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 Kavárny pro rodiče
Každý rok nabízíme odpolední Kavárny pro rodiče a děti. 
V říjnu proběhlo setkání, na kterém bylo možné se 
seznámit s metodou Feuersteinova instrumentálního 
obohacování. V listopadu byla hlavním tématem Podpora 
podnikavosti našich žáků, poněvadž je naše škola zapojena 
do projektu Implementace Krajského akčního plánu 
Jihomoravského kraje II, jenž podporuje rozvoj tvořivosti, 
podnikavosti a samostatnosti. V prosinci proběhl 
matematický workshop, který nachystali žáci prvních až 
osmých tříd se svými učiteli. V několika učebnách si 
mohli rodiče vypočítat logické úlohy a vyřešit různé 
rébusy. Vyzkoušeli si počítání s názornými pomůckami, 
jako jsou parkety, součinové čtverce, dřívka, zlomková 
stěna, geobordy, součtové trojúhelníky a seznámili se
s podstatou indického násobení. V lednu připravili žáci
 druhého stupně pracovní prostředí z oblasti IT. Ukázali rodičům základy programování, práci s virtuální 
realitou, 3D tiskem. Bylo možné zkusit řídit robota nebo si po vyřešení rébusu z dvojkové soustavy vyrobit 
náramek se svým křestním jménem, jež v něm bylo zašifrováno. Rodičům našich žáků jsme společně mohli 
ukázat, že je výuka baví a mnoha věcem rozumí. Petra Mendlová 

Jezírko – budujeme vztah k přírodě, učíme se prožitkem
Od září do listopadu byli žáci 4., 5. a 9. ročníku a 6.D na environmentálních exkurzích na Lipce - školské 
zařízení pro environmentální vzdělávání, pracoviště Jezírko.
4. a 5. ročníky na Jezírku zažily, co se děje v rostlinách při fotosyntéze. Žáci se zúčastnili nejrůznějších aktivit, 
při kterých se dozvěděli, kdo koho žere a jak je důležitý proces rozkladu odumřelých částí na humus.
6. třída se dostala do světa šelem, kde se žáci učili jejich jednotlivé pobytové znamení a jaký mají velké šelmy 
přínos pro českou krajinu.
Na 9. ročníky čekala tvrdá výzva – narušit velké kusy hornin a udělat z nich vzorky, které si žáci dali do své 
třídní sbírky. Následně vytvořili vlastní horninu z vosku, na které si vyzkoušeli horninotvorný proces.

Michal Horký
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Akce I. stupně
První pololetí školního roku 2022/23 uteklo jako 
voda a děti se toho ve školních lavicích hodně 
naučily. Ale nové vědomosti a dovednosti 
získávaly i jinde a navíc se pobavily, zasportovaly 
si a pořádně se nasmály. Že bylo učení pro děti 
většinou zábavou, dokazuje množství zážitků
a akcí dětí na 1. stupni. Některé třídy se zúčastnily 
představení „Robinsonka“ v brněnském Planetáriu, 
jiné zde obdivovaly úžasné planety v programu 
„Cesta Sluneční soustavou“, v 2D představení 
„Morava 360“ nahlédly na rodný kraj. Ti nejmenší 
si pozvali mobilní planetárium přímo do školy. 

Každoročně se velice rádi účastníme výukových programů na Lipce, v Lesní škole Jezírko. Děti ze 
čtvrtých a pátých tříd zkoumaly, co je to fotosyntéza a k čemu vlastně je, proč je tak důležitá. Děti z nižších 
tříd se těší na Jezírko na prolézání mraveništěm a seznámením se s životem hmyzu. Mnoho nového na děti 
čekalo v Technologickém muzeu – „Stroje a vynálezy L. da Vinci“, v programu v Bioscopu – „Věda 
v prostoru“, zážitkem byla i výstava „Malý princ“ v Moravském muzeu či „ Pohádkové Vánoce s betlémy“ 
v Letohrádku Mitrovských. Snažíme se vést děti ke čtení, a proto často navštěvujeme naši řečkovickou 
knihovnu Jiřího Mahena, kde pro nás mají vždy nachystaná poutavá vyprávění, paní knihovnice nejenže 
seznamuje děti se zajímavými knihami, ale také je učí, jak se  o knížky správně starat. Hned na začátku 
školního roku byli naši prvňáčci v knihovně slavnostně pasováni na čtenáře a stejně jako jejich starší 
spolužáci zavítají do knihovny během školního roku ještě několikrát. Jak je důležité naučit se číst, jak je 
krásné umět si sám přečíst oblíbenou knihu – ukazují našim nejmenším i děti z pátých tříd při společném 
čtení a slavnostním předávání Slabikářů.

Naši žáčci se vzdělávají i kulturně. Průběžně 
během roku navštěvují divadelní i filmová 
představení. Například v divadle Polárka „Konec 
lovců mamutů“, v Redutě „Edison“, v Městském 
divadle muzikál „Matilda“, balet „Louskáček“ 
v Janáčkově divadle. K nejnavštěvovanějším patří 
loutkové divadlo Radost, letos si mohli prvňáčci 
společně s herci zazpívat v „Operkách“, těšili se 
z představení „Volte zvířata“. Líbilo se také 
„Kouzlo stromů“, „Betlémská hvězda“ či anglické 
divadlo. Z filmových nabídek jsme si letos vybrali 
pohádku „Myši patří do nebe“. Podnikli jsme 
několik výletů – na hrad Šternberk, na farmu, 
velkým zážitkem byl výlet do Archeoskanzenu 
Modrá – osídlení z dob Velké Moravy a do Živé 
vody Modrá – děti se podívaly pod hladinu jezera 
v podvodním tunelu, v expozici se seznámily 
s životem ve vodě i kolem vody. Nejvíce výletů 
nás ale čeká až na jaře a ke konci školního roku, 
kdy se těšíme i na školy v přírodě. Adventní 
období jsme začali Mikulášskou, kterou pro druhé, 
třetí a čtvrté třídy připravili spolužáci z druhého 
stupně v tělocvičnách na Horáckém, děti z pátých 
tříd nachystaly andělské a čertovské úkoly na 
pracovišti Uprkova pro naše prvňáčky. Veliké 
díky. Následovalo vánoční tvoření, výzdoba tříd 
a chodeb, vánoční dílničky, společné pečení 
s maminkami, vánoční posezení s rodiči, vánoční 
besídky a nakonec všemi oblíbený vánoční 
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jarmark se spaním ve škole. S vánočním obdobím jsme se 
v lednu rozloučili návštěvou řečkovického kostela a prohlídkou 
betlému a varhan.

Naši žáci také rádi sportují. Na začátku školního roku se 
všechny 1. – 4. třídy úspěšně účastnily Fotbálkohraní – soutěže 
O pohár starosty Řečkovic. První a druhé třídy si vyzkoušely 
hrát florbal během ukázkové hodiny u nás ve škole, děti ze 
starších tříd si už ve florbalovém turnaji zasoutěžily. 
Nevynechali jsme ani futsalový turnaj, plavecké závody, Sport 
LIFE! pro mládež na BVV. Pravidelně se účastníme dopravní 
výchovy s jízdou na kolech na dopravním hřišti u naší školy na 
Horáckém a také na dopravním hřišti na Riviéře v Brně – 
Pisárkách. Třeťáci se každý týden těší z plaveckého výcviku na 
Rybce v Řečkovicích. Leden a únor věnují čtvrťáci a páťáci 
bruslení – jezdí na kluziště na Vodové. Čekají nás jednodenní 
lyžáčky a zimní škola v přírodě s lyžováním, druháčci vystřídají 
třeťáky v plavání. Zážitků za první pololetí máme všichni hodně 
a už společně přemýšlíme a plánujeme, co podnikneme v tom 
druhém pololetí, aby nás to opět hrozně moc bavilo, abychom si 
to užili a vytvořili si nádherné vzpomínky na školní léta.

Jana Pašková

Dobronauti v pátých ročnících

S programem Dobronauti – Zpátky v čase si 
zároveň hrajeme a učíme se, jak předcházet 
vrstevnickým konfliktům a jak je zvládat, 
pokud již nastanou. Společně se školními 
psychology a metodikem prevence se z nás stali 
tajní pomocníci hlavního agenta Blacka
a řešíme nejrůznější modelové situace, jak 
pečovat o vztahy ve své třídě a pomáhat
i ostatním spolužákům v naší škole.

