Jídelníček základní školy na květen 2019
St 1.5.

Út 21.5.

Státní svátek

Čt 2.5.
oběd 1
oběd 2

polévka slovenská kapustnica
krupicová kaše s kakaem, ovocný salát
rybí filé se žampiony zapečené s brambory
voda, čaj, mléko

St 22.5.

oběd 1
oběd 2

polévka zeleninová s drožďovými knedlíčky
vídeňský gulášek, houskový knedlík
hrbaté maso, šťouchané brambory s cibulí
voda, čaj, mléko; zeleninový salát

Čt 23.5.

oběd 1

polévka česneková s braborem
cikánské hovězí nudličky, rýže
voda, čaj, mléko

Pá 3.5.

Po 6.5.

Út 7.5.
oběd 1
St 8.5.
Čt 9.5.
oběd 1
oběd 2
Pá 10.5.
oběd 1
oběd 2
Po 13.5.
oběd 1
oběd 2
Út 14.5.
oběd 1
oběd 2
St 15.5.

Út 28.5.

polévka jarní
kuře pečené, zeleninový kuskus
palačinky s džemem a tvarohem
voda, čaj, mléko

St 29.5.

polévka slepičí s těstovinou
čočka po švábsku, chléb
zapečené těstoviny s brokolicí
voda, čaj, mléko; ovoce

Čt 30.5.

oběd 1
oběd 2

polévka z mletého masa
povidlové buchty, bílá káva
znojemské šulánky, bramborová kaše
voda, čaj, mléko

oběd 1
oběd 2

polévka hovězí vývar s játrovými knedlíčky
přes noc pečená kotletka, šť. brambory, mrkev
kuřecí roláda, šťouchané brambory s cibulkou
voda, čaj, mléko; zeleninový salát

Čt 16.5.

Pá 17.5.
oběd 1
oběd 2

polévka mrkvová
boloňské špagety sypané sýrem
fazolový salát s tuňákem
voda, čaj, mléko

Po 20.5.

polévka pórková
hrachová kaše, dětský párek, okurka, chléb
losos na másle, bramborová kaše, zel. obloha
voda, čaj, mléko

oběd 1
oběd 2

oběd 1
oběd 2

polévka bramborová
hovězí nudličky na celeru a zelenině, rýže
rýžový nákyp s broskvemi
voda, čaj, mléko

oběd 1
oběd 2

polévka krémová květáková
bretaňská zelenina, vepřová pečeně, brambory
houby na kyselo se smetanou, těstoviny, vejce
voda, čaj, mléko; ovoce

oběd 1
oběd 2

polévka zeleninová minestrone
kuře na smetaně, houskový knedlík
cizrnová směs s dýní hokaido, tmavý rohlík
voda, čaj, mléko

oběd 1
oběd 2

polévka kyselo
masové koule, kolínka, rajská omáčka
vločková placka se zeleninou, šť. brambory
voda, čaj, mléko

oběd 1
oběd 2

polévka chábovice (zelná polévka)
filé po provensálsku, šťouchané brambory
králíčí nudličky s karamelizovanou cibulí, rýže
voda, čaj, mléko; zeleninový salát

oběd 1
oběd 2

polévka hráškový krém
plněný kynutý povidl. knedlík sypaný tvarohem
rýnská roštěná, rýže
voda, čaj, mléko

oběd 1
oběd 2

polévka kuřecí drůbková s kuskusem
kapusta s bramborem a šunk. klobásou, chléb
zapečené kuřecí řízky s bramborem
voda, čaj, mléko; ovoce

oběd 1
oběd 2

polévka vydatná rybí se zeleninou
bramborový knedlík, vepřová pečínka, zelí
kuře na česneku v bramborách
voda, čaj, mléko

Po 27.5.

polévka rychlá s krupičkou
fazolky na smetaně, vejce, brambory
pečená kotletka, žampionová omáčka, knedlík
voda, čaj, mléko; ovoce

polévka maďarská fazolová
smažené filé, šťouchané brambory s cibulkou
farmářský guláš, chléb
voda, čaj, mléko

polévka čočková
čevabčiči s cibulí, bramborová kaše
krůtí kostky se zelenými fazolkami v tarhoni
voda, čaj, mléko; zeleninový salát

