
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Planetárium 

Dne 27.3 byla naše třída 4.A v brněnském planetáriu na programu Země v pohybu. Pustili nám tam film o 

vesmíru. Bylo to velice zajímavé. Dozvěděli jsme se například, že Merkur, Země, Mars a Venuše jsou planety 

s pevným jádrem a Jupiter, Saturn, Uran a Neptun mají jádro plynné, že na Venuši je teplo jako v sopce, 

protože tam každou chvíli vybuchují sopky a taky jsme viděli, jak to vypadá v prstenci Saturnu. Po skončení 

filmu jsme měli čtvrt hodiny volno na svačinu nebo jsme si mohli koupit něco v bufetu. Potom jsme šli do 

školy i když se nikomu nechtělo. 

Dne 25.2. byla třída 4. A v divadle Polárka na divadelním představení Vinnetou. Podle mě si to autoři trošku 

domýšleli, ale i přesto to bylo velmi srandovní a záživné. Jen škoda, že jsme měli poslední místa vzadu. 

Vinnetou byl indián, který měl jako nejlepšího přítele Old Shatterhanda. On a Vinnetou byli tak dobří 

přátelé, že se považovali za bratry. 

Enšpígl! Nasreddin! 

Enšpígl byl taškář, který byl líný šít boty jako jeho otec. Nasreddin byl vtipálek, který se toulal městy 

Turecka. Potkali se v bitvě křesťanů a muslimů. Nakonec se spřátelili a odešli z bitvy. Podle mě si s tím 

představením museli autoři hodně pohrát, protože to bylo hodně propracované a ikdyž to bylo hodně 

dlouhé, v každé chvíli to bylo zábavné. Dokonce jsme měli i dobrá místa vpředu. Představení trvalo cca. 2 

hodiny a mělo jednu přestávku, o které jsme si mohli koupit něco v bufetu. 

Apríl ve 4.A 

Dne 1.4 jsme s naší třídou v pracovních činnostech s paní učitelkou Pivcovou navrhli, že bychom mohli 

udělat prank na pana učitele Káňu. Tak paní učitelka navrhla, že bychom mohli polepit celou třídu 

novinami. Tak jsme začali lepením třídy. Polepili jsme tabuli, hodiny, židli pana učitele, stůl pana učitele, 

projektor a dveře. Zazvonilo na přestávku a my jsme to museli ještě všechno dolepit. Zvonilo na hodinu a tři 

spolužáci zůstali venku před dveřmi, aby zdržovali učitele. Tak se otevřely dveře a pan učitel se rozběhl a 

proskočil dveřmi, které byly zabaleny novinami, a myslel si, že to byly jenom polepený dveře, ale zjistil, že 

má celou třídu polepenou novinami.  

A nakonec jsme celá třída řekli: „APRÍL“. 

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 

Naše třída  4.B. jela  na super školu v přírodě do Bělé 

pod Pradědem a všichni jsme si to užili . Bydleli jsme 

na chatě Eduard. Bylo to na chatě velmi krásné ,  

bylo tam fotbalové hřiště ,  výběhy s kozami , koňmi  

a poníky . Šli  jsme na Mariin pramen, Vysoký 

vodopád a byli jsme i v lázních Prieznitz. Máme 

napsaný deník o škole v přírodě. Poslední den jsme 

opékali špekáčky a měli stezku odvahy. Skoro každý 

den jsme hráli pink ponk. 

Saša Pokorná  



 

Pohádkový svět 

Zuzana Štamberová         4.B 

 

Nasadíme si brýle, 

Poletíme dvě míle. 

Dostanem se do pohádek, 

Světa kde není hádek. 

 

Vidíme stát hodně holek, 

A baví je bob a bobek. 

Marně hledám karkulku, 

Hele krmí veverku. 

 

Jájo, Pájo, 

Vy jste bájo. 

Budeme si s vámi hrát, 

Skákat, zpívat, tancovat. 

 

Vlk už honí karkulku, 

Trn uspává růženku. 

Brýle si tak sundávám, 

A domů je dostávám.  

