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Co v tomto čísle najdete? 

 Terénní výuka 

 Chce se nám odcházet? – rozhovor s žákyní 9. ročníku 

 You dream we run – pomáháme druhým 

 Anketa mezi prvňáčky 

 Jak jsem se stal učitelem? – rozhovor s panem učitele Kovářem 

 a k tomu sport, křížovky a mnoho dalšího 

Úvodník 

Vážení čtenáři, 

   jménem redakce vám představuji historicky první číslo školního časopisu, který jsme pro vás připravili. 

Rozhodování, zda a jak časopis uděláme, trvalo dlouhou dobu, stejně jako nalezení týmu, který bude ochotný 

se jeho tvorbě věnovat. Doufáme, že se časopis „chytí“ a své čtenáře zaujme. Podílí se na něm spousta lidí, 

kteří obětovali svůj volný čas (a svačinové přestávky), aby vše dali dohromady. Doufám, že v časopisu najdete 

to, co vás zajímá a co by vás případně zajímat mohlo. Budeme rádi za vaše ohlasy a náměty, které můžete 

posílat na náš mail (redakce@zsdvorska.com). 

Krásné čtení a slunečné prázdniny přeje redakce :) 

Kreslíme, malujeme, tvoříme 

 

2. C Justýna Valášková 

 

 

2. C Lenny Chalupová 

mailto:redakce@zsdvorska.com


Terénní výuka na Dvorské 

Ve dnech 23.-27. května probíhala na naší škole integrovaná terénní výuka žáků osmých ročníků propojující 

praktickou a teoretickou výuku v jeden celek. Celý týden tak naši osmáci trávili střídavě v blízkosti přehrady 

a v učebnách fyziky a chemie či informatiky. Co všechno prožili? Zeptala jsem se kamarádky z 8. C 

Elči Manové.

Co bylo tématem tvé práce? 

   Bylo tam více témat – z fyziky, matiky, zeměpisu, 

atd. Z každého předmětu jsme měli zadané různé 

úkoly, které jsme plnili. 

A nějaký příklad? 

   Z matiky spočítat výměnu písku na volejbalovém 

hřišti, jak by se stavěla kavárna atd., z fyziky 

počítání vztlakové síly a tak. 

Jak jsi postupovala? 

   Měli jsme daný postup a podle něj jsme 

pracovali. Např. u přírodopisu jsme museli vykopat 

kytku a tu následně popsat. 

Dostali jste se i k vodě? 

   Ano, dělali jsme i měření Ph vody do chemie 

a odebírali vzorky. 

Pracovali jste ve skupinkách? 

   Ano, byli jsme po třech a někteří po dvou. Já jsem 

byla s kluky ve skupině po třech. 

Jak terénní výuka probíhala? 

   Ráno jsme šli na Palavu k přehradě a tam jsme 

celý den, asi do jedné hodiny, pracovali. Poté jsme 

šli zpátky do školy. 

Jaká část tě na výuce nejvíce bavila? Proč? 

   Nejvíce mě bavil zeměpis, protože je to můj 

oblíbený předmět. 

Bavilo tě zpracovávat data či spíše samotné 

plnění úkolů? 

   Asi zpracovávat data do prezentace v Power 

Pointu. Pouhé zpracovávání dat trvalo celou 

středu a část čtvrtka. 

Cítila ses nervózní? 

   Jakmile jsme museli prezentovat naše práce, tak 

ano, byla jsem nervózní. 

Prezentovali jste samostatně či ve skupinkách? 

   Ve skupinkách. 

Zopakovala by 

sis terénní 

výuku? 

   Nemuseli jsme 

sedět ve škole, 

takže ano. Také 

jsme se učili 

předměty v praxi. 

Co bys poradila 

lidem, kteří 

budou mít 

terénní výuku 

příští rok? 

   Důležitý je hlavně tým. Také je důležité, aby se 

snažili, dělali vše pečlivě a zároveň rychle, 

aby všechny úkoly stihli za 2 dny. 

Dělo se v rámci terénní výuky i něco jiného? 

