Jídelníček základní školy na duben 2019
Po 1.4.
oběd 1
oběd 2
Út 2.4.
oběd 1
oběd 2
St 3.4.

polévka kmínová s kapáním
srbské rizoto sypané sýrem, okurek
kuřecí nugetky Delicato, bram. kaše, obloha
voda, čaj, mléko, ochucené mléko
polévka zeleninová minestrone
kanadské filé, šťouchané brambory s cibulkou
fazole Plaki se zeleninou
voda, čaj, mléko, ochucené mléko; zel. salát

oběd 1
oběd 2

polévka fazolová
bramborové šišky s mákem
drůbeží játra restovaná, rýže
voda, čaj, mléko, ochucené mléko; ovocný salát

oběd 1
oběd 2

polévka květáková
kuřecí steak s dušenou zeleninou, brambory
cizrnový salát s kuskusem
voda, čaj, mléko, ochucené mléko; ovoce

oběd 1
oběd 2

polévka slepičí s těstovinou
čočka na kyselo, vejce, okurek, chléb
tatranská kotleta, šťouchané brambory
voda, čaj, mléko, ochucené mléko

oběd 1
oběd 2

polévka rychlá
vepřové poděbradské maso, těstovina
žemlovka s tvarohem a jablky
voda, čaj, mléko, ochucené mléko

oběd 1
oběd 2

polévka francouzská
holandský řízek, brambory, jogurtová tatarka
rybí koláč se špenátem
voda, čaj, mléko, ochucené mléko; ovoce

oběd 1
oběd 2

polévka čočková
zeleninový kuskus s kuřecím masem
dánský pekáček, brambory
voda, čaj, mléko, ochucené mléko; mléčný dezert

oběd 1
oběd 2

polévka vydatná rybí
paprikové burgureto sypané sýrem
kuřecí marinovaná placka, šťouchané brambory
voda, čaj, mléko, ochucené mléko; zelen. salát

oběd 1
oběd 2

polévka hovězí vývar s drobením
svíčková omáčka, hovězí pečeně, houskový kn.
zeleninové karbanátky, bramborová kaše
voda, čaj, mléko, ochucené mléko

oběd 1
oběd 2

polévka gulášová
dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
španělská paela s kuřecím masem
voda, čaj, mléko, ochucené mléko

oběd 1
oběd 2

polévka jarní zeleninová
znojemská pečeně, rýže
tuňákové placičky s riccotou, bramborová kaše
voda, čaj, mléko, ochucené mléko; ovoce

Čt 4.4.

Pá 5.4.

Po 8.4.

Út 9.4.

St 10.4.

Čt 11.4.

Pá 12.4.

Po 15.4.

Út 16.4.

St 17.4.
oběd 1
oběd 2

polévka drůbeží zeleninová s červenou čočkou
špenát, vejce, brambory, ovoce
velikonoční nádivka, brambory, zeleninový salát
voda, čaj, mléko, ochucené mléko

Čt 18.4.

Velikonoční prázdniny – Zelený čtvrtek

Pá 19.4.

Velikonoční prázdniny – Velký pátek

Po 22.4.

Velikonoční prázdniny – Velikonoční pondělí

Út 23.4.
oběd 1
oběd 2

polévka ruský boršč
nudle s mákem, ovocný salát
myslivecké brambory
voda, čaj, mléko, ochucené mléko

St 24.4.
oběd 1
oběd 2

polévka cibulačka se sýrem
filé na kmíně, bramborová kaše
těstovinový salát se zeleninou a kuřecím masem
voda, čaj, mléko, ochucené mléko; zel. salát

oběd 1
oběd 2

polévka pórková čirá s tarhoňou
hovězí pečeně na žampiónech, rýže se semínky
zapečený květák, bramborová kaše
voda, čaj, mléko, ochucené mléko; ovoce

Čt 25.4.

Pá 26.4.
oběd 1
oběd 2

polévka drožďová
vepřová pečeně, dušené zelí, bramborový knedlík
zapečené špagety s mletým masem a rajčaty, sýr
voda, čaj, mléko, ochucené mléko

Po 29.4.
oběd 1
oběd 2

polévka česneková s bramborem
krůtí ragů s hlívou ústřičnou, br. halušky se zelím
ovocný táč s posypkou
voda, čaj, mléko, ochucené mléko

Út 30.4.
oběd 1
oběd 2

polévka hrstková
sekaná plněná vejcem, šť. brambory s cibulkou
čínská kuřecí směs s pórkem azelím, rýže
voda, čaj, mléko, ochucené mléko; zelen. salát

