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SLOVO ŠÉFREDAKTOREK
Vážení učitelé, milí žáci, vítáme Vás
na stránkách nového školního
časopisu. Chceme, aby se znovu
oživila tradice vydávání tohoto
občasníku. Doufáme, že se Vám
bude líbit, i když to zatím jenom
zkoušíme. A teď pár slov o tom, co
zde můžete najít
ČTĚTE NA STRANĚ 1-6

SLOVO ŠÉFREDAKTOREK
– aktuality, zprávičky ze života školy,
různé recepty, soutěže, hádanky,
křížovky… Budeme rády, pokud se
také zapojíte. Pokud budete mít
zajímavé nápady, texty, obrázky,
fotky, tak nám je zaneste do 7. B.
Zdraví Zuzka a Šárka
ČTĚTE NA STRANĚ 1-6
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Okénko do ředitelny
1. Jak vzpomínáte na základní
školu?
Chodil jsme na Základní školu
Seifertova /tenkrát se jmenovala
Základní škola Leninova/
v Jihlavě. Pamatuji si přesně ten
moment, kdy jsem přišel. v roce
1972 s maminkou před budovu
školy. Škola byla nově
postavená, já a mí spolužáci
jsme byli prvními prvňáčky
v nové škole. V první třídě jsem
trochu zlobil, na druhou stranu -
například - jsem od pana ředitele
dostal ocenění „nejlepší čtenář“.
Na základní školu vzpomínám
rád, dodnes se se spolužáky
potkáváme.
2. Který předmět jste měl
nejradši?
Měl jsem rád humanitní
předměty, především češtinu,
dějepis. Mezi méně oblíbené
patřila matematika, chemie.
Z výchov jsem měl rád tělocvik,
nebavila mě hudebka.
3. Co Vás zajímá ve volném
čase?
Rád jezdím na kole. Jsem
myslivec, takže často chodím
do přírody. Mám rád knihy. Rád
dělám svou práci ve škole,
i když v poslední době se jedná
převážně o práci u počítače.

4.Co je pro Vás
na „Antonínské“ nejtěžším
úkolem?
S ohledem na to, že mám
šikovné žáky, šikovné učitele
a hodné rodiče, tak žádný úkol
nehodnotím jako nejtěžší.
Náročné bylo určitě -
pro všechny, tzn. žáky, pedagogy
i rodiče, - uplynulé období
poznamenané pandemií
COVID-19. Náročný je samozřejmě
i návrat k běžnému režimu
vzdělávání a do budoucna nás
čeká další nesnadné období,
ve kterém bude nutné leccos
dohnat. Nicméně důležité je, že
jsme zpátky ve škole
a doufejme, že to takto už
zůstane.
5.Zajímalo by nás, jak probíhá
rekonstrukce naší školy?
Nejedná se vlastně
o rekonstrukci. Rekonstrukce
proběhla ve škole ve dvou
vlnách v letech 2004 a 2015.
Tato rekonstrukce se týkala
například výměny rozvodů vody
a elektřiny, měnily a opravovaly
se podlahy, byla vyměněna okna
apod. Nyní se jedná z velké části
o novou stavbu. Ve dvoře bude
stát nová tělocvična, na střeše
tělocvičny bude hřiště. Na místě

původního hřiště budou
postaveny nové učebny. Uvnitř
původní budovy byla postavena
nová jídelna a původní
školnický byt se změnil
na učebnu a kabinet. Ve škole je
naplánován i nový výtah.
Jakmile skončí práce na nové
kanalizaci, bude před školou
postaven jeřáb (někdy ve druhé
polovině listopadu) a začneme
stavět. Vše by mělo být hotové
na začátku příštího školního
roku. Ovšem, přesně odhadnout,
kdy budou práce ukončeny, bude
možné až dokončíme bourací
a výkopové práce. Co nás nyní

ještě čeká je např. návštěva
archeologů, kteří budou
zjišťovat, zdali se v odkopaných
částech dvora nenachází něco
z historického hlediska
zajímavého.
Poslední fází bude úprava
prostoru před školou. Konečně
obrázky, jak asi bude vše nové
vypadat, najdete v podobě
vizualizací na stojenech
u vrátnice.
 