   Ano, běžel se orientační závod. Běželi jsme od 

Gizely okolo minigolfu a přehrady zpět ke Gizele a 

během toho jsme museli rozluštit kód, ve kterém 

vyšel citát o lásce a stromu.  

Díky za rozhovor :)

 Linda Krechlerová, 7. B 

 



Dětské úsměvy 

  

Žáci naší školy dělali 20. června radost předškolákům, 
když jim pomáhali plnit různé pohybové úkoly. 
Předškoláci z naší i ostatních mateřských škol si užili 
krásné slunečné dopoledne plné her. 

 

Michaela Nedbalcová, 6. A 

Nejlepší je krupicová kaše… – rozhovor s Adélou Knotkovou 

Školní rok je za námi a z naší školy budou odcházet hned dvě deváté třídy. Rozhodla jsem se proto oslovit 

jednu z „deváťaček“, aby nám sdělila svá moudra a své zážitky ze školy.  Rozhovor byl pořízen 

s Ádou Knotkovou z 9. A.  

Kam půjdeš na školu? Těšíš se tam? 

   Na gympl do Rájce. A ano, celkem se těším, ale 

původně jsem chtěla jít na pedagogickou školu. 

Zajímá mě, jak tam bude vypadat učení, zda tam 

budou učit dobře, jestli vůbec odmaturuji… 

Jak ses celých 9 let cítila ve své třídě? 

   Nikdy jsem se tu necítila nějak špatně. Máme 

dobrý kolektiv, který asi nemá jen tak někdo. My 

máme mezi sebou takový zvláštní vztah. To nikdo 

jiný nepochopí, to je prostě naše třída 9. A. 

Máš nějaký vtipný zážitek? 

   Asi bych musela dlouho přemýšlet, který byl pro 

mě nejvtipnější, bylo toho totiž opravdu hodně: 

někdo jedl barvu, házeli jsme po sobě vším 

možným i nemožným atd. atd. 

Tvůj oblíbený učitel/učitelka? 

   1. pan učitel Šejnoha, 2. pan učitel Čápek, 3. pan 

učitel Weinhöfer. 

Jaký je tvůj 

oblíbený 

předmět? 

   Ne úplně 

oblíbený, ale víc 

než ostatní 

přežiji češtinu 

a zemák. 

Jsi ráda, že 

odcházíš z 

Dvorské? 

   Nejsem, ještě 

bych zde zůstala. 

Na střední škole 

máš úplně jiný 

režim a už to 

nebude jako 

tady. A  také tam 

nebudou učitelé, kteří tě podrží. 
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Co ti bude nejvíce chybět? 

   Naše třída. Někdy se na sebe naštveme, ale to se 

stává. Naše třída a učitelé, pan učitel Šejnoha, 

vždyť to víte sami. 

Jaké je podle tebe nejlepší a nejhorší jídlo 

ze školní jídelny? 

   Nejlepší je krupicová kaše. A nejhorší asi dušená 

mrkev, té jsem si užila dost. 

Vzkázala bys něco příštím deváťákům? 

   Aby nezlobili učitele. Protože když se oni budou 

slušně chovat k učitelům, budou se pak učitelé 

chovat hezky k nim. A ať se učí na přijímačky. 

Budeš hrát spolu s ostatními holkami volejbal 

proti učitelům nebo do hry pošlete jenom kluky? 

   Budou hrát kluci. Jestli ale chcete, tak klidně 

domluvím, aby hrály i holky. Já jsem se těšila, že si 

v tělocvičně sednu a budu se dívat. 

Díky za rozhovor a ať se ti daří :) 

Linda Krechlerová, 7. B

DVORSKÁ POMÁHÁ  

 

Tak to jsme my, účastníci YDWR 2022 – přežili jsme :)  

   Ve dnech 11-12. června se na hřišti ASK Blansko konal již osmý ročník akce You dream we run 

–  charitativního 24hodinového běhu probíhajícího od sobotních 12 h do nedělních 12 h, jehož výtěžek 

je věnován potřebným na plnění jejich snů – léčebných pobytů, terapií apod. 