Barbora  Bulová

Dopravní výchova

„Hurá, půjdeme na dopravní hřiště!“ „Budeme 
jezdit na kole!“ Děti se vždy radují, když máme 
dopravní výchovu. A dopravní výchova u nás 
není pouhá teorie. Díky  dopravnímu hřišti na 
našem školním dvoře a také díky výborným 
výukových programům Centra AMAVET - 
Junior Brno si mohou žáci několikrát ve 
školním roce ověřit své znalosti dopravních 
předpisů jako chodci i jako cyklisté. Při jízdě na 
kole zdokonalují svou zručnost, znalost 
dopravních značek a zlepšují svoji bezpečnost
v silničním provozu. Pokaždé, když se na 
dopravní hřiště vracejí, jsou vidět pokroky.

Kateřina Hedlová

Po delší covidové odmlce se letos na podzim 
dočkali všichni žáci pátých ročníků anglického 
divadelního představení - 6. října se konalo
v kulturním domě Rubín představení anglicko – 
české činoherní pohádky Bold Rabbit. Pohádku 
uvedl soubor Divadelní centrum, jejichž pohádku 
Little Red Riding Hood jsme již v minulosti 
viděli a s tímto souborem jsme měli jen dobré 
zkušenosti. S žáky nasedli společně na autobus 
i jejich vyučující anglického jazyka (p. uč. 
Fryštáková, Smýkalová, Gregorová, Kovářová
a Navrátil) a nechali se dovézt přímo na místo 
představení. Zde všichni zhlédli příběh o putování 
malého zajíčka, který touží poznat nové věci, 
pobavit se a něco opravdu dokázat. Příběh byl 
členěn na krátké epizody a byl doprovázen 
veselými anglicko – českými písničkami. Děti 
nebyly obsahem představení úplně překvapeny, 
protože už předtím v hodinách angličtiny 
vypracovávaly společně různá gramatická, 
poslechová a lexikální cvičení, kterými školu 
vybavila právě Divadelní společnost. Podle 
ohlasů se příběh všem velmi líbil, všichni si užili 
tento kulturní zážitek, jistě se i něco nového 
dozvěděli a budeme se těšit zase za rok a ti mladší 
na Uprkové se dočkají již na jaře.

Anglické divadelní představení
  1. stupeň

Jana Krchová
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Pasování prvňáčků na čtenáře

V průběhu podzimních měsíců byli všichni prvňáčci na návštěvě
v místní knihovně. Ocitli se v pohádce plné kouzelných knih, 
pohádkových postav a okamžiků… a jedním z nich bylo náhlé zjevení 
knižního krále. Pan král každého prvňáčka vyzval k jeho vzácnému 
trůnu, kde pomocí svého velkého a silného meče každé dítko pasoval 
poplácáním po rameni na moudrého čtenáře. Než se staneme 
opravdovými čtenáři, uplyne ještě hodně vody
v pohádkové řece. Ale první statečný krok máme za sebou. Pan král 
nám také dovolil rozhlédnout se po krásné knihovně, prolistovat 
jakoukoliv knížku a na cokoliv se zeptat. Byl to klidně prožitý den. 
Další krok ke čtení jsme získali v čase, kdy nám starší spolužáci
z pátých tříd slabikáře slavnostně předali. Oceňujeme jejich velkou 
píli, každý slabikář do balícího papíru zabalili, obrázek vtipný 
nakreslili, hádanky a hry si pro nás připravili a velkou chvíli
s námi ve třídách strávili. K tomu patří velikánský dík jejich paním 
učitelkám, které drahocenný čas nám propůjčily. I my se těšíme, až
v páté třídě radost uděláme jiným prvňáčkům.

Petra Oprchalová

Piráti a sovičky

Od nového školního roku se naši páťáci ujali 
svých malých spolužáků z první třídy, aby 
navázali úzkou spolupráci a mohli být pro první 
školní rok jejich průvodci a pomocníky. Vše 
začalo dopisem a vzkazem od pirátů malým 
sovičkám:
Milé sovičky z 1.C,
v tomto školním roce kotvíme s naší pirátskou 
lodí na budově Horácké náměstí. Náš pirátský 
papoušek Arnošt nám vyslepičil, že jste u nás ve 
škole nováčci, a také to, že vám to ve škole jde 
skvěle. Po dvou měsících ve školních lavicích již 
umíte několik písmenek a pomalu začínáte číst 
slabiky. I počítání a psaní číslic vám nečiní 
žádné problémy. Máme radost, dobrá práce! 
I přesto se může někdy vyskytnout něco, s čím si 
nebudete vědět rady, a proto jsme tady MY – 
piráti z 5.D. Kdykoli se na nás můžete obrátit
a my vám pomůžeme nebo si můžeme jen tak 
popovídat. A abychom se lépe poznali, přijdeme 
se na vás brzy podívat. Společné setkání 
proběhlo krásně. Páťáci si pro své prvňáčky 
nachystali netradiční hodinu tělocviku, kde se 
soutěžilo, a byla to velká zábava. Na konci 
hodiny čekala i malá sladká odměna.  Už teď se 
všichni páťáci těší na svá „malušátka“ a jsou 
hrdí, že mohou pomáhat, být užiteční a vše, co se 
za pět let ve škole naučili, mohou předat dál. 
Těšíme se na další společná setkání!

 Barbora Bulová

K Vánocům patří tradice a u nás ve škole se již 
tradičně (letos popáté) konala vánoční dílna
s rodilou mluvčí. V pátek 16. prosince jsme 
přivítali lektorku z Velké Británie, která pro naše 
žáky z 5. ročníku připravila úžasnou vánoční 
dílnu. Děti se dozvěděly mnoho detailů
o tradičním jídle, vánoční výzdobě i zvycích, 
které pak mohly srovnávat s naší tradicí. Dílna 
trvala dvě hodiny, a kromě mnoha zajímavých 
informací doplněných fotografiemi
a prezentací si děti zazpívaly vánoční koledy, 
doplňovaly křížovky či kvízy a došlo i na 
tvoření. Děti si vyrobily typickou britskou 
dekoraci – cracker (na fotce). Hlavně však měly 

možnost komuni-
kovat s rodilou 
mluvčí a procvičit 
si angličtinu 
v reálném životě! 
Měla jsem velkou 
radost, že mnoho 
dětí využilo tuto 
příležitost a nebá-
lo se rodilé mluv-
čí ptát. Vysloužily 
si od ní pochvalu 
za aktivní komu-
nikaci.

Vánoční dílna s rodilou mluvčí

Jana Gregorová
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Naše škola podporuje žáky v jejich všestranném
a komplexním rozvoji, a proto není opomenuta ani výuka 
plavání. Žáci v druhém pololetí druhého ročníku a v prv-
ním pololetí ročníku třetího pravidelně dochází do 
Sportareálu Družstevní, který se nachází nedaleko školy, 
kde výuku této důležité dovednosti realizuje plavecká 
škola Rybka. Žáci se díky této příležitosti učí
a zdokonalují nejen v různých plaveckých stylech, mezi 
které patří kraul, znak či prsa, ale trénují také skoky do 
vody a potápění. Mezi zvlášť oblíbené aktivity děti řadí 

Plavání

zábavné hry, mezi nimiž nechybí dokonce ani „vodní fotbal“. Kromě velkého bazénu a důležitých 
plaveckých pomůcek mají k dispozici také menší bazének s vyhřívanou vodou. Výuka je na konci 
zakončena předáváním tzv. mokrého vysvědčení. Jsme velice rádi, že naši žáci mohou i v této oblasti 
získávat nové dovednosti, zážitky a rozvíjet svůj potenciál a věříme, že se po roce výuky plavání cítí zase 
o něco více jako „rybky ve vodě“.

Kristýna Lédlová

V tomto pololetí jsme se vydali na do 
vědeckého výukového centra MU na kurz 
Věda v prostoru, kde jsme se seznámili 
s opravdovou laboratoří. Dozvěděli jsme se, 
jak pracují vědci a také jsme se jimi na chvíli 
stali. Probrali jsme pojmy jako vzduch, 
reakce, skupenství látek, jaké jsou barvy
a jak se skládají a rozkládají. Některé pokusy 
nám byly předvedeny odborníky, jiné jsme si 
mohli vyzkoušet sami. Například jak 
můžeme použít prášek do pečiva ke 
sfouknutí svíčky, nebo proč je zelená víc než 
jen obyčejná barva. Bylo to tak poutavé, že 
se nám ani nechtělo odtamtud odcházet.

