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Jídlo 3

Kuskusový salát – tabbouleh

1.11. Po
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3

Polévka Fazolová
Halušky se slaninkou a kysaným zelím
Křenová omáčka, uzená kotleta, houskový knedlík
Salát z cizrny, toust

16.11. Út
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3

Polévka Luštěninová
Filé po kanadsku, brambory šťouchané s cibulkou, salát
Hovězí stroganov, rýže, salát
Ledový salát se zeleninou a vajíčkem, pečivo

2.11. Út
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3

Polévka Drůbeží s nudlemi
Vepřový horňácký guláš, chléb, ovoce
Rýžový nákyp s broskvemi
Bramborový salát s cibulkami a pečenou rybou

3.11. St
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3

Polévka Karotkový krém
Smažené filé, bram. kaše, salát
Gnocchi s kuř. m., špenátem a sýrovou omáčkou
Salát s pečenou dýní a tarhoňou

17.11. St
18.11. Čt
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3

Státní svátek!
Polévka Gulášová s houbami
Rýžová kaše s čokoládou, ovocný salát
Kuř stehna na anglické slanině a kys. zelí, bram. kaše
Salát z nových brambor a tuňáka

4.11. Čt
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3

Polévka Polévka na způsob boršče
Tvarohové buchty, bílá káva
Kovbojské fazole, chléb
Lehký kuř salát, pečivo

19.11. Pá
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3

Polévka Krémová pórková
Sekaná se sýrem, bram. kaše, ovoce
Námořnický guláš, tmavé pečivo
Ceasar salát vegetariánský

5.11. Pá
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3

Polévka Květáková podzimní polévka
Plněný bramborový knedlík, špenát
Krůtí kostky s mrkví a žampionech, brambory šťouchané
Těstovinový salát se zeleninou, tuňákem a parmezánem

22.11. Po
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3

Polévka Celerová bulharská polévka
Fazolky na smetaně, vejce, brambory
Kuř. nugetky Delicato, brambory šťouchané, trio zel.
Tarhoňový salát ze 4 druhů sýra

8.11. Po
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3

Polévka Česneková s tarhoňou
Čočka po švábsku
Kebaby z mletého masa s parmezánu, zel. kuskus
Toskánský tuňákový salát s fazolemi, pečivo

23.11. Út
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3

Polévka Krémová polévka z brambor a cukety
Dušená kotleta na paprice, rýže, ovoce
Filé na barevné zel., bram. kaše, ovoce
salát s brokolicí a vejci, pečivo

9.11. Út
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3

Polévka Dršťková s ovesných vloček
Podzimní kuř. stehna, šťouchané brambory, salát
Fazole Pilaki, pečivo
Vajíčkový salát bez majonézy, veka

24.11. St
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3

Polévka Slovenská zelná
Bram. šišky s povidlovou omáčkou sypané mákem
Bram. guláš, pečivo
Vajíčkový salát s koprem, veka

10.11. St
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3

Polévka Slepičí polévka s masem a těstovinovou rýží
Maďarský tokáň, těstoviny
Kari rýže s cibulí, paprikou, kukuřicí a kuř. m.
Italský rýžový salát

25.11. Čt
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3

Polévka Drožďová
kuř kostky v mrkvi, brambory, ovoce
Alsaský cibulový koláč, ovoce
Čočkový salát s omáčkou verde, pečivo

11. 11. Čt
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3

Polévka z červené čočky
Vranovský bifteček, bram. kaše, salát
Králík na česneku a hořčici, tarhoňa, salát
Rychlý těstovinový salát

26.11. Pá
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3

Polévka s pohankou
Segedinský guláš, houskový knedlík
Hovězí na kmíně, brambory vařené
Bramborový salát s cizrnou

12.11. Pá
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3

Polévka Italská minestrone
Vepřová pečeně po valašsku, houskový knedlík
Rybí prsty, bram. kaše, obloha
Salát s cizrnou a čočkou, pečivo

29.11. Po
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3

Polévka Hovězí se zel. a šlehaným vejcem
Hrachová kaše, dětský párek, okurek, chléb
Pštrosí vejce, bram. kaše,
Rajčatový salát s nivou a bazalkou, pečivo

15.11. Po
Jídlo 1
Jídlo 2

Polévka Maďarská houbová polévka
Kapusta s bramborem, šunkovou klobásou, chléb
Vepřová játra na ajvaru a zelenině, kuskus