   Po úžasném a opravdu „vydřeném“ výkonu jsme se umístili na krásném 5. místě 

z celkem 57 týmů.  

   Jsme velmi šťastní, že jsme mohli pomoci těm, kteří to opravdu potřebují. 

Michaela Nedbalcová, 6. A 

Ekologie 

Ekologie je obor, který se zabývá vztahy organismů s okolním světem. Pokrývá 

široký okruh témat. My se budeme bavit i o enviromentalistice, ale úplně 

jednoduše jde třeba o problematiku znečišťování životního prostředí, ochranu 

přírody, využívání přírodních zdrojů, nakládání s energiemi atd.  

Já se zajímám hlavně o globální problémy s tímto tématem související, takže vám 
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chci předávat své znalosti, tipy a zkušenosti, které mám. Příště se můžete těšit na první eko-článek o jednom 

z témat, které jsem si pro vás nachystala. 

Simona Vodičková, 7. B 

První rok je za námi – mezi dětmi v 1. A 

Aby v tomto čísle zazněl i názor dětí z mladších ročníků, navštívily jsme třídu 1. A, kde jsme dětem položily pár 

otázek. Jaké byly jejich reakce? Co vše jsme zjistily? Čtěte dále. 

Komu z vás chybí sladký spánek po obědě? 

   Děti se chvíli zamyslí a nakonec se přihlásí  šest dětí. Pak i sedmá holčička zvedne ruku. Už chci zapsat sedm 

dětí, když úplně nečekaně zvedne ruku i paní učitelka, která přizná, že by jí vůbec nevadilo, kdyby si mohla 

po obídku hodit šlofíka. 

Chybí někomu z vás i školka? 

   Tentokrát bylo ve vzduchu už méně rukou (ale jen o jednu) –  takže i školka některým dětem chybí. Od dětí 

jsme se ale také dozvěděli, že i škola má něco do sebe. 

Dále nás zajímalo, jaké jsou v první 

třídě oblíbené předměty. Výsledky 

byly následující: 

 3 hlasy pro výtvarnou výchovu, 

 7 hlasů pro matematiku, 

 8 hlasů pro tělesnou výchovu, 

 1 hlas pro prvouku, 

 1 hlas pro český jazyk.  

Také jsme děti vyzvaly, aby nám 

prozradily, jaký předmět by chtěly 

přidat do svého školního rozvrhu.    

   Byla by to gymnastika, výcvik pokémonů, lekce plavání (ve školním bazénu, který by se postavil) a starání 

se o zvířata jako jsou morčata a šneci. 

Co bys chtěl(a) přidat do naší školy, kdybys dostal(a) příležitost? 

   Děti by si u nás na škole přály mít šmoulíky. Venku by chtěly prolézačky, chtěly by cvičit pokémony a autíčka 

by jim také nevadila. Samozřejmě nám řekly, že do tělocviku by se jim hodil bazén a pokud jde o zvířátka, 

přály by si pejsky, křečky a nakonec i klokany. 

Jak se těšíte do druhého ročníku? 

   Valná většina třídy nám odpověděla, že se do druhé třídy netěší. Poté co je paní učitelka přesvědčila, že to 

i ve 2. třídě bude super a že ona se na 100 % těší, přihlásil se hned celý les rukou. 

Anežka Bláhová a Kamila Kleinová, 5. A 

 

 

 



Výlet 6. B a 7. B do Zlína - 22. 6. 2022 

   Ráno v 7.20 h jsme se sešli před budovou 

školy a kolem 7.30 h jsme vyrazili. Cesta trvala 

asi dvě hodiny, když jsme konečně dorazili ke 

zlínské zoo. Páni učitelé (p. uč. Kovář a p. uč. 

Šejnoha) nás poučili o chování a dostali jsme 

rozchod na cca 4 hodiny. Jelikož je zoo 

rozdělena dle různých částí světa (např. 

Etiopie, Austrálie,…) viděli jsme zde opravdu 

spoustu zajímavých zvířat, která z těchto oblastí 

pochází.  