6.A, DEN ZEMĚ A TĚŠÍME SE… 

Páteční ráno 3. května bylo chladné a deštivé a místo vyučování před námi pobyt venku v přírodě – 

připomenutí mezinárodního svátku Dne Země. 

Ranní otázka: Jít či nejít? A správná odpověď zněla „jít“. 

Nejprve nás čekal pracovní list s tématikou Dne Země od 

pana učitele Pospíchala, rozdělili jsme se do čtyř družstev a 

na hodinu se ponořili do práce. Sluníčko však nechtělo 

vylézt, a tak jsme se i přes déšť vydali směrem do Komína a 

pak do Medlánek. V Medlánkách jsme se posilnili vydatnou 

svačinou a pak už překonávali překážky dřevěného hradu, 

skákali na trampolíně a nepohrdli houpačkami. 

Dokonce přestalo i pršet a tak jsme si Den Země užili. 

 

 

 

 

 

 



 

 

A co nás ještě do konce školního roku čeká? 

Výlet do Permonia, pár písemek, spousta zábavy a zážitků a pak už jen PRÁZDNINY!!! 

 

A protože stále je na co se těšit, tak jsme se zeptali na co se těší žáci 6.A a jejich vyučující (ptali jsme se ve 

čtvrtek 9.5.)  

 

Nejčastěji se žáci těší až půjdou domů a lehnou si do postele nebo na sedačku a budou spát, pustí si televizi, 

film, budou hrát na tabletu, půjdou ven a na trénink, na kolo, na dort, půjdou se psem na agility, sejdou se 

s kamarádkami, těší se na prázdniny na táboře, na dovolenou v Americe, na přestavbu pokoje, na sázení 

stromu, na slunečné dny… 

Vyučující se těší na odpolední kávičku, na dobré jídlo, na děti ve škole, na své děti doma, na milé žáky, na 

povedené hodiny, odpolední osobní volno, na pěkné a milé slovo, na dopis a poděkování, na víkend, na 

teplejší dny a na sluníčko, do postele, do divadla a na pěknou knihu, na oslavu svého syna Prokopa, na vnučky, 

na kamarády a přátele, dnes na manželku, na důchod, na prázdniny (na červenec a srpen), na výlety a cesty, 

na každý nový den… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXKURZE TÁBOR 

 

Ve dnech 9.4 – 10.4 2019 se třídy 7.A a 7.B zúčastnili dějepisné exkurze do města Tábor. Po několika 

hodinové cestě autobusem, jsme se nejprve ubytovali a poté jsme se naobědvali. 

 Za doprovodu paní učitelek Pachlové, Vondrákové a Rackové jsme se vydali do husitského muzea v Táboře, 

což byl hlavní program našeho dvoudenního výletu. Rozdělili jsme se na jednotlivé třídy, 7.A šla na program 

v prvním patře a 7.B do podzemí. V podzemí jsme se dozvěděli, že kdyby se sečetly všechny chodby a cesty, 

bylo by to dohromady okolo 14 km. Dále jsme se dozvěděli, že celé město, včetně podzemí založili sami 

husité.  

Po konci programu v muzeu měli obě třídy rozchod na náměstí. Poté jsme se vydali na večeři do restaurace. 

Po večeři jsme se vrátili zpátky na ubytovnu. Zde jsme měli volno až do večerky.  

Ráno jsme vstávali v sedm hodin a snídaně byla o půl osmé. Po snídani jsme si uklidili pokoje a odjeli zpátky 

do muzea. Tam jsme si vyměnili programy. V druhém programu jsme vyplňovali pracovní listy a také jsme 

se podívali na krátký animovaný film o husitech. Po obědě v té samé restauraci se obě třídy vydaly na 

Klokoty. Z Klokot jsme šli na zastávku kde si nás vyzvedl náš autobus. Autobusem jsme dojeli do 

Pelhřimova, kde jsme měli rozchod na náměstí. Od náměstí jsme šli pěšky do pelhřimovského muzea 

rekordů. Potom jsme nasedli do autobusu a jeli domů do Brna. Tady končí náš výlet. 

