
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,  
 

blíží se konec prvního pololetí školního roku 2019/2020, školního roku, kdy po dvaceti 

osmi letech došlo ke změně ředitele naší školy. Pan ředitel Burýšek po mnoha letech skvělé 

práce nejen ve vedení školy odešel do důchodu. Tento školní rok byl tedy zahájen změnou ve 

vedení školy.  

Na začátku školního roku také přibyli do naší školy noví pedagogičtí pracovníci, a to paní 

učitelky Ing. Š. Heralová, Mgr. M. Šromová, Mgr. V. Sedláková, páni učitelé Mgr. J. Kůra a 

Mgr. J. Hajdamach, paní asistentky Mgr. L. Provazníková a Mgr. J. Šmétková. Věřím, že se 

za 1. pololetí školního roku stali nedílnou součástí pedagogického sboru. Ve škole tedy máme 

11 učitelů na 1. stupni a 20 učitelů na 2. stupni.  

Do první třídy nám nastoupilo 37 žáků, do 6. ročníku přibylo 23 žáků z okolních škol. 

Celkem jsme tedy měli ve škole zapsaných 500 žáků v 10 třídách prvního stupně, 12 třídách 

druhého stupně a ve dvou speciálních třídách. V devátých třídách se vzdělává 72 žáků, kteří 

již brzy budou odevzdávat přihlášky na zvolené střední školy.  

První pololetí tohoto školního roku bylo poznamenáno tragickou událostí, smrtí paní uči-

telky Martiny Čumové cestou na školní exkurzi do Prahy, Lidic a Terezína. Tato událost hlu-

boce zasáhla nejen členy nejbližší rodiny paní učitelky, všechny zaměstnance školy, žáky, ale 

i širokou veřejnost. Prošli jsme těžkým obdobím. Pietní rozloučení před školou, pohřeb i další 

dny, kdy jsme si všichni zvykali na to, že do učebny dějepisu už paní učitelka Čumová nikdy 

nevstoupí, byly pro nás všechny velmi náročné. Ráda bych zde ocenila přístup učitelů k žá-

kům i žáků k sobě navzájem, kdy se projevila spousta pochopení, podpory, lidskosti…  

V době těsně po tragédii jsme požádali městys Lysice o zorganizování sbírky “Shromáž-

dění finančních prostředků na finanční podporu rodiny tragicky zesnulé učitelky ZŠ Lysice.” 

Ke dni uzavírky tohoto zpravodaje bylo na účtu úctyhodných 301.957,48 Kč. Všem přispě-

vatelům patří velké poděkování.  

Švagr paní učitelky Čumové, Martin Čuma, přišel s nápadem, který by se jí určitě zamlou-

val. Rozhodl se vytvořit Nadační fond Martiny Čumové, prostřednictvím kterého se bude 

přispívat žákům, jejichž rodiče si nemohou dovolit z finančních důvodů poslat svoje dítě na 

exkurzi, výlet, či zájezd. Nadace by měla podporovat žáky ZŠ E. Beneše Lysice, ZŠ a MŠ 

Bořitov a ZŠ Černá Hora. O přidělení finančních prostředků budou rozhodovat společně ře-

ditelé všech jmenovaných ZŠ a Martin Čuma.  

Ti z Vás, kteří jsou zvyklí sledovat webové stránky školy, jistě zaznamenali velké množství 

akcí, které se v naší škole odehrávají. Jsou to aktivity, které různým způsobem podporují 

vzdělávací proces. Vedou žáky ke spolupráci, k týmové hře, zkoumání úrovně dovedností, 

vědomostí, k samostatnému vyhledávání informací, dělbě práce, plánování pracovních po-

stupů … Některé z aktivit budou připomenuty dále ve Zpravodaji. Na web školy (zslysice.cz) 

jste srdečně zváni.  

Mgr. Pavla Nesnídalová, ředitelka školy 
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Školská rada 

V tomto pololetí se poprvé sešla Školská rada v novém složení. Na základě volby byly 

z řad rodičů zvoleny Lucie Vybíralová a Marie Kazdová. Dalšími členy Školské rady jsou 

Mgr. Pavel Dvořáček a Ing. Tomáš Tejkal, kteří zastupují zřizovatele školy. Poslední dvojici 

tvoří zástupkyně učitelů Mgr. Olga Tejkalová a Mgr. Lea Máslová. Předsedkyní Školské rady 

se stala Lucie Vybíralová.   