   Po prohlídce jsme se autobusem dopravili k muzeu 

zaměřenému na Tomáše Bati. Po celém prostoru, 

kde se muzeum nacházelo, bylo celkem šest 

očíslovaných stanic (tzv. píchaček), v nichž jsme si na 

papírové štítky orazili časy naší návštěvy v 

jednotlivých sektorech. V muzeu nechyběly různé 

druhy obuvi a předměty, které jsou spojeny s 

Tomášem Baťou.  

   Šli jsme se podívat i do centra města, kde jsme 

dostali hodinu rozchod. A potom už jen krátká 

zastávka v rychlém občerstvení a jede se domů. I 

cestu jsme si pochopitelně uměli zpříjemnit :) 

Karolína Juračková, 6. B 

Technické okénko: Duolingo 

   Duolingo je aplikace, ve které se můžete naučit, či se zdokonalit, ve světových jazycích. Aktuálně jsou 

na Duolingu lekce angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny a mnohé další. 

Nejsou zde však jen jazyky na světě běžně používané, ale naleznete zde také jazyky 

jako je například klingonština či galština.  

   Každý uživatel má tzv. jazykový strom, což je takový ukazatel postupu v aplikaci, 

a v něm jsou zaznačené lekce Vámi vybraného jazyka. Každá lekce má 4-6 

zkoušek a po dokončení všech zkoušek v lekci se zdokonalíte, tedy dostanete 

korunu, a posunete se do další úrovně. Po získání 10 korun se vám odemknou 

příběhy v daném jazyce. 

   Já, dlouhodobý uživatel, mohu Duolingo velmi doporučit, jelikož můžete používat aplikaci jak na počítači, 

tak i na mobilním zařízení či tabletu. Duolingo je zároveň kompatibilní pro Android i pro iOS. 

Jiří Kašpar, 7. B 

 

 

 



Jak jsem se stal učitelem? 

Ondřej Kovář, učitel na naší milé škole, který je mnohdy oblíbený pro své originální výklady. Jak hodnotí 

svou dosavadní kariéru ve školství a v čem nalézá smysl mimo svou práci. To vše a mnohem víc se dozvíte 

níže. 

Na světě je tolik škol. Proč jste si vybral zrovna tu 

naši? 

   To je dobrá otázka na úvod. Proč jsem si ji vybral? 

Protože jsem sem chodil jako dítě a samozřejmě, 

jak se říká, dobří holubi se vracejí. Tak jsem se 

vrátil. 

Jaké byly začátky Vašeho působení na škole? 

   Nervózní, protože vysoká škola moc nepřipraví 

na reálné věci, které jsou s výkonem učitelského 

povolání spojeny. Takže jsem měl strach, abych 

obstál, abych nedělal chyby, neudělal nějaké 

zásadní problémy. První rok byl proto nervózní, ale 

dostal jsem dobrá děcka a dobré třídy, takže jsem 

se prvním rokem trochu zacvičil a pomalu a jistě to 

šlo. Samozřejmě si člověk hledá svůj způsob, jak 

s dětmi komunikovat. To je otázka minimálně tří 

let, než se do toho dostane. 

Která z Vašich vyučovacích hodin Vás naplňovala, 

popřípadě naplňuje, nejvíce? 

   Na to nejde odpovědět. Do procesu učení totiž 

vstupuje mnoho věcí. Můžu se špatně vyspat 

a z dobré hodiny je nudná. Nemám invenci, 

nemusí to sednout. Stejně tak ve třídách, kde se 

perfektně učí, se může něco stát před hodinou, 

kterou mám. Takže každá hodina je jiná. Jinak mě 

naplňují samozřejmě ty předměty, které učím, 

tedy dějepis a zeměpis. 

Učil jste nebo učíte nějaký předmět, který Vás 

nebaví, popřípadě jste ho jenom suploval? 

   Člověk musí vše nějak přijmout, takže i když není 

daný předmět jeho šálkem čaje, musí do něj vložit 

nějakou věc ze sebe, aby ho to alespoň trošku 

bavilo. Jinak by tyto hodiny byly opravdu špatné. 