Karlovarský skřivánek 2019
Rád bych se podělil o pěkný
výsledek, kterého jsme letos
dosáhli
v oblasti
hudební
výchovy. Ale pěkně od začátku.
Stalo se už tradicí, že se naši
žáci účastní městského kola
soutěže Karlovarský skřivánek.
Nejlepší zpěváky vybíráme ve
školním kole. Z toho letošního
postoupily čtyři žákyně do dvou
různých kategorií. Byly to Veronika Srbová, Lenka Maindlová, Anna
Czajkovská a Kristýna Jindřichovská. Městské kolo bylo náročné, přesto
jsme získali třetí, druhé i první místo. To znamenalo, že do celostátního
kola postoupila z 1. místa Veronika Srbová.
Celostátní kolo se koná pravidelně v Karlových Varech a je těžké v něm
uspět. Proto jsme moc rádi, že můžeme Verunce blahopřát ke krásnému
3. místu.
Jiří Rybička, Marie Pokorná

Školní zpravodaj
duben
2018/2019
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Vážení rodiče, milí žáci,
tento měsíc se do zpravodaje sešlo opět tolik příspěvků, že na úvod nezbylo
žádné místo. Tedy všem přeji příjemné prožití velikonoc a zajímavé počtení o
akcích, soutěžích a životu školy v měsíci březnu.
Libor Zřídkaveselý

Mateřská škola v březnu
Počasí v březnu moc jarní nebylo. Ale v botanické zahradě už kvetly sněženky,
bledule a čemeřice a začínaly podléšky…Všechno jsme to viděly na vlastní oči.
Jelikož se blíží zápis do školy, předškoláci postupně navštívili první třídy, aby se
podívali, jak to ve škole chodí. Byli všichni velmi šikovní a nadšení , že vidí
bývalé kamarády.
Velikonoce jsou letos až koncem dubna, ale i tak se na ně už chystáme –
výzdoba, tvoření a také velikonoční dílny s rodiči.
Chystáme se také na tradiční jarmark ke Dni země a na rozkvetlé koniklece na
Kamenném vrchu.
Hana Navaříková

Den převleků
Letošní Den převleků letos připadl na druhý březnový pátek – do období
masopustu. Proto se i podtitul tohoto dne nesl v duchu masopustního reje na
Kotlářské. Každý z nás dostal v tento den možnost přijít v převleku za jakoukoli
postavu, ať již pohádkovou, strašidelnou či někoho slavného. A díky tomu se to
ve škole hemžilo čarodějnicemi, supermany, kovboji, piráty, fantastickými
zvířaty a dalšími příšerkami, nechyběly ani princezny a klauni. Tradičně se do
tohoto dne plného převleků zapojili i učitelé I. a II. stupně – mezi nimi vynikaly i
obě naše paní zástupkyně – Radka Machátová jako cíl a Kamila Tachovská jako
pirátka, pan učitel Marvan si vyzkoušel pozici školníka, paní učitelka Zavřelová
prozářila den jako duha, kostlivec paní učitelky Novákové nebo víla paní
učitelky Švábové. Součástí Dne převleků byla tradičně i soutěž o nejlepší
kostým, tu mohl vyhrát vždy jeden z ročníku. Pro vybírající odbornou porotu to
však byl úkol velmi obtížný, protože každý kostým byl úžasný. Zatímco první
stupeň se kostýmy jen hemžil, na druhém stupni abyste převlečeného žáka
hledali pod lupou – čest druhého stupně zachraňovali jen žáci šestých ročníků.
Vítězi se nakonec stali: na prvním stupni Marianna Zwyrtec za kostým kuřete,
Elena Czajkowska jako Sherlock Holmes, Valentina Rosinai a Kristýna Nebeská
jako postavičky z filmu Jak vycvičit draka, kaktus Jáchym Kuřica, bezzubka
Michal Sedlář, Anežka Kouřilová jako klaun. Na druhém stupni zvítězili: čtyři
jednorožci čtyř Terez Burianové, Elsnerové, Sabo a Stehlíkové, hippies Anežka
Horáčková, Jindra Vágner jako Lenin a sporotovec Tomáš Munzar.
Tím, že v kostýmu přišli i někteří učitelé, letos o poznání více než vloni, svoje
žáky jistě mile překvapili a potěšili. Všichni si tento den užili a již nyní se těšíme
na další přehlídku kostýmů zase v příštím masopustním období.
Monika Svobodová