 

 

 

 

 

 

  Terezie 

Černohlávková 

Lucie Fibingerová 

 

 

 

 

 

 

 

 



V hodině českého jazyka se naše třída pokusila napodobit svými básnickými výtvory Vítězslava Nezvala. 

Zde jsou ty nejpovedenější. 

  

B                                                                                S 

Jako obroučky brýlí                                                        Zakroucené do vlnovky 

které nám z nosu spadnou každou chvíli                    vypadá jak had 

může to byt kopeček                                                      moje jméno naň začíná 

ve kterém má medvědí rodina svůj domeček            každý ho má rád 

     

 

S                                                                       N 

Je had jež potravu shání                                    Jako skluzavka prudká 

o tom že je jedovatý                                          řeka co klikatě se stáčí 

nemá nikdo zdaní                                                had co se vzorem na zádech vláčí      

jeho tělo zkroucené jest                                     anebo snad zlomená ruka? 

obelstít ho to je velký test 

jeho jed ne navždy věčný 

tak moc je nebezpečný                                    

 

 C                                                                       E 

Měsíc svítí na nebesích                                     Jako vidlička bez držátka 

na zmrzlou krajinu padá tiše sníh                     jejímž partnerem bývá nůž 

měsíc odchází už kus zbývá jen                        nevhodný předmět pro děťátka 

za pár chvil začíná jiskřivý den                          však ocení ji každý muž 

 

 

 

 

 

 



 

Co se dělo v 8.B 

 

Za poslední tři měsíce toho naše třída zažila celkem dost. Zúčastnili jsem se hodně akcí buď jako jednotlivci, 

nebo jako kolektiv. Některé akce se nám líbily, některé ne a tady je máme: 

Dne 24.4. se naše spolužačka Karolína Daňková zapojila se školním sborem do přehlídky školních pěveckých 

sborů v Červeném kostele. To v dubnu nebylo všechno, protože se ještě odehrál turnaj ve fotbale. Šla tam 

vybraná reprezentace z 2. stupně, za 8.B František Svoboda a David Komárek. 

Skončil duben a začal květen. Naše první akce se konala 2.5., kdy jsem navštívili policejní stanici na ulici 

Běhounská. Téma bylo Trestní odpovědnost. Bylo to zajímavé, ale spoustu věcí bylo obecně známo. 

Druhý den 3.5. jsme oslavili Den Země. Naše třída se vydala na procházku přírodou dlouhou skoro 10 

kilometrů po cyklostezce směr Olympia. Nedříve byl v 8 hodin sraz ve třídě a první hodinu jsme se bavili o 

plýtvání potravinami, o rodinách a jejich situacích v ostatních zemích a vyluštili jsem si křížovku. Po deváté 

hodině jsme vyrazili a po 11. už jsme byli v Olympii. Prošli jsme si ji a vrátili se zpátky autobusem. 

V květnu nás taky neminula beseda o volbě povolání nazvaná Až vyrostu, budu kosmonautem, která se 

konala 10.5. v prostorech školy. Beseda nás nijak nezaujala a moc se nám nelíbila. 

Nyní nás čeká třídenní výlet – exkurze do jihočeského města Třeboň. Naplánovaný termín je od 22. do 24.5. 

S námi tam pojede naše třídní paní učitelka Svobodová, třídní 8.A paní učitelka Rubešová a pan učitel 

Pospíchal. Na výlet se moc těšíme, že si ho užijeme. 

Za 8.B Aneta Prokešová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Masopustní karneval ŠD 2019 

27.2.2019 se konal Masopustní karneval, který pořádala naše školní družina v prostorách tělocvičny školy. 

Karnevalu se zúčastnila všechna oddělení, a to v hojném počtu. Masky byly velmi pestré a mohli jsme se tak 

např. setkat s panem Tau, francouzským malířem, klaunem, Pipi Dlouhou punčochou, námořníkem a nebyla 

nouze ani o superhrdiny, princezny, kovboje a jiné masky. Děti soutěžily v různých disciplínách. Vítěz každé 

soutěže dostal sladkou odměnu a kromě soutěžení jsme si také společně zatancovali. Už teď se těšíme na 

další ročník. 