Bioskop Věda v prostoru

Alexandra Matrasová

Halloween party na Uprkové je již tradiční a oblíbená 
akce pořádaná pouze pro žáky 4. ročníku, tedy 
jedinečná, neopakovatelná akce! Po dvou letech, kdy 
se akce konat nemohla, jsme se na tu letošní hodně 
těšili. Ve čtvrtek 7. listopadu v 17 hodin, když venku 
už byla tma, se škola rázem zaplnila všelijakými 
čaroději, duchy, černými kočkami, příšerkami, 
kostlivci i mumiemi. Bylo vidět, že děti i rodiče si 
dali na výrobě strašidelných oblečků velmi záležet. 
Celou akci zpestřila přítomnost španělského studenta 
a studentky, kteří se aktivně zapojili, dětem pomáhali 
a procvičovali s nimi angličtinu v reálných situacích. 
Zahájili jsme strašidelnou písničkou „What's in the 
house?“ a pak jsme děti rozdělili do čtyř skupinek, 
které putovaly po jednotlivých dílničkách. Každý si 
tak mohl vyzkoušet namalovat obrázek na tričko nebo 
si vyrobit mumii z papíru a vlny. Každý rok se děti 
dozví zajímavosti o halloweenských tradicích a 
procvičí si pořekadlo Trick or Treat. Hodně se 
nasmějeme u typické aktivity – Bobbing for Apples, 
při níž se vytahují jablíčka z vody bez pomoci rukou.
A nakonec ti nejstatečnější prošli stezkou odvahy 
sami, někteří šli raději s kamarádem. Stezkou prošli 
všichni a ještě vyplnili anglickou křížovku.     

Halloween na Uprkové

Jana Gregorová
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Fotbálkohraní o pohár starosty naší městské části

Dne 16. 9. se uskutečnila akce Fotbálkohraní 
o pohár starosty, kde své síly poměřily 3. a 4. 
třídy základních škol ZŠ Horácké náměstí a ZŠ 
Novoměstská. Ačkoli byly síly dost vyrovnané, 
nakonec oba poháry za 1. místo v kategorii 3. tříd 
i 4. tříd si odnesly naše dvě třídy. Výsledky 
kategorie 3. třídy: 
1. místo: 3.C ZŠ Horácké náměstí pod vedením 
tř. uč. Alexandry Matrasové, 2. místo: 3. třída ZŠ 
Novoměstská a 3. místo: 3.D ZŠ Horácké 
náměstí pod vedením p. uč. Markéty Vroblové. 
Výsledky kategorie 4. tříd: 1. místo: 4.B ZŠ 
Horácké náměstí spolu s paní učitelkou Evou 
Grohmannovou, 2. místo: 4.C ZŠ Horácké 
náměstí s paní učitelkou Kateřinou Vítovou, 3. 
místo: 4. třída ZŠ Novoměstská. Myslíme, že ale tento den jsme vítězové všichni, protože děti si to užily 
a ta skvělá týmová spolupráce a semknutí tříd dojalo naprosto všechny. Ve středu se budeme těšit na naše 
nejmenší týmy v kategorii 1. a 2. tříd. Za organizaci a podporu děkujeme organizaci Malá kopaná 
a samozřejmě vedení MČ Brno Řečkovice a Mokré Hory.

Dne 21.9. se uskutečnilo druhé kolo Fotbálkohraní, 
tentokrát se o pohár pana starosty utkaly děti 1. a 2. 
tříd ZŠ Horácké náměstí a ZŠ Novoměstská. Hned 
ráno bylo jasné, že děti ze třídy 2. C ZŠ Horácké to 
nikomu nechtějí dát zadarmo, neboť jejich chuť vyhrát 
byla zřejmá pro všechny na hřišti. A i když všechny 
týmy obou škol bojovaly statečně, pohár za 1. místo si 
pod vedením paní učitelky Renaty Jarošové po 
dramatických penaltách odnáší právě tato třída. Na
2. místě skončila třída ze ZŠ Novoměstská a na místě 
třetím naše třída 2.D s paní učitelkou Markétou 
Surákovou. Ale ani naši nejmenší z 1. tříd nezůstali 
stranou a ukázali, že sport je baví. Dali do toho vše, ale 
vyhrát mohl jen jeden. Proto po krásně a hlavně férově 

odehraných zápasech je umístění je následující: 1. místo třída 1. C v čele s paní asistentkou Petrou Tichou,
2. místo patří třídě 1. A s paní učitelkou Zuzanou Foltýnovou  a na 3. místě se umístila třída 1. D s paní 
učitelkou Janou Paškovou. Opět děkujeme za skvělou organizaci a zážitky Malé kopané, panu starostovi 
MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora za předání krásných pohárů a všem pedagogickým pracovníkům, že děti 
dovedli a pomáhali tvořit krásnou sportovní atmosféru a tím všem dětem na tvářích vykouzlili úsměvy.

Alexandra Matrasová

Ve středu 23. 11. družstvo dívek z 1. stupně reprezentovalo naši 
školu na okresním kole florbalového turnaje ČEPS Cup. Protože se 
jeden tým nedostavil, odehrála děvčata dva zápasy. Do prvního 
zápasu s těžkým soupeřem - ZŠ Horní Brno dívky - nastoupily naše 
hráčky plné energie a přestože jim nadšení vydrželo až do úplného 
konce, na soupeřky bohužel nestačily a prohrály 6:0. Prvním 
výsledkem se však nenechaly odradit a díky skvělému výkonu 
vyhrály 3:1 nad týmem Florbalky. Toto skóre zajistilo našemu 
družstvu konečné 2. místo. Tímto bych chtěla všem účastnicím 
pogratulovat a moc poděkovat, protože pro všechny z nich to byla 
premiéra na florbalovém turnaji a díky jejich přístupu a bojovnosti 
mohly doběhnout do školy s diplomem.

Stříbro pro florbalistky z prvního stupně

Pavla Flodrová
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Plavecké závody a futsal

Dne 18. 10. se uskutečnily plavecké závody SBOŠ 3. tříd,
25. 10. potom 4. tříd. Ačkoliv naše děti byly šikovné
a snažily se, bohužel to letos ve štafetě na pohár nestačilo.
S mladšími žáky jsme se umístili na 7. místě z 15 škol v Brně, 
se staršími dětmi potom na 5. místě z 20 škol. Určitě stojí za 
zmínku, že pohár si vezou domů jednotlivci. Na 2. místě se 
totiž u mladších žáků z celkového počtu 43 chlapců umístil 
Tobias Mosquera a ve starších dívkách 2. místo patří Emílii 
Maštové z celkového počtu 56 dívek. I všem dalším dětem
v soutěži (Daniel Nechvátal, Martin Kozub, Linda Vonková, 
Emma Straková, Daniela Nováková a ve starších dále Tereza 
Španková, Soňa Vondálová, Vít Sedláček, Ondřej Krejčí
a Marin Majkus) velmi děkujeme za snahu a sportovního 
ducha. Po státním svátku naše děti z 5. tříd vyrazily na turnaj 
SBOŠ ve futsale, který pořádala ZŠ Svážná. Již v základní 
skupině o 9 týmech bylo jasné, že se pěkně zapotíme, ale 
nakonec po postupu do semifinále, kde v zápase padl pouze 
jeden gól, bohužel náš vlastní, jsme si zahráli o 3. místo, a to 
se ctí vyhráli. Do školy tedy vezeme nejen krásný pohár, ale
i skvělý pocit z úžasné hry fair play a soudržnosti týmu. Alexandra Matrasová

Florbalisté vybojovali na turnaji ČEPS Cup 3. místo

V úterý 29. 11. se družstvo chlapců z 1. stupně 
naší školy zúčastnilo okresního kola florbalového 
turnaje ČEPS Cup, které se konalo na SH 
Tatranu Bohunice v Brně. Kluci hráli skvěle
a vzhledem k tomu, že v základní části dokázali 
soupeře kromě jedné remízy vždy porazit, 
postoupili do semifinále. Tam se utkali s týmem 
Labyrinth, na který bohužel nestačili a prohráli 
5:2. V boji o třetí místo rozhodly až nájezdy
a poměrem 2:1, vyhrálo naše družstvo a umístilo 
se tak na celkovém 3. místě z 10 zúčastněných! 
Chtěla bych vyzdvihnout výkon gólmana Viléma 
Vaňouse (5.D), který předvedl neskutečné 
zákroky a podržel tak celý tým. 