Pexeso
Dne 25. února žáci z druhého stupně zorganizovali školní kolo hry Pexeso pro
své mladší kamarády. Prvostupňáčci se na klání velmi těšili a sešlo se jich přes
třicet. Týmy i jednotlivci dostali svá čísla a u stolečků s nachystanými různými
druhy pexes se mohlo začít bojovat. Každé kolo mělo 4 minuty a děti
zaznamenaly výsledky na připravené lístečky. Po každém kole paní učitelka
Nováková zapsala údaje do tabulky. Soupeři se pravidelně prostřídávali a děti si
vzájemné souboje nadmíru užívaly. Vládla sportovní atmosféra a tak to má být.
Na jednotlivce dohlížela slečna školní psycholožka a týmy měla na starosti paní
učitelka Brtníková. Děti z OST soutěž měřily, zapisovaly výměny spoluhráčů a
pomáhaly s další organizací. Nakonec byly všechny body sečteny, vítězové
oceněni a všem uděleny sladké odměny. Nešlo o to vyhrát, ale pobavit se. Už se
těšíme na příští rok.
Eva Brtníková

Příběhy našich sousedů

VIDA – „Rostliny – kolébka života“

Naše škola se od září 2018 opět zapojila do vzdělávacího projektu
neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd.
Vybraní žáci se tak za doprovodu svých učitelů a lidí z Post Bellum na
několik měsíců stali rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy. Měli
za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie,
prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou
reportáž či dokument. Náš tým ve složení Eliška Crháková, Gabriela Slívová
a Jiří Růžička (všichni z 9. B) si vybral pamětnici paní Martu Dvořákovou –
ženu, která po svém sňatku s politickým vězněm, vojákem z povolání na
vlastní kůži pocítila nepřízeň tehdejšího komunistického režimu. Tým se
s paní Dvořákovou sešel celkem dvakrát – vždy v naší škole. Výsledkem byl
poté tříhodinový zvukový záznam, který tým přepsal a zpracoval do
podoby audionahrávky. Ta nesměla být delší než tři minuty, což byl
vzhledem k délce nahraného záznamu nadlidský úkol, ale podařil se.
Vyvrcholením několikaměsíční práce bylo setkání osmi zapojených
brněnských škol 14. března 2019 ve společenském sále radnice Brno-střed.
Žáci a studenti zde představili životní osudy jedenácti pamětníků na
závěrečné prezentaci. Jejich práce byly následně hodnoceny odbornou
porotou, v níž zasedli Barbora Trnková (Masarykova ZŠ Zemědělská), Jan
Boček (Český rozhlas) a Petra Svobodová (Muzeum Brněnska). Hodnocení
komise bylo velmi obtížné a nebylo jednoduché najít vítěze. I přesto, že
náš tým se neumístil na vítězných příčkách, byl pro nás všechny
obrovských přínosem a dovolil nahlédnout do lidského osudu, který se
opravdu stal a přiblížil bezpráví páchané komunistickým režimem.
Monika Svobodová

V rámci předmětu Praktické činnosti
jsme v úterý 19. a 26. března vyrazili
společně s žáky 6. ročníku do
vědeckého centra VIDA. Od začátku
školního roku 2018/2019 pracujeme
s dětmi ve spolupráci s Vidou na
velmi zajímavém projektu – „Rostliny
– kolébka života“. Děti zkoumají
vztahy v přírodě, založené především
na vzájemném fungování různých organismů. Výsledkem jejich práce vzniknou
během tohoto roku dva plně funkční ekosystémy, a to v podobě dvou akvárií,
umístěných u nás ve škole. Ale o akváriích zase třeba příště. V rámci projektu
jsou i návštěvy centra VIDA společně s výzkumnou částí, kterou si vybrali přímo
žáci. Během úterní výuky proběhla hodina a půl laboratorních prací, ve kterých
se děti seznámily s různými živými organismy. Žáci mohli například pozorovat
pod mikroskopem různé druhy řas – zygnemu, žabí vlas, také sinice, nebo si
udělat preparát z listu muškátu a pozorovat průduchy. Pod preparačním
mikroskopem jsme sledovali speciální listy masožravých rostlin – mucholapky a
rosnatky. Masožravé rostliny jsme také mohli nakrmit nymfami cvrčků, což je
pro děti vždy zážitek. Všichni jsme si také vyzkoušeli naše znalosti o různých
vztazích organismů v přírodě v krátkém kvízu, který si pro nás připravily naše
dvě lektorky Lenka a Šárka. Žáci byli nadšeni nejenom z možnosti vyzkoušet si
různé pokusy, ale také tím, že mohli po skončení výuky navštívit i ostatní
expozice ve vědeckém centru a to až do zavírací doby ve VIDĚ. Mnozí z nich
tuto nabídku využili a navštívili třeba i výukový 3D film. Během dalšího měsíce
nás čeká ještě celodenní exkurze do Drásova a poté Vás budeme informovat, co
jsme se zase nového naučili a jak dopadla naše krásná akvária.
Radka Machátová

