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Okénko do školní družiny
V minulém díle jsme Vám
slíbili, že se podíváme, jak
probíhala celodružinová akce
Halloween, která se konala
na konci října.
Celodružinová akce Halloween
se konala 24.10. v 18:00. Děti
přišly se svými rodiči
v maskách a mohly se těšit
hned na několik stanovišť
s halloweenskou tématikou.
Skoro celá škola byla
vyzdobena v duchu tohoto
svátku a dětem se výzdoba
velice líbila a mohly si ji užívat
ještě předtím než akce začala,
tudíž se tak na akci již
dopředu naladit.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děti s rodiči mohli navštívit
hned několik tříd, kde na ně
čekaly různé disciplíny, úkoly
a jiné překvapení. V jedné
třídě si mohli všichni nechat
namalovat něco na obličej, aby
byli například ještě
strašidelnější. V dalších
třídách si mohli vyrobit
například krásného pavoučka
nebo lízátkové strašidlo.
Rozhodně nesmělo chybět
strašidelné muzicírování a aby
všichni potrápili i mozkové
závity, tak strašidelná
skládačka.
 
V neposlední řadě nesměl
chybět ani nějaký ten
halloweenský pohyb. O to se
postaral slalom s koštětem
a hod na cíl, kdy děti musely
trefit děsivého ducha.
Pro odvážné tu pak byly
záhadné boxy s tajemným
obsahem uvnitř, kde si děti
mohly vylovit něco dobrého
na zub.
 
V jedné třídě je také čekala
čarodějka, která potřebovala
pomoci s lektvary.

 
Není divu, že na takové akci
vyhládne a pro tento případ
byla připravena strašidelná
jídelna s různými
halloweenskými dobrotami,
s jejich přípravou nám
pomáhali rodiče, za což jim
patří velké díky.
 
Za pomoc také děkujeme
žákům z druhého stupně, kteří
nám při akci pomáhali. Celá
akce se náramně povedla
a všichni si ji moc užili.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Za okny přicházející zima
a čas Vánoc klepe na dveře.
Také my v družině se již
pomalu připravujeme na zimu
a s ní spojené Vánoce
a vánoční jarmark.
Na vánočním jarmarku bude
spousty krásných výrobků.
O tom si však povíme
v prosincovém vydání.
 
Za kolektiv ŠD
Kateřina Slavíková
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Školní parlament informuje
 
PROJEKT PARO  

Naše školní PARO
postoupilo do kampaně.
Kampaň dělá ten, který
postoupil z workshopu.
Co tato kampaň
znamená a proč se
vlastně dělá? Kampaň
znamená, že propaguješ
svůj projekt, snažíš se
o to, aby se s ním
seznámili spolužáci.
Po kampani, která trvá
14 dní, právě spolužáci
mohou ovlivnit to, jestli
tvůj projekt postoupí
do dalšího kola.
Vylepuješ plakáty,
rozdáváš letáčky žákům
i učitelům. Také můžeš
jít prezentovat svoji
práci do rozhlasu. Asi
takto funguje kampaň
PARA na naší škole.  

Metoděj, 7.A 

4.B zkoumala život 
našich předků

Ve vlastivědě probíráme
život našich předků. Je
to zajímavé téma, které
nás vrací do minulosti
a nechává nás
nahlédnout do různých
časových období,
ve kterých žili naši
předkové. 
 
 
V muzeu jsme zhlédli moc
zajímavých věcí: např. jak, co
a z čeho naši předkové jedli,
kde bydleli, jak se oblékali,
v jakých postelích spali, jak a s
jakými nástroji pracovali…

Dokonce jsme měli
možnost si
na simulátoru
vyzkoušet, jak se dojí
dobytek, mohli jsme se
nastrojit do národních
krojů a vyzkoušet si
i další věci, které
s životem předků
souvisí. 
 