Velkou oporou byl také Pavel Handlar (5.C), který nastřílel nespočet gólů a ukázal rychlou a tvořivou hru. 
Všichni hráči odvedli skvělý výkon, za který zaslouží velkou pochvalu a dík. Pavla Flodrová

Celý leden a únor chodí 4. a 5. třídy bruslit na 
kluziště Vodova v Králově Poli. Žáci si tak mohou
v kolektivu užívat zimního počasí a aktivně se 
hodinu hýbat. Při bruslení zkouší různé hry, jízdu 
slalomem či s kamarády. Samozřejmě trénují
i správnou techniku bruslení: vhodný postoj, jízdu 
vpřed i vzad, zatáčení, brzdění, někteří i překládání. 
Do školy se vrací mírně unavení, zato vysportovaní
a spokojení. 

Marie Prokopová

Bruslení na Vodové
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Celoškolní projekt
Můj život, moje volba

Jednoho pátečního dopoledne koncem měsíce 
listopadu jste na druhém stupni naší školy mohli 
potkat spoustu návštěvníků. Ne, že by bylo 
neobvyklé, potkávat na našich chodbách návštěvy, 
ale tentokrát to bylo něco speciálního. Byli to totiž 
hosté našeho celoškolního projektu s názvem “Můj 
život, moje volba.” Jeho cílem bylo seznámit žáky 
s různými povoláními. A jak se lépe dozvědět
o nějakém povolání, než od člověka, který ho 
vykonává. A tak naši návštěvníci, které jsme  z řad 
rodičů a přátel našich žáků a učitelů pozvali k nám 
do školy, měli každý nějaké zajímavé povolání - 
například vědkyně,  policista, programátor v IT, 
konstruktér turbodmychadel do závodních 
automobilů a tak podobně. Každý z nich si pro naše 
žáky připravil povídání o jejich práci a žáci zase 
spoustu otázek pro naše hosty. Závěrem žáci sdíleli
zážitky a nově nabyté poznatky a tvořili "noviny" o všech povoláních, o kterých se  ten den něco 
dozvěděli. Ondřej Růžička

Dne 25. 11. 2022 proběhl v naší škole celoškolní projekt s názvem Můj život, moje volba, který byl 
zaměřen na seznámení žáků s řadou povolání. Do projektu se zapojilo velké množství z Vás, rodičů
a přátel školy, kteří jste nás obeznámili se svou profesí i náplní práce. Víme, že to pro Vás bylo časově 
náročné, a o to víc si vážíme toho, že jste přijali naši nabídku. Všichni byli moc spokojeni a výstupy
z projektu, které žáci vytvořili, ukazují, že si odnesli řadu nových poznatků. Moc děkujeme a vážíme si 
Vaší spolupráce. 

Ivan Melichárková, ředitelka školy

Adaptační výjezd

V době 14. - 16. 9. 2022 žáci 6. tříd 
strávili tři dny v Podmitrově, kam za 
doprovodu svých třídních učitelů, 
asistentů pedagoga a školních 
psychologů vyjeli na adaptační pobyt. 
Ačkoliv se nad námi stáhla mračna
a konstantně pršelo, nezabránilo nám to 
společný čas využít na maximum, 
věnovat se společným aktivitám, které 
byly zaměřené na vzájemné poznání, 
spolupráci při řešení problémů, 
kreativitu, kamarádství a týmového 
ducha. Děti si užily fajn čas také při 
večerní zábavě, kdy se vydaly na stezku 
odvahy a zatančily si na diskotéce. 
Z adapťáku se všichni vrátili zdraví, 
spokojení, s novými zážitky i přá-
telstvími, od dětí se proslýchalo přání 
prodloužit akci ze tří dnů alespoň na 
týden. 
A to nás těší. Veronika  Svedková

Podzim je u nás ve sportovních třídách spojen s výletem do 
Moravských Knínic. Zde se pod vedením místní trenérky 
Hanky Helánové naši žáci na krátký okamžik promění v jezdce
a jezdkyně na koních. Ono vylézt na skoro dvoumetrovou 
„hajtru“ chce kus odvahy a provádět u toho různé cviky další 
zbytek odvahy. Po takovém výkonu vyhládne. Nachystat dřevo, 
rozdělat oheň a opéct špekáčky vyžaduje někdy větší úsilí
a spolupráci, než se na první pohled může zdát, protože dřevo 
na podzim bývá často navlhlé. Hlad je však velká motivace
a všichni musí přežít. Bezva den završí cesta přes les zpět.

Václav Kovář

Do sedel!



 9

ZŠ BRNO, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 13

Dny otevřených dveří – možnost podívat se na vyučování, na družinu – vítáme Vás

Ve dnech 13. 10., 9. 11., 6. 12. a 12. 1. se na škole uskutečnily dny otevřených dveří. Jsme velmi rádi, že 
jsme opět mohli přivítat rodiče našich žáků a všechny přátele školy, aby s námi mohli strávit celý školní den. 
Dny otevřených dveří jsou u nás pořádány téměř každý měsíc, aby nabídka termínů byla široká a rodiče tak 
měli více možností se těchto dnů zúčastnit. Dny otevřených dveří jsou pro nás velmi důležité, neboť chceme 
poskytnout rodičům příležitost nejen se podívat, jak probíhá výuka jejich dětí, ale i vzájemně sdílet své 
zkušenosti a prohlubovat spolupráci důležitých aktérů vzdělávacího procesu – žáků, rodičů a školy. Tímto 
bychom chtěli poděkovat všem, kteří se dnů otevřených dveří zúčastnili a současně pozvat na ty příští. 
Budeme rádi, pokud naše pozvání přijmete i v dalších plánovaných termínech 15. 2., 21. 3., 20. 4. a 24. 5. 
Těšíme se na společná setkání.   Kristýna Lédlová
Každý měsíc mají rodiče, prarodiče, sourozenci, ale
i široká veřejnost možnost navštívit naši školu
a prohlédnout si nejen školní prostory, ale i samotnou 
výuku. Rodiče našich žáků jsou pro naši školu 
nepostradatelní partneři, kteří se podílejí na rozvoji školy, 
a proto jsou vítáni i ve výuce, kde se mohou podívat, jak 
se jejich dítě rozvíjí podle svých potřeb. Rodiče našich 
prvňáčků zjišťují každý měsíc, jak se dětem daří zdolávat 
nová a nová písmenka, počítat zajímavé příklady
z matematiky či jaká je správná technika psaní a čtení, což 
usnadňuje každodenní domácí přípravu. Naši rodiče se 
také aktivně zapojují do výuky v rámci nejrůznějších 
celoškolních projektů, účastní se tripartit (setkání učitele, 
žáka a rodiče), nabízí pomoc a podporu nad společnými 
tématy nebo se zapojují do neformálních setkání (společné 
vánoční pečení či příprava výrobků na jarmark). Rodiče, 
jste vítáni! Barbora Bulová

Již podruhé jsme otevřeli dveře školní družiny pro 
všechny, kteří chtěli nahlédnout do prostor družiny
a jejího chodu. Navštívili nás rodiče, prarodiče, ale
i budoucí prvňáčci. Bylo příjemné zjistit, kdo z rodičů 
družinu navštěvoval a jak se v jejich očích změnila. 
Během dne otevřených dveří si mohli rodiče s dětmi pohrát, prohlédnout si práce dětí ve školní družině, 
vybavení družiny, a dokonce trávit čas s námi venku. Myslím, že se dny otevřených dveří vydařily, a věřím, 
že byly pro rodiče tak velkým přínosem jako pro nás.

Jankowská Hana

Studentské volby na ZŠ Brno, Horácké náměstí 13

Ve středu 11. 1. se na naší škole konaly studentské prezidentské volby. Žáci od 5. do 9. třídy měli možnost 
volit prezidenta z reálných kandidátů. Ve vestibulu byla pro ně připravena pravá volební urna a plenty pro

vyplnění hlasu. V rámci příprav na 
volby žáci 9.A připravili krátký 
medailonek o každém kandidátovi a tří-
da 9.B připravila webové stránky s po-
drobnějšími informacemi o kandidátech 
a zároveň o volebním systému v Česku. 
Volební účast byla 63 % (volilo 297 
žáků) a na výsledky voleb se můžete 
podívat v grafu .