Školní kolo recitační soutěže
V úterý 26. února proběhlo školní kolo recitační soutěže.
Recitovali žáci od 1. do 9. tříd, a to v pěti kategoriích. Zástupci
jednotlivých tříd se sešli v hudebně I. stupně, kde už na ně čekala porota.
Některým dětem pomáhali s výběrem básní vyučující, některé zvládly výběr
samy.
Recitátoři, zejména ti mladší, se na soutěž připravili velmi zodpovědně a
nejednou nás překvapili i délkou vybraného textu.
Porota neměla snadnou úlohu. Hodnotila zejména přiměřenost a vhodnost
textu vzhledem k věku a schopnostem recitátora, interpretaci textu a celkovou
úroveň a kulturu projevu.
Výsledky jsou následující:
Kategorie prvních tříd:
1.místo Bětka Kapcárová, 2.místo Michal Peška, 3.místo Karel Křehlík
Kategorie druhých a třetích tříd:
1.místo Elena Czajkowska, 2.místo Anita Hájková, 3.místo Jan Havlásek a Eliška
Rábová
Kategorie čtvrtých a pátých tříd:
1.místo Markéta Ševčíková, 2.místo Gita Bezdíčková, 3.místo Lenka Maindová a
Anna Czajkowska
Kategorie šestých a sedmých tříd:
1.místo Adan Zřídkaveselý, 2.místo Martin Zedníček, 3.místo Klára Mitášová
Kategorie osmých a devátých tříd:
1.místo Aneta Chodžajanová, 2.místo Michaela Fialová, 3.místo Elisa von
Bennewitz
Všem zúčastněným děkujeme a vítězům přejeme hodně štěstí v městském kole.
Dana Čermáková

Polytechnická exkurze v ISŠA Brno
V rámci přípravy žáků na budoucí povolání
jsme s žáky 8. ročníku navštívili
Integrovanou střední školu automobilní
v Brně. Škola si připravila velmi bohatý
program pro naše žáky. Nejprve je
v úvodu mile přivítal ředitel školy Ing.
Milan Chylík a představil žákům jejich
školu. Dále pak předal slovo kolegovi Mgr. Štefanovi Papalovi, který nás
seznámil s programem dne a poté ho také skvěle řídil. Nejprve jsme navštívili
všechny výukové prostory školy, včetně dílen. Celá prohlídka byla komentovaná
průvodci a děti se mohly na cokoliv zeptat, třeba i žáků při výuce. Poté se žáci
rozdělili do 3 skupin a absolvovali velmi zajímavý program, ve kterém se
postupně všechny skupiny vystřídaly. Jedna ze skupin navštívila místo, kterému
na škole říkají školní technická cukrárna, kde si žáci zasoutěžili v různých
disciplínách, například museli rozpoznat různé znaky aut a určit o jakou jde
značku auta, nebo si vyzkoušeli schopnost barvocitu na barevné škále pro
lakýrníky. Neméně zajímavé bylo i vyzkoušet si 3D brýle na horské dráze. Další
skupina trávila svůj čas výrobou jednoduché ledsvítilny, kterou si pak žáci
odnesli domů. Největší úspěch však měla venkovní část, kde si všichni žáci
mohli vyzkoušet řízení osobního vozidla v doprovodu učitele autoškoly, dále se
pak svézt v nákladním autě a elektromobilu. Celý den byl velmi poučný a
zajímavý. Nejen že si žáci odnesli svoji vlastnoručně vyrobenou ledsvítilnu,
drobné reklamní materiály, ale také krátkodobé tetování dle vlastního výběru.
Děti byly velmi spokojené a někteří se už po prvních minutách ptali, kde mají
vzít zápisové lístky. Tímto bych ráda poděkovala celému vedení školy a
pedagogům ISŠA, kteří se o nás celý den vzorně starali.
Radka Machátová