Na přiložených fotografií je
vidět, že se nám to moc líbilo.

autor: Mgr. Květuše
Doležalová 
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Zajímavá fyzika

V pátek 7. října se sešli
ve studovně žáci devátého
a sedmého ročníku na společné
hodině fyziky. Deváťáci si
připravili pro své mladší
spolužáky ze sedmé třídy
zajímavý program s pokusy,
hádankami a praktickými
ukázkami, ve kterém si
společně zopakovali fyzikální
veličiny. Program byl
zajímavý a hodina nám všem
velmi rychle utekla.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jak to vidí v sedmém ročníku: 
„Tato hodina fyziky nás
všechny moc bavila. Znovu
jsme si procvičili fyzikální
veličiny a zkusili si i pár
pokusů. Deváťáci byli hodní
a hezky nám vše vysvětlili.“
(Emma Mikulová, 7.B)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A co deváťáci: 
My si myslíme, že sedmáci
měli dobré znalosti a šlo jim
to. Pro nás to bylo dobré
opakování a ve chvilkách nám
i přišlo, že jsou chytřejší než
my. Potěšilo nás, že sedmáci
byli aktivní a doufám, že je to
bavilo.“ 
(Markéta Liberdová, 9.B)
 
autor: Jitka Pachlová a Helena
Janková
 
Na pátek 4. listopadu si
pro žáky 7.A připravili žáci
9.A krátké kvízy a referáty
pro zopakování již probraného
učiva. Výuka byla zaměřená

na fyzikální veličiny –
elektrický proud, napětí, sílu,
čas, rychlost, dráhu apod. Žáci
7. ročníku vyplňovali různé
křížovky a zahráli si hry.
Na konci žáci výuku ohodnotili
velmi kladně a řekli, že si
hodinu užili. Deváťáci ocenili
práci žáků sedmičky a rádi by
si takovou výuku zopakovali.
 
autor: Filip Mlejnek, 9.A

6. B se šla podívat 
do vily Tugendhat

Dnes jsme byli s naší
třídou na prohlídce
ve vile Tugendhat. 
 
 

Nejdříve jsme si
prohlédli vstupní halu,
kde jsme dostali návleky
na boty, aby bylo ve vile
čisto i po našem
odchodu, a poté jsme
sešli po schodech dolů
do přízemních místností
jako jsou např. pokoje
nebo koupelna. Tam
jsme si něco pověděli

o rodině
Tugendhatových. 
 

Poté jsme se šli podívat
do známé místnosti se
známou Ebenovou
a Onyxovou stěnou a s
výhledem na celou
zahradu i na vilu
Löw-Beer. V této místnosti
jsme se na chvíli
zastavili a splnili malý
úkol, po splnění úkolu
jsme se rozloučili a s
paní učitelkou
Borkovcovou a paní

učitelkou Malíškovou
jsme se s celou třídou šli
podívat do zahrady.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V zahradě jsme dostali
na chvíli volno a mohli
jsme tam běhat,
když nás potom paní
učitelka Borkovcová
zavolala, tak jsme šli
zpátky do školy, ale
tentokrát kolem vily
Löw-Beer. 
 

Eliška, 6.B 
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Znovu ve školce ...

 

Žáci naší školy se
zapojili v letošním
školním roce do klíčové
aktivity Podpory
podnikavosti
a kreativity v projektu
Implementace KAP II.
Cílem projektu je
realizace aktivity
v týmu, spolupráce,
společné plánování,
realizace a reflexe
aktivity. Výstupem bude
napsaná metodika
a realizovaná aktivita.
Skupina žáků se

rozhodla zvýšit
biodiverzitu školní
zahrady, která se
nachází v areálu naší
MŠ. Prvním krokem
bylo zmapování místa,
příprava podkladů.
Postupné kroky
k naplnění cílů budeme
společně koordinovat
na dalších setkáních,
které budou probíhat
po celý školní rok. 
 

Děkuji žákům a pevně
věřím, že jejich zapojení
do projektu jim otevírá

cestu k dalšímu rozvoji
osobních dovedností,
znalostí a kompetencí. 
 