Pá 24.5.

polévka kmínová s kapáním
Horňácký guláš z vepř. masa a fazolemi, chléb
voda, čaj, mléko
Státní svátek

oběd 1
oběd 2

Pá 31.5.
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Vážení rodiče, milí žáci,
tento měsíc se do zpravodaje sešlo opět tolik příspěvků, že na úvod nezbylo
žádné místo. Tedy příjemné čtení o dubnových akcích školy.
Libor Zřídkaveselý

Mateřská škola v dubnu
Konečně jsme se dočkali! Čeho? Přece jarního počasí! Užili jsme si dostatečně.
Navštívili jsme Botanickou zahradu s množstvím kvetoucích rostlin.
Byli jsme v ekocentru Hlídka pod Špilberkem na programu Jaro a tradice a také
v Planetáriu na programu Ptačí ostrov. Pořádali jsme pro rodiče a děti
Velikonoční dílny se spoustou tvoření a zdobení. Letos jsme se také zúčastnili
Jarmarku pořádaného ke Dni země. Každá třída vyrobila, namalovala, nakreslila,
navlékla, různé předměty, které jsme pak s úspěchem prodali. Také jsme se
fotili – společné fotky tříd.
Přijelo k nám do školky divadlo S. Riedlové s pohádkou Afrika. Už se
připravujeme na svátek maminek, vyrábíme dárky, přáníčka, učíme se básničky,
zpíváme písničky.
Konečně jsme se dočkali! Čeho? Přece jarního počasí! Užili jsme si dostatečně.
Hana Navaříková

Exkurze do Osvětimi
Letos opět po dvou letech jsme
se vypravili na exkurzi do
největšího koncentračního a
vyhlazovacího tábora Osvětim.
V pátek 29. března tak měli
žáci osmých a devátých ročníků
možnost prohlédnout si místo,
kde
zahynuly
miliony
nevinných lidí. A protože cesta do Osvětimi trvá něco přes čtyři hodiny,
využili jsme nabídky a zvolili si pětihodinovou prohlídku tohoto místa.
Průvodce s námi jel již v autobusu, takže základní informace dostali žáci už
po cestě. Nejdříve na nás čekal Auschwitz II - Birkenau. Začali jsme trošku
netradičně prohlídkou právě tohoto vězeňského komplexu, v němž
zahynulo přibližně 1,5 milionu lidí, převážně židovského původu. Tento
rozsáhlý tábor byl rozdělen do řady podsekcí ohraničených ostatním
drátem nabitým elektřinou. Právě v těchto drátech nalezla smrt řada
vězňů, kteří tak dobrovolně ukončili svoje trápení v táboře. Byly zde
hrozné podmínky pro přežití – vězni trpěli nedostatkem pitné vody, jídla a
špatnými hygienickými podmínkami. K tomu museli pracovat 12 hodin
denně, šest dnů v týdnu. Ve zdejších plynových komorách pak nalezla
většina deportovaných smrt. Po prohlídce tohoto tábora jsme se přesunuli
do tři kilometry vzdáleného tábora Auschwitz I. Tento původní kmenový
tábor, nad jehož vstupní branou se tyčí heslo „Arbeit macht frei!“ si mohli
žáci důkladně prohlédnout. Právě touto branou každý den procházely
tisíce vězňů s tím, že je čekají dlouhé hodiny úmorné práce. V jednotlivých
blocích si prohlédli různé dobové předměty (hromady lidský vlasů, obuvi,
domácích potřeb, …), jež svědčí o hrůzách, které se zde odehrávaly.
Rovněž viděli znovu postavené a opravené spalovací pece v krematoriu a
dům velitele tábora R. Hösse. Nově jsme v rámci prodloužené prohlídky
zavítali do dvou expozic – židovské a maďarské, jež na všechny zapůsobily i
díky multimediálnímu zpracování a skleněnému modelu deportačního
vlaku. Exkurze do Osvětimi tak má být cestou do minulosti a současně
poučením, čeho všeho jsou lidé schopni a především varováním pro
budoucí generace, aby se podobné hrůzy již nikdy neopakovaly.
Monika Svobodová