Sběr papíru 

V říjnu tradičně proběhl sběr starého papíru. Do školního kontejneru se naložilo krásných 

19 161 kg papíru. Děkujeme všem rodičům za podporu této akce. Bez Vaší ochoty sběr nejen 

doma třídit a skladovat, ale hlavně přivézt do školy, by se tolik papíru nepodařilo do sběrny 

odevzdat. 

Vzhledem k situaci na trhu je dost možné, že jarní sběr papíru neuskutečníme, protože 

v této chvíli by škola za každý odevzdaný kilogram musela zaplatit 0,50 Kč.  

SCIO testy v 6. a 9. ročníku 

Scio testy jsme psali v 6. a 9. ročníku. Žáci 6. ročníku byli testování pomocí testů Obecných 

studijních předpokladů, Českého jazyka a Matematiky. U žáků 9. ročníků se testovala navíc 

ještě úroveň jazykových dovedností v anglickém jazyce.  

Testování SCIO pomáhá nejen získat informace o úrovni vzdělávání ve škole, ale umož-

ňuje žákům i jejich rodičům udělat si přehled o konkrétním nadání jednotlivce a stupni dosa-

žených znalostí. 

Výsledky testů jsme obdrželi nejen za jednotlivé třídy, ale i pro jednotlivé žáky. Rozbory 

úspěšnosti testů se dostaly do rukou učitelům, kteří mohou se žáky projít jednotlivé úkoly a 

jejich řešení. Rozbory prací žáků dostali k dispozici žáci a jejich rodiče.  

 

Výsledky školy: 

 

 

6. ročník 

9. ročník 
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Průzkum v jídelně 

Dozvěděla jsem se, že si žáci doma stěžují, že jim nechutnají školní obědy. Vydala jsem 

se tedy do školní jídelny, abych si po dva dny zaznamenávala důvody, proč žáci vracejí do 

kuchyňského okénka talíř, na kterém zůstávají zbytky oběda. 

Zaznamenávala jsem si vrácení oběda, i pokud se jednalo jen o pár posledních nedojede-

ných soust. První den, kdy jsem v jídelně sledovala stravování žáků, byly na oběd kynuté 

knedlíky s povidly a těstoviny s boloňskou omáčkou. 73 % žáků snědlo celý oběd, 9 % žáků 

bylo dosyta najezených, nechutnalo 5 % žáků, dalších 12 % žáků mělo jiné důvody pro ne-

snězení celé porce. 14 žáků si ještě přidalo. 

Druhý sledovaný den byly halušky se špenátem a sekaná s bramborami. Celkem 411 

obědů. 75 % žáků snědlo celý oběd, 8 % žáků bylo najezených dosyta, celkem 12 % žáků si 

buď nepochutnalo, nebo si špatně zvolilo, 5 % žáků mělo jiný důvod k nesnězení celé porce 

oběda.  

 1. den 2. den 

Velmi mě překvapila četnost odpovědi nevím. Na druhou stranu byly i odpovědi, že dnes 

spěchá na autobus, protože jede k lékaři, že po hodině vaření v pracovních činnostech nemají 

hlad, že mají před tělocvikem a nechtějí mít plný žaludek.  

Myslím tedy, že na základě průzkumu lze konstatovat, že téměř tři čtvrtiny žáků sní celý 

oběd.  

Na druhou stranu je nutné říci, že sestavování jídelníčku ve školní jídelně se řídí mj. pra-

vidly tzv. spotřebního koše, který přesně stanovuje, jaké druhy potravin se musí v měsíčním 

objemu pokrmů objevit. Většinou je tedy jídelníček pestřejší, než je obvyklé v jednotlivých 

domácnostech. Ve většině rodin se vaří jídla, která jsou v rodině oblíbená a obvyklá. Děti jsou 

zvyklé na chutě, které se doma používají, a pro mnohé není snadné zkoušet potraviny, které 

neznají.  

Ráda bych doporučila, zejména rodičům mladších žáků, aby jim pomohli vybrat ze dvou 

druhů jídel to, které je pro ně známější, přijatelnější, chutnější.  