Během 5. a 6. vyučovací
hodiny jsme se vypravili
do naší mateřské školky.
Uvítala nás paní
ředitelka a dovedla nás
na zahrádku, sdělila
nám svoje představy
o tom, jak má zahrádka
vypadat. Dostali jsme
od pana učitele papír,
kde jsme měli vytvořit
náčrtek zahrádky.
Museli jsme i přesně

změřit plochu, na které
jsme pracovali. Potom
jsme si práci vyhodnotili
a vrátili jsme se zpátky
do školy. Dostali jsme
další úkol, a to vytvořit
již přesný plánek
zahrádky. Jsem vděčná
za to, že jsem měla
možnost tady být,
protože jsme tvořili
venku, mimo školu. 

Deni, 9.A 

Globální výchova v 
6. třídách

Během měsíce října
navštívili žáci šestých
tříd středisko sběrného
odpadu v MČ
Brno-Žabovřesky, kde
absolvovali exkurzi
a krátký výukový
program. 
 

Seznámili se
s fungováním střediska,
pochopili jeho smysl
a význam.  
 
 

 
 
 

Aktivity se zaměřovaly
na další využití odpadů,
jeho klasifikaci a žáci
pochopili i význam slova
charita. V předmětu
Globální výchova se
k této exkurzi ještě
vrátíme ve společné
reflexi. 
 

Jak už bylo řečeno,
v říjnu jsme navštívili
sběrný dvůr SAKO

v Žabovřeskách. Za mě
to bylo super. Dozvěděli
jsme se spoustu nových
věcí. Například-co
všechno se dá vyrobit  

z recyklovaného plastu,
co se děje
s elektroodpadem,
nebo i jak to
v samotném dvoře
funguje. S panem
průvodcem jsme si celý
dvůr prošli a vždy nám
řekl, co se s jednotlivými

odpady dělá, nebo jak se
dále recyklují a bylo
vidět, že tomu rozumí.
Moc jsem si to užila
a všichni jsme se
dozvěděli nové
a užitečné informace.
Ráda bych si určitě něco
takového zopakovala. 

Beáta, 6.B 
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Za kulturou jsme vyrazili do Mahenova 
divadla

Dne 3.listopadu jsme navštívili
Mahenovo divadlo v Brně. 
Zhlédli jsme úžasné
představení Kavkazský
křídový kruh od Bertolta
Brechta.
Příběh pojednával o Grůše,
která zachránila králova
potomka a utekla s ním
z požáru v paláci ke svému
bratrovi. Tím pádem se
i musela rozloučit se svým
milovaným Simonem
Chachavou.
Mezitím se toho dítěte snažila
zbavit tím, že ho dala přede
dveře cizím lidem. To se jí
ovšem nepovedlo, tudíž se
za bratrem dotrmácela i s

dítětem. Cesta byla těžká;
neměla mléko pro dítě, byla jí
zima a most vedoucí
na druhou stranu jí zaterasili
místní lidé. Nakonec to ale
zvládla a dostala se živá
a zdravá ke svému bratrovi,
který se oženil s velmi
pobožnou ženou. Té se moc
Grůša nelíbila, zavazela jí tam. 
Aby tam mohla Grůša přežít,
musela se provdat
za umírajícího statkáře, který
se nakonec uzdravil.
Jelikož dítě, které vzala, je
královské, tak ji královna
zažalovala. Soudce nakonec
rozhodl ve prospěch Grůši.
Dokázala, že dítě je její,

protože ho celý život
vychovávala. Tahle situace
vyvolává otázku, jestli je pravá
matka ta, která dítě porodila
nebo ta, která ho vychovala.
Příběh měl šťastný konec;
Grůša měla dítě zpátky
a soudce, který měl rozvést
manželský pár, omylem
rozvedl Grůšu a statkáře.
Díky tomu se Grůša mohla
vrátit k Simonovi.
 
 
 
 
 
 

 
Představení se většině líbilo.
Spojení příběhu z dávných let
a moderní hudby bylo velmi
zajímavé a příjemně
překvapivé.
Šárka a Adina, 8.B

Do Divadla Bolka 
Polívky

Dne 5. 10. navštívila 4. B
divadelní představení
„Malý princ“, které
připravilo Hudební
divadlo dětem. 

