Jídelníček základní školy na listopad 2017
Čt 1.11.
oběd 1
oběd 2
Pá 2.11.
oběd 1
oběd 2
Po 5.11.

polévka pórková
bulgur s vepřovým masem a zeleninou
tatranská kotleta, šťouchané brambory
voda, čaj, mléko
polévka rychlá
vepřové závitky na smetaně, houskový knedlík
kuře kung pao s cizrnou, rýže
voda, čaj, mléko

oběd 1
oběd 2

polévka zeleninový vývar s krupicovými knedlíčky
vepřový tokáň, tarhoňa
těstoviny po řecku s cuketou, rajčaty a pestem
voda, čaj, mléko

oběd 1
oběd 2

polévka čočková
kuřecí stehno, šťouchané brambory
mexický guláš s paprikovou rýží
voda, čaj, mléko; zeleninový salát

oběd 1
oběd 2

polévka houbový krém s krutony
rýžová kaše s čokoládou, ovocný salát
kovbojské fazole s chlebem
voda, čaj, mléko; ovoce

oběd 1
oběd 2

polévka česneková s bramborem a sýrem
čočka na kyselo, vejce, chléb, okurek
rybí koláč se špenátem a lososem
voda, čaj, mléko; ovoce

oběd 1
oběd 2

polévka celerový bujón s bylinkovým strouháním
zahradnická sekaná, bramborová kaše, obloha
zeleninový salát s quinoa
voda, čaj, mléko

Út 6.11.

St 7.11.

Čt 8.11.

Pá 9.11.

Po 19.11.
oběd 1
oběd 2

polévka rybí se zeleninou
maďarský perkelt s těstovinou
zapečené kuřecí řízky, šťouchané brambory
voda, čaj, mléko

Út 20.11.
oběd 1
oběd 2

polévka z pečené papriky
míchaná zelenina, pečená kotleta, brambory
cuketový flamendr, kuskus
voda, čaj, mléko; ovoce

St 21.11.

polévka fazolová s noky
makový závin, bílá káva
bramborový guláš s houbami a bylinkami, chléb
voda, čaj, mléko

oběd 1
oběd 2
Čt 22.11.
oběd 1
oběd 2

polévka hovězí vývar s játrovou rýží
hrachová kaše, párek, chléb, okurek
indoneská kari rýže s cibulkou, kuřecím masem
voda, čaj, mléko

Pá 23.11.
oběd 1
oběd 2

polévka s drožďovými knedlíčky
kuřecí řízek, bramborová kaše, okurek
boloňské špagety se sýrem
voda, čaj, mléko

Po 26.11.
oběd 1
oběd 2

polévka krupicová s vejci a pórkem
vepřové na houbách, pohanková rýže
zapečené špagety s mletým masem, rajčaty
voda, čaj, mléko

Út 27.11.
oběd 1
oběd 2

polévka dýňová krémová
losos s máslovým přelivem, brambory
králík cibulář, zeleninové ratatouille
voda, čaj, mléko; ovoce

St 28.11.

polévka cibulová s drobním
zeleninový kuskus se sýrem a sušenými rajčaty
pštrosí vejce, brambory
voda, čaj, mléko; mléčný dezert

oběd 1
oběd 2

Po 12.11.
oběd 1
oběd 2

polévka tomatová s vločkami
krůtí kostky na divoko, hrášková rýže
francouzské brambory se zeleninou
voda, čaj, mléko

Čt 29.11.
oběd 1
oběd 2

Út 13.11.
oběd 1
oběd 2

polévka valašská kyselica
rybí filet na leču, bramborová kaše
kuřecí soté s brokolicí, těstovina
voda, čaj, mléko; zeleninový salát

polévka houbový vývar s těstovinou
vranovské biftečky, Šťouchané brambory
pečené filé na indický způsob, rýže
voda, čaj, mléko; ovoce

Pá 30.11.
oběd 1
oběd 2

St 14.11.
oběd 1
oběd 2

polévka květáková s červenou čočkou
hovězí maso po plzeňsku, kuskus
kebaby z mletého masa a parmazánem, tarhoňa
voda, čaj, mléko

polévka kedlubnová
kuře na způsob kachny, bramborový knedlík, zelí
těstovinový salát se zeleninou a tuňákem
voda, čaj, mléko

Čt 15.11.
oběd 1
oběd 2

polévka zeleninový vývar s brokolicí a vejcem
zeleninové špagety s dýní a pórkem
hovězí líčka na kořeninové zelenině, br. kaše
voda, čaj, mléko; ovoce

Pá 16.11.
oběd 1
oběd 2

polévka hrášková se zeleným hráškem
vepřové maso, dušené zelí, houskový knedlík
rýžový nákyp s broskvemi
voda, čaj, mléko