Atletický čtyřboj mladších žáků
Za nepříliš příznivého počasí se v úterý 23. 4. 2019 konal atletický čtyřboj
mladší kategorie, tedy žáků 6. a 7. tříd. Pět žáků tvoří družstvo a každý
atlet musí zvládnou 4 atletické disciplíny, kde výkon se převádí podle
atletických tabulek na body. Všichni naši žáci – atleti, se porvali s nepřízní
počasí a zvládli všechny čtyři disciplíny. Děvčatům se dařilo více než
chlapcům a v závěrečném hodnocení se dostaly na stupně vítězů, když je
předstihly jen děvčata se ZŠ Laštůvkova. Celkové druhé místo je velkým
úspěchem našich žákyň. Velkým překvapením a ještě větším úspěchem je
vítězství žákyně VII.B, Alexandry Šubové. Saša zaběhla 60m za 8,89s,
vytvořila si osobní rekord v hodu kriketovým míčkem - 36,30m a skočila do
výšky 140cm.
Do závěrečné šestistovky dala velké úsilí a tím si potvrdila celkové vítězství
v soutěži jednotlivkyň. V první desítce děvčat se pak ještě umístila na 5.
místě Sofie Tkáčová a na 7. místě Veronika Kebertová. Tým podpořila i
Anna Kavalcová a Valentina Vymazalová.
Chlapci se umístili na neoblíbené „bramborové“ medaili, čili na 4. místě. V
první desítce jednotlivců se přesně na 10. místě umístil Adam Zřídkaveselý,
žák VII.B. Chlapcům chyběla vyrovnanost ve čtyřech disciplínách, ale
bojovností si zajistili pěkné celkové umístění. Součástí týmu byli: Jakub
Šváby, Ondřej Poulíček, Martin Zedníček a Jan Švestka.
Všem děkujeme za pěknou sportovní reprezentaci školy.
Miluše Nováková, Jiří Marvan

Den Země 2019 – Zahrada ticha
25. dubna si naši žáci připomněli oslavy Dne Země krátkou úvahou
spojenou s písní Zahrada ticha.
Možná máte podobnou zahrádku u babičky nebo jste jako malí běhali v
blízkém parku, schovávali jste se v keřících pámelníku a dupali na jeho bílé
kuličky až s bouchnutím praskly. Vy velcí se tam teď scházíte s kamarády
na lavičkách a řešíte důležité starosti dospívání.
Je to místo, kde cítíte vítr ve vlasech, prostor, svobodu, přírodu - naši
pradávnou součást. Původní oslavy Dne Země sahají až do doby, kdy se
ještě na ekologii tolik nemyslelo a oslavy souvisely s příchodem jara.
Data nejsou tak důležitá jako to, že to byl vždy "Den ohlédnutí "- ohlédnutí
za tím, jak moc potřebuji přírodu já - a - zda ona nepotřebuje mě.
Přijměte, prosím, dnešní pozvání do naší Zahrady ticha. Ano, ... do tisíckrát
okoukaného starého vnitrobloku, kterému tak honosně říkáme Lesopark a
zkuste se na něj podívat "jinýma" očima.
"Tuhle oprýskanou zeď že jednou poroste mohutný zelený břečťan?
A tady snad někdo zasázel semínka květin?"
A dotkněte se stromu, to on si vás pamatuje jako malé školkáčky.
A postavte se tváří ke slunci a všechny stíny padnou za vás;)
Protože ... zamilujete-li si byť malinký kousek přírody, kde vám bude
dobře, budete ji navždy chránit. A to je poselstvím Dne Země na celém
světě ...
Vyučující za pomocí dětí připravili do Lesoparku 20 výukových programů
pro první i druhý stupeň. Právě na Den Země si je po třídách poprvé
vyzkoušeli. Budou jim sloužit ke zpestření výuky a k propojení s přírodou
po celý rok.
Odpoledne proběhl Jarmark, děkujeme všem rodičům za finanční pomoc,
díky níž sponzorujeme vzdělávání našeho indického kamaráda Hemanta.
Eva Brtníková

