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Okénko do školní družiny
Všichni jsme se
po kouzelných Vánocích
vrátili zpět do školy, kdy
jsme se po vánočních
prázdninách těšili zpět
na kamarády a na vše,
co nás v novém roce
čeká. První týden
v lednu jsme se s dětmi
uvítali a uspořádali si
besedu o Vánocích.
Každý vyprávěl o tom,
jak strávil Vánoce, jaké
dodržují tradice
a samozřejmě o tom,
jaké krásné dárky dostal
od Ježíška.  

Jelikož i u nás
v družince do každého
oddělení zavítal Ježíšek
s novými hrami, tak se
děti nemohly dočkat, až
je budou moci pořádně
vyzkoušet a pohrát si
s nimi. V lednu jsme si
je tedy všichni

připomněli, naučili se
jejich pravidla a moc
nás to všechny bavilo.  
 

Samozřejmě i v lednu
neleníme a vyrábíme
spoustu výrobků, jak
tematických, tak
pro radost. Děti
vyrábění moc baví.
V tomto pololetí nás
čekají další akce a my
pracujeme na jejich
přípravě, jaké to budou
a kdy Vás budeme
informovat v dalších
číslech.  
 

Přejeme všem krásné
a úspěšné dny. 
 

Za kolektiv ŠD 
 

Kateřina Slavíková 
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Školní parlament informuje

 
Školní PARO už je
u konce.  
 

 
Známe vítěze.   
 

Pojďme se podívat,
které nápady nám
zpříjemní pobyt v naší
škole. 
 

 
Kdo tyto projekty
vymyslel:   
 

1.Pohodlné čtení: 6.B –
Ája, Gréta, Anežka,
Mateas a Bea 

2.Kytky do tříd: 6.B –
Klára, Zaira, Julča,
Karolína, Venuše 
 

3.Knihy do výtvarné
výchovy: 7.A – Metoděj,
Šimon a Ondra 
 
 
 
 
 

Za parlament děkuji
všem autorům, ať už
vyhráli, nebo ne. 
 

Vítězům blahopřejeme.  

Za sebe děkuji Šimonovi
a Ondrovi ze 7.A za to,
že mně pomohli
s vítězným projektem. 
 

Metoděj, 7. A 

Vánoční dílny

Dne 19. prosince na naší škole
proběhly vánoční dílničky plné
krásných výrobků. Dílničky
trvaly 4 vyučovací hodiny.
Prvňáčci a druháčci měli starší
děti jako doprovod. Děti si
mohly vyrobit ozdoby
na vánoční stromeček nebo i
něco na zub. V dílničce paní
učitelky Sekaninové, kde jsem
byla já, se vyráběli sobíci
na dřevěném kolečku. Děti si
vzaly kolečko dřevěné
a filcové. Na to přilepily očka
(později si je kreslily,
protože došla), nakreslily

pusu, přilepily nosík a dírkou
provlékly šňůrku na zavěšení.
Potom přišly za mnou, kde
jsem jim nalepila mašličku
tam, kam si řekly. Líbilo se mi,
že děti byly mnohdy velice
zdvořilé a někdy mi i dokonce
vykaly. Dílničky se za mě
velmi povedly a byl to skvělý
způsob, jak si oddechnout
před prázdninami.
Šárka, 8. B
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U prvňáčků

V listopadu byly
na souvislé praxi v 1.A
dvě budoucí paní
učitelky z MU, paní
učitelka Lenka a paní
učitelka Klára.
Pracovaly s dětmi tři
týdny. 

Během těchto dnů měly
pro prvňáčky
nachystáno spoustu
zábavných a zajímavých
aktivit. Jednou z nich
bylo i učení
mezi indiány. A tak se
na jeden celý den kluci
a holky z 1.A proměnili
také na indiány. 

Tedy měli indiánskou
matematiku z divokého
západu, posílali si a četli
si zašifrované indiánské
vzkazy.  

Nesměl chybět ani
indiánský válečný
pokřik. Na konci celého
dne (vyučování) si
vyrobili svůj lapač zlých
snů a nezbytnou
indiánskou čelenku
svého kmene.  

6. B na vánočních trzích

15.prosince se naše třída
vydala do města
na vánoční trhy. Byli
jsme se také podívat
na Petrově, potom jsme
se šli projít po trzích. 

