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Okénko do mateřské školky

 
 

 
HURÁ JARO!  
 
 
 

Jaro patří tradičně
k velmi oblíbenému
tématu jak u dětí, tak
u paní učitelek. Vše se
probouzí po dlouhé
zimě, příroda se začíná
zelenat a dny jsou stále
teplejší. Také u nás
ve školce tomu není
jinak. 
 
 

 
 

Děti se s nadšením
seznamují s jarními
květinami. Probouzející
se přírodu pozorujeme
ve školní zahradě, ale
také při častých
procházkách do parku.  
 

Inspirací pro výtvarnou
tvorbu nám poskytuje
sama příroda. Spoustu
věcí, které děti vidí
při procházkách, ale
i vzdělávacích
programech, si následně
samostatně vyrobí. 

 
 
 
 
 

Vydali jsem i na výlety.
Navštívili jsme
Moravské zemské
muzeum, Hlídku a další.
Děti byly z výletů
nadšené a odnesly si
z nich plno nových
zkušeností a zážitků. 
 
 
 
 
 

 
 
 

S pozdravem paní
učitelky ze školky 

Japonsko ve 3. A

 
Dne 23.3. se žáci 3.A
zúčastnili interaktivního
výukového programu
o Japonsku.  
 

Žáci už ví, proč tamní
kreslí slunce červeně,
kdo je to „vlakocpáč“,
jak to vypadá
v kapslovém hotelu,
nebo jak si makak
červenolící zpříjemňuje
japonskou zimu

a mnohé další. 

Žáci si zažili některé
z japonských tradic
a zvyků. Úspěch měly
i tradiční hry. Každého
z nás rozesmála
japonská podoba
křestního jména. 

Třešničkou na dortu
byla i výstavka
předmětů, které jsme si
mohli osahat

a vyzkoušet. 

Dvě hodiny byly
proklatě málo na tak
zajímavé téma, ale úplně
postačily k tomu, aby se

dětem odcházelo těžce
od česko-japonského
batolete, syna
prezentujících. 
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Okénko do školní družiny...
V dubnu jsme se s dětmi velmi
těšili na Velikonoce,
a proto jsme také vyráběli
spoustu výrobků s touto
tematikou. Děti vyrobily
spousty krásných výrobků,
některé z nich si odnesly domů
a jinými přispěly na náš
velikonoční jarmark, který
jsme ve školní družině
připravili. Velikonoční
jarmark se konal v úterý
12.dubna ve vestibulu školy.
Na jarmarku si rodiče mohli
zakoupit, jak výrobky svých

dětí, tak výrobky, které
připravily paní vychovatelky.
Nabídka velikonočních
výrobků byla velice pestrá,
k zakoupení bylo například
velikonoční osení, zápichy,
věnce, kraslice, keramika,
jarní květiny a další drobné
radosti jako ozdobné tašky se
sladkostmi. Myslím si, že si
každý přišel na své a vybral si
přesně to, co se mu líbilo. 

Peníze utržené z velikonočního
jarmarku se použijí
na výtvarné potřeby
a didaktické hry pro děti,
které navštěvují školní
družinu. Za výborně
odvedenou práci, bych chtěla

poděkovat dětem z 5. třídy,
které nám při prodeji
pomáhaly a mají velký podíl
na hladkém průběhu akce.
Celá akce byla velmi povedená
a všichni jsme si ji velice užili. 
 
Za kolektiv ŠD Kateřina
Slavíková
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Školní parlament informuje

Den učitelů se slaví 28.
března, což bylo
pro letošní rok pondělí. 

Na naší škole jsme to
slavili také. Děti
z pátých a šestých tříd
připravily pro učitele
přáníčka i s básničkami,
ke kterým dostali i čajík.
Našim učitelům dárky
věnovaly děti
ze sedmých, osmých
a devátých tříd. Učitelé
z našich dárků měli
údajně radost, což celý
parlament moc potěšilo.  
 

 

 
A teď si uděláme menší
okénko do historie
tohoto dne:  

Tento den je vyhlášený
k poctě všech učitelů.
V tento den se udělují
ceny Zlatá Amos
pro nejlepší z nich.
Tento den se začal
oslavovat již v roce 1955
v Československu.
Celosvětově se však

tento den slaví až 5.
října, ale naše republika
si tento den připomíná
už 28.března
na narození Jana Ámose
Komenského
(28.3.1592). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Za parlament Lucie
Schindlerová a Berta
Špunarová 

Petrklíč

Vybraní žáci 21. 4. 2022
reprezentovali naši
školu na hudebním
festivalu Petrklíč, jedná
se o vítání jara dětským
zpěvem. 
 