Mgr. Pavla Nesnídalová, ředitelka školy 

  

0 100 200 300 400

jsem plný/á

nemám vůbec hlad

Nezvolil/a jsem…

nechutnalo mi

nevím

jiný důvod

vrácena celá porce

snězené obědy

0 75 150 225 300 375

vrácena celá porce

nechutnalo mi

špatně jsem si…

už jsem plný

měl jsem velkou…

nevím

jiný důvod

snězené obědy



 4 

Činnost 1. stupně 

Učitelky, asistentky i vychovatelky z družiny se pravidelně scházejí jednou měsíčně, v pří-

padě nutnosti častěji, na schůzkách Úsekového metodického sdružení (ÚMS), kde projedná-

vají další činnosti s dětmi a to jak ve vzdělávací, tak i výchovné oblasti.  

V tomto pololetí se hodně věnujeme zapojování do projektů vyhlášených jinými organiza-

cemi, ale i do projektů vlastních. Hned na začátku školního roku se 1. stupeň přihlásil do 

sportovního projektu Atletika pro děti do škol, který organizuje Český atletický svaz. Do 

hodin se snažíme častěji zařazovat atletické prvky, za každý splněný úkol si žáci nalepují 

nálepky do připravené tabulky. Na konci 1. pololetí odešleme tabulky k prvnímu vyhodnocení 

projektu. Dále jsme se zapojili a splnili úkoly v projektu Domestos pro školy, který si bere 

za úkol zlepšení hygieny dětí. V podzimních měsících proběhl projekt Podzim, při kterém se 

žáci seznamovali se zajímavostmi podzimního období a malovali či vyráběli k této tématice. 

Tento projekt vyvrcholil výstavkou v přízemí školy. Před Vánoci probíhal projekt Vánoční 

tradice, ve kterém se žáci seznamovali se známými i méně známými tradicemi, vánočním 

tradicím byly věnovány i nástěnky v přízemí školy. Pro první třídy připravili ukázku vánoč-

ních tradic žáci z devátých ročníků. 1. stupeň se zapojil do soutěže vyhlášené školním parla-

mentem o nejkrásněji vyzdobenou třídu. V některých třídách byla akce zakončena besídkami.  

Na prvním stupni probíhají i jednodenní projektové dny: Jablíčkování, Obnova lesa, Ly-

sická obora, Čert a Mikuláš a v neposlední řadě projekt Vyrábíme na jarmark. Jarmark 

1. stupně úspěšně za značné účasti veřejnosti proběhl 30. listopadu v tělocvičně školy. 

Žáci z 1. stupně pravidelně navštěvují v rámci výuky školní i obecní knihovnu. Ve školní 

knihovně se seznamují s chodem knihovny a možností půjčování knih, paní knihovnice ly-

sické knihovny připravila pro děti knihovnické lekce v rámci Dne knihoven, dále se děti zú-

častnily besedy se spisovatelem Markem Šolmesem Srazilem. Připraveny jsou i další besedy.  

Ve škole proběhla akce Lukáše Hejlíka Listování, žáci pravidelně navštěvují představení 

divadla Radost v Brně. Letos se někteří žáci zúčastnili sobotního představení Louskáček v Ja-

náčkově divadle. Jen některé třídy byly i na vzdělávacím programu v Planetáriu Brno. 

I sportování na prvním stupni věnujeme pozornost. Kromě zapojení do již zmíněného pro-

jektu Atletika pro děti do škol proběhl turnaj ve fotbale, probíhá turnaj ve vybíjené. Všechny 

třídy se zúčastnily podzimního maratónu. V Blansku navštěvují naši žáci plavecký výcvik. 

4. třídy byly v Blansku na dopravním hřišti. 

Třídy 1. stupně postupně absolvovaly sérii výchovných pořadů Lipka Brno, které se věno-

valy environmentální výchově. Některé třídy se také v oboře zapojily do sběru semen lípy, 

javoru a habru.  

ÚMS spolupracuje s mateřskými školami a s předmětovými komisemi 2. stupně. V říjnu 

proběhla ve škole beseda s učitelkami z mateřských škol, v mateřských školách proběhly be-

sedy s rodiči budoucích prvňáčků. 

Při výuce žáci používají školní tablety, pracují s počítači v nové počítačové učebně. Výuka 

je obohacována o pravidelné využívání prvků daltonského systému, které vedou k samostat-

nosti a spolupráci žáků. 

