stupně vyrazily na tradiční školu v přírodě s lyžováním do Hynčic nad Sušinou.
Posílají nadšené vzkazy. Sněhu je dost, mrazu taky a všichni se mají dobře.

Také sedmáci absolvují svůj lyžařský výcvikový kurz. Snad na něj budou po letech vzpomínat
stejně jako většina z nás; vzkazy od nich naznačují, že ano.

Ti starší, rozumějme deváťáci, se už brzo budou muset rozhodnout, kam zamíří po základní škole.
Snažíme se jim pomoci. Mimo jiné i tím, že mohou navštívit některé provozy a firmy, aby poznali,
jak to  v nich chodí.  Letos to  byla třeba Zdravotnická záchranná služba v Bohunicích,  hasičská
stanice na Lidické,  architektonickou kancelář  Arch.Design, ISŠ automobilní nebo firma JetSurf,
která vyvíjí motorová surfová prkna. Inspirace habaděj, snad si naši deváťáci vyberou dobře.



březen 2020

Březen vítáme vzpomínkami na lyžařské kurzy, návštěvami firem v rámci karierního poradenství
a rozdělováním výtěžku Vánočního jarmarku. Netušíme, co nás čeká.

Ano, už delší dobu čteme zprávy o šíření viru SARS2 – Covid19 v Číně, později mimo Čínu,
v Evropě  a  pak  i  u  nás.  Při  prvním  podezření  komunitního  šíření  viru  vyhlašuje  Vláda  ČR
Mimořádné opatření, kterým se uzavírají školy na všech stupních a tím je vyhlášen i zákaz vstupu
žáků do základních škol.

Nejdřív jsme se dozvěděli, že v Číně se šíří nový virus. Velmi nakažlivý. Pak jsme se dozvídali o
dalších  místech,  kam pronikl.  Pořád nás to  trápilo  asi  jako SARS v Africe.  Pak se začal  šířit
v Evropě. A objevil se i u nás. Pořád to byli jedinci. Pořád se zdálo, že jde o něco jako chřipku.  
A pak se to změnilo. Přišlo komunitní šíření koronaviru i u nás.

Zažili jsme v minulosti uhelné prázdniny, chřipkové prázdniny, tentokrát však slovo „prázdniny“
nezaznělo. Nikdo netuší, vrátí-li se děti za týden, za dva, za měsíc…

Zažíváme školu bez žáků, kteří do í nesmí a vymýšlíme, jak je učit.
Rozesíláme  úkoly  a  pracovní  listy  a  čekáme,  že  do  čtrnácti  dnů  budou  děti  zpět  ve  škole.

Nebudou. První,  hlavně učitelé cizích jazyků, tvoří  videa na YouTube a učí se používat Zoom.
Snažíme se navázat kontakt s našimi žáky uvězněnými doma.

Platí  povinnost  nosit  roušky,  je  omezený pobyt  mimo domov.  Nic z toho nikdo z nás zatím
nezažil. Všichni se učíme, jak zůstat v kontaktu, aby škola fungovala.

duben 2020

Řeší se, jak proběhnou přijímací zkoušky a maturity. A taky jak proběhne zápis do prvních tříd.
Ten bude letos na dálku. Budoucí prvňáčci se do své budoucí školy při zápisu nepodívají, všechno
za ně vyřídí „papírově“ rodiče. Všechno funguje na dálku, aby měl virus co nejmenší šanci se šířit.
Začínáme si zvykat na on-line svět a doufáme, že to dřív nebo později skončí (a všichni doufáme,
že snad raději dřív, když budeme nosit roušky).

Koho by napadlo, že nám všem bude škola chybět. Ale chybí, A stále víc.

květen 2020

Máme tu květen. Zápis do prvních tříd proběhl na dálku a výuka je na tom stejně. Učíme se učit
on-line a naši žáci s námi. Přijímací zkoušky na střední školy budou 8. a 9. června a budou opatrné
a  od  sebe  dostatečně  daleko  oddělené  (řečeno  slovy platících  nařízení).  Mohlo  by  se  zdát,  že
odkládání termínu umožní delší přípravu a je to vlastně výhoda, všichni páťáci, sedmáci i deváťáci
se shodují, že to čekání je úmorné a stresující

Od 11.  května  se  mohly  vrátit  do  školy  děti  z  prvního  stupně.  Aspoň něco.  Beztoho budou
výpadek běžné školní docházky pociťovat nejdéle.

Také  deváťáci  se  do  školy  podívají  –  probíhají  přípravy  k  přijímacím  zkouškám  formou
individuálních nebo skupinových konzultací. A začíná se mluvit o návratu celého druhého stupně
aspoň formou „rotační  výuky“ – střídání  poloviny tříd  v distanční  a  prezenční  výuce.  Není  to
ideální, ale už aby nastalo aspoň to…



červen 2020

Poslední měsíc tohoto podivného školního roku. První stupeň se učí prezenčně, ale spíš než učení
je důležité, aby si děti zvykaly, že jsou zpět ve škole, kde platí určitá pravidla, v kolektivu, kde se
musí navzájem respektovat, spolupracovat, pomáhat si…

Druhý stupeň se až do konce učí rotačně.  Rozloučení s deváťáky probíhá jen v jednotlivých
třídách, nikoliv společně i s mladšími spolužáky, jak bylo zvykem.

Rozlučme se tedy v bezpečné dvoumetrové vzdálenosti  a v rouškách s tímto školním rokem
a věřme, že ten příští už bude docela obyčejný.