A co jsem učil, ačkoliv mne daná problematika 

nebavila? Pracovní/praktické činnosti – jak na 

prvním, tak na druhém stupni. K tomuto předmětu 

prostě nemám vztah, je pro mě těžký. Jednoduše 

nejsem praktický člověk. Kdo mě viděl kreslit, tak 

ví. 

Bylo na naší škole něco, co už tu není a co Vám 

chybí? 

   Já si naopak 

myslím, že se 

posouváme 

dopředu a že 

se přidávají 

nové věci. Co 

by nebylo 

špatné, ale to 

je problém 

legislativy, by 

bylo jezdit 

s dětmi (jako 

diváky) na 

sportovní 

utkání. Nejspíš by to ale neprošlo. 

Jaké je to být v kabinetu s takovou mírou 

kreativity a optimismu? 

   Dobrý, fajn! Je to super. Podle mě jsme se tady 

v kabinetě sešli perfektně. Máme si co říct a každý 

z nás má svůj pohled na věc. No, a když člověk sdílí 

kabinet s lidmi, kteří jsou kreativní, kteří přemýšlí 

trošku jiným způsobem, posouvá se mu jeho 

vlastní pohled dál.  

Kdybych byl zlatá rybka a mohl Vám splnit 

tři přání, jaká by to byla? 

   Tak první přání by bylo vidět některé kapely 

z metalového světa, které už nehrají. To je klasika. 

Druhé přání… Já moc přání nemám, protože se 

snažím si sny plnit. Druhé přání je určitě více času 

na cestování a na cokoliv, protože čas je komodita, 

která opravdu není a nedostává se jí. Takže mít 

více času na všechno. No a třetí přání, mít tak 

pohodová děcka ve škole, jako jsou teď. 

Kdy jste se rozhodl pro dráhu učitele? 

   Ono to mělo dvě fáze. Já už jsem chtěl učit, 

když jsem byl na základní škole. Což je spojeno 

s tím, že učitel dává nějaký vzor. A samozřejmě 



když jsem „kápnul“ na dobré učitele, tak mě to 

ovlivnilo v rozhodnutí stát se učitelem. Navíc můj 

děda byl učitel, takže jsem slyšel už od mala 

historky z  pedagogického světa. Pak se to na 

chvilku zlomilo, protože jsem začal lajdačit 

v devítce i na střední. Vystudoval jsem obchodní 

akademii, kde mě začalo hodně bavit účetnictví, 

a proto jsem se chtěl dát na dráhu účetního, ale 

spletl jsem si přihlášky a dostal se na jiný typ 

studia. Tak jsem zpátky na střední začal přemýšlet, 

jestli se nedat na pedagogickou dráhu. Proto jsem 

se přihlásil na pedák na vysokou školu. A tam už 

bylo vidět, kdo učit chce a kdo ne. Většina lidí, kteří 

si dali pedák jako záchytný bod, skončila a studia 

nedokončila, nebo se po škole do učení vůbec 

nepustili a celé studium je jim k ničemu. 

V čem nalézáte odpočinek po práci? 

   Muzika, čtení a samozřejmě sledování filmů 

s přítelkyní. Na ty ale není moc času. Já spíš 

přepínám tak, že jdu dělat jinou práci. Děláme 

ještě něco bokem, nějaký přivýdělek, tudíž přepnu 

tím, že pracuji jinak. 

Hodnotíte své rozhodnutí, stát se učitelem, takhle 

zpětně jako úspěšné? 

   Stoprocentně! Nedokáži si představit, že bych 

dělal jinou práci a nedokážu si představit dělat 

něco, co by mě nebavilo. 