Uskutečnilo se v Divadle
Bolka Polívky.  
 
 

Dětem blízkou formou
zpracované představení,
naplněné hravou radostí
Malého prince,
obohatilo návštěvníky
v hledišti novými
vědomostmi, moudry
a neopakovatelným

kulturním zážitkem. 
 
 
 
 
 

Představení, zpracované
podle knihy od Antoine
de Saint-Exupéry,
vyprávějící o Malém
princi, se kterým se
v africké poušti setkává
opuštěný letec, autor
této moderní pohádky.  
 
 
 

A zatímco se pokouší
opravit havarovaný
stroj, povídají si
o mnohém – o tajemství
podivuhodné pouti
Malého prince, o dobru
a zlu, o přátelství
a kráse, o pravém štěstí,
o odpovědnosti za ty,
které máme rádi. 

Po představení měly děti
možnost pracovat
s pojmy
a prostřednictvím
Pracovních listů
pro rozvoj čtenářských
dovedností se zamýšlet

se nad lidskými
vlastnostmi a všeličem,
s čím se
během představení
setkaly. 

autor: Mgr. Květuše
Doležalová 
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Do Městského divadla Brno

 
Cyrano z Bergeracu –
návštěva divadla  
 
 
 
 

Dne 14. listopadu šli žáci
9.A a 8.A do Městského
divadla Brno
na činoherní
představení Cyrano
z Bergeracu
od Edmonda Rostanda.
V hlavní roli hráli Igor
Ondříček (Cyrano),
Kristian Pekar
(Kristián) a Svetlana
Janotová (Roxana). 
 

Příběh vypráví
o jednom z posledních
rytířů, Cyranovi
z Bergeracu, který je
beznadějně zamilován
do své sestřenice
Roxany. Její srdce však
patří jinému,
pohlednému mladému
kadetovi Kristiánovi. 

Představení se všem
líbilo. 
 

Anna a Tereza, 9.A 

Výstava

Třída 7.A navštívila
výstavu o Rudolfu II.
Dozvěděli jsme se, že byl
známý svou fascinací
alchymií. Měl devět děti,
které měly zajímavá
jména: Julio Ceasar,
Alžběta d´Austria...
Rudolf II. se narodil 18.
července 1552 ve Vídni
a zemřel 20. ledna 1612
v Praze. Je pohřben
na Pražském hradě. Byl

posledním habsburským
panovníkem a také
posledním v hodnosti
císaře Svaté říše římské.
Z hlediska politiky nebyl
Rudolf úspěšný vládce,
ale za své vlády velmi
podporoval rozvoj
umění, vědy a kultury. 
 

Aneta, 7.A 

Vlastivěda ve 4.A

Naše paní učitelka si lámala
hlavu nad tím, jak bychom se
ve vlastivědě mohli učit
o jiných městech ČR. Napadlo
ji dát si inzerát a zkusit zapojit
nějakou další školu, která by
nám poslala pohled z jejich
města. Pohledy totiž sbíráme
a ve třídě máme obří mapu,
na kterou budeme nalepovat
suchým zipem města,
o kterých se budeme učit. 
 
 
Na jeden inzerát se ozvalo 100
škol! A už jsme obdrželi první
balíček plný překvapení
z Poděbrad! 
 
 
 
 
 
 

 
Momentálně pracujeme
na úvodním dopisu pro školy,
sepisujeme lákadla
a zajímavosti o Brně. Balíček
pošleme v době adventu, tak si
dáváme obzvlášť záležet,
abychom udělali radost
a zároveň uměli prodat
a popsat krásy Brna.
Vytváříme i deskovou hru
o Brně a těšíme se na další
a další zapojené školy!
 