 

Vystoupení, které se
konalo v Červeném
kostele, se zúčastnily
čtyři pěvecké sbory,
které ukázaly
posluchačům svůj
repertoár. 

Jako první vystoupil
mini- orchestr, který
festival zahájil slavnou

melodií z filmu Titanic.
Poté vystoupil sbor ZŠ
Antonínská. Představil
se skladbami „Seznamte
se, Datel, Bratře, Kubo,
Už ty pilky dořezaly“. 
 
 

Po vystoupení jsme se
vrátili na naše místa
a poslouchali jsme
zbytek vystoupení. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Objevil se zde
i profesionální sbor,
který zpíval latinsky.
Festivalu se zúčastnilo
mnoho diváků, zejména
z řad rodičů. Celé
vystoupení bylo
zaznamenáno fotografy. 
 
 

 

Všichni vystupující
dostali sladkou odměnu. 
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Mladí humanisté

V pátek 1.dubna 2022
proběhlo česko-německé
on-line setkání zapojených žáků
do mezinárodní literární
soutěže Mladí humanisté. 
Nadační fond Arnošta Lustiga
realizoval v letošním školním
roce s partnerskými školami
pilotní projekt, který byl určen
žákům ve věku 14-15 let. 
Na příkladu života a díla
spisovatele Arnošta Lustiga
propagoval lidství
a humanismus. Pro žáky byly
připraveny pracovní listy,
metodická podpora zapojeným
učitelům. Proběhlo také
pracovní setkání pedagogů se
zástupci NFAL a jejich
partnery. 
Vyvrcholením aktivit byla
možnost zaslat práci na téma

„Kamarádství“. Vybrat si
mohl žák ze tří kategorií -
povídka, úvaha nebo báseň. 
Do konce školního roku
proběhne vyhodnocení prací
a slavnostní předání cen
úspěšným autorům. 
Děkujeme všem, kteří se
za naši školu aktivně zapojili,
podpořili a přemýšleli
o hodnotách lidství,
humanismu, kamarádství
a přátelství.
Poděkování patří nejen dětem,
ale i zástupcům NFAL,
zejména projektové manažerce
paní Veronice Smyslové a paní
Evě Lustigové, bez které by
tento projekt nebyl úplný. 
 
 

 

ROZHOVOR:  
 

1.Co tě motivovalo
k zapojení do tohoto
projektu? 

2.Jakým způsobem
probíhala samotná
soutěž? 

3.Jaké máš plány
po skončení základní
školy? 
 
1. K zapojení do projektu mě
motivovalo to, že je to něco
nového. A když se vám
naskytne tato příležitost, proč
ji nevyužít.
2. Soutěž probíhala tak, že
jsme do určitého data měli
odeslat povídku, úvahu,
nebo báseň na téma přátelství.
A 1. dubna 2. vyučovací
hodinu jsme se zúčastnili video
setkání, kde jsme se potkali
s ostatními účastníky soutěže
a pořadateli.
3. Po skončení základní školy

bych chtěla jít na střední
školu. Už mám jednu
vybranou, a tak doufám, že se
na ni dostanu.
V. Chmelařová,8. A 
 
 
 
1 Vyzkoušet něco nového
a zlepšit své schopnosti
v českém jazyce.
2. Do soutěže jsem se přihlásil
u pana učitele, aby se mnou
mohl počítat. Poté jsem
zpracoval práci na téma
přátelství. Práci jsem pak
poslal do soutěže. V pátek jsme
měli videohovor s Evou
Lustigovou ,kde jsme
odpovídali na určité otázky.
3 Moje plány jsou si splnit své
sny. Bude to dlouhá cesta, ale
konec bude stát za to.
M. Jančík, 8. A 

Kamarádské vztahy

 
 
 

 
MOTTO: „ Správně
můžeme vidět jedině
srdcem.“  
 

  V zimních měsících
proběhl ve škole
program pro třídy se
školní psycholožkou
na téma kamarádské
vztahy. Cílem programu
bylo podpořit
v kolektivech přátelské
vztahy, komunikaci,
naslouchání, respekt
k sobě navzájem a také
schopnost vyjádřit svůj

názor a pohled na věc. 