Vychovatelky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Superstar ŠD 2019 

Dne 7.2.2019 proběhlo na naší škole školní kolo Superstar ŠD. Soutěžilo se ve třech kategoriích chlapců a 

dívek. V 1. kategorii dívek se na 1. místě umístila Aneta Pelikánová z 2.A. V 2. kategorii dívek se na 1. místě 

umístila Alexandra Pokorná ze 4.B a ve 3. kategorii dívek 1. místo získala Denisa Vasey z 5.A. Z chlapců se na 

1. místě 1. kategorie umístil  

Alan Kostelecký z 1.B a z 2. kategorie Vojtěch Chládek ze 3.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XX. MEZINÁRODNÍ TANEČNÍ FESTIVAL DĚTSKÝCH NEPROFESIONALNÍCH SOUBORŮ  ŠD, ŠK a CVČ 

BRNO  2019 

 

V pátek 26. 4. 2019 se konal XX. ročník MTF ŠD, ŠK a CVČ 2019 pod záštitou I. náměstka primátorky města 

Brna, Mgr. Petra Hladíka a Mgr. Jaroslava Suchého, člena Rady města Brna pro školství, mládež a tělovýchovu. 

 

Záměrem bylo představit práci vychovatelek školních družin, paní učitelek a vedoucích zájmových tanečních 

kroužků a výměna zkušeností a prohloubení přátelské spolupráce se zahraničními soubory ze Slovenska. 

 

Celých 20 let se nám náš záměr daří plnit za pomoci Magistrátu města Brna a našich sponzorů. 

 

XX. ročníku MTF ŠD, ŠK a CVČ 2019 se zúčastnilo celkem 390 dětí z Brna-města, Brna-venkova a Slovenska.  

Taneční skupiny soutěžily v osmi tanečních žánrech: moderní tanec disko a HIP-HOP, street dance, 

mažoretky, roztleskávačky, dále ve folklórních, country, orientálních tancích, free stylu a společenském tanci.  

V porotě zasedly zkušené metodičky a taneční pedagožky PaedDr.Věra Mráčková z Fakulty sportovních studií 

MU Brno, Mgr. Dagmar Nejedlá, taneční pedagog ZUŠ Brno, a  

Mgr. Tereza Krpcová, více mistryně světa a mistryně ČR v HIP-HOPU.  

 

V každém tanečním žánru čekaly na vítěze ve všech kategoriích zlaté, stříbrné a bronzové poháry a odměny 

pro děti a vedoucí tanečních souborů, které sponzoroval Magistrát města Brna- odbor školství, mládeže a 

volnočasových aktivit. 

Tanečníky přišlo podpořit přes 350 rodičů a rodinných příslušníků. Celá akce se nesla ve velmi příjemné a 

přátelské atmosféře, děti a jejich vedoucí provázelo velké nadšení, radostná nálada. 

Naši školní družinu reprezentovaly dvě taneční skupiny. Za lidové tance vystoupil soubor „Slávinky“ pod 

vedením paní Slávky Rachůnkové a za Freestyle „Holky z Antonky“ pod vedením sester Dědicových a získaly 

pro naši školu zlato a bronz. 

Zlato získaly „Slávinky“ (M. Kirkingová. P. Kirkingová, M. Kočí, A. Pelikánová, Z. Zvařičová, R. Kubačáková, I. 

Weinlich, K. Chládková, J. Kohoutová) 

 

Bronz získaly „Holky z Antonky“ (M. Liberdová, A. Liberdová, A. Zemanová, M. Kirkingová, S.Zoufalá, S. 

Šiklová, L. Raymond, S. Jirušková, A. Varmužová) 

 

 

 



 

Celý tým organizátorů děkuje za 20. letou spolupráci PhDr., Mgr. Marie Klusoňové, vedoucí organizačního 

oddělení OŠ při Magistrátu města Brna, moc si váži záštity  

I. náměstka primátorky města Brna, Mgr. Petra Hladíka a Mgr. Jaroslava Suchého, člena Rady města Brna 

pro školství, mládež a tělovýchovu. 