30.11. Út
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3

Polévka s čočkou
Znojemská hovězí pečeně, rýže, ovoce
Zapečené nudle s tvarohem, ovoce
Salát z bulguru
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Mateřská škola v říjnu
Podzim je tady v celé své barevné kráse.
Většina nových dětí si už zvykla na školku a také začaly pravidelné aktivity
pořádané základní školou pro naše děti. Angličtina v mateřské škole, edukativně
stimulační skupiny v ZŠ pro předškoláky s rodiči a keramika a judo také v ZŠ.
Co bylo opravdu zajímavé, byly programy v ekologickém centru Hlídka pod
Špilberkem. První byl Jak si král Kaštánek našel princeznu Duběnku, třída Zvídálků
byla na Hvězdárně – Kouzelný útes a také v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné
ul. Třída Koťat navštívila centrum na Lidické ul. Alfadeck s programem Byla jednou
jedna jabloň.
Hana Navaříková

Skáče celá družinka
Měsíc říjen se nesl ve znamení přeskoků přes švihadlo, lano. Počasí nám celkem
přálo, takže jsme s dětmi skákali hlavně venku na hřišti, ale též na chodbách školy.
A jak to všechno dopadlo? První místo obsadili tito žáci:
1.třída – Mohamadi Homayoun Rad
2.třída – Karolína Křivánková
3.třída – Kačka Klimešová
4.třída – Alžběta Kapcárová
5.třída – Beata Ryglová
Zakončením tohoto měsíce bude halloweenské odpoledne v rámci každého
oddělení, kde s dětmi budeme vyrábět, povídat si tajemné příběhy, soutěžit a
hlavně předvedeme strašidelné obleky.
Ivana Rybičková

Atletický čtyřboj
Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) mohla po více než roce a půl pořádat
sportovní soutěž a my jsme využili této možnosti a zapojili jsme žáky naší školy do
měření sil s žáky jiných škol. Všichni účastníci museli prokázat bezinfekčnost
dokladem o negativním výsledku testu na koronavirus. Ani to nebylo pro nás
překážkou si zasoutěžit a užít si závodní atmosféru.
Ve středu 22. 9. závodníkům sice nepřálo počasí, přesto si „atleti“ udělali osobní
rekordy v některých disciplínách. Čtyřboj se skládá ze sprintu, skoku, hodu a
vytrvalostního běhu. Vzhledem k tomu, že jsme nemohli minulý školní rok
absolvovat běžné hodiny tělesné výchovy, tak jsme si některé disciplíny vyzkoušeli,
ale rozhodně jsme nezjistili svou maximální výkonnost. A samotný závod jsme si
užili s medailovým úspěchem.
Mladší děvčata ve složení Mariana Ballon Mierná, Liliana Ballon Mierná, Pavlína
Lísková (7.B), Sarah Kubová (7.C), Timea Brücková(7.A) se umístila na 3. místě.
Mladší chlapci byli ještě o stupínek výš a umístili se na 2. místě. Družstvo tvořili Jiří
Priedhorský, Štěpán Pípal, Ondřej Kozina, Štěpán Černoch (7.C) Nando Lagryn a
Martin Zřídkaveselý (7.B). A zlatou tečku za celým závodem udělal Jiří
Priedhorský, který se stal okresním přeborníkem v atletickém čtyřboji a odcházel
ze závodu se zlatou medailí.
O den později 23. 9. pak bojovala již za slunečného počasí starší kategorie. Chlapci
ani děvčata sice již nebyli na stupních vítězů, ale předváděli skvělé výkony a
bojovnost za kterou všem moc děkujeme. Chlapci byli těsně pod stupni vítězů a
umístili se na 4. místě. Děvčata byla šestá. Mezi nejlepší desítkou čtyřbojařů a
čtyřbojařek se umístili Martin Čaňo, Ema Kostelníková a Barbora Šubová. Družstvo
chlapců se pak skládalo: Martin Čaňo, David Hladký, Josef Novák (9.B), Štěpán
Černoch, František Bednář (9.A). Družstvo starších děvčat pak bylo ve složení: Ema

Kostelníková, Barbora Šubová, Hana Bauerová (8.B), Lea Poulíčková, Tereza
Elsnerová a Karolína Poppová (9.A).
Miluše Nováková, Michaela Schnirchová