Se žáky jsme společně
diskutovali o tom, co
znamená kamarádství,
jak poznáme kamaráda,
jaký by měl kamarád
být, co jsou to projevy
kamarádství. Potom žáci
pracovali v menších
skupinách a měli za úkol
vytvořit myšlenkovou
mapu na téma
„kamarádské vztahy
v naší třídě“
nebo „kamarád“.
Jednotlivé skupiny
prezentovaly svoje
výtvory a v některých
třídách jsme zvládli
vytvořit i společnou

myšlenkovou mapu
za celou třídu. 

Často jsme narazili
v různých obměnách
na základní pravidlo:
„chovej se tak, jak by sis
přál, aby se ostatní
chovali k Tobě.“ A taky,
že nemusíme být všichni
ve třídě kamarádi, ale je
důležité, aby každý
ve třídě měl kamaráda,

někoho na koho se může
obrátit a důvěřovat mu,
a aby každý svým
chováním podporoval
takovou atmosféru, aby
se ostatní mohli cítit
dobře a bezpečně
ve třídě. 
 

Monika Skutková 
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Kytkožrouti ze 3.A

Ve 3.A užíváme jara
a zabýváme se
květinami napříč
předměty. Bez nadsázky
jsme se stali experty
na jedlý plevel,
v odborné terminologii
kytkožrouty!  
 
 
 

Vytvořili jsme si třídní
„kytkožroutskou
kuchařku“ a herbář.
Bádali a zkoušeli si
poprvé vytyčit vědeckou
hypotézu a poté ji

zkoušeli ověřit či
vyvrátit. Kreativita byla
třeba při vytváření
rostlinného komiksu
a hádanek.  
 

29.4. naše bádání
vyvrcholilo piknikem
pro rodiče, sourozence,
babičky, dokonce
i náhodné kolemjdoucí.  

Každý přinesl delikatesu
z jedlého plevele ke
společné ochutnávce.
Rodiče a děti se toho

zhostili neskutečně 

zodpovědně. Sdílely se
tu recepty, ochutnávaly
se: pampeliškové
cupcaky a perník,
plevelová pomazánka
i lízátka, kopřivová
polévka, limonáda
i pomazánka, sýr
s květinami, cibulový
koláč s medvědím
česnekem, sušenky
ozdobené jedlými květy,
fialkové želé
na palačinkách, různé

druhy domácích
bylinkových sirupů
a mnohé další. Recepty
české, čínské i gruzínské
kuchyně. Zazněla tu
i naše pikniková píseň . 
 
 

Po občerstvení si žáci
našli svoje stanoviště,
odprezentovali své
lapbooky a odpovídali
na otázky.  

Jedinečnou atmosféru
vytvořil pan Paučo jeho
krásnou živou hudbou. 

TEXT ZKRÁCEN!

Listování knihou

Název knihy: DVOŘÁK
V AMERICE aneb
spirituál bílého muže 
 

Autor: Zdeněk Mahler 
 

Nakladatelství: Slávky
Kopecké 
 

Počet stran: 150 
 

Kresba na obálce: Lutz
Beckes 
 

Použité fotografie :
Archiv autora 
 
 
 

 
 
Děj: Kniha pojednává o životě
Antonína Dvořáka a zaměřuje
se hlavně na jeho pobyt
v Americe. Autor používá
zápisky Dvořákova sekretáře,
které doplňuje svou fantazií
a historickými fakty.
Začátek knihy stručně
popisuje Dvořákova studia
na varhanické škole a později
v operním divadle.
Po Dvořákově významném
úspěchu v Anglii o několik let
později dostává pozvání
od prezidentky národní
konzervatoře v New Yorku , J.
Thurberové, aby přijel
do Ameriky a stal se ředitelem
konzervatoře. V Americe se
mu dostalo vřelého přivítání.
Na konzervatoři vyučoval,
komponoval a zaujala ho
především černošská hudba,

kterou využíval i ve své tvorbě
a navrhl, aby na konzervatoři
mohli studovat i černoši , což
vyvolalo v americké
společnosti velké pozdvižení.
Nejslavnější symfonií, kterou
napsal právě v Americe je
symfonie č. 9- Novosvětská.
Významnou stopu také
zanechal v městečku Spillville
v Iowe, kde žili čeští rodáci.
Dodnes je na tamním nádraží
vyobrazen Dvořákův slavný
příjezd vlakem.
Kvůli počínající finanční krizi

a stesku po domově se v roce
1895 vrátil zpět do Čech.
 
Zhodnocení: Kniha je velmi
zajímavá, protože detailně
popisuje Dvořákovu osobnost,
která je velmi inspirativní.
Jožka Gazdík, 8. B
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Zábavné luštění
Hádanka číslo 1: 
 
PRAVDOMLUVNÁ ANNA 
 
Statkář má tři dcery, trojčata:
Annu, Janu a Danu. Pouhým
okem by je nikdo nerozeznal,
ale… Anna je pravdomluvná,
Jana vždycky lže a Dana lže
a mluví pravdu, jak se jí
zrovna zachce.
Ke statkáři přijde na námluvy
chytrý Honza a chce získat
pravdomluvnou Annu. Statkář
není proti, ale nechce se
pravdomluvné dcerky vzdát
tak snadno, takže všechny
zavolá a dovolí Honzovi jednu
otázku na každou z nich.
Dívky se seřadí vedle sebe.
 
„Jak se jmenuje ta, která stojí
uprostřed?“ zeptal se chytrý
Honza všech najednou.
 
„Anna,“ odpoví dívka vlevo.
 
„Jsem Jana,“ odpoví ta
prostřední.
 
„Dana,“ odpoví dívka vpravo.
 
Honza má v tu chvíli jasno.

Víte i vy, kde stojí Anna?
 
Zdroj:
https://czechtheworld.com/nej
lepsi-hadanky/#ixzz7R5zoiLxL
 
 
Hádanka číslo 2: 
 
PO TMĚ 
 
Představte si, že jste
na opuštěném místě
bez jakéhokoli zdroje světla.
Máte 4 velikostně stejné
tabletky, avšak 2 jsou modré
a 2 červené. Protože jste
nemocní, potřebujete si dát
přesně jednu červenou a jednu
modrou, jenže netušíte, která
má ve skutečnosti jakou barvu
a pokud si jich dáte víc,
předávkujete se a zemřete. Jak
na to?
 
 
zdroj:
https://czechtheworld.com/nej
lepsi-hadanky/#ixzz7R62KzOXa
 
 

 
Hádanka číslo 3: 
OBRÁZEK VÝŠE 
 
 
 
 
 

Nápověda: Co je na obrázku?
Zdroj: Desková hra mozkovna
 
Tomáš Tippner 8.B 

A okénko k 
piškvorkám
Milí příznivci a příznivkyně
piškvorek, mám pro vás
dobrou zprávu :-).
Po více než dvouleté pauze je
zde opět turnaj Brnocup!
Bude se již tradičně konat
na Základní škole
v Antonínské ulici (takže u nás
na škole), a sice v sobotu 28.
května.
 
Turnaj je otevřený všem
zájemcům bez rozdílu věku,
nicméně cílí hlavně
na nováčky, a to z řad žáků
i dospělých. Hry budou
probíhat na originálních
dřevěných deskách se
skleněnými černými a bílými
kameny. Mezi účastníky
nebudou chybět nejlepší hráči
ČR, očekáváme i účast
ze zahraničí.
Pro nejlepší žáky piškvorek
na naší škole jsou připraveny
diplomy a zajímavé odměny.
 
A já přidám harmonogram: 
 
prezence: 08:30 - 9:00
 
1. kolo: 9:15 - 10:00

 
2. kolo: 10:00 - 10:45
 
3. kolo: 10:45 - 11:30
 
4. kolo: 11:30 - 12:15
 
obědová pauza: 12:15 - 13:30
 
5. kolo: 13:30 - 14:15
 
6. kolo: 14:15 - 15:00
 
7. kolo: 15:00 - 15:45
 
vyhlášení výsledků: 15:45 -
16:00
 
 
Věcné ceny: 
 
pohár pro vítěze
 
diplom a medaile pro nejlepší
tři hráče
 
diplom pro nejlepšího nováčka
turnaje, žáka ZŠ Antonínské
a nejlepší hráčku turnaje
 
 

 
Turnaje se už účastní 20 lidí
(stav ke konci dubna)! A to
polovina jenom z naší školy!
A za to všem děkuji. 
 
Pokud si nepamatujete, co jsou
to piškvorky, tady máte
zopakování: 
Piškvorky jsou strategická
hra, ve které spolu soupeří dva
hráči. V České republice se
nejčastěji hraje
na čtverečkovaném papíře,
na kterém se hráči střídají
v kreslení křížku/kolečka.
Při mezinárodních soutěžích se
zpravidla používají černé

a bílé kameny a tradiční
japonská deska Goban.
Vyhrává hráč, který jako
první vytvoří nepřerušenou
řadu pěti svých značek.
 
 
 
Pokud by byly ještě nějaké
dotazy, tak můžeš jít za paní
učitelkou Horákovou, nebo za
mnou do 6.C.
 
Křížkům a kolečkám zdar! 
 
Vojtěch Chládek, 6. C
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