3. číslo duben 2019

Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec, okres Brno - venkov

Školní

časopis


Z OBSAHU
Návštěva knihovny 4. a 5.
Vážený čtenáři,
s končícím 3. čtvrtletím školního roku 2018/2019 se Vám
dostává do rukou další číslo našeho školního občasníku.
Už z pohledu na obsah tohoto čísla, který zachycuje
pouze některé aktivity naší školy za poslední 4 měsíce,
je zřejmé, že zasahují do mnoha oblastí.
Za zmínku určitě stojí rozhovor s panem Petrem Žákem.
Není v něm zmínka o jisté chloubě naší školy. V atriu
mezi budovami I. a II. stupně je od loňského roku taková
malá zoologická zahrada. V poměrně velké voliéře se
během roku postupně nachází nejenom druhy ptáků od
zpěvných po křepelky a bažanty, ale také morčata,
králíci a další. Patří mu za to nejenom moje poděkování.
Do konce školního roku nás čekají další celoškolní nebo
třídní akce. Patří sem pro toto období tradiční školní
výlety a také již pátá účast naší školy ve sportovních
soutěžích na Senecké sportovní olympiádě, kde je
našim hostitelem partnerská ZŠ J.G. Tajovského Senec.
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Návštěva knihovny 4. a 5. třídy
V pátek 8. března navštívili žáci 4. a 5. třídy naší školy vzdělávací pořad
v Knihovně Jiřího Mahena v Brně s názvem Tajemství knihy.
Dozvěděli se spoustu informací o tom, co je potřeba vše udělat, než je
kniha vydána. Kolik lidí se
podílí na vydání knihy? Kdo je
to editor? Na tyto a spoustu
dalších otázek našli odpovědi
během 60 minut, během kterých
se jim paní knihovnice
věnovala. Na nějaké otázky žáci
správně odpověděli, ale nějaké
informace byly nové a přínosné.