Lucie Bezdíčková finalistkou Zlatého Ámose, aneb malé
ohlédnutí za uplynulým rokem
V minulém školním roce proběhl již 28. ročník prestižní soutěže Zlatý Ámos, do
které žáci základních, středních a uměleckých škol z celé republiky nominují své
oblíbené učitele. Soutěž vždy začíná podáním přihlášky s uzávěrkou do konce
kalendářního roku. Všichni přihlášení kandidáti se nejprve prezentují v
regionálních kolech. Žáci VII.B iniciovali navržení paní učitelky Mgr. Lucie
Bezdíčkové, která na II. stupni vyučuje Matematiku, Informatiku a Hudební
výchovu, a pak stovky našich žáků a většina kolegů připojily svůj podpis pod její
nominaci. Do regionálního kola bylo přihlášeno 48 pedagogů, ze kterých odborná
porota vybrala 12 nejlepších do semifinále.
Postup do semifinále pomohlo Lucii Bezdíčkové zajistit krásné video, které natočili
žáci naší školy. Semifinále proběhlo poprvé v historii on-line. Úkolem všech
soutěžících učitelů bylo představit sebe a tři předměty, které charakterizují nejen
je samotné, ale především jejich osobní přístup k žákům i učitelské profesi. Záznam
semifinálového kola, které proběhlo 16.3. 2021 a posunulo naši učitelku do
celostátního finále, můžete zhlédnout na webových stránkách soutěže Zlatý Ámos
Ve finálovém kole jsme naší paní učitelce drželi palce znovu on-line a sledovali, jak
si poradí s náročnými úkoly, které nejlepší šestice učitelů absolvovala v nezvyklých
podmínkách a v časové tísni. I když Lucie Bezdíčková až na samotný vrchol
nedosáhla, opět přítomnou porotu i všechny diváky dokázala zaujmout svou
bezprostředností, vtipnými reakcemi na otázky porotců í humorným videem,
kterým celé republice představila prostředí naší školy.
I když byl vítězem soutěže Zlatý Ámos 2021 vyhlášen pan učitel Tomáš Pírek z Prahy
již 26. března 2021, úplnou tečkou za letošním ročníkem byl pro celou finálovou
šestici “Kantorský galavečer“ s Korunovací Zlatého Ámose, který se konal 27. srpna
na zámku Berchtold. Tato akce byla pro celou naši školu nejen příjemným
ohlédnutím za uplynulým školním rokem, důstojnou reprezentací dobrého jména
školy, ale i uvědoměním si, jak veliký lidský i odborný potenciál může naše škola
nabídnout žákům v právě začínajícím novém školním roce.

Doba (před)covidová, epidemie v minulosti a současnosti
Dne 7.10. 2021 se žáci a žákyně třídy 8.A zúčastnili výstavy a edukačního programu
na půdě Masarykovy univerzity. Celý program byl zaměřený na známé události z
let 2020 a 2021 v souvislostech vývoje lidské společnosti. Děti tak měly možnost
během této akce nahlédnout perspektivou historické reflexe na dobu
(před)covidovou.
Žáci si mohli vyzkoušet role lékařů, politiků a vědců a dále se v těchto pracovních
skupinách snažili pracovat na zadaných úkolech zasazených do období pandemií
v historických souvislostech. Cílem programu také bylo, aby si všichni společně
uvědomili, že podobné momenty se odehrály už v minulosti. Díky výstavě a
lektorskému vedení měli děti příležitost zjistit, jak se s pandemií a různými
omezeními předchozí generace více či méně úspěšně vyrovnávaly. Během celé
akce byly žákům nápomocné také roll-up panely, které je informovaly například o
šíření moru, onemocnění AIDS a o dalších kritických momentech a hrozbách v
historii a v současnosti. V závěru programu měli žáci za úkol předat poselství
budoucím generacím, aby věděly, jak se podle nich během pandemie zachovat. Svá
zjištění, doporučení a zkušenosti posléze zamknuli do kufříku a nechali jej
zapečetěný jako vzkaz pro budoucí generace.
Michaela Schnirchová

Den stromů
Na datum 20. října připadá oslava Dne stromů.
Tento termín je v různých částech světa odlišný, podle toho, kdy je příhodné stromy
sázet. Děti se o něm dozvěděly více v rozhlasové relaci.
Tato tradice je známá již od 19. století a klade si za cíl upozorňovat na důležitost
stromů nejen jako producentů kyslíku, ale také jako na základní prvek biodiverzity
naší planety.
Na naší škole si ji děti připomněly také jako součást výuky v jednotlivých
předmětech a ve výukových programech v Lesoparku.
Druhé ročníky se zúčastnily programu Lesobádání. Děti si hravou formou
zopakovaly lesní patra a život v nich. Třeťáci měli pak program Jak funguje strom.
Programy připravilo ekologické sdružení Rezekvítek.
V odpoledních hodinách žáci OST (organizace spojených tříd) a druhého stupně
zorganizovali sběrové odpoledne.
Pro spolužáky a jejich rodiče připravili letáčky a odměny pro výherce. Za celé
odpoledne se nasbíralo více než 350 kg a pomohlo se tak zachránit 6 vzrostlých
stromů.
Nejvíce se zapojily sestry Černěnkovy z 3.A a 5.B třídy.
Eva Brtníková