Martin Jelínek
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Za sportem na SPORT Life!
Dne 4. 11. se třídy 6.D, 7.C a 8.B vydaly na brněnské výstaviště na festival SPORT Life pro mládež. Na 
úvod měli všichni účastníci možnost zhlédnout zahájení festivalu. Nezapomenutelnou podívanou zajistila 
taneční skupina Magic Free Group, vystoupení ve freestyle fotbalu, BMX show, a někteří žáci se dokonce 
aktivně účastnili parkourové show. Třída 8.B byla v rámci festivalu taktéž na teoretické přednášce s názvem 
Bezpečně v kyberprostoru. Všichni žáci poté dostali příležitost navštívit pavilony plné nejrůznějších sportů, 
které si mohli na vlastní kůži vyzkoušet – například lezení na lezecké stěně, parkour, florbal, volejbal, 
basketbal, badminton, skok z výšky do měkkého polštáře a mnoho dalších. Někteří žáci naší školy se 
dokonce zúčastnili soutěže ve šplhu na laně. Všichni měli možnost si prohlédnout nebo případně zakoupit 
vybavení pro různé sporty. Hlavním přínosem celého festivalu byla podpora myšlenky zdravého životního 
stylu a pohybu. Pavla Flodrová

Školní parlament Hlavním cílem školního parlamentu na obou 
stupních je komunikovat, zlepšovat spolupráci, 
připomínat pravidla a spolupodílet se na 
rozvíjení klimatu školy. Žáci obou stupňů, 
respektive zástupci jednotlivých tříd, se 
několikrát do měsíce scházejí a společně 
diskutují o tom, jaké mají nápady na budoucí 
akce, či společně reflektují aktuální dění ve 
třídách a ve škole obecně a nabízejí svůj pohled 
a případná řešení. Při již proběhnuvší akci 
Halloween to bylo například, zda si připravit 
halloweenské masky, jaké nabízet občerstvení, 
kde a jak akci propagovat, a co je vlastně jejím 
cílem. Třídy si tak vlastně připravovaly touto 
akcí půdu na vánoční jarmark, který pak opět 
žáci probírali na schůzkách parlamentu
a diskutovali nad tím, jak ho pojmout. Aktuálně 

nás na druhém stupni například čeká valentýnský „Red Carpet“ ples, na který již probíhá prodej 
vstupenek, a ladí se detaily, jako je hudební playlist, výzdoba a nebo třeba fotokoutek. U žáků je o ples 
nebývalý zájem, a „parlamenťáci“ tedy berou společná setkávání velmi vážně. Od nich totiž vychází 
většina impulzů pro akce ve škole, stejně tak jako návrhů na vylepšení prostředí či podnětů pro podporu 
dobrého klimatu ve škole. V podobném duchu se nese práce parlamentu na prvním stupni. I když jsou žáci 
rozděleni do dvou budov, dokážou se v určitý den malí žáci propojit „na dálku“ a uspořádat teplákový či 
plyšákový den, barevně sladit své oblečení či ekologicky myslet, vybrat za třídu píseň do školního 
rozhlasu nebo jen tak přijít na filmový večer do školy. A na co jsme velmi pyšní? Že páťáci společně
s druhým stupněm přišli volit prezidenta České republiky. Třebaže je to jen ve škole.

Michaela Albrechtová a Jakub Jiaxis Svoboda

Mikulášská

I v letošní školním roce se žáci prvního stupně 
společně se šesťáky sešli na společném 
mikulášském programu. Čekaly je písničky, 
soutěže, tombola a balíček se sladkostmi. O ten 
pochopitelně nepřišli ani ti, kteří se nezúčastnili 
společných aktivit. Ty během dopoledne 
navštívili Mikuláš i čerti z devátých tříd
a během krátkého vstupu jim dárky předali. 9.A 
a 9.C nám pomáhaly celé dopoledne úplně se 
vším včetně úklidu po akci a všichni jim za to 
moc děkujeme.

Ilona Nesňalová
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Exkurze do Vídně 

Probouzíme se do chladného podzimního jitra a nikdo z nás netuší, jak nás tento den překvapí nádherným, 
skoro letním počasím a pohodovým průběhem dne. Jako již každoročně odjíždíme na podzimní návštěvu 
rakouské krásky, Vídně. Čeká nás návštěva nejstarší evropské ZOO, letního sídla Habsburků Schönbrunnu, 
dále pak centrum města se známou katedrálou Stephansdom, včetně zimního sídla císařů Hofburku a se 
zakončením, na které se všichni účastníci již tradičně velmi těší – návštěvou zábavního parku Práter. Onoho 
úterního rána odjelo od řečkovického nádraží 126 žáků 2. stupně s 9 pedagogy, aby se pokochali krásami 
hlavního města Rakouska. Níže uvádíme postřehy účastníků.
 „Nejprve jsme navštívili zámeckou ZOO. Mimo jiné jsme viděli pandy nebo třeba hrochy. Poté jsme přešli 
do zámku Schönbrunn. Tam jsme měli audioprůvodce.“ (Boris Trhlík) „V úterý 25. října jsme byli ve Vídni. 
Bylo to super, moc se mi tam líbilo. Nejlepší to bylo v Prátru, tam jsme měli rozchod a bylo to tam skvělé. 
Byla jsem na horské dráze a ve strašidelném domě. Byli jsme také v ZOO a tam to bylo mega dobré.“ 
(Denisa Kamermeirová) „V ZOO jsme potkali koalu, pandu, ledního medvěda a další zvířata. 
V Schönbrunnu jsme navštívili pokoje císařů a císařoven. V centru jsme si dali výborný oběd a nakonec jeli 
do Prátru a šli do strašidelného hradu, na horskou dráhu, na vodní skluzavku a na autíčka.“ (Nikola 
Novotková) „Byl to nejlepší výlet se školou, na kterém jsme kdy byla. Také se mi líbilo, že jsme se všichni 
vzájemně podporovali. A tak říkám – Vídeň je fajn!“ (Kristýna Suchánková)

Lenka Vonášková

Mimoškolní vzdělávání
„Hra je radost. Učení při hře je radostné učení.“ (J. A. 
Komenský) Učení nás baví a vítáme každou možnost 
učit se i mimo školní prostředí na nejrůznějších 
výukových programech. První krásný program v li-
stopadu čekal nás páťáky ve hvězdárně v Brně s ná-
zvem Cesta Sluneční soustavou. Při tomto programu 
jsme mohli díky meziplanetárním sondám prozkoumat 
všechny planety Sluneční soustavy, jejich satelity nebo 
menší planetky či komety. Jak jsme mohli vidět, 
průzkum vesmíru je fascinující a vždy přináší 
překvapivé poznatky. Při druhém mimoškolním učení 
nás čekala výstava strojů Leonarda da Vinciho 
v Technickém muzeu Brno. Tato úžasná akce nabízela 
více než padesát modelů, které byly vytvořeny přesně 
podle plánů a návrhů da Vinciho. Funkčnost některých 
z nich jsme si mohli vyzkoušet (zvedák, kuličkové 
ložisko, setrvačník a další).
  Kromě uvedených modelů výstava nabízela i reprodukce slavných da Vinciho obrazů s informačními 
panely a audiovizuální projekcí. K výstavě je připravena i online interaktivní hra a je přístupná široké 
veřejnosti. Naši páťáci doporučují. Barbora Bulová

Liga deskových her a sudoku

Na naší škole je nabídka různých zájmových kroužků.   Již v loňském 
roce nám do kroužku sudoku vytvořil v té době žák 8. třídy hlavolam.  
Sám jej vyrobil v kroužku 3D tisku.  Děti se pravidelně pokoušely zdolat 
onen hlavolam, střídaly se v pokusech, radily si. A téměř po roce přišla 
obrovská radost. Dokázaly to! Je pěkné vidět, že i napříč kroužky děti 
najdou společný zájem. V prosinci jsme se po delší odmlce opět mohli 
zúčastnit městského turnaje deskových her. Děti si užily den plný her, 
zábavy. Objevily nové kamarády a společně i nové strategie pro hru. 
Velké díky patří organizátorům ze ZŠ Antonínská.  I přes drobné 
komplikace to byl úžasný zážitek, a to nejen pro děti.