Děkuji Vám za rozhovor :) 

Martin Grünwald, 9. A

Trocha humoru nikdy nezaškodí 

Blondýnka si v letadle sedne k oknu. Za chvilku 
k ní přijde fešný chlapík a povídá: „Promiňte, 
slečno, ale toto sedadlo je moje.“ 
Blondýnka: „Dej si odpich, mladej, takový blbý 
finty znám… neotravuj!“ 
Chlapík pokrčí rameny a prohodí: „No, tak si to 
letadlo nastartuj sama.“ 
 
 

„Pane doktore, opravdu mne budou operovat 
studenti?“ 

„Ano.“ 
„A co když umřu?“ 
„Dostanou pětku.“ 

 
 

Jeden chameleon říká druhému: „Mě to tady 
už s tebou nebaví. Jdu pryč.“ 
Druhý řekne: „Počkej, já se změním.“ 

 
 

Baví se dva majitelé psů: „Můj pes, Azor, je 
strašně inteligentní. Každý den mi kupuje 

noviny.“ 
„Já vím, Fousek mi to říkal.“ 

 
 

 
Manželka si čte v knize básní. 

„Karle?“ volá na muže, „Tady někdo opsal 
básničku, kterou jsi před třiceti lety složil 

jen a jen pro mě!“ 
 

Pan král má tři dcery. 
První povídá: „Tati, proč se jmenuju Růženka?“ 

„Protože když jsi byla malá, spadla ti na hlavu 
růže.“ 

Přijde druhá: „A tati, proč já se jmenuju Fialka?“ 
„Protože když jsi byla malá, spadla ti na hlavu 

fialka.“ 
Přijde třetí a říká: „hktdpadmnt?“ 

„Mlč, Cihlenko!“ 
 
 
Povídají si dvě babky. 
První povídá: „Neříkej mi, že ty svýho starýho 
máš pořád tak ráda, když mu furt říkáš lásko, 
miláčku, …“  
Druhá povídá: „ No, já ho nemám tak ráda, ale já 
před deseti lety zapomněla jeho jméno.“ 

 
Velitel řve na vojína: „Jak to, že jsem vás neviděl 

na ranním maskovacím cvičení?“ 
Vojín na to: „Děkuji, pane!“ 

 
 
 

„Pepíčku, skoč k řezníkovi, jestli nemá prasečí nožky.“ 
Za chvilku: „Tak co, má?“ 
„Nevím, měl na nohách bačkory.“  

 

 

Zdroj: alik.cz, výběr provedla Linda Krechlerová, 7. B 



Kreslíme, malujeme, tvoříme 

 

2. A Filoména Dlapová a Veronika Švancarová 

 

 

 

1. C Viktor Libra 

 

 1. C Hynek Nečas  

1. C Ganbayar Tugs-Ukhaan  

 

1. C Tadeáš Jirků 



Svátky, které nejspíš neznáte (červen-září) 

3. 6. – Světový den jízdního kola 

8. 6. – Světový den oceánů 

15. 6. – Světový den větru   

2. 7. – Světový den UFO 

2. 7. – Mezinárodní den proti zapomínání 

29. 7. – Mezinárodní den tygrů 

30. 7. – Mezinárodní den přátelství 

2. 8. – Den suchého zipu 

13. 8. – Den leváků 

28.-29. 8. – Evropská noc pro netopýry 

13. 9. – Mezinárodní den čokolády 

20. 9. – Den malování mandal 

22. 9. – Den bez aut 

29. 9. – Světový den srdce   

Tereza Sedláčková, 5. A 

Školní družina 2021/2022 – co všechno jsme prožili? 

   V tomto školním roce navštěvovalo školní družinu celkem 170 dětí rozdělených do šesti oddělení. O žáky 

se staralo pět vychovatelek a jeden vychovatel, jmenovitě Martina, Iva, Radka, Tereza, Yveta a Tonda.  

   Během pobytu zažily děti v ŠD například již tradiční zimní bruslení 

v období od října do března, navštěvovaly lekce na blanenském 

dopravním hřišti, kde se učily desatero chodce a cyklisty, jako diváci 

navštívily soutěž vodících psů, účastnily se tradičních návštěv Městské 

knihovny a také velikonočních a vánočních výstav v blanenském muzeu. 

Častou aktivitou byly procházky do přírody, kde se žáci naučili 

rozeznávat různé stromy, divoká zvířata či rostliny, a v případě 

nepříznivého počasí v prostorách ŠD vytvářeli dárky pro své rodiče nebo 

hráli deskové a naučné hry.  