Děkujeme Magistrátu města Brna za sponzorský dar na zaplacení pronájmu sálu, zahraničnímu odboru 

Magistrátu města Brna za dotaci na stravování zahraničních hostů.  

Mezi naše sponzory patří i rodiče našich dětí, jmenovitě paní Káňová a manželé Kirkingovi, kterým za jejich 

pomoc děkujeme a vážíme si jí. 

 

         Vychovatelky ŠD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školní parlament 

Že je parlament jen jeden v Praze? Ale vůbec ne. My na Antonínské ho máme také! Je složen vždy ze dvou 

žáků z každé třídy na druhém stupni. 

 

Setkáváme se pravidelně jednou týdně. Schůzku svolává předseda za pomoci jeho pravých rukou 

místopředsedy, nástěnkáře a tiskového mluvčí. Ochrannou ruku nad námi drží paní učitelka Želka 

Bozánová, která tlumočí naše požadavky či návrhy vedení školy. 

 

Náš školní parlament má za úkol pořádat různé akce a přinášet ze svých tříd podněty na různá zlepšení. 

 

Příležitost na velké změny přichází s projektem Participační rozpočet, do kterého je naše škola zapojena již 

druhým rokem. V prvním ročníku jsme si vybrali pohovky na chodby, které po těch dvou letech neztratily 

svou oblíbenost. Mohlo by jich být i více :) 

 

V tomto školním roce už máme za sebou spoustu vydařených akcí. 

Další kolo PARA :), projekty, kampaň, hlasování, realizace. 

V březnu jsme pro naše ženy ve škole uspořádali Den žen. Ráno jsme jim rozdávali kytičku, která všem 

vykouzlila úsměv na tváři. 

28.března byl Den učitelů, který se velice podařil. Bylo za ním ale spoustu práce. Rozhodli jsme se, že pro 

naše učitele přichystáme překvapení v podobě ranního pohoštění. Společnými silami jsme upekli buchty, 

slané šneky a namazali chlebíčky a připravili ovoce. Když ráno učitelé vešli do školy, dostali od nás přáníčka 

a následně byli posláni do místnosti, kde na ně čekala námi připravená snídaně. Nenašel se učitel, který by 

tímto ránem nebyl příjemně překvapen. 

 

Momentálně připravujeme akci Barevný týden. Spočívá v tom, že na každý den v týdnu je přiřazena jedna 

barva, do které se snažíme co nejvíce sladit své oblečení. Patříme k sobě , umíme se domluvit, děláme si 

radost... Pro každého barevného žáka tu bude menší drobnost v podání banánu, sušenky či zeleniny. 

Aby to učitelům nebylo líto, vyrobili jsme pro ně kytičkové brože a Vanda P. napeče malé překvapení. 

 

Přípravy na tyto akce bývají často náročné, scházíme se několikrát týdně, abychom doladili detaily. Tady je 

na místě poděkovat všem učitelům, kteří nám to umožňují.  

Ale stojí to za to. Máme z toho radost, když vidíme, že ostatní naše činnost baví. Pro naši školu to děláme 

rádi. 

                                                                                                                                       Za parlament Hanka Zelinková 

Bezpečně v kyberprostoru - EDMONT 

V kroužku EDMONT jsme se rozhodli zúčastnit soutěže „Bezpečně v kyberprostoru“, kterou již po osmé 

pořádala Policie ČR společně s Jihomoravským krajem. V prostorách školy jsme natočili video o kyberšikaně 

mezi žáky. Náš snímek vyhrál 1. místo v kategorii 6. a 7. tříd  

a byli jsme pozváni na slavnostní vyhlášení na krajský úřad, kde jsme převzali hodnotné ceny. Vítězství 

v kategorii nás nyní motivuje do příštích let a dokazuje, že patříme mezi nejlepší. Příští rok se určitě 

zúčastníme znovu. 

Video můžete najít mimo jiné na youtube a na stránkách PČR i na webu školy v sekci Školní časopis.   

 



 