G. Kovářová
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Nebuď na to sám

Během podzimu proběhl v sedmých třídách a 
v 8.C preventivní program od Modré linky Nebuď 
na to sám. Preventivní program byl zaměřen na 
posílení kompetencí potřebných při řešení 
krizových situací. Součástí programu byly různé 
modelové situace, které byly podávány formou 
příběhu. Žáky vedou k zamyšlení, jak by se daná 
situace dala řešit. Modelové situace jsou zaměřeny 
na problémy, které můžeme v běžném životě 
zaznamenat v rodině i ve školním prostředí. Žáci 
mají možnost spolupracovat v týmu, posílit své 
komunikační schopnosti, součástí hry je také 
prezentace a diskuze s lektory a ostatními týmy. 
Cílem preventivního programu bylo také 
informovat žáky, na koho se mohou obrátit
v případě, že se ocitnou pro ně v neřešitelné 
situaci. Na konec programu žáci dostali brožurky a 
kontakty, kam se mohou obrátit. Žákům
i pedagogům se preventivní program líbil 
především svojí různorodostí a velkým zapojením 
žáků do aktivit. Jana Vlachová

V úterý 25.10. navštívil naši školu EDUbus. 
Jak už napovídá název, jedná se o autobus, 
který je však předělaný na pojízdnou 
polytechnickou laboratoř. Naši žáci měli 
možnost zúčastnit se tří programů. První z nich 
nesl název Vypusťte elektrony! Zde si 
vyzkoušeli první krůčky s elektrickými obvody. 
Dále mohli navštívit program zaměřený na 
měření teploty, kdy pozorovali a měřili změny 
teploty pomocí speciálního teploměru a pra-
covali například i se suchým ledem. Třetí 
možností byl program orientovaný na energie. 
Zde si žáci vyzkoušeli měření napětí a proud 
s využitím různých zdrojů energie.

Martin Jelínek

EDUbus měl zastávku i u naší školy

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark, který se tradičně na naší škole 
koná v druhé polovině prosince, proběhl
v tomto školním roce poprvé od vynucené 
covidové pauzy. Všichni ve škole jsme tedy byli 
plni očekávání, jak se celá akce povede. 
Nebudeme vás napínat, bylo to naprosto skvělé. 
Žáci strávili prosinec plánováním toho, jaké 
výrobky si na své stánky nachystají, co napečou, 
uvaří, či jak vyzdobí svůj stánek.

Letos se třídy také zaměřily na ekonomickou 
stránku celé akce – třídní učitelé měli pro žáky 
připravené pracovní listy, na kterých si jednoduše 
vyzkoušeli základy finanční gramotnosti. Co to 
v praxi znamenalo? Třída vždy sečetla náklady 
k jednotlivým výrobkům, které pak odečetla od 
celkové tržby. Rozdíl určil zisk, který každá třída 
za jarmark utržila. Tento zisk se pak rozdělil na 
třetiny – jedna třetina jde na vybranou charitu, 
druhá potom na zlepšení prostředí školy dle 
nápadů žáků a poslední pak vždy pro třídu. 
Samotný jarmark proběhl ve velmi přátelském, 
slavnostním duchu a jeho návštěvnost nám 
udělala obrovskou radost. Mezi stánky korzovaly 
desítky rodičů, prarodičů, učitelů a současných
i bývalých žáků naší školy. Bylo skvělé vidět 
upřímný zájem návštěvníků o výrobky, které děti 
zhotovily: od ručně vyráběných svícnů
z meruňkového dřeva přes antistresové 
sněhuláky, obrázky, vánoční ozdoby, domácí 
sušenky, palačinky, punč až po vločky z 3D 
tiskárny. Už teď se na to, co žáci opět na dalším 
jarmarku vymyslí, moc těšíme!

Jakub J. Svoboda
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Kariérový rozvoj žáků ZŠ Horácké náměstí prakticky
Volba dalšího profesního zaměření je důležitým 
milníkem v životě našich žáků, a proto se snažíme oblast 
kariérového rozvoje nadále podporovat a rozšiřovat. 
Vedle běžné výuky, kde se žáci setkávají se světem práce, 
jsme po covidové pauze se začátkem školního roku 
2022/2023 zahájili v rámci kariérového poradenství 
exkurze do různých firem, institucí, středních škol
a jejich provozoven. Cílem je ukázat žákům 8. a 9. 
ročníku v praxi běžný život firmy, vedení firmy a náplň 
práce zaměstnanců v různých odvětvích s ohledem na 
potřebné dovednosti, znalosti, vlastnosti a vzdělání pro 
vykonávání daného povolání. Doposud se nám podařilo 
zorganizovat několik exkurzí zaměřených na techniku, 
gastronomii, sociální oblast, architekturu a v plánu jsou 
další obory. 
  Se zájemci jsme navštívili např. OSPOD v naší městské části, DPMB, firmu Jetsurf s výrobou unikátních 
surfů, SOŠ a SOU v Kuřimi na Dnu techniky, provozovny SŠ Charbulova, architektonickou kancelář UYO 
a jiné. V blízké době navštíví naši školu a představí své povolání David Pik, reportér TV Nova. V listopadu 
jsme uspořádali v rámci schůzky o přijímacím řízení veletrh středních škol, kde mohli žáci a jejich rodiče 
získat informace od několika zástupců středních škol. Ve čtvrtek 8. 12. 2022 se uskutečnil veletrh, na 
kterém prezentovali svou školu a svůj obor naši bývalí deváťáci. Kromě těchto akcí mohli žáci využít 
možnost testování v oblasti profesní orientace či konzultací, které organizují naši školní psychologové. Ti 
také realizovali ve třídách skupinové aktivity, které vedly k sebepoznání a poznání vlastních hodnot žáků. 
Kariérovému rozvoji byl také věnován podzimní celoškolní projekt, během kterého představilo všem 
žákům 2. stupně své povolání několik dobrovolníků z řad rodičů našich žáků i veřejnosti, za což jim velice 
děkujeme. Pozitivní ohlasy ze strany žáků nám dělají radost a přesvědčují nás o tom, že tyto aktivity mají 
smysl.  Mgr. Roman Růžička, výchovný a kariérový poradce školy

Halloween na Horáckém náměstí
V letošním roce žáci žákovského parlamentu vymysleli na Halloween pochoutkovou přestávku. Každá 
třída si mohla připravit občerstvení, které během přestávky prodávala. Třídy to často pojaly velmi 
kreativně, a tak jsme mohli ochutnat například sladké krvavé prstíčky, lahodné oční bulvy a další. 

Přestávku ovládla skvělá atmosféra 
nejen díky připraveným po-
choutkám, ale také díky tomu, že 
chodby školy naplnily čarodějnice, 
kočky a duchové z řad dětí i učitelů. 
Žáci žákovského parlamentu 
procházeli školu a hledali nejlepší 
halloweenský kostým. Vítěze pak 
ocenili trofejí vyrobenou našimi 
žáky v rámci kroužku 3D tisku.

Pavla Fryštáková

Dne 9. listopadu se výběr žáků naší školy zúčastnil atletických závodů pořádaných Gymnáziem Ludvíka 
Daňka (čtenáři spíše znají jako "Botanka").
Na nově vybudovaných drahách soutěžili v disciplínách sprint na  50 metrů, překážky 50 metrů, skok 
daleký a skok vysoký.
  Přestože naši žáci, až na Denise Dobrovolného, který se umístil na druhém místě ve skoku vysokém, 
nedosáhli na stupně vítězů, alespoň se mohli podívat, jak vypadá střední škola, kam by po absolvování té 
naší mohli směřovat.

Atletické závody

   Ondřej Růžička
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Soutěže 2. stupeň
Během I. pololetí se mohli  žáci při výuce chemie zapojit do následujících soutěží. Soutěž Mladý 
chemik, kde do krajského kola postoupily žákyně  Tereza Haitmarová
a Amálie Seidlová z 9.D a Michaela Kiliánová z 9.A. Žákyně úspěšně reprezentovaly naši školu, nejlépe 
se umístila Tereza Haitmarová. Během soutěže měly žákyně možnost seznámit se s prostory SŠ 
chemické a zhlédnout chemickou show.
  Ve spolupráci s učiteli předmětů zeměpis a přírodopis jsme nominovali 
zástupce z naší školy na akci Den přírodních věd pro školy 2022, kterou 
pořádala brněnská Zoo dne 5. 10. 2022. Celkově se účastnilo 66 týmů. 
Zástupci naší školy za 8. a 9. ročník: Tereza Haitmarová z 9.D a Martin 
Úlehla z 9.C skončili na 34. místě. 
    Velký zájem je i o matematické soutěže, školního kola Pythagoriády se 
účastnilo 72 žáků druhého stupně, 15 z nich se stalo úspěšnými řešiteli,
5 pokračovalo do městského kola, kde se úspěšným řešitelem stal Hugo 
Kytnar z 9.A. Matematická olympiáda je v běhu, zatím čtyři žáci 
odevzdali správně vyřešené úlohy, a budou tak postupovat do okresního 
kola. Na soutěž Pangea máme zatím přihlášeno cca 30 zájemců. Takový 
veliký zájem o matematiku nás samozřejmě moc těší, fandíme těm, kteří 
mají chuť procvičit si své hlavy přemýšlením :)
     V prvním prosincovém týdnu roku 2022 proběhlo školní kolo olympiády z ČJ. Celkem se zúčastnilo 
21 žáků z 2. stupně naší školy. Umístění je následující: 1. místo: Ošmerová Kristýna, 9.B, 2. místo: Malý 
Vojtěch, 8.A, 3. místo: Kytnar Hugo, 9.A Gratulujeme a držíme pěsti v dalším kole soutěže!
 V prosinci se konalo školní kolo biologické olympiády, kterého se zúčastnili zájemci 
o přírodní vědy z řad druhého stupně. Letošním tématem bylo Bezlesí. V kategorii D (6. a 7. třídy) 
postupuje do okresního kola Luna Zemborská (7.A). V kategorii C (8. a 9. třídy) budou naši školu
v okresním kole reprezentovat Valentina Smutná (8.A) a Martin Úlehla (9.C). Děkujeme všem soutěžícím 
za aktivní účast a přejeme Luně, Valentině a Martinovi, aby se jim v okresním kole dařilo.