V polovině ledna žáci devátého ročníku absolvovali dvoudenní
projekt s přespáním ve VIDĚ!
První den ráno proběhlo seznámení žáky s instruktory a rozdělení ministerských
rolí, které následující den žáci velmi potřebovali. Po seznámení jeli žáci do
Třebíče do Ekotechnického centra Alternátor, kde měli možnost vlastní
prohlídky centra. Po prohlídce Alternátoru už bylo poledne, a tak jeli žáci na
výborný oběd též v Třebíči do Lihovaru. Po obědě se žáci jeli podívat na
Dalešickou přehradu a následně jeli do infocentra JE Dukovany, kde zhlédli 2
filmy. První film o tom, jak přesně funguje JE a druhý film byl příběh o chlapci,
kterému se zdál sen, jak vypadá svět bez elektřiny, že by se bez elektřiny stala
nová doba kamenná. Po zhlédnutí těchto dvou filmů žáci absolvovali ještě
komentovanou prohlídku, kde měli žáci následně též čas na samostatnou
prohlídku. Po navštívení Dalešické přehrady a Je Dukovany už byl večer, a tak se
jelo zpět do VIDY! Po příjezdu měli ještě čas na samostatnou prohlídku VIDY! A
potom se šlo už na večeři. Po večeři žáci hráli hru Svens game, kde žáci zkoušeli
práci investorů. Po této vcelku náročné hře šli žáci ve VIDĚ! ještě do
multifunkčního sálu, kde žáci zhlédli dokumentární film Predátor od BBC, pod
domněním, že uvidí thriller Predátor s Arnoldem Schwarzeneggerem. Po
skončení filmu už měli žáci večerku a šli na kutě. Druhý den začali žáci
vyklízením místnosti a snídaní. Po snídani žáci šli do labodílen experimentovat
s výrobou elektrické energie. Po následné svačině šli žáci vytvářet projekty, na
které z minulého dne získávali informace z exkurzí. Projekty spočívaly v tom, že
každá skupina dostala libovolný stát, na němž musela vytvořit dostatek
elektráren, aby elektřinou mohly posílit celý stát. Po vytvoření projektů šli žáci
na oběd. Po obědě žáci finálně doladili svůj projekt, který následně prezentovali
v postavení svým ministerských rolí před ,,novináři“ a ostatními žáky. Po
prezentaci projektů se ještě žáci seznámili s ostatními projekty a diskutovali
mezi sebou, co by udělali jinak. Následovalo ukončení projektu a rozloučení
s moderátory. Žáci měli možnost si odnést bločky a propisky, které dostali
k získávání informací při exkurzích. Žáci si projekt velmi užili a byli spokojeni se
vším, co v těchto dvou dnech zažili.
Jiří Růžička, IX.B

Zahraniční studentky vyučují naše žáky angličtinu
Velmi zajímavou výuku anglického jazyka absolvují v těchto týdnech žáci
prvního i druhého stupně naší školy. V rámci dlouhodobé spolupráce
s Pedagogickou fakultou Masarykovy Univerzity Brno k nám byly přiděleny
dvě zahraniční studentky, které od 14. března absolvují intenzivní stáž se
zaměřením na výuku anglického jazyka pod vedením našich učitelů.
Hlavním cílem této stáže je ukázat našim žákům praktickou stránku a
smysl výuky cizího jazyka. Chceme, aby pochopili, že každodenní kontakt
s cizinci může být přirozenou součástí života každého z nich nejen při
cestách s rodiči na zahraniční dovolenou, ale i v běžném životě v naší zemi
nebo v jejich budoucí profesi.
Freya Galadriel Kinash z Kanady a Sofia Guillen Piazuelo ze Španělska jsou
vysokoškolačky, které se v rámci evropského vzdělávacího programu
Erasmus+ v následujících deseti týdnech seznámí se systémem školství a
organizací výuky v České republice. V rámci své průběžné
šedesátihodinové praxe budou tyto studentky nejprve monitorovat výuku
našich učitelů, se kterými budou sdílet cenné informace o metodice výuky
anglického jazyka ve svých zemích a v České republice, aby následně své
zkušenosti mohly předat našim žákům.
Freya Galadriel Kinash absolvuje svou praxi pod vedením pana učitele
Jiřího Marvana u žáků VI.-IX. ročníků na druhém stupni, zatímco Sofia
Guillen Piazuelo bude působit částečně pod vedením paní učitelky Marie
Pokorné na prvním stupni a částečně pod patronátem paní učitelky
Michaly Maškové u VI. a VII. ročníků na druhém stupni.
Od působení obou zahraničních studentek si slibujeme oživení výuky
anglického jazyka o netradiční výukové metody, přísun zajímavých nových
informací o sytému vzdělávání, historii, kultuře, zeměpisných
zajímavostech a životním stylu z jejich rodných zemí našim žákům a zcela
nepochybně s tím související rozšíření stávající slovní zásoby,
konverzačních schopností a dalších jazykových dovedností našich žáků.
Pevně věříme, že tato spolupráce přispěje k zatraktivnění výuky angličtiny
na naší škole, zvýšení zájmu žáků o tento předmět a v případě pozitivních
ohlasů k nastartování nové etapy výuky cizích jazyků na naší škole.
Jiří Marvan