Mimořádný úspěch našich žáků v matematické soutěži
PANGEA
Naši čtvrťáci a paťáci se na jaře zúčastnili matematické soutěže PANGEA.
Zcela poprvé si žáci mohli s Pangeou zasoutěžit v roce 2013, kdy proběhl
první ročník soutěže. Od té doby se každoročně soutěže účastní základní
školy a víceletá gymnázia po celé České republice. Letos naši dva žáci
dosáhli mimořádného úspěchu. Petra Šindlářová ze IV.B se umístila na
1.místě z 9 924 účastníků v celé České republice a Lukáš Zbořil z 5.A se
umístil na 1. místě z 10 932 účastníků v celé České republice. Oba tak
postupují do finále, které se bude konat v Národním muzeu v Praze 17.
května 2019. Vítězové finálového kola budou obdarování speciálními a
hodnotnými dárky, jakými mohou být například tablety, vědecké
kalkulačky nebo šeky na nákup knih a elektroniky a další ceny. Kromě
soutěžení se žáci i jejich doprovod mohou těšit na honosné vyhlášení
výsledků za přítomnosti vážených a známých osobností nejen ze světa
matematiky.
Petře a Lukášovi moc gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a budeme držet palce ve finále.
Kateřina Kökeny

Okresní kolo OVOV
Dvacet žáků naší školy se dnes vydalo na ZŠ Arménská, kde se konalo
okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Osmičlenné
družstvo a dvanáct jednotlivců bojovalo v pěti velmi těžkých disciplínách o
postup do krajského kola. Družstvo složené ze čtyř děvčat – Alexandry
Šubové, Magdalény Honusové, Anny Kavalcové, Veroniky Kebertové a čtyř
chlapců – Jakub Šváby, Ondřej Poulíček, Jindřich Sladký a Adam
Zřídkaveselý se umístilo na celkovém 7. místě a do krajského kola
nepostoupilo. To, co se nepovedlo družstvu, se ale podařilo jejich mladším
spolužákům v soutěži jednotlivců. V ročníku narození 2009 zvítězil Václav
Kreidl, mezi děvčaty jsme pak měli v tomto ročníku na stupních vítězů
trojnásobné zastoupení. Třetí místo obsadila Lucie Mastná, druhá byla
Mariana Ballon-Mierná a vítězkou se stala Sarah Fremelová. V ročníku
narození 2008 se na shodném třetím místě umístila v kategorii děvčat
Klára Pabíková a v kategorii chlapců pak Martin Zřídkaveselý. Všichni, kdo
závod dokončili, byli pro nás vítězové, protože „ovečko“ patří k nejtěžším
závodům, které naši žáci v průběhu roku absolvují. Děkujeme za bojovnost
a nasazení, které v každé disciplíně předvedli.
Miluše Nováková, Jiří Marvan

Jarní laťka I. stupeň
Ve středu před Velikonočními prázdninami se konal již 7. ročník JARNÍ
LAŤKY prvního stupně. Počasí závodníkům sice nepřálo, ale rozhodně je to
od samotného závodu neodradilo. To dokazuje i počet skokanů, kteří se
do závodu zapojili. Celkem to bylo 109 skokanů, z toho 55 děvčat a 54
chlapců. Nepadl sice žádný rekord školy, ale spousta závodníků si stanovila
svá osobní maxima. Pořadatelství zvládli na výbornou žáci 9.ročníku, kteří
své mladší spolužáky do závodu rozcvičili a zajistili hladký průběh celého
závodu. Velké poděkování patří i zvukaři, panu Zbyňku Křížovi a fotografu
Štěpánu Hartlovi, který využil svého dronu k tvorbě nových záběrů, na
které se můžeme těšit Výsledky jednotlivých ročníků a kategorií naleznete
na webových stránkách školy.
Miluše Nováková