Lenka Mynářová, Věra Šebestíková,Veronika Svedková, Petra Deverová

Den přírodních věd pro školy

Žáci naší školy se i v letošním školním roce 
zúčastnili zajímavé přírodovědné akce, kterou již 
tradičně organizuje Zoo Brno. Hlavním tématem 
10. ročníku byly Bouřlivé objevy, které nás vedou
k odkazu jednoho z největších biologů Gregora 
Johanna Mendela, jehož dvousté výročí narození 
jsme v Brně letos slavili.
Úkoly, kterými soutěžící prošli, byly tedy 
zaměřeny na botaniku a genetiku. Z naší školy 
jsme vyslali čtyři tříčlenná družstva ze všech 
ročníků druhého stupně. Žáci měli možnost kromě 
poznávání a objevování nového při plnění otázek 
na stanovištích také strávit krásný den
v zoologické zahradě a projít si pavilony dle svého 
zájmu.

Adventní snídaně v 8.B

Třída 8.B se sešla vždy v pondělí po adventní neděli ke společné snídani. Někteří donesli napečené 
vánoční cukroví, jiní bábovku, ovoce nebo jiné pohoštění. Ačkoliv se nesešla vždy celá třída, měli jsme 
možnost si jen tak popovídat, vánočně se naladit a vyzdobit třídu. Děkuji všem, kteří přišli a utužovali 
třídní kolektiv.

 Irena Procházková

Pavla Flodrová
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akademie 2022

Akce 2. stupně

1. pololetí školního roku 2022/2023 přineslo spoustu zajímavých akcí, 
vědomostních i zájmových soutěží. V září tradičně vyjeli žáci 6. ročníků 
na adaptační výjezd do Podmitrova na Vysočině a žáci sportovních skupin 
absolvovali výjezdy na koně, kde se zdokonalovali v jezdeckých 
dovednostech. Následující měsíc nemohl chybět již tradiční jednodenní 
poznávací zájezd do Vídně, na který se letos vypravily hned dva autobusy 
našich žáků. Další již pravidelnou akcí jsou výukové programy Cyril
a Metoděj, Bible, Dušičky a Halloween. Tyto programy jsou součástí 
projektu Vstupy do škol, který má za cíl přiblížit žákům poselství 
křesťanských svátků, seznámit je s významnými postavami křesťanství
a také s křesťanskými symboly a hodnotami, které patří k základům naší 
evropské kultury. 25. října přijel k naší škole autobus – EDUBUS, který 
byl vybaven různými přístroji a technikou. Žáci se v něm mohli zapojit do 
programů Vypusťte elektrony!, Měření teploty a Energie. Měsíc říjen se 
uzavřel Halloweenskou akcí, kde byla možnost si o velké přestávce 
zakoupit občerstvení, které si jednotlivé třídy nachystaly a které se neslo 
ve strašidelném duchu. V listopadu se 8.C vydala na tři dny prozkoumat 
krásy našeho hlavního města. 25. listopadu se uskutečnil celoškolní 
projekt na téma ,,Můj život, moje volba", v rámci kterého nás navštívila 
celá řada zajímavých lidí s různými profesemi. 9. ročníky navštívily 
výukový program Hrou proti AIDS. V listopadu se mohli žáci naší školy 
zúčastnit hned několika soutěží jako např. Mladý chemik, školní kolo 
Pythagoriády, Vánoční turnaj v sudoku, Florbalový turnaj ČEPS, 
Futsalový turnaj SBOŠ, soutěž v plavání, atletické závody na G. L. Daňka, 
Liga deskových her, silový čtyřboj a přehazovaná. Prosinec zahájila 
zábavně strašidelná Mikulášská besídka s nadílkou a spoustou her, tance, 
zpěvu a na závěr nechyběla tombola. 8. prosince nás navštívili naši bývalí 
deváťáci, kteří prezentovali své střední školy pro naše letošní deváťáky. 
V prosinci se žáci zúčastnili mnoha soutěží a olympiád, kde neměřili 
pouze své fyzické síly, ale také své znalosti. Byla to školního kola 
olympiád z dějepisu, českého jazyka a biologická olympiáda, městské kolo 
Sudoku, krajské kolo Mladý chemik, volejbalový turnaj, přehazovaná
a vybíjená. Dále proběhl workshop přípravy na recitační soutěž. 12. pro-
since bylo možné slyšet několik našich žáků při tradičním zpívání
u vánočního stromu u řečkovického kostela. V předvánočním týdnu 8. roč-
níky zavítaly do divadla na představení Kytice a po jeho skončení 
načerpaly vánoční atmosféru na adventních trzích v centru Brna. 
Předvánoční čas byl ve škole zakončen filmovým dnem a vánočním 
jarmarkem nejprve pro rodiče a veřejnost, který se uskutečnil ve středu
21. prosince v jídelně školy, kde žáci prodávali svoje výrobky, a následný 
den proběhl dopoledne jarmark pro žáky. A to vše bylo zakončeno 
zpíváním koled u vánočního stromečku ve vestibulu školy. 

Lucie Kovářová

adaptační pobyt

Edubus

Jezírko

celoškolní projekt
Mistrovství ČR v zápase

Na pražském mistrovství České republiky v zápase 
byli naši sportovci velice úspěšní. Vícemistryní ČR 
se stala Jana Olivová ze 7.C, bronzovou medaili si 
odvezli Pavel Vysloužil a Darya Prylypko ze 7.C
a Kryštof Pop z 8.C. Marek Šimáček ze 7.C obsadil 
6. místo a Tomáš Stehlík ze 7.C skončil na 8. místě. 
Zabojovaly také naše bývalé žákyně, kdy titul 
„Mistryně ČR“ patří Tereze Zbořilové, Petře
a Tereze Mračkové a třetí místo získala Kamila 
Bublíková.

Pavel Kučera



 16

ZŠ BRNO, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 13

Turnaj ve wrestlingu – Kolding, Dánsko
Vybraní žáci sportovních skupin navštívili wrestlingový turnaj v Koldingu (Dánsko). 
V konkurenci 318 sportovců z 8 zemí Evropy dokázali vybojovat bronzové medaile Antonín Vysloužil 
(3.A), Pavel Vysloužil (7.C) a Jana Olivová (7.C). Julie Seidlová (7.C) brala překrásné 5. místo a Marek 
Šimáček (7.C) obsadil 7. místo. Turnaje se účastnily i naše bývalé žákyně Tereza Mračková a Kamila 
Bublíková – 1. místo a Magdaléna Slavíčková – 2. místo. Pavel Kučera

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 2022/23

Velká cena Brna – Mezinárodní turnaj v 
zápase
Brno 10. 9. 2022
150 startujících z 27 oddílů POL, SVK, HUN, 
AUT a ČR
1. místo: Pavel Vysloužil
2. místo: Marek Šimáček
4. místo: Tomáš Stehlík
5. místo: Jana Olivová, Darya Prylypko

VIII. Mezinárodní mistrovství sportovních 
škol v zápase
Stargard (POL) 17. 9. 2022
203 startujících ze 40 oddílů POL, GER a ČR
10. místo: Marek Šimáček
10. místo: Jana Olivová
12. místo: Tomáš Stehlík, Pavel Vysloužil