A kdo ví...třeba z tohoto
projektu vzejde i tip na školní
výlet...
4.A

6.B - Den s němčinou

V prostorách Nové
Zbrojovky prožili naši
šesťáci středeční
dopoledne ve znamení
němčiny.
Goethe-Institut připravil
pro žáky hru plnou
zajímavostí. Na cestě
německými městy byli
žáci vybaveni „Pasem
německého přátelství“.
V průběhu cesty museli
plnit nejrůznější úkoly.
V každém městě je
čekaly otázky různého
charakteru. Například

při návštěvě Drážďan
měli určit značky
parfémů vyráběných
v Německu. Na své pouti
po Německu se žáci
zastavili v Hamburku,
Brémách, Berlíně,
Drážďanech, Kolíně,
Mnichově a dalších
německých městech.
Dopoledne vyvrcholilo
koncertem německé
hudební skupiny
Munich Supercrew.
Šesťáci si den určitě
užili. 
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Mistrovství akademiků

Úspěšní sudokáři a sudokářky
z Antonínské 
 
V sobotu 12. listopadu
proběhlo na naší škole
Mistrovství akademiků ČR
v řešení sudoku, kterého se
ve své kategorii účastnili i žáci
naší školy. 
 
O volném víkendovém
dopoledni se dostavili do školy
zájemci od 3. až po 9. třídu
i studenti víceletých gymnázií,
aby se věnovali luštění
populárního hlavolamu.
Na všechny řešitele čekala dvě
kola různých druhů
soutěžních sudoku. Nejlépe si
s nimi poradila a vítězkou
žákovské kategorie se stala
žákyně 7. ročníku Emma

Mikulová. 
 
Druhé místo obsadila Viktorie
Kuncová z 8. třídy a bronz
získal Hugo Bilka z 9. ročníku,
všichni ze ZŠ Antonínská.
Blahopřejeme! 
 
 
Souběžně se žákovským
turnajem probíhala i soutěž
v logických hádankách
a odpoledne pak ostatní
sudoku turnaje pro starší
kategorie. Mezi účastníky
nechyběli ani mistři světa
z předchozích šampionátů
včetně posledního v polském
Krakowě z letošního října.

 
Vítězové si odvezli poháry
a nejen pro ně bylo připraveno
spoustu dalších hodnotných
cen.
Děkujeme všem účastníkům
za skvělou atmosféru a těšíme
se opět brzy na viděnou.
Mgr. Jana Horáková
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rozhovor s vítězkou Emmou: 
Jaká byla výhra?
„Úžasná, byla jsem překvapena,
vyhrála jsem pohár a diplom.“
Jaký máš vztah k sudoku?
„Moc mě baví.“
Proč ses přihlásila do soutěže?
„Protože to byla velká
příležitost, také protože to bylo
u nás ve škole. Šli se mnou
i Marek a Laura, Vojta.“
Jaká byla reakce rodiny?
„Dostala jsem pochvalu, šli jsme
na zákusek. Byla bych ráda
za více soutěží zde
na Antonínské.“

Projektový den

V pátek 25.11.2022 se
u nás ve škole konal
projektový den Be the
change (dříve Edison).  

Je to projekt, jehož
smyslem je vzdělávat
žáky a rozšiřovat jejich
povědomí o Cílech
udržitelného rozvoje
(OSN) a zároveň je učit
být přínosnou součástí
společnosti.  

Žáky propojuje se
studenty odlišných
kultur a národností, aby
se seznámili se zvyky,
tradicemi 

a situací v jiných zemí
a stali se tak generací,

která prolomí
prohlubující se
mezikulturní bariéru.  

Projekt byl určen pro 30
žáků od 6. do 9. třídy.
Jedná se o jednodenní
akci, kdy za námi
do školy přišli zástupci
studentské organizace
AIESEC společně se 2
zahraničními studenty,
komunikačním jazykem
byla tedy angličtina.
Zahraniční studenti
představili svoji zemi,
zvyky a tradice.  

S účastníky pracovali
na jednom z Cílů
udržitelného rozvoje 

a diskutovali o tom, jak
žáci sami mohou přispět
k jeho splnění. 