Žáci se ve velké míře zapojili o podzimního sběru starého papíru, podílejí se na úklidu 

okolí školy. 
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Určitě i v druhé polovině školního roku čeká na žáky 1. stupně spousta zajímavých akcí a 

v některých zajímavých projektech budou pokračovat. Už v únoru je pro ně připraven vý-

chovný koncert, soutěž ve šplhu, recitační soutěž. Dále to budou zajímavé projektové dny, 

jarní výstavka, jarní maratón, návštěvy divadel.  

Za ÚMS Mgr. Olga Tejkalová 

Předmětová komise českého jazyka 

Do práce v této komisi jsou zapojeni všichni učitelé českého jazyka. Předávají si zkušenosti 

ze své práce a koordinují výuku vzhledem k potřebám třídy. Spolupracují s učiteli prvního 

stupně a to tak, aby usnadnili přechod žáků do šestého ročníku, a zejména s učiteli anglického 

jazyka a dějepisu. Domlouvají nejrůznější akce jak pro učitele, tak pro žáky. 

V pondělí 25. listopadu 2019 se uskutečnilo školní kolo olympiády. Zapojilo se 31 žáků 

z osmých a devátých ročníků. Nejlépe si vedla Marika Slavičová, která postupuje do kola 

okresního. Její náhradnicí je Sára Chmelová. 

Dále se žáci zapojili do literární soutěže „O cenu Ludvíka Kundery“, jejíž slavnostní vy-

hodnocení se uskuteční v lednu v Kunštátě. Odeslali jsme 21 zdařilých prací. Soutěžící z naší 

školy si poměří své slohové schopnosti s žáky z okolních škol.  

Na začátek března se chystá školní kolo recitační soutěže. Jsme rádi, že někteří žáci mají 

chuť učit se texty a vystupovat na veřejnosti. Bohužel jich rok od roku ubývá. Nejlepší reci-

tátoři postoupí do regionální recitační soutěže „O lysické sluníčko“ a do okresního kola 

v Adamově. 

Naším důležitým úkolem je podpora čtenářství dětí. Do školní knihovny se podařilo doob-

jednat Staré řecké báje, aby tuto knihu měli k dispozici všichni žáci z 6. ročníku a mohly 

probíhat besedy o přečtených kapitolách. Rádi bychom navýšili i počty jiných knih ke spo-

lečné četbě. V listopadu se žáci zúčastnili programu Listování s hercem Lukášem Hejlíkem. 

Do knihovny jsme zakoupili knížky, které byly v rámci programu představeny.  

Velmi důležitou součástí výuky jsou divadelní představení. Snažíme se, aby žáci z každého 

ročníku navštívili alespoň jednou ročně divadlo. Velmi dobré zkušenosti máme s brněnským 

divadlem Radost. Představení vhodně doplňují výuku literatury. Sedmáci zhlédli představení 

Kytice, což jim umožnilo srovnání knihy s divadelním zpracováním a filmem. Žáci 6. ročníku 

mají objednáno představení Bylo nás pět. Osmáci a deváťáci vzhledem k omezené nabídce 

vhodných titulů navštíví představení o hudební skupině Beatles. V tomto případě dojde k pro-

pojení výuky literatury s hudební výchovou. 

Výuka literatury bude doplněna 17. dubna 2020 vystoupením herců z Divadélka pro školy 

z Hradce Králové. Představení Romantismus není jen romantika, aneb Evropou od Goetha 

k Vrchlickému žáky zajímavou formou seznámí s tímto obdobím. 

Práce v komisi je pro nás všechny přínosem, řešíme úkoly spojené s výukou. Nesetkáváme 

se však jen na schůzkách komise, řadu věcí musíme řešit každodenně. 

Za komisi Mgr. Lea Máslová 

Předmětová komise cizích jazyků  

V tomto školním roce si žáci oblíbili vyučovací hodiny vedené v naší nové učebně, která 

využívá systému ROBOTEL. Jedná se o systém, kde se využívají nové technologie k tomu, 

aby žáci mohli mnohem více v hodině mluvit v daném cizím jazyce a vzájemně konverzovat. 
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Učebnu využíváme pro výuku anglického i německého jazyka. Pozitivně je žáky také vní-

mána zpětná vazba od učitelů ve formě rozboru nahrávek mluvení v hodinách (čtení, rozho-

vorů, atd.). 