Druhá část pořadu byla věnována samotné knihovně. Jak jsou knihy
v knihovně uspořádány? Je stejné uspořádání v knihovně dětské a v knihovně
pro dospělé? Podle čeho jsou řazeny
knihy odborné literatury? Jak funguje
internetový katalog knihovny a jaké
má výhody? Na tyto otázky znají již
žáci odpovědi.
Na závěr paní knihovnice
odpověděla žákům na dotazy a děti si
mohly samostatně knihovnu projít a
prohlédnout. Některé se samy začetly do hezké knihy, ostatní si prohlížely třeba
jen časopisy, které jsou zde také připraveny k půjčení.
Paní knihovnice žáky pochválila za
vzorné chování a my se již těšíme na 3.
května, kdy knihovnu navštívíme opět,
tentokrát s pořadem Dnes nejdeme do
školy!, který bude věnován státním svátkům
a knihám, které nám tyto významné dny
připomínají.
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Jaké to bylo v Anglii
V úterý 12. 3. jsme ze Žďárce vyráželi směrem k francouzskému
přístavu Calais, odkud nás trajekt přepravil přes kanál La Manche do
přístavu Dover.
Když jsme přijeli do Londýna, celý
den jsme obdivovali jeho krásu. Navštívili
jsme muzeum Madame Tussaud’s,
London Eye a podívali jsme se i na
Buckighamský palác. Večer jsme všichni
ulehli do postelí v našich hostitelských
rodinách.
Druhý den jsme jeli k bílým útesům
White Cliffs, kde jsme bojovali s
obrovským větrem, poté do podmořského světa Sea Life Center a nakonec
jsme šli nakupovat do Primarku a Poundlandu.
Třetí den jsme viděli korunovační klenoty v pevnosti Tower, procházeli
jsme se po Tower Bridge, pluli jsme po Temži a nakonec jsme byly u O2
Arény, kde byl nultý poledník. Nedaleko na nás čekal náš autobus, u kterého
jsme si dali párky na cestu. Asi po třech hodinách čekání jsme se nalodili na
trajekt a jeli jsme domů.
Výlet se nám všem moc líbil, zažili
jsme spoustu legrace.
Po návratu vyzpovídala naše redakce
některé účastníky zájezdu:
1) Co se ti nejvíce líbilo v Londýně?
Podmořské akvárium a cesta trajektem.
(Jirka) Byl to všechno super zážitek.
(Adam)
2) Vrátil by ses zpět do Anglie? Pokud ano, proč? Ano, vrátil, moc se mi tam
líbilo. (Dominik) Vrátila bych se zpět, chtěla bych procestovat více měst.
(Lenka) Jel bych tam znovu, poznal jsem tam nové lidi. (Honza)
3) Změnila bys něco na tomto zájezdě? Nezměnila, velmi se mi tam líbilo a
klidně bych jela zpátky. (Aneta Š.)
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Lyžařsky vyčvik 1. a 2. stupné
Již popáté v posledních pěti letech jsme uskutečnili lyžařský výcvikový
kurz pro žáky 1. - 5. ročníku, opět ve třech dnech od 5. do 7. února 2019 a opět
s ubytováním ve Ski areálu na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí.
Mezi 16 žáky, 8 děvčaty a 8 chlapci, což je více než třetina žáků I. stupně, bylo
5 úplných začátečníků. Ani mě nepřekvapilo, že i oni již druhý den výcviku
sjížděli hlavní sjezdovku.
Zapálení a chuť zvládnout úskalí
základů lyžování bylo evidentní.
Napomohly tomu výborné sněhové
podmínky a v prvních dvou dnech i
slunečné bezvětrné počasí. Tři děvčata se
kromě lyží zdokonalovala společně
s jedním spolužákem také na
snowboardu.
Výcvik proběhl v šesti půldnech,
poslední odpoledne absolvovali všichni
závod ve slalomu.
Výsledky byly následující:
Kategorie chlapci:
1. Filip Chylík
2. Matyáš Berčík
3. Nikolas Doležal
Jan Bretfeld na snowboardu dojel v čase
56:28 s.
Kategorie dívek:
1. Kateřina Kolářová
2. Lucie Habánová
3. Daniela Štěpánková
Sladká odměna čekala všechny bez ohledu na umístění stejně jako pamětní list.
V týdnu od 18. do 22. 2. 2019 proběhl ve Ski areálu ve Velkém Meziříčí
lyžařský kurz pro žáky 6. - 9. ročníku vždy v dopoledním čase s každodenním
dojížděním.
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Stejně jako loni jsme využívali dopravu společně se ZŠ Strážek. Celkem
15 žáků z naší školy a 29 žáků ze ZŠ Strážek si poslední den kurzu projelo
v rámci závodu slalomovou trať.
Pořadí na prvních místech obsadili žáci naší školy.
Slalom dívky:
1. Aneta Šubertová
2. Adéla Holánková
3. Veronika Lišková
Slalom chlapci:
1. Martin Habán
2. Jan Valík
3. Jakub Mühlhansl
Slalom snoboard:
1. Pavla Matoušková
2. Jiří Sysel
Poděkování patří všem instruktorům lyžování a snowboardingu,
především pak panu Petru Zezulovi, a také jednateli Ski klubu panu Jiřímu
Pálkovi. Půjčování lyží a snowboardů a jejich servis perfektně jistil pan Mirek