Edukativně stimulační skupiny
Vstup dítěte do školy znamená změnu života celé rodiny. Abychom dětem
tento velký životní krok usnadnili, budou od října na naší škole probíhat
edukativně-stimulační skupiny.
Skupiny se budou konat vždy jednou za čtrnáct dní od 15.00 – 16.00.
Organizační schůzka pro rodiče proběhne 8. října 2018 v 15.00 ve třídě III. B.
Děti si hravou formou zvykají na školu. V každé lekci plní úkoly, kterými
rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, fonematický sluch, zrakové vnímání,
předčíselné představy, předpočtářské dovednosti a v neposlední řadě i řeč,
slovní zásobu, myšlení a správnou výslovnost.
Velmi důležitá je spolupráce rodiny a školy. Skupinky navštěvují děti
společně s rodiči. Rodiče se zde učí, jak s dětmi doma pracovat.
Skupinky povede Adéla Ondrušková a Dana Čermáková.
Adéla Ondrušková
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Slovo úvodem

Jedlá zahrada

Podzimní kola Ligy škol v orientačním běhu

Milí rodiče, milé žákyně a žáci,
máme za sebou první dva měsíc nového školního roku. I přes toto krátké
období se udála řada zajímavých akcí, o kterých si můžete přečíst na
následujících stránkách.

Naše škola je zapojena do projeku KaPoDAV, který podporuje rozvoj podnikavosti,
iniciativy a kreativity škol. Ve spolupráci se školským zařízením Lipka jsme zapojení
do deseti aktivit, z nichž jedna se týká revitalizace našeho školního Lesoparku.
Produkt Jedlá zahrada umožní žákům pod vedením pedagogů spolurozhodovat o
podobě a úpravě školní zahrady tak, aby bylo možné co nejvíce využít jejich plodů
ve školní zájmové činnosti, ve školní kuchyni, při tematických a veřejných akcích.
Pro realizaci části naplánovaných a odsouhlasených úprav školní zahrady budou
žáci připravovat projekt. Během přípravy a realizace miniprojektu si žáci osvojí
metody projektového řízení, komunikační a prezentační dovednosti, kritické a
analytické myšlení, zahradnické a řemeslnické dovednosti. Program budeme
realizovat jako celoroční projekt pro třídu 3. C a pro skupinu žáků z druhého
stupně ve spolupráci s Organizací spojených tříd. Program budeme propojovat s
výukovými předměty. Realizace proběhne ve spolupráci s rodiči prvních tříd, kteří
pomohou při drobných stavebních úpravách, jako je vybudování bylinkové spirály,
revitalizace stávajícího pískoviště na záhonek pro ovocné keře, vybudování
záchytu pro dešťovou vodu a vyvýšených záhonů pro pěstování zeleniny. Starou
nevzhlednou zeď pak osázíme popínavou klanopraškou čínskou, jejíž plody jsou
velmi zdravé a hodí se na další zpracování. Všichni se již těšíme na lepší využití
školní zahrady, ve které můžeme prožívat volný čas, vzdělávat se a teď si i sami si
vypěstovat něco dobrého na svačinku.
Eva Brtníková

Soutěž Ligy škol v orientačním běhu má za sebou již dvě podzimní kola a na jaře pak
čeká „orientační běžce“ ještě jedno kolo a závěrečné finále. Zatímco v jednotlivých
kolech mohou závodníci soutěžit jednotlivě, ve dvojicích či ve trojicích, tak finálový
závod již musí absolvovat běžci jen sami za sebe. Orientační běh je mezi žáky škol
oblíbený. Svědčí o tom i vysoká účast závodníků. Závodu se zúčastnilo v obou kolech
celkem 564 závodníků z 10 škol. Běh s mapou, orientace jak na mapě, tak v terénu je
velice obtížné a ne vždy se závodníkům podaří oběhnout kontroly tou nejkratší
trasou. Žáci 1. stupně se mohou zlepšovat na trénincích v kroužku při škole a žáci 2.
stupně jsou buď členy oddílu SK Žabovřesky Brno nebo jsou jen ryzí amatéři, které
tento sport baví a zlepšují se závod od závodu. Mezi první desítku závodníků se
v každé kategorii umístili tito naši žáci:
1.kolo – 20. 9. 2018 – Lužánky
2.kolo – 2. 10. 2018 - Pisárky
D1
D1
3.místo
Zuzana ZBOŘILOVÁ
1.místo Zuzana ZBOŘILOVÁ
D2
D2
9.místo
Charlotte PEŇÁZOVÁ
5.místo Klára ŽIŽKOVÁ
D4
8.místo Charlotte PEŇÁZOVÁ
8.místo
Michaela PLÍHALOVÁ
Nikol HYNŠTOVÁ
H1
H1
1.místo
Ondřej MAJOR
5.místo Adam TRTÍLEK
Adam TRTÍLEK
Martin CIBULKA
7.místo
Ondřej MAJOR
8.místo Matěj ŠVRČEK
Marek Hromádka
H2
H2
1.místo Martin ZŘÍDKAVESELÝ
1.místo
Martin ZŘÍDKAVESELÝ
5.místo Filip FINSTERLE
7.místo Marek SEDLÁŘ
6.místo Marek HROMÁDKA
8.místo
Filip FINSTERLE
H3
H3
1.místo Adam ZŘÍDKAVESELÝ
1.místo
Adam ZŘÍDKAVESELÝ
H4
H4
1.místo Josef RACEK
1.místo
Josef RACEK
8.místo Martin JUKL
10.místo Jan FIALA
Martin KYSELA
Miluše Nováková

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 a aerobik v mateřské
škole, edukativně stimulační skupiny v ZŠ pro předškoláky s rodiči a keramika
a judo také v ZŠ.
Ve školce udělala optometristka měření očí dětí (pokud měli rodiče zájem) a
také logopeda depistáž – u dětí, které by potřebovaly procvičovat řeč.
Třída Zvídálků byla v ekocentru Hlídka na programu Král Kaštánek a třída
motýlků tamtéž, ale na programu Případ ztracených zásob. Třídy Motýlků a
Sluníček navštívily KJM na artefiletickou dílnu. Do školky také zavítalo
divadlo s představením O zlobivé notě.
Hana Navaříková

Maraton 2018
Již po patnácté organizovala naše škola sportovní soutěž Maraton (Memoriál
Anny Koporové), která je součástí Brněnských dnů pro zdraví.
Letos se závodu zúčastnily čtyři základní školy – náměstí Míru, Husova,
Herčíkova a Kotlářská.
84 závodníků prvního stupně z každé školy štafetovým způsobem uběhlo
vzdálenost 42km, každý běžec tak musel uběhnout 500 m.
Závod rozbíhaly děti třetích tříd, poté běželi druháci a ti nejmenší - prvňáčci.
Závěr patřil nejstarším – žákům čtvrtých a pátých tříd.
Vítězný čas patří štafetě ZŠ Herčíkova (2:54:25). Druhé místo patří dětem ze
ZŠ Kotlářská v čase 2:55:28, na třetím místě se umístila ZŠ Náměstí Míru
(3:04:10), na čtvrtém místě ZŠ Husova (3:04:32).
Vítězný čas děvčat letošního ročníku zaběhla Gabriela Schusterová (ZŠ
Náměstí Míru) v čase 1:38. Další nejrychlejší děvčata byla Mariana BallonMierná (ZŠ Kotlářská), čas 1:45 a Anna Muchová (ZŠ Husova) v čase 1:48.
Nejrychlejší chlapci byli Zbyněk Blahák (ZŠ Herčíkova), čas 1:35, Martin Hála
(ZŠ Herčíkova) s časem 1:39 a Jakub Urbánek (ZŠ Herčíkova) v čase 1:40.
Blahopřejeme.
Děkujeme všem závodníkům za výbornou reprezentaci naší školy, všem
fanouškům za povzbuzování a žákům devátého ročníku za pomoc s
organizací Maratonu.
Velké poděkování patří panu řediteli Liboru Zřídkaveselému za moderování
závodu, panu školníkovi Zbyňku Křížovi za ozvučení a hudbu a všem paním
učitelkám a pánům učitelům, kteří se starali o běžce i diváky závodu.
Děkujeme.
Adéla Ondrušková

OST
Dne 11. října proběhlo s jednotlivými zástupci 5. – 9. ročníků Zahajovací
zasedání Organizace spojených tříd (OST). Cílem bylo aktivní zahájení
fungování OST v novém školním roce. Žáci se v prostorách školní družiny pod
vedením školní psycholožky navzájem seznámili, společně se domluvili na
základních principech spolupráce a ujasnili si, jaká jsou jejich očekávání od
zapojení se do OST. V neposlední řadě přednesli, odhlasovali a blíže
promysleli své nápady týkající se akcí, které se uskuteční v tomto školním
roce. V návaznosti na zahajovací zasedání se žáci budou pravidelně scházet,
aby mohli své nápady realizovat. Už se na ně všichni těšíme!
Adéla Woznicová

Branný závod
V návaznosti na květnový projekt „Help!“ se tři nejlepší čtyřčlenné smíšené
hlídky z loňských VI., VII. a VIII. ročníků naší školy zúčastnily okresního kola
této zajímavé soutěže, kterou organizuje Muzeum civilní obrany. Letos se
branný závod konal 19. září pod záštitou primátora města Brna. V bývalém
sportovním areálu Univerzity obrany v Brně – Pisárkách soutěžilo za
krásného počasí patnáct škol v přespolním běhu doplněném o několik
stanovišť prověřujících nejen tělesnou zdatnost závodníků, ale i jejich
vědomosti z oblasti požární ochrany, první pomoci a ochrany obyvatelstva za
mimořádných situací.
Z naší školy se nejlépe vedlo hlídkám VII. (Adam Zřídkaveselý, Stanislav
Holík, Šimon Nedorostek, Valentýna Vymazalová) a IX. ročníků (Jakub Volný,
Šimon Volák, Josef Racek, Markéta Císařová), kteří skončily shodně na
šestých místech ve svých kategoriích. Družstvo našeho VIII. ročníku (Jakub
Rovný, Rafina Magomadova, Aneta Chodžajanová, Libor Zabloudil) skončilo
na patnáctém místě. Všem našim závodníkům patří díky za předvedené
výkony, kdy zejména v běžecké části patřili k nejlepším školám. Tyto výkony
však trochu snižovalo poměrně velké množství trestných bodů, které naši
žáci obdrželi na jednotlivých stanovištích.
Jiří Marvan

Turnaj ve futsale
Po několikaleté odmlce se naši chlapci představili na futsalovém turnaji Sítě
brněnských otevřených škol, který se uskutečnil dne 26.9. na ZŠ Svážná. Náš
desetičlenný tým ve složení Šimon Volák, Daniel Boudný, Martin Jukl,
Matyáš Stašek, Jan Nebeský, Adrian Gorol, Tomáš Bauer, Adam Zřídkaveselý,
Jindřich Sladký a Josef Novák sehrál se svými soupeři ve skupině vyrovnaná
utkání, nicméně méně herních zkušeností a v určitých momentech trocha
smůly při zakončení byly hlavní příčinou našich těsných porážek.
S pořádající ZŠ Svážnou jsme prohráli 0:2, následně ze ZŠ Pavlovskou 0:1, ze
ZŠ Sirotkovou 1:2 a ani v posledním utkání jsme nebodovali a podlehli ZŠ
Zemědělské 0:1. Jedinou naši branku zaznamenal Adam Zřídkaveselý. Celé
družstvo lze pochválit za nasazení (dvě utkání jsme ztratili až těsně před
koncem, v jednom případě nešťastným vlastním gólem) a fair-play hru, naší
největší slabinou bylo zakončení. I přes sérii těsných porážek odcházeli naši
chlapci z turnaje spokojeni a ze vztyčenými hlavami.
Jiří Marvan

Den stromů
Každý rok mají 20. října stromy svůj svátek. I na naší škole jsme společně oslavili
mezinárodní Den stromů a připomenuli si jejich význam. K této příležitosti jsme
uspořádali ve spolupráci s Rezekvítkem pro první až pátou třídu různé
environmentální akce. Žáci si zahráli na objevitele a vědce a společně prozkoumali,
jak vlastně stromy fungují. Jak dýchají, jak rostou, jak to celé drží pohromadě. Zjistili,
jak důležitou roli mají pro klima naší planety. Přišli na kloub fotosyntéze, tajmnému
procesu díky němuž je energie Slunce přeměňována ne energii pro život rostlin i
živočichů na Zemi.
To vše si ověřili řadou jednoduchých a názorných pokusů i tvořivými aktivitami v
přírodním prostředí lužáneckého parku a školního Lesoparku. Starší děti pak
zorganizovaly sběrové odpoledne. Počasí všemu přálo, a tak jsme si krásy podzimních
stromů opravdu užili.
Eva Brtníková

Den bez aut
Naše škola se každoročně připojuje k mezinárodnímu Dni bez aut, který se slaví 22.
září. Akce má poukázat na šetrnější způsob dopravy, podpořit omezování městského
automobilismu a zároveň snížit nadměrné užívání aut. Lidé, kteří se chtějí k akci
připojit, by pro tento den měli nechat auto doma a vyzkoušet jiný způsob dopravy.
Jsou to třeba jízda na kole, vlakem, MHD, ale třeba i na skateboardu. Den bez aut je
podporou všech ekonomických a ekologických způsobů dopravy, které ve městech
fungují.
Děti si akci připomněly za pomoci relace ve školním rozhlase, vyrobily krásné plakáty,
které pak mohla veřejnost shlédnout na fasádě naší školy. Ti, kteří se v pátek dostavili
do školy bez využití auta, dostali sladkou odměnu;).
Eva Brtníková