 

Komise cizích jazyků v listopadu zorganizovala projektový den na 2. stupni pod názvem 

Královna Viktorie a zrození krále detektivek. Většinu žáků téma zaujalo a třídy poctivě vy-

pracovávaly zadané úkoly. Projektový den proběhl úspěšně včetně odpoledních prezentací a 

dobové módní přehlídky. Rodiče i žáci měli možnost prohlédnout si výtvory žáků (plakáty, 

mapy a portréty) na výstavce v 1. patře školy. Velice zdařilé portréty budou vystaveny na 

chodbě školy dlouhodoběji.  

Na jarní období plánujeme pro žáky 8. ročníku návštěvu divadelního představení, které 

bude v anglickém jazyce. 

Členky komise s ohledem na potřebu vyučovacího procesu téměř denně věnují pozornost 

řešení aktuálních situací (organizace dělení skupin, sdílení pracovních listů a materiálů, ná-

měty na řešení specifických potřeb žáků). 

Za komisi Bc. et Bc. Radana Bresserová 

 

Předmětová komise společenských věd 

Pk společenských věd pracuje letos v téměř úplně novém složení. Jako každoročně zajiš-

ťuje výběr významných výročí a dnů pro rozhlasové relace, které si pak do školního rozhlasu 

připraví žáci 5. – 9. ročníku i třída ST II.  

Protože letos nepořádáme projektový den a během roku 2020 bude několik dalších vý-

znamných výročí, jako je 100 let ústavy, 170 let od narození T. G. Masaryka nebo 600 let od 

narození krále Jiřího z Poděbrad, chtěli bychom se jim věnovat ve druhém pololetí. Žáci s tě-

mito výročími budou seznámeni v hodinách a s informacemi o těchto dnech budou pracovat 

jak ve škole, tak i doma. Následovat by měla výstavka jejich prací v prostorách školy, kde se 

s nimi budou moci seznámit i ostatní žáci i rodiče. 

Dále se PK zaměřuje i na přípravu žáků k okresním kolům olympiád. V letošním roce jsme 

bohužel museli vynechat olympiádu z dějepisu. Olympiáda ze zeměpisu však probíhá. Máme 

za sebou školní kolo a vítěze školního kola připravujeme na okresní kolo, které proběhne 

koncem února. 

V osvětlených vitrínách druhého patra školy jsme instalovali výstavku hraček z období cca 

1945 – 1970. Žáci si tak mohou prohlédnout, s jakými hračkami si hráli jejich babičky, dě-

dové a rodiče, a uvědomit si vývoj společnosti. 
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V pracovních činnostech se chlapci snaží vyrábět výrobky, které mají praktické využití – 

poličky, krmítka pro ptáky, domečky pro domácí mazlíčky apod. Na Vánoce vyráběli svícny, 

ozdoby a další výrobky, které mohli darovat pod stromeček. Děvčata se seznamují s různými 

technologickými postupy přípravy pokrmů. Pokrmy, které připravují, společně konzumují a 

vzájemně hodnotí. V hodinách také vyráběly dekorace s mikulášskou či vánoční tématikou, 

učí se základy pletení, háčkování, vyšívání atd. 

Za komisi RNDr. Eva Sedláková 

Předmětová komise matematiky a informatiky 

V letošním školním roce jsme se opět zúčastnili soutěže Bobřík informatiky. Žáci 

4. – 9. ročníku v hodině informatiky nebo matematiky řešili logické úkoly. Úspěšní řešitelé 

obdrželi diplom a drobnou odměnu. Celou soutěž koordinovala paní učitelka Vaňková. 

Několik žáků 8. ročníku se zúčastnilo Logické olympiády. 

V lednu uspořádala paní učitelka Tesařová školní kolo fyzikální soutěže Postav most. Nej-

lepší stavitelé postoupili do okresního kola, které proběhne v únoru v Letovicích. 

Pod vedením vyučujících matematiky probíhá školní kolo matematické olympiády pro 

6. - 8. ročník. Žáci 5. ročníku se zúčastnili okresního kola. Bohužel v kategorii 9. ročník jsme 

neměli žádného zástupce. Žáci napsali školní kolo Pythagoriády pro 5. – 8. ročník. Úspěšní 

řešitelé budou školu reprezentovat v březnu v okresním kole v Boskovicích. O výsledcích 

všech soutěží Vás budeme informovat. 