Potoč. Také jemu patří poděkování.
Naše redakce položila tři otázky
vítězům jednotlivých disciplín:
Jak dlouho lyžuješ?
Pavla: 3 roky
Aneta: 8 let
Martin: 9 let
Kde se stal tvůj nejhorší pád?
Pavla: Malá Morávka - Kopřivná
Aneta: Na Fajtově kopci na skokánku
Martin: V Krkonoších – napíchnul jsem snowboarďáka na lyži
Lyžoval jsi někdy v zahraničí?
Pavla: Bohužel ne
Aneta: Bohužel jsme v zahraničí ještě nelyžovala
Martin: Ano, na Slovensku v Tatrách
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Rožhovoř s paném Pétřém Žakém,
skolníkém žďařéčké skoly
1) Jaké jsou vaše „mimoškolnické“ záliby?
Myslivost, rybolov.
2) Jak dlouho jste školníkem na této škole?
Již 23 let.
3) Jaká máte doma zvířata? Kolik kusů celkem?
Mám 15 kusů zvěře – psy, pávy, slepice; měl jsem i nutrie,
ale zdrhly.
4) Jaké země jste navštívil?
Egypt, Tunis, Bulharsko, Řecko (třikrát), Černou Horu,
Slovensko, Chorvatsko a Španělsko.
5) Jakou zemi byste chtěl ještě navštívit?
Tam, kam jsem se chtěl podívat, jsem se již podíval.
6) Kolik je vám let?
52 let.
7)
Jaké je vaše životní motto?
S poctivostí nejdál dojdeš.
8)
Proč jezdíte na motorovém skútru bez helmy?
Protože jezdím na krátké vzdálenosti.
9)
Zakousl někdy váš pes nějaké jiné vaše zvíře?
Ano, slepici.
10) Jakou střední školu jste navštěvoval?
Zemědělské učiliště ve Velké Bíteši.
11) Líbí se vám spíše blondýny nebo brunety?
Každá žena je hezká.
12) Co posloucháte za hudbu?
Vše, co frčí.
13) Kolikátého máte psa? Zakousl někdy váš pes
nějaké jiné vaše zvíře?
Mám osmého rafana. Ano, zakousl slepici.
14) Jak se dopravujete do práce?
Většinou pěšky.
15) Jaký je váš nejoblíbenější hokejový klub z České republiky?
Kometa Brno.
16) Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Vepřový řízek a bramborový salát.
17) Jaké je vaše nejoblíbenější pití?
Z nealkoholických nápojů čaj a z alkoholických slivovice z kadlátek.
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Velikonoční florbalový turnaj
Ve středu 17. dubna uspořádala naše škola florbalový turnaj, kterého se
zúčastnili žáci ze základní školy ve Strážku a v Předklášteří. Bohužel se na poslední
chvíli omluvila nedvědická škola. Turnaj byl uspořádán ve třech kategoriích:
Chlapci druhého stupně – vzhledem k absenci žáků z Nedvědice odehráli žáci
Strážku s našimi žáky dvě utkání:
Žďárec – Strážek 5:0 (3:0) a 10:0 (4:0).
sestava (počet branek/počet asistencí): Adam Tlustoš (0/0) – Jirka Sysel (1/3),
Tomáš Jízdný (4/0), Martin Habán (0/3), Jakub Mühlhansl (1/2), Václav Jakeš (3/1),
Jan Mühlhansl (2/0), Jan Valík (1/0), Libor Hubl (1/0), Dominik Šibor (0/1), Vít
Štěpánek (1/0), Adam Holubář (1/0).
Děvčata druhého stupně – situace totožná jako u chlapců, děvčata odehrála dvě
utkání s žákyněmi základní školy ve Strážku:
Žďárec – Strážek 11:0 (5:0) a 8:0 (4:0).
sestava (počet branek/počet asistencí): Eliška
Musilová (0/0) – Ivana Jakešová (0/2), Lenka Štursová
(0/2), Aneta Šubertová (16/0), Martina Jarošová (0/4),
Pavla Matoušková (0/2), Veronika Wasserbauerová
(0/1), Anna Jakešová (0/1), Vendula Jízdná (3/0).
Smíšené družstvo prvního stupně – zde byla
tři družstva a každé družstvo se utkalo jednou
s každým soupeřem.
Žďárec – Strážek 11:3 (6:1).
Žďárec – Předklášteří 12:2 (5:1).
Předklášteří - Strážek 3:7 (2:0).
sestava (počet branek/počet asistencí):
Nikolas Doležal (0/0) – Aneta Mynářová (1/0),
Kristina Novotná (0/0), Jan Bretfeld (13/4), František Jakeš (9/6), Lucie Habánová
(0/1), Lukáš Liška (0/6).
Děkujeme všem zúčastněným za férový boj a divákům za podporu. Poděkování
zaslouží i žákyně prvního stupně, které svým vystoupením vyplnily pauzy mezi
zápasy. Velký obdiv si zaslouží nejvytrvalejší a nejhlasitější
fanoušek – Rosťa Dolíhal, ale i početné publikum z
Předklášteří. Důležité je, že se nikomu nic nestalo a my se
můžeme připravit na další sportovní akce.
Nás těší úspěch všech našich týmů, ale to nebylo
zdaleka to nejdůležitější.
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Koutek pro nejmenší
1) Najdi 10 rozdílů, obrázky potom můžeš vybarvit:

2) Spoj čísla,
obrázek můžeš
vybarvit:

Redakční rada:
Adéla Holánková,
Eliška Musilová,
Aneta Šubertová,
Aneta Vokřálová a
Jan Mühlhansl.
Další číslo
očekávejte v létě
2019.
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