Cestou na trhy jsme
potkali Večerníčka.
Na volnou zábavu pár
lidí šlo ochutnat něco
dobrého do McDonaldu,
zbytek třídy šel
nakupovat vánoční
dárky. 
 
 
 
 

Trhy byly krásné
s kouzelnou atmosférou,
ale byla docela hodně
zima.
Kromě nakupování,
na náměstí a na Petrově
proběhla koulovačka,
což byl úžasný zážitek
vzhledem k tomu, že
sníh většinou na Vánoce
nevydrží. 

Arnošt, Sabina, 6. B 

Markéta Chrástová a andílci

Jmenuji se Markéta
Chrástová, patřím do 5.A, ale
od první třídy se učím doma,
protože jsem na vozíku.
Ve škole máme nový výtah,
takže už můžu občas přijet
do školy.
Těšila jsem se, že s vámi budu
vyrábět na vánočních
dílničkách a přijedu
na vánoční besídku 5.A, ale
kvůli sněhu jsem se za vámi
bohužel nedostala. Můj vozík
totiž sníh a náledí nezvládá… 
 

 
Nakonec mi paní učitelka
materiál z dílniček přinesla
domů a vyráběly jsme spolu
doma. Nejvíc práce mi dal
tento andílek (vpravo je můj
a ten vlevo je mé ségry Kristy
z 2.C).
 
Těším se, až zase bude
příležitost přijet do školy!
 
Zdraví Vás Marky z 5.A 

Výlet do Vídně

Letos se nám podařilo obnovit
tradiční zájezd, a tak se
početná skupina žáků 5. až 9.
tříd mohla vypravit z bohatě
zasněženého Brna do Vídně.
K našemu překvapení sněhová
nadílka zmizela s překročením
státní hranice.
I tak jsme si užili krásnou
předvánoční atmosféru, prošli
si vánočně vyzdobené centrum
města, navštívili čtyři
nejznámější trhy a dle zájmu
také jedno z nabízených
muzeí. 

Část programu s námi strávila
také paní Kühnelt, naše bývalá
němčinářka, kterou děti
radostně přivítaly.
autor: Eva Vondráková
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Lyžařský výcvik Dolní Lomná

Na lyžařský výcvik jsme
se hodně těšili. Bohužel
lyže jsme
kvůli nedostatku sněhu
nechali doma. 

Od školy jsme odjeli
v 10 hodin. V autobuse
jsme se nudili přibližně
2 a půl hodiny. 
 

K chatě jsme se nechali
vyvézt lanovkou i s
batohy. Ubytovali jsme
se a potom jsme šli
na krátkou procházku
po okolí, přišli jsme až

za tmy. Každý den ráno
šli dobrovolníci nejdříve
před chatu na rozcvičku
a pak jsme si dali teprve
snídani.  

Dopoledne jsme měli
vyučovací program
v terénu. Odpoledne
jsme šli na výlet ke
slovenským hranicím
do chráněné oblasti
Velký Polom. Na další
den jsme se museli
pořádně vyspat,
protože jsme šli
na půldenní výlet.
Po návratu jsme šli

za odměnu do bazénu,
který byl společně
s vířivkou v suterénu
chaty. 

Další den ráno se šli
dobrovolníci podívat
na vydařený východ
slunce. Po obědě jsme
sepisovali tento článek
a hráli hry.  

Večer jsme opět šli
po skupinkách
do bazénu.  

Poslední den ráno jsme
si dobalili věci

a přesunuli se zase
lanovkou k autobusu. 

Autobus nás odvezl ke
škole, kde na některé
z nás čekali naši rodiče.
Ostatní si nesli batohy
domů sami. 
 

Kolektiv žáků 7.A, 7.B 

Co nového ve 4.A ?

V naší třídě 4.A máme
již od první třídy jednu
milou tradici.  

V adventním čase
chodíme do místního
kostela, kde pomáháme
stavět betlém. 
 

Nám všem dětem se tato
tradice velmi líbí. 
 

Celý rok se na tuto akci
moc těšíme.
 

Děkujeme paní farářce
Sandře Silné za pozvání. 
 

Přišli jsme do kostela, tam už
byl připravený model skály,
na který jsme nosili mech.
Potom jsme vzali vystřižené
stromky na špejlích, ty jsme
napíchali do mechu. Celý
model betlému jsme dozdobili
lidmi, ploty, budovami,
zvířaty.