Předmětová komise připravuje na duben projektový den, který představí matematiku 

trošku jinak. Téma je tajné, ale žáci se mají na co těšit. 

Za komisi Mgr. Lýdie Štěpánková 

Projektový den 2. stupně 

Královna Viktorie a zrození krále detektivek  

Dne 7. listopadu 2019 proběhl na druhém stupni projektový den, který připravili vyučující 

anglického jazyka. Žáci se věnovali životním osudům dvou významných osobností – anglické 

královně Viktorii (1819 – 1901) a spisovateli Siru Arthuru Conanu Doylovi (1859 – 1930). 

Během celého dne pilně pracovali a zodpovědně plnili tyto zadané úkoly: 

1. Vytvořte strom života královny Viktorie (minimální formát A3). 

2. Nakreslete portrét královny Viktorie (minimální formát A4). 

3. Zjistěte všechny dostupné informace o životě a době královny Viktorie (viktoriánské období 

– vynálezy, objevy, literatura) - prezentace na PC. 

4. Do mapy světa vyznačte barevně všechny britské kolonie z období vlády královny Viktorie 

(mapu nakreslí žáci na minimální formát A3). 

5. Zjistěte základní informace o životě a díle spisovatele Sira Arthura Conana Doyla – zaměřte 

se na postavu Sherlocka Holmese (využijte filmové ukázky z adaptací jeho knížek – název 

filmu + režisér) -  prezentace na PC.  

6. Vytvořte plakát „Vizitka Sherlocka Holmese“ (minimální formát A3), který bude obsahovat:      

- mapu Londýna – zakreslete řeku Temži, 5 základních památek Londýna, Baker Street 221b 

- zakreslete do plakátu minimálně 3 věci (symboly), které jsou typické pro S. Holmese 

- nejlepšího přítele S. Holmese a jeho největšího nepřítele.  

Zpracování i prezentace tohoto úkolu bude v ANGLIČTINĚ!!! 
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7. Vytvořte pro spolužáky, kterým budete odpoledne prezentovat - 2 úkoly v češtině + 1 úkol 

v angličtině (kvízy, křížovky – minimálně 10 hesel) - logické nebo detektivní úkoly.  

8. Módní přehlídka – každá třída zvolí 2 modely, které předvedou postavy z knížek spisovatele 

Sira Arthura Conana Doyla (např. Sherlock Holmes, Dr. Watson), popř. královna Viktorie. 

Inspirujte se i současným filmovým zpracováním Doylových knížek. 

 

Výstup: 

- 4 informační plakáty, budou označeny – autoři + třída  

- prezentace na PC (2x) 

- módní přehlídka (2 modely za třídu) 

 

Nejdříve jsme na chodbách školy potkávali královny Viktorie, doktory Watsony a velmi 

zajímavé Sherlocky Holmese. Pro splnění úkolů byla využita nejen počítačová učebna, ale i 

tablety ve třídách. Každá skupina chtěla předvést tu nejlepší prezentaci, pochlubit se nejkrás-

nější mapou Londýna a namalovat nejúžasnější portréty královny Viktorie a Sherlocka Hol-

mese. A co teprve strom života anglické panovnice! Pozadu nezůstali ani ti, kteří připravovali 

důmyslné hádanky, kvízy a křížovky pro své spolužáky. A nad mapou světa se mnozí pěkně 

zapotili! 

A jak vše dopadlo? Výborně! Prezentace se vydařily, vypracovaná díla byla odevzdána 

(byla připravena hojně navštěvovaná výstava v 1. patře) a na závěr přišlo vyvrcholení dne – 

módní přehlídka! Školou zní hudba a majestátně kráčí královny se svým doprovodem, slo-

vutní detektivové a věhlasní lékaři. Odměnou je všem potlesk diváků. Všichni odcházeli 

domů unavení, ale spokojení. Nikdo práci neodbyl, dozvěděli se spoustu zajímavých věcí a 

hodně se nasmáli. 

Poděkování patří všem, žákům i vyučujícím.  

Za vyučující AJ Mgr. Ludmila Zemánková 
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LiStOVáNí na základní škole  

V úterý 5. listopadu na naši školu zavítal program LiStOVáNí, jehož zakladatelem je po