Děkujeme za rozhovor. Zuzana
Štamberová, Šárka Potůčková,
7. B

Anketa
Prvňáčci:
 
1.Jak se Ti líbil první školní
den?
2.Na co se těšíš nejvíc
do školy?
3.Jak si představuješ, co tě
ve škole čeká?
 
Mariánka:
1.Byl bezvadnej, nejlepší den
života, škola je super.
2.Já se těším na domácí úkoly.
3. Že se budeme učit číst
a nějaká pravidla.
 
Štěpán:
1.Mně se líbil ze všeho nejvíc.
2.Já se těším úplně na všechno.
3.Čtení, psaní, počítání.
 
Emička:
1.Dobrý den to byl.
2.Nejvíc se těším na čtení.
3.Spoustu věcí.
 
Max:
1.Byl super.
2.Já se těším nejvíc na matiku.
3.Budeme se učit abecedu.
 
Paní učitelka se těší nejvíce
na to, že bude provázet děti
bádáním a poznáváním tohoto
světa.
Děti a paní učitelka z 1.A

Deváťáci:
 
1.Jak se Ti líbil první školní
den ve společnosti
s prvňáčkem?
2.Jak se budeš o svého
prvňáčka starat?
3.Co plánuješ po ukončení
“základky”?
 
Berta:
1.Bylo to roztomilý.
2.Každý den se objímáme
na chodbě.
3.Plánuji studovat střední školu.
 
Adam:
1.Byl jsem nadšený.
2.Odvedu ho do třídy.
3.Chci jít na střední.
 
Ela:
1.No, to bylo strašný.
2.Odvedu ho do třídy.
3.Obleču si oranžovou vestu.
 
Zuzka:
1.Byl to normální školní den.
2.Nestarám se o něj.
3.Budu studovat střední školu.
Žáci 9. B
 
Melanie Mařanová, Zuzana
Štamberová, Šárka Potůčková,
7.B

Anketa
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DEN JAZYKŮ Our language teachers prepared
an entertaining program for us.
First, we played a guessing
game. We had to guess what
language we had heard. Then we
got a handout with a map of
Europe and filled it in. After
that, we had five stations, and in
every station, we did a different
task. My favourite was when we

learned what sounds animals
make in different countries. For
example, in Germany, a pig
makes “grunz grunz” sound, and
in England “oink oink”.
We had so much fun, and we
learned a lot of new things about
languages.
 
Zuzka Bellón, 6.A

 
 
The European Day of
Languages at our School
 

The European Day of Languages
is celebrated on the 26th of
September. But this year it was
on Sunday so we celebrated it at
our school on Monday 27th and
it was awesome!

Fotoreportáž Fotoreportáž

Fotoreportáž Fotoreportáž
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Návštěva ZOO
V pátek 8. října jsme se vydali
směr ZOO, protože se z naší
třídy stala volební místnost.
Na místo jsme dojeli tramvají
a zbytek došli pěšky. Jako první
zvíře, se kterým jsme se měli tu
čest potkat, byl jezevec, který
měl černobílou srst a působil
na nás dost frustrovaně. Po jeho
krátkém obdivu jsme se
přesunuli po trase ZOO.
Sledovali jsme opice, surikaty,
velbloudy, bizony. U pavilonu
tropického království jsme měli
krátký rozchod, při kterém nás
okradl automat, ve kterém jsme
si koupili pití. Potom jsme se šli
podívat na žirafy, zebry
a antilopy. Když už jsme se
chtěli přesunout, tak otevřeli
obchod s jídlem. Domluvili jsme
se tedy, že ještě zůstaneme
a občerstvíme se. Pak už jsme se
vraceli okolo pavilonu tygrů
k východu, kde poslední
zastávkou byl kiosek se
suvenýry. Vyšlo nám krásné
počasí, takže to byl pro nás
příjemně strávený den.
Valerie Hrnčířová, 7. B