Vzhledem k tomu, že
kolem nás byl
nepořádek, museli jsme
ho uklidit. 

Z modelu jsme měli
velkou radost, protože se
nám moc povedl,
posuďte sami
(fotografie). 

Adam, 4.A 
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Světový den logiky

V sobotu 14. ledna 2023
uspořádala naše škola turnaj
u příležitosti Světového dne
logiky. Zájemců o logické
hádanky se sešlo přes 150.
Všechny úkoly pro soutěžící
připravil exprezident Světové
hádankářské federace
a zároveň mistr světa v řešení
logických úloh Vítězslav
Koudelka. Soutěžilo se ve dvou
kolech celkem v pěti
kategoriích. Mezi účastníky
patřili jak začínající luštitelé –
prvňáčci – tak zkušení řešitelé
z řad dospělých. V dětských
kategoriích se turnaje účastnili
žáci z celkového počtu 17 škol.
Nejmladšímu návštěvníkovi
školy, který se účastnil zatím
jen jako doprovod, bylo teprve
šest týdnů :-).

Akce proběhla ve spolupráci
s Českým rozhlasem Brno,
který z místa konání vysílal
speciál pravidelného pořadu
Víkendové srdcovky Zdeňka
Junáka, zaměřený tentokrát
na téma logika. Do „studia“
na Antonínské usedl na dvě
hodiny i čtyřčlenný tým rodičů
soutěžících dětí, který se
v řešení hádanek utkal
s volajícími posluchači. Těm
přišli zadat jeden z úkolů
i ředitel školy Libor Tománek
a Jana Horáková, kteří
předtím také promluvili
o významu a začlenění logiky
do vzdělávacího programu
ve škole a o zajímavých akcích
s tím spojených.
 
Po skončení rozhlasového

hádání bavil herec Zdeněk
Junák všechny přítomné
svými zajímavými historkami
a trénoval s rodiči i dětmi
zapeklité jazykolamy.
O zkušenosti z luštění sudoku
na vrcholové úrovni se podělil
se všemi soutěžícími
dvojnásobný mistr světa Jan
Zvěřina, který jim také předal
své knížky s logickými
úlohami.
 
 
A jak dopadlo samotné klání
v logických hádankách?
V jednotlivých kategoriích
zvítězili a zlaté poháry získali:
1.- 2. ročník – Eva Mikulová
(ZŠ Antonínská), 3. – 4. ročník
Lukáš Hanák (ZŠ Tuháčkova),
5. – 6. ročník Monika

Pachlopníková (ZŠ Sirotkova),
7. – 9. ročník Matěj Klust (ZŠ
Sirotkova) a v nejpočetnější
kategorii mezi dospělými se
na prvním místě v konkurenci
42 luštitelů umístil Petr
Lidman.
Ze žáků ZŠ Antonínská se dále
nejvíce dařilo Barboře
Holubové ze 4.A (2. místo),
Matyáši Prokopovi ze 6.B (3.
místo), 5. místa získali Mateo
Smart z 2.C a Kateřina
Kupsová ze 4.C.
 
BLAHOPŘEJEME!
 
Nejen pro vítěze byla
kromě pohárů a diplomů
připravena spousta cen, které
věnovaly Brněnské papírny,
Český rozhlas Brno, Kira,
Ravensburger a Starez-Sport.

Rozhovory

1.Co tě motivovalo k tomu, že
ses přihlásil/a do dnešního
turnaje?
2.Jak se ti dařilo? Jak dnešní
dopoledne hodnotíš?
 
 
 
Ema, Gymnázium Matyáše
Lercha 
1. Baví mě logické věci, váhala
jsem s rozhodnutím, nakonec
mě přesvědčil brácha.
Vyhovuje mně to, že se zde
objevují i věci z češtiny.
2.Až na to, že jsem ve třídě
s dospělými, tak dobrý.
Nepřišlo mně zadání nijak
těžké.
 
 
 

 
Kačka, 4.C, ZŠ Antonínská 
1.Mám ráda matiku, ráda
soutěžím.
2.Dařilo se mně dobře, některá
cvičení byla těžší, mám z celé
soutěže dobrý pocit.
 