   Všechna oddělení ŠD se zapojila do celostátní sbírky 

s názvem Krabice od srdce, jejímž cílem 

bylo shromáždit výtvarný materiál a školní potřeby 

pro děti prchající z válkou postihnuté Ukrajiny. 

Celkem jsme věnovali přes 70 krabic plných 

materiálů, které dětem z Ukrajiny pomohly přečkat 

nelehké chvíle. Žáci 4. ročníku, kteří se letos loučí se 

ŠD, navštívily v květnu Velkou dohodu a jeskyni 

Balcarku.  

   Čas trávený v družině je pro děti časem odpočinku, her a zájmových činností, během kterých rozvíjí 

schopnosti a znalosti, které načerpávají ve vyučování. Děkujeme dětem a rodičům za pohodově strávený čas 

v ŠD a všichni se těšíme na následující školní rok plný nových krásných zážitků. 

Vychovatelé Martina, Iva, Radka, Tereza, Yveta a Tonda 

 



Ze sportu 

Okresní kolo POHÁRU ROZHLASU – 11.-12. 5. 2022 v Blansku na atletickém stadionu Ludvíka Daňka  

 Ema Králová – skok daleký P. R. (1. místo) – 538 cm  

 Zuzana Jandáková – 600 m – 1:56 P. R. (2. místo)  

 Bedřiška Švábenská – 60 m (3. místo) 

 Zamazalová, Jandáková, Králová, Švábenská – štafeta mladších žákyň 4×60 m (1. místo)  

 žákyně v tomto kole s přehledem zvítězily i v atletickém víceboji mladších žákyň – 5039 bodů 

(1. místo) 

 Vojtěch Přikryl – 1500 m (1. místo), 60 m (2. místo) 

 Radim Ženatý – 1500 m (3. místo) 

 Přikryl, Šrámek, Tvarog, Pernica A. – štafeta 4×60 m (1. místo) 

 výborný výsledek v atletickém víceboji starších žáků – 5260 bodů (2. místo)   
 

Krajské kolo POHÁRU ROZHLASU – 17. 5. 2022 v Břeclavi  

 Ema Králová – skok daleký (1. místo), výška (1. místo) 

 Zamazalová, Jandáková, Králová, Švábenská – štafeta 

mladších žákyň 4×60 m (1. místo) 

 další skvělé výkony – Bedřiška Švábenská (60 m, hod 

kriketovým míčkem), Zuzana Jandáková (600 m), Eliška 

Zamazalová (600 m, skok daleký), Rozálie Šujanová (hod 

kriketovým míčkem) 

 atletický víceboj – 5199 bodů (2. místo) 
  

Kunštátská laťka 

 sportovní akce ve skoku vysokém pořádaná základní školou v Kunštátě  

 závodilo se ve čtyřech kategoriích: dvou dívčích a dvou chlapeckých – starší (8., 9. třída) a mladší 

(6., 7. třída) žáci/žákyně 

 naši školu reprezentovali tito žáci:  

o kategorie mladších žákyň – Ema Králová, Eliška Zamazalová, Zuzana Jandáková  

o kategorie starších žáků – Radim Ženatý, Martin Grünwald, David Hráček 

 konkurence byla velká, ale i tak všichni bojovali statečně – např. Ema Králová získala 1. místo a Eliška 

Zamazalová 3. místo 

 na všechny zúčastněné jsme velice hrdí  

 top perly z akce: 

o nejlepší DJ – Pepa námořník  

o BUFÍK – levné zboží  

 co se účastníkům nelíbilo:  

o klučičí žíněnka se rozjížděla od sebe (špatně se na ní skákalo)  

o málo místa na rozběh  

 zde jsou výsledky našich žáků: 

o Ema K. – 144 cm P. R.  

o Eliška Z. – 132 cm P. R.  

o Zuzana J. – 128 cm (dorovnala P. R.)  

o Martin G. – 142 cm   



o Radim Ž. – 164 cm  

o David H. – ? cm 

 

