Jídelníček základní školy na prosinec 2018
Po 3.12.
oběd 1
oběd 2
Út 4.12.
oběd 1
oběd 2
St 5.12.

polévka zimní zeleninová
srbské rizoto se sýrem, okurek
kuřecí špízy se zeleninou, bramborová kaše
voda, čaj, mléko
polévka kmínová s vejci
holandský řízek, bramborová kaše
zapečené brambory s novou a žampiony
voda, čaj, mléko; salát coleslaw

oběd 1
oběd 2

polévka maďarská rybí
přes noc pečená kotleta, brambory, zelenina
španělská paela s tuňákem a kuřecím masem
voda, čaj, mléko

oběd 1
oběd 2

polévka čočková s kroupami
honzovi povidlové buchty, bílá káva
hovězí Stroganov
voda, čaj, mléko; zeleninový salát

oběd 1
oběd 2

polévka hovězí vývar s kapáním
tyrolské kendlíky, kysané zelí
květákový nákyp se sýrem, brambory
voda, čaj, mléko; ovoce

Čt 6.12.

Pá 7.12.

Po 10.12.
oběd 1
oběd 2

polévka pórková s vejci
špagety s luštěninovou směsí, sypané sýrem
bramborové zelníky s houbami na smetaně
voda, čaj, mléko

Út 11.12.
oběd 1
oběd 2

polévka krkonošská zelňačka
dušená mrkev s hráškem, kuřecí steak, brambory
šunkafleky, okurek
voda, čaj, mléko; ovoce

St 12.12.
oběd 1
oběd 2

polévka pohanková se zeleninou
řecký guláš s telecího masa, kuskus
ovocný táč, kakao
voda, čaj, mléko

Čt 13.12.
oběd 1
oběd 2

polévka drůbková jemná
fazolky na smetaně, vejce, brambory
rýže bombaj s kuřecím masem, rozinkami, …
voda, čaj, mléko; ovoce

Pá 14.12.
oběd 1
oběd 2

polévka z jarní zeleniny
kuře na smetaně, houskový knedlík
rybí koule se zeleninou, bramborová kaše
voda, čaj, mléko

Po 17.12.
oběd 1
oběd 2

polévka selská
čočka po brněnsku, chléb
masové kuličky v rajské omáčce, těstoviny
voda, čaj, mléko

Út 18.12.
oběd 1
oběd 2

polévka babiččina bramboračka
kuřecí stehno Marengo, brambory šťouchané
staročeský kuba, salát z kysaného zelí
voda, čaj, mléko

St 19.12.
oběd 1
oběd 2

polévka rychlá
pražská hovězí pečeně, rýže
těstoviny po lotrinsku
voda, čaj, mléko; ovoce

oběd 1

polévka fazolová s kysaným zelím
smažené file, bramborová kaše
voda, čaj, mléko; zeleninový salát

oběd 1

polévka česneková s bramborem
plněný bramborový knedlík, špenát
voda, čaj, mléko

Čt 20.12.

Pá 21.12.

So 22.12. až Ne 6.1.

Školní zpravodaj
prosinec
2018/2019
Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

vánoční prázdniny

Změna jídelníčku vyhrazena.
Jídelníček připravila Školní jídelna Kounicova

Vánoční koncert 2018 aneb Zpívejme dítky koledy
Srdečně zveme rodiče na tradiční vánoční koncert školy. Začátek
koncertu je v 18.00 hodin dne 11. prosince 2018 v prostorách
husitského sboru na Botanické ulici č. 1. Koncert pro žáky školy se
uskuteční následující den ve středu 12. prosince 2018. Těšíme se na
Vaši návštěvu.

Obsah:
Mateřská škola v listopadu
Barevný týden
MATESO
Říjen ve znamení florbalu
Okresní kolo ve florbalu mladšího žactva
VIDA!
Pozvánka na Vánoce 2018
Jídelníček na měsíc prosinec
Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4
www:
www.kotlarska.cz
e-mail:
kotlarska@kotlarska.cz
telefon: 549 121 099
fax:
549 258 550
 ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4; prosinec 2018
Yvona Dvořáková, jménem všech vystupujících

Slovo úvodem

Říjen ve znamení florbalu

Okresní kolo ve florbalu mladšího žactva

Vážení rodiče, milí žáci,
konec letošního roku se pomalu blíží a s ním i příjemný čas vánočních svátků.
Než však samotné vánoční svátky nastanou, čeká nás měsíc plný školních
činností, ať už pro naše žáky a děti, tak i pro děti, které do naší školy budou
chodit až v příštím školním roce. Co nás tedy v letošním prosinci čeká? Vánoční
koncert, Den světel, Předvánoční dílny v MŠ a řada dalšího. Srdečně vás
všechny na tyto akce zvu.
Šťastné a veselé Vánoce a úspěšný start do nového roku přeje
Libor Zřídkaveselý

I v letošním roce se chlapecké florbalové týmy naší školy účastnily
tradiční florbalové ligy základních škol a víceletých gymnázií, které
organizuje AŠSK ve spolupráci s florbalovým oddílem Bulldogs Brno.
Celé soutěže se zúčastnilo rekordních 76 družstev ze 45 brněnských
škol. Hrálo se téměř celý říjen ve sportovní hale na Střední ulici.
Více nadějí jsme vkládali do kategorie HIII (hoši 6. a 7. ročníků), kde
máme řadu šikovných hráčů. Ti se postupně utkali ve skupině 9 se
svými vrstevníky ze ZŠ Masarova, které přehráli po pěkném výkonu 3:0,
aby následně podlehli vynikající ZŠ Holzova 1:4 a v posledním utkání své
skupiny remizovali ze ZŠ Laštůvkova 1:1. Se ziskem čtyř bodů nakonec
obsadili třetí příčku za vítěznou ZŠ Holzova a druhou ZŠ Laštůvkova, se
kterou jsme dosáhli stejného bodového zisku. Při nerozhodném
vzájemném utkání rozhodovalo celkové skóre, které měli chlapci ze ZŠ
Laštůvkova lepší. Za námi se umístilo družstvo ZŠ Masarova.
Naši starší chlapci (kategorie HIV – 8. a 9. ročníky) nebyli při svých
utkáních ve skupině v optimální sestavě, přesto podali sympatický a
bojovný výkon. Na úvod podlehli Gymnáziu Mojmírovo náměstí 1:3, aby
vzápětí udolali hráče ZŠ Hudcova 3:2. V přímém boji o postup ze
skupiny 9 podlehli vítězné ZŠ Bakalovo nábřeží 0:2 a ve výsledkově
zamotané skupině obsadili také třetí místo za postupující ZŠ Bakalovo
nábřeží a druhou ZŠ Hudcova. Až za námi se umístili naši přemožitelé
z Gymnázia Mojmírovo náměstí, kteří dosáhli stejného bodového zisku,
nicméně měli horší celkové skóre.
Všem našim chlapcům patří poděkování za předvedené výkony a
odměnou jim byly nejen zážitky ze hry proti kvalitním protivníkům, ale i
volné vstupenky na extraligová utkání pořádajících Bulldogs Brno.
Naše sestavy – kategorie HIII: Matěj Bár, Štěpán Černoch, Martin Čaňo,
David Hladký, Josef Novák, Radim Tomšík, Martin Zedníček, Aleš Berka,
Patrik Holešinský, Alexandr Khripkov, Jindřich Sladký, Jan Švestka a
Adam Zřídkaveselý.
Kategorie HIV: Adam Gorani, Jan Nebeský, Štěpán Hartl, Martin Jukl,
Samuel Mamojka, Lukáš Vavřiník, Tomáš Munzar, Šimon Volák, Daniel
Boudný, Josef Racek, Tomáš Bauer a Dalibor Bartál.
Jiří Marvan

Žákyně a žáci 6. a 7. ročníků se letos jako první dali do florbalových bojů
mezi brněnskými školami. Tento kolektivní halový sport je velice oblíbený u
chlapců, ale i u děvčat nejen naší školy. V mladší kategorii se zapojilo 9
dívčích a 31 chlapeckých družstev. Naší reprezentanti se připravovali
v hodinách tělesné výchovy a sportovních hrách, které jsou nepovinným
předmětem zaměřeným právě na florbal. Chlapci měli soutěž těžší
z hlediska počtu přihlášených škol a nepodařilo se jim postoupit ze skupiny.
Remízovali se stejně starými chlapci ze ZŠ Laštůvkova, podlehli chlapcům
ze ZŠ Holzova a zvítězili nad chlapci ze ZŠ Masarova. Naši školu
reprezentovali:
VII.A Aleš BERKA
VII.B Jindřich SLADKÝ, Alexandr KHRIPKOV, Jan ŠVESTKA, Patrik
HOLEŠINSKÝ, Adam ZŘÍDKAVESELÝ
VI.A Matěj BÁR, Štěpán ČERNOCH
VI.B David HLADKÝ, Martin ČAŇO, Radim TOMŠÍK, Josef NOVÁK, Jakub
CIBULKA, Martin ZEDNÍČEK
Děvčata měla, co se týče počtu přihlášených družstev situaci jednodušší,
ale aby bojoval o medailová umístění, musela zvítězit ve své skupině. A to
se jim povedlo. Sice svůj první zápas v turnaji remízovala s děvčaty ze ZŠ
Holzova, ale pak porazila florbalistky z CMcZŠ Lerchova a to jim stačilo
k postupu do finálových bojů. Tam sváděla těžký boj s favoritkami turnaje
ze ZŠ Horní, kterým chvíli před koncem zápasu podlehla těsným výsledkem
2:3. Druhý finálový zápas byl sice výsledkově vyrovnaný, ale naše děvčata
byla rozhodně lepším týmem. Remíza 1:1 stačila nakonec ke skvělému
2.místu v okresním turnaji. Děvčata předvedla velice bojovný výkon a
zapálení pro tento sport. Školu reprezentovala tato děvčata:
VIII.A Michaela FIALOVÁ (brankářka)
VII.A Magdaléna HONUSOVÁ
VII.B Alexandra ŠUBOVÁ, Valentýna VYMAZALOVÁ, Veronika KEBERTOVÁ,
Tereza SKÁCELOVÁ, Šárka Čížková, Anežka HORÁČKOVÁ
VI.A Karolína POPPOVÁ, Tereza BURIÁNOVÁ, Ema STÖGEROVÁ
VI.B Amálie RACKOVÁ, Natálie MÓRYOVÁ, Nikola VUOVÁ
Všem děkujeme za sportovní reprezentaci školy a přejeme další sportovní
úspěchy a zážitky.
Jiří Marvan, Miluše Nováková

Mateřská škola v listopadu
Listopad je ve znamení příprav na Mikuláše a vánoční svátky. Chystáme
dárečky i překvapení v podobě dílniček a předvánočního posezení s rodiči s
programem. Určitě jsme zvědaví také na mikuláše, andílky a čerty, kteří k nám
přijdou (některé děti se ale trošku čertů bojí) tak snad to zvládneme.
Přijelo k nám divadlo Sandry Riedlové se Zimní pohádkou a předškoláci jeli
autobusem k Soběšicím, do Eko centra Jezírko na program Mravencovo
desatero. Také k nám zavítali studenti zubního lékařství s programem Prevence
zubního kazu – jak si správně čistit zuby.
Moc se těšíme na všechno kolem Vánoc, a tak si prožíváme adventní čas o
trošku dříve, než je v kalendáři.
Hana Navaříková

Barevný týden
Tak jsme se rozloučili s teplým a barevným podzimem Barevným týdnem i na
naší škole.
Děti i učitelé provětrali ze skříní svá trička i ostatní části svrchního oblečení a v
pondělí přišli oblečení do červené barvy, v úterý do zelené, na středu padla
žlutá a na čtvrtek oranžová.
V pátek si vzali všichni, kdo mohli, modro bílou kombinaci našeho brněnského
hokejového družstva Kometa.
Třídy mezi sebou soutěžily, kolik dětí se nezapomene podle barev ráno obléci.
Žakům z OST se všechno podařilo vyhodnotit a tady jsou výsledky.
Na prvním stupni zvítězila I.B, druhá byla V.A a třetí místo obsadili žáci I.A.
Na druhém stupni jsi nejlépe vedla třída VI.B, druzí byli žáci VI.A a třetí VII.A.
Gratulujeme ;).
Na chodbách to vypadalo velmi zajímavě. O přestávce se všude po schodišti
linula záplava dané barvy toho dne. Legraci nezkazili ani učitelé, i oni chodili
poctivě (byť ve svých možná neoblíbených barvách.) Školou prostoupila
vzájemná soudržnost, o kterou při této akci jde především.
Nejvíce se dětem líbilo páteční setkání ve velké tělocvičně, kde jsme se všichni
vyfotili na památeční foto jako fandové Komety.
vaše OST

MATESO
Naši páťáci se jako každým rokem zúčastnili matematické soutěže Mateso,
která je určena pro žáky 5. ročníků. Na konci října proběhlo školní kolo, ze
kterého vzešlo 10 úspěšných řešitelů, kteří postoupili do městského kola. Patří
mezi ně Lukáš Zbořil z V.A, Anežka Kouřilová z V.A, Sofie Drahošová z V.A,
Samuel Sopůšek z V.B, Anna Pavelková z V.A, Maxim Uhlíř z V.A, Tereza
Benšová z V.A, Ema Dufková z V.A, Albert Srník z V.B a Filip Finstrle z V.B.
Městské kolo se konalo 13. listopadu na ZŠ Kuldova. Na krásném
2. místě se umístil Lukáš Zbořil, na 4. místě skončili Filip Finstrle a Anežka
Kouřilová.
Všem gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Kateřina Horáková

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
I letos se na naší škole konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém
jazyce. Soutěž probíhala ve čtvrtek 6. prosince 2018. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích. První kategorie (1.A) byla určena pro žáky 6. a 7. tříd a 2.
kategorie (2.A) pro žáky 8. a 9. tříd. Níže naleznete soupisku vítězů.
Vítězky jednotlivých kategorií – 1.A – Selvarajová Jody (VII.A) a 2.A –
Nechvílová Markéta (VIII.B) budou naši školu reprezentovat v městském kole
soutěže, která se uskuteční ve SVČ Lužánkách v průběhu měsíce února 2019.
Všichni byli skvělí a předvedli, jak dobře anglický jazyk ovládají. Ještě jednou
gratulujeme vítězům a všem zúčastněným přejeme hodně štěstí v dalším
studiu jazyka:.D
Kategorie 1.A
1. místo: Selvarajová Jody, VII.A – postupuje do městského kola
2. místo: Holík Stanislav, VII.B – náhradník
3. místo: Hájková Laura, VI.A
Kategorie 2 A
1. místo: Nechvílová Markéta, VIII.B – postupuje do městského kola
2. místo: Selvarajová Padma, IX.A – náhradnice
3. místo: Troll Annika, IX.B
Sabina Weisová

VIDA!
Dne 18. října jsme spolu s žáky
šestých tříd měli možnost
navštívit výukový program v
zábavním vědeckém parku
VIDA!, který se nachází nedaleko
brněnského
výstaviště.
Při
návštěvě
jsme
pozorovali
světélkování kaštanové kůry,
nakrmili jsme masožravé rostliny
a
také
si
v laboratořích
vyzkoušeli, zajímavé pokusy, které nám přiblížily říši rostlin. Na závěr jsme
prozkoumali stálou výstavu, kde jsme díky interaktivním exponátům
objevovali, jak funguje svět kolem nás.
Výukový program i expozice se žákům velice líbily a doufají, že budou mít
možnost se do VIDY opět někdy vrátit.
Markéta Klímová