48. Mezinárodní turnaj mládeže a přátelství 
v zápase
Prievidza (SVK) 17. 9. 2022
225 startujících z POL, AUT, SVK, HUN, 
UKR, SLO, SRB a ČR
5. místo: Jakub Skalický, Antonín Vysloužil

Akvasalon - Mezinárodní turnaj mládeže v 
zápase
Hradec Králové 24. 9. 2022
116 startujících z 19 oddílů POL, SVK a ČR
1. místo: Vojtěch Klosík
2. místo: Antonín Vysloužil, Kryštof Pop
7. místo: Jiří Štaubert

III. ročník Memoriálu Maroša Talla v 
zápase
Košice 24. 9. 2022
139 startujících ze 22 oddílů UKR, POL, SVK, 
HUN, LTU, MOL
4. místo: Pavel Vysloužil
5. místo: Marek Šimáček
9. místo: Tomáš Stehlík

Brněnský dráček – dětský turnaj v zápase
Brno 1. 10. 2022
1. místo: Jakub Skalický
2. místo: Vojtěch Klosík, Antonín Vysloužil
3. místo: Šimon Pop
5. místo: Jiří Štaubert

Futsalový turnaj pořádaný pro Síť 
brněnských otevřených škol
Brno 30. 9. 2022
2. stupeň ZŠ - 16 týmů
Družstvo žáků druhého stupně bojovalo o postup 
ze skupiny.
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Mistrovství České republiky v zápase mladších 
žáků a žákyň
Praha 8. 10. 2022
139 startujících ze 24 oddílů ČR
2. místo: Jana Olivová
3. místo: Pavel Vysloužil, Kryštof Pop, Darya 
Prylypko
6. místo: Marek Šimáček
8. místo: Tomáš Stehlík
16. místo: Richard Kučera

XL. ročník memoriálu Antonína Niče a LVII. 
ročník memoriálu Jana Budáka - volný styl
Praha 29. 10. 2022
57 startujících z 10 oddílů ČR
1. místo: Vojtěch Klosík, Pavel Vysloužil
2. místo: Antonín Vysloužil, Marek Šimáček

Mistrovství České republiky ve šplhu na laně 
pro žáky druhého stupně ZŠ
Brno 4. 11. 2022
22 startujících
15. místo: Vilém Zach
17. místo: Martin Stárek
19. místo: Pavel Vysloužil

XXII. Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy 
z okazji ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI v 
zápase
Dzierżoniów (Polsko) 5. 11. 2022
84 startujících z POL a CZE
1. místo: Antonín Vysloužil
2. místo: Jiří Štaubert

50. ročník Velké ceny Třince - ženský zápas
Třinec 5. 11. 2022
223 startujících z POL, SVK, CRO, HUN, GER, 
SRB, UKR a CZE
5. místo: Julie Seidlová
6. místo: Darya Prylypko
7. místo: Jana Olivová

Atletické závody „Ze školy na Botanku“ – 
městské kolo
Brno 9. 11. 2022
6 základních škol
2. místo: Denis Dobrovolný (skok vysoký)

XXXIII. Memoriál Urbana a XVIII. 
Memoriál Veselého v zápase
Praha 12. 11. 2022
106 startujících z POL, SVK, UKR, ROU a CZE
2. místo: Pavel Vysloužil
3. místo: Tomáš Stehlík

Městské a krajské kolo v plavání základních škol
Brno 15. 11. 2022
7 základních škol
3. místo: Lucie Netrefová (motýl)
6. místo: Marie Gregorová (znak)
13. místo: Eliška Kabelová (prsa), Dora Dufková 
(kraul)
14. místo: Anežka Stárková (prsa), Karolína 
Kravcová (kraul)
V okresním i krajském kole jsme vybojovali 
6. místo.

Mezinárodní soutěž v zápase a galavečer pro 
děti
Sárospatak (HUN) 19. 11. 2022
184 startujících z HUN, SVK a ČR
1. místo: Antonín Vysloužil
2. místo: Jiří Štaubert
3. místo: Jakub Skalický

VIII. Chemnitzer Lady ́s Cup – ženský zápas
Chemnitz (GER) 26. 11. 2022
120 startujících z HUN, SVK, POL, GER a ČR
3. místo: Jana Olivová
5. místo: Julie Seidlová

Okresní kolo v přehazované – chlapci 6. a 7. třídy
ZŠ Horní, Brno 2. 12. 2022
14 týmů
3. místo v základní skupině
Okresní kolo v přehazované – dívky 6. a 7. 
třídy
ZŠ Jana Babáka, Brno 6. 12. 2022
22 týmů
4. místo v základní skupině
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Silový čtyřboj ZŠ a víceletých gymnázií – 
Přebor Brna
Brno 1. 12. 2022
38 startujících z 9 týmů 7 základních škol a 
víceletých gymnázií
15. místo: Vojtěch Malý
16. místo: Prokop Řehan
22. místo: Kryštof Nečas
23. místo: Václav Pantůček
24. místo: Pavel Vysloužil
28. místo: Václav Večerka
29. místo: Tomáš Stehlík
31. místo: Jan Mrva
33. místo: Denis Dobrovolný
35. místo: Jan Martínek
Naši sportovci vybojovali celkové 5. místo a 
9. místo v okresním kole ziskem 624 a 502 bodů.

Okresní kolo ve volejbalu – dívky II. stupeň
Hala Vodova, Brno 13. 12. 2022
12 týmů
2. místo v kategorii „B“

Školní kolo v přehazované 7. ročníku
ZŠ Horácké náměstí, Brno 20. 12. 2022
1. místo: 7.C – Mgr. Pavel Kučera
2. místo: 7.A – Mgr. Helena Pavloušková
3. místo: 7.B – Mgr. Pavla Fryštáková

Kolding Cup 2023 – turnaj v zápase 
řeckořímském a ženském
Kolding (DEN) 21. 1. 2023
318 startujících z DEN, POL, SWE, UKR, NOR, 
GER, BEL a ČR
3. místo: Antonín Vysloužil, Pavel Vysloužil, Jana 
Olivová
5. místo: Julie Seidlová
7. místo: Marek Šimáček

Nesoutěžní sportovní aktivity

Žáci sportovních skupin se účastnili 1x týdně 
hodiny kondičního plavání ve dvou drahách ve 
Sportareálu Družstevní, 1x za pololetí 
dopoledního výcviku jízdy na koni, bruslení a 
výcvik na lezecké stěně, 3x týdně 1,5 hodiny 
tréninku zápasu, 1x týdně 1 hodinu tréninku 
všeobecné sportovní přípravy, dále byl zajištěn 
volný vstup do posilovny TAK Hellas Brno, volný 
vstup na kondiční cvičení PEPE-FIT. Také 
navštívili sportovní veletrh SPORT Life, 2x 
víkendový „Wrestling minikemp“ v Praze, 
basketbalová utkání KP Brno - ŽKK Ragusa 
DUBROVNIK (CRO) a Basket Brno – USK 
Praha, na naší škole proběhlo také projekt „Flag 
fotbal do škol“.

Výcvik jízdy na koních
Moravské Knínice – září a říjen 2022
Žáci sportovních skupin navštívili jízdárnu
v Moravských Knínicích, kde proběhl výcvik 
jízdy na koních, hry v přírodě, ukázka 
geocachingu a opékání špekáčků.

Spolupráce s TAK Hellas Brno:

• Výcvik jízdy na koních – příspěvek TAK 
Hellas Brno
• Výcvik plavání – 2 dráhy 1x týdně - 
příspěvek TAK Hellas Brno
• Volný vstup do posilovny TAK Hellas Brno
• Volný vstup na kondiční cvičení PEPE-FIT
• Bruslení na Vodové - příspěvek TAK Hellas 
Brno
• Lezecká stěna Kuřim - příspěvek TAK Hellas 
Brno
• Ukázka činnosti sportovních skupin pro 
rodiče žáků 5. ročníku
• Sportovní veletrh SPORT Life - příspěvek 
TAK Hellas Brno

Pavel Kučera
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5.A na výstavě Malý princ dopravní výchova

dny otevřených dveří sportovní třídy na horách komiks z výuky jazyků

kavárna o matematice – děti učí rodiče učíme se hrou – přírodovědné předměty
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výlet 2. stupně do Vídně

lapbook = výstup z projektu v češtině 3D modely elektráren = výstup z projektu v chemii

Vánoce v 1.B sportovní úspěch 2.D vánoční pečení s 3.A

5.A v Živé vodě v Modré Ladova zima v 6.C3.B v divadle Polárka
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