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OHLÉDNUTÍ ZA SPORTEM

 
Dne 30. září se futsalový tým
2.stupně v čele s panem učitelem
Káňou vydal na ZŠ Svážnou
ve Starém Lískovci.
První vyučovací hodinu jsme
sice strávili ve škole, ale hned
po zazvonění jsme vyrazili.
Po příchodu ke škole jsme
obhlédli hřiště, otestovali se a za
chvíli už jsme stáli na hřišti,
protože nás čekal první zápas,
ve kterém jsme bohužel podlehli
0 : 6.
Opaření vysokou prohrou
a posilněni svačinou jsme
vstoupili do druhého utkání,
které nedopadlo o moc lépe.
Výměna brankáře se nejevila
jako dobrý nápad, protože jsme
opět prohráli 0 : 7.
Okamžitě po závěrečném hvizdu
druhého zápasu jsme rozehráli
třetí zápas s papírově nejslabším
soupeřem.
Zápas jsme nakonec ovládli 1 :
0. I poslední vítězství nakonec
k postupu ze skupiny nestačilo.

Smutní, a ne s úplně dobrou
náladou jsme se vrátili do školy.
 
Kryštof Kronek, 7. B
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Adapťák Tento školní rok jsem se
zúčastnila se 6.A poprvé
adaptačního kurzu. Jak to
vlastně probíhalo?
Ráno jsme měli sraz v naší třídě
s paní učitelkou třídní.
Když dorazili všichni žáci, šli
jsme před školu, kde už čekaly
další šesté třídy. To už jsme byli
opravdu všichni a mohli jsme
vyrazit směr Kraví hora. Než
jsme tam došli, museli jsme
vyšlapat obrovský kopec
„Jupí“(„Ne, dělám si srandu“).
Potom jsme si každá třída
musela vybrat místo, kde
strávíme dopoledne. Pan učitel
Káňa nás informoval o tom, co

nás čeká, jaký bude program.
Museli jsme splnit zadané
aktivity, které jsme si
po dokončení vyhodnotili.
Každá třída si vyrobila i vlastní
erb. Bylo to příjemně strávené
dopoledne.
 
Christina Smutná, 6. A

Školní 
parlament 
informuje

Mgr. Fialové, která je
koordinátorkou Participačního
rozpočtu města Brna. Z celé
nabídky představených projektů
bylo vybráno 13 návrhů,
ze kterých pan ředitel vybral pět
projektů, které postoupily
do užšího výběru. Vy je můžete
vidět na plakátech rozvěšených
po chodbách naší školy.
Přemýšlejte o nich, protože 18.
listopadu proběhne další
hlasování.
 
Dále jsme Vás chtěli informovat
o tom, že se celý Parlament
účastnil projektu AISSIS, který
nás naučil více si všímat našeho

okolí. Dali jsme do každé třídy
letáčky, abyste věděli, kam se
v případě potřeby obrátit,
protože každý
„PARLAMENŤÁK“ má oči
otevřené!
 
Na připravovanou akci
„Hallowen“ jsme se všichni moc
těšili, bohužel nám současná
epidemiologická situace
neumožnila akci uskutečnit.
 
Parlament však nezahálí a už
plánuje další školní akci.
Z našich návrhů vzešel nápad
připravit „Barevný týden“,
nebo „Den v maskách“.

O termínech akcí Vás budeme
včas informovat.
 
Berta Špunarová, 9. B

Letošní školní rok Parlament
zahájil svoji činnost prací
na Participačním projektu
/PARO/. Prvního kola se
zúčastnily 5. – 8. ročníky, každá
třída mohla navrhnout
maximálně pět projektů. Toto
kolo proběhlo za přítomnosti
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AUTORSKÁ TVORBA
planety,“ což je finální status,
který alespoň podle posledních
závěrů je nevratný, a pokud se
budeme k planetě chovat nadále
stejně, závěr bude jednoduchý.
Nebude voda, nebude vzduch,
nebude život.
 