Dopravní soutěž 

 sportovní akce pořádaná Besipem a městskou policií spolu se záchranáři  

 okresní kolo v Blansku na ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17  

 krajské kolo v DDM Veselí nad Moravou 

 v okresním kole zvítězila hned dvě naše družstva, a postoupila tak do kola krajského:  

o starší ve složení Martin Grünwald, Zuzana Jandáková, Linda Krechlerová, Jan Musil – krajské 

kolo – 3. místo, Martin G. vyhrál titul nejúspěšnějšího chlapce v krajském kole soutěže 

o mladší ve složení Beata Sedláčková, Lukáš Průcha, Anna Peřinová, Stanislav Kovárník – krajské 

kolo – 4. místo 

 reakce mladších vítězů okresního kola:  

o „Na dopravní soutěži se mi líbila jízda na dopravním hřišti a také mi jízda šla. 

Moc mi chutnal oběd a měli skvělý automat na pití. Měli ceny pro všechny a hodně 

velké. Zručnost byla těžká, ale super. Zdravka byla skvěle namaskovaná a děsivá.“ 

o „Okresní kolo - v tomto kole byla nejlepší zdravověda. Naopak byla těžká jízda 

zručnosti a testy! Ale i přesto jsme se stali vítězi. Postup do dalšího kola byl prostě 

vzrušující!“ 

o „Povedla se mi zdravověda. Líbily se mi ceny. Líbila se mi tělocvična s lavičkami 

a míči. Bylo to super.“  

o „Na soutěži mi nejvíc šly překážky a nejvíce se mi líbilo vyhlašování. Nešla mi 

jízda podle pravidel. V prvním kole jsme zvítězili. Postoupili jsme, ale na krajském kole 

jsme už nezvítězili – 4. místo.“ 

Zuzana Jandáková a Linda Krechlerová, 7. B 

Kreslíme, malujeme, tvoříme 

 

1. B Stella Kuchařová 

 

 

1. B Tobiáš Mazourek 



Luštím, luštíš, luštíme 

  Tajenka: 

k o m e t a f j n o m e l e t a 

á o s a a p a i i r y ch l o s t 

r i b t t á n u v k o m m n e e 

b d c l n č d e a p ř e í ý n t 

e á í a i t a ř a k é l r e ř l 

ž r i m f h a n i s y l a r o í 

 

Vyškrtej následující slova: 

rádio, hruška, lysina, chmýří, rychlost, 
Fanda, čáp, export, koblih, kometa, 
niva, chmel, sen, žebrák, lékař, teta, 
omeleta, finta, míra, malta, oral 
 
 
 

Matěj Kyzlink, 9. B 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

 

1. Jak se nazývá osoba známá na sociálních sítích? 
2. Věc, se kterou měříme teplotu 
3. Největší přehrada v ČR 
4. Ráno kohout začne… 
5. Co nosí lidé, kteří vidí hůř? 
6. Dopravní vozidlo 
7. Jak se nazývá abnormální strach z pavouků? 

Martin Rybář, 7. A 

 

m y š s u b o t u a 

i r a r r a a a o u 

m g a a n b k b n t 

o m á k a i n  u ch o 

ň k e l o č é l t š 

a l e p a k n  e o k 

a k č i n a e c v o 

s t a v e š u b i l 

ř i b i s u r b u a 
 

Vyškrtej následující slova: 

myš, autobus, babička, autoškola, urna, čolek, 
kapela, mimoň, tabule, ubrus, ovce, Anička, rak, 
mák, Libuše, akné, Eva, Sibiř 

 

Tajenka: 

 

 

 

Vojtěch Přikryl, 9. B 



Na tvorbě 1. čísla školního časopisu Dvacet šestka se podíleli: 

 Anežka Bláhová, 5. A 

Kamila Kleinová, 5. A 

Tereza Sedláčková, 5. A 

Vít Grünwald, 5. A 

Michaela Nedbalcová, 6. A 

Karolína Juračková, 6. B 

Linda Krechlerová, 7. B 

Zuzana Jandáková, 7. B 

Simona Vodičková, 7. B 

Jiří Kašpar, 7. B 

Martin Grünwald, 9. A 

Bc. Radka Fleková 

Šárka Fleková 

Mgr. František Šejnoha 
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