Mgr. Monika Prokopová
Štachová 
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Rozhovor - Andrea
1.Jak vzpomínáte na dobu,
kdy jste chodila do školy? 
Ráda na to vzpomínám. Už
ve 3. třídě jsem věděla, že se
chci stát učitelkou. Nebo jak
říkal můj učitel z biologie
na gymnáziu: „S takovým
silným hlasem se staneš buď
herečkou nebo učitelkou!“
1.Wie war Ihre Schulzeit? 
Ich erinnere mich gern daran
zurück. Schon in der 3. Klasse
wusste ich, dass ich Lehrerin
werden möchte. Oder wie
mein Biologielehrer am
Gymnasium einmal gesagt hat:
„Mit so einer lauten Stimme
wird man entweder
Schauspieler oder Lehrer!“
2. Jaké další školy
kromě základní jste
studovala? 
Navštěvovala jsem
gymnázium. A po dvou letech
na drážďanské univerzitě jsem
pak přišla do České republiky.
Zde jsem pak vystudovala
němčinu (ano, není to vtip )
a překladatelství.
2. Welche Schulen haben Sie
nach der Grundschule
besucht? 
Ich habe das Gymnasium

besucht. Nach zwei Jahren an
der Dresdner Universität bin
ich nach Tschechien
gekommen. Hier habe ich
Deutsch (ja, das ist KEIN
Witz) und
Übersetzungswissenschaften
studiert.
 
 
3. Odkud pocházíte? 
Pocházím z malé vesnice
Straßgräbchen, 50 km
od Drážďan.

3. Woher kommen Sie? 
Ich komme aus einem kleinen
Dorf namens Straßgräbchen,
50 km von Dresden entfernt.
 
 
4. Jakou část Německa máte
nejraději? 
Miluji (samozřejmě) Sasko,
tedy svou rodnou spolkovou
zemi, ale velice se mi líbilo
taky u Baltského a Severního
moře.
4. Welchen Teil Deutschlands
mögen Sie am meisten?
Ich liebe (natürlich) Sachsen,
also mein Heimatbundesland,
aber es hat mir auch sehr an
der Nord- und Ostsee gefallen.
 
 
5. Jaká místa se Vám nejvíce
líbí v České republice? 
Jednoznačně Brno – to je moje
srdcovka. Moc se mi líbí celá
jižní Morava, ale
i českoněmecké pohraničí mě
okouzlilo.
5. Welche Orte gefallen Ihnen
in Tschechien am besten? 
Eindeutig Brno – das ist eine
absolute
Herzensangelegenheit. Mir

gefällt ganz Südmähren, aber
auch das deutschtschechische
Grenzgebiet ist wirklich schön.
 
 
 
 
6. Jak se cítíte mezi námi
na „Antonínské“? 
Cítím se dobře. Je tu stále co
a koho objevovat.
6. Wie fühlen Sie sich unter
uns an der Antonínská? 
Ich fühle mich gut. Es gibt
immer noch vieles und viele zu
entdecken.

Gespräch - Miriam

Wie ernst du dich an
deine Schulzeit? 

„Ich mochte meine
Schulzeit.“ 
 

Was für Schularten hast
du besucht? 

„Ich was auf eine
Grundschule, einer
Fechtschule und einem
Gymnasium.“ 

Woher kommst du? 

„Ich komme aus der
Stadt Witzenhausen.
Das liest in oder
Bundesland Hessen, in
der Mitte von
Deutschland.“ 
 

Was für einen Teil
Deutschlands magst du
am liebsten? 

„Ich mag die Stadt
Mainz sehr gerne.“ 
 
 
 
 

 
 
 

Welche Orte in
Tschechien findest du
am schönsten? 

„Ich finde Brno
natürlich sehr schön
und ich mag auch sehr
die Walder und natur in
mehren.“ 
 

Wie fühlst du dich hier

an unserer Schule? 

„Mir gefällt es hier gut.
Die Leute sind sehr
nett.“ 
 

-Miriam 
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