 
Anička, 3.C, ZŠ Antonínská 
1.Motivovalo mě to, že jsem se
chtěla zlepšit v logice.
2.Dařilo se mně, nejvíc první
úkol, museli jsme hledat stejné
brýle.
 
 
 
 
Beáta, 4.C, ZŠ Antonínská 
1.Baví mě řešit logické úkoly,
v podstatě na to doma nemám
čas.

2.Docela se mně dařilo, někdy
jsem měla pocit, že zadání
nechápu, ale vybojovala jsem
to.
 
 
 
 
Martin, ZŠ Husova 
1.Objevili jsme upoutávku
na internetu, tak jsem přišel.
2.Šlo to dobře, hodně těžká
byla mřížka, SUDOKU bylo
lehké.
 
 

Hanuš, ZŠ Husova 
1.Já jsem přišel s Martinem.
2.Úkoly byly zajímavé, některé
byly těžko uchopitelné,
protože jste je museli řešit celé
najednou.
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Seznámení s Japonskem

 
JAPONSKO  
Země vycházejícího slunce
a jeho hlavní město Tokio.
 
V dnešním díle o Japonsku se
seznámíme s japonským
hlavním městem a vybranými
zajímavostmi. Doufám, že se
pobavíte a zároveň se i něco
nového dozvíte.????
 
Hlavním městem Japonska je
Tokio, kde se nachází sídlo
japonského císaře a vlády. Žije
zde téměř 14 milionů obyvatel.
Pro srovnání v České
republice žije něco přes 10
milionů obyvatel.
 
V roce 2021 se zde konaly letní
Olympijské hry, které se ale
měly konat již v roce 2020,
ovšem z důvodu pandemie
koronaviru byly odloženy

o jeden rok. V Tokiu se stal již
podruhé za sebou
olympijským vítězem náš
sportovec Lukáš Krpálek.
 
Senzačně zvítězil v japonském
národním sportu JUDO,
japonsky 柔道, džúdó; doslova
„jemná cesta“. Tento sport,
který z Tokia pochází, je u nás
velmi populární a v roce 1882
ho založil profesor Džigoró
Kanó.
 
V Tokiu je také významný
železniční vysokorychlostní
uzel. Na těchto
vysokorychlostních tratích
Shinkanzen jezdí vlaky
rychlostí až 320 km/h. Nový
vlak Shinkanzen Alfa X dosáhl
v testech až neuvěřitelných 603
km/h!

Pokud byste chtěli rychlovlak
využít jen na jednu cestu, tak
cesta například z Tokia
do Nagoji (366 km), stojí lístek
kolem 11 000 jenů, což je
zhruba 2 500 Kč.
 
 
 
 
A jestli vás v Japonsku
přepadne na cestě hlad,
nenechte si ujít jedno
z oblíbených jídel, které si rádi
objednáváme i v našich
restauracích. Řeč je
samozřejmě o SUSHI. Druhů
této oblíbené pochoutky je
mnoho, ale pro představu
můžeme jmenovat třeba ty
nejznámější…: Maki,
Futomaki, Gunkanmaki atp.
Teď už určitě nezaváháte ani
u nás ani v Japonsku.
 

Doufám, že se vám informace
v článku líbily a že se těšíte
na další díl????
 
 
Ahoj příště
Míša Barša 4.A.

Magický Senegal
Ve středu 25. ledna šly
sedmé třídy do kina
Scala.
 

Po usazení byl
na programu krátký
úvod, během kterého
nám moderátoři
představili africký stát
Senegal.
 

Během programu jsme
se seznámili s hlavním
průvodcem Adamem
Lelkem. Dozvěděli jsme
se spoustu zajímavých
informací, např. že
Coca-Cola se vyrábí
z kolového ořechu, že
jsou v Senegalu velmi
milí lidé a že tam
při práci mnoho lidí
umírá.
 

Měli jsme možnost vidět
např. magické obřady,

wrestling, vesnickou
školu, výrobu tradičních
hudebních nástrojů atd.
 

Exkurzi jsme si užili.
 
 
 
 

Sofie, Adéla a Aneta, 7.A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senegal (Senegalská
republika) 
 

hlavní město: Dakar
 

rozloha: 196 190 km²
 

počet obyvatel:

17 923 036
 

úřední jazyk:
francouzština

 

státní zřízení: republika
 

vznik: 4. dubna 1960
(nezávislost na Francii)
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Tara (4.A)
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