Daří se nám úspěšně vytěžovat
ložiska všech nerostných surovin
tak , že už jich na planetě zbývá
opravdu málo a vedou se
kvůli nim často války. Války
o to, kdo déle vydrží s ropou,
zemním plynem, apod.
 
Bohužel se nám za poslední roky
podařilo ještě více vytěžit
amazonské pralesy tak, že
nastává efekt globálního
oteplování, který všichni dobře
známe z chování počasí ve světě
i u nás.
 
Byl bych šťasten, kdybych se
v prosinci na svatého Martina
probudil a byl venku sníh. Ještě
šťastnější bych byl, kdyby
v květnu měly stromy květy,
a nemrzlo. Byl bych také
šťastný, kdyby v létě teploty
dosahovaly průměrně to, co
dosahovaly v 80 letech.
Jednoduše bych byl šťastný
,kdybychom planetu zachránili.
 
  Matěj Crha, 7.B

NAŠE PLANETA
 
Naše planeta je jedinečná. Je
zelená, je modrá, dá se na ní
dýchat, tím počet jejich skvělých
vlastností rozhodně nekončí.
 
Dává nám vodu, bez které
nemůžeme žít, umožňuje nám
dýchat, což z naší planety tvoří
pro zatím jedinou známou
planetu s těmito vlastnostmi,
tedy s vlastnostmi které

umožňují lidem žít. Již dlouho
mám pocit, že nám planeta dává
víc, než kolik dáváme my lidé jí.
 
Obecně lze říci to, že planetě
mnoho nedáváme. Zkoumáme
spoustu jiných planet kolem nás,
jestli se tam dá dýchat, jestli se
tam dají pěstovat plodiny, ale
výsledek je takový, že
zjišťujeme, že ve většině případů
to nelze. Došli jsme totiž téměř
na konec cesty „vytěžení naší
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..........na pokračování ........OVČÍ 
DOBRODRUŽSTVÍ
1.kapitola: PLÁN ÚTĚKU 
„Hej, Franto pssst…“
„No, co je?“ ptá se unaveně
Franta a podívá se na Arnošta.
„Mě to tady přestává bavit,
pořád se jen pást a nechávat se
stříhat pro vlnu, neutečem?“ptá
se nedočkavě Arnošt. „Hele, to
je dobrej nápad, taky už mě to tu
moc nebaví,“ řekl nadšeně
Franta.
Tento tajný rozhovor vedli
Arnošt a Franta, dvě ovce.
Nebyly to však ledajaké ovce,
byly totiž virtuální a nacházely
se v herním světě minecraft
/budovatelská strategická 3D
hra/. V ohradě V minecraftu
byly pěknou dobu a život
v ohradě je už unavoval. Proto
Arnošt navrhl plán útěku. Tak
tady máte vysvětlení, ale už

zpátky k příběhu…. Mezitím
v ohradě jejich debata
pokračovala:
„Nooo, a jak chceš utéct tak, aby
nás nikdo při tom neviděl?“
vyzvídal Franta a podezřívavě se
podíval na Arnošta. „Neboj vše
je vymyšlené.“ Ujišťoval ho
Arnošt. „Večer, když bude náš
pán zavírat branku, zaklíním ji
senem, aby se nezavřela úplně
a pak…“
„Počkej, počkej, počkej“,
přerušil ho Franta, „jak to chceš
udělat tak, aby si toho pán
nevšiml?“ povídá Franta. „Věř
mi, vše je naplánované,“ řekl
Arnošt a zmizel v davu dalších
ovcí. „Snad to vyjde,“ pomyslel
si Franta. Pak zaplul do stáda
za ostatními ale o jejich
tajemství nikomu neřekl.

 
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ…
Josef Poneš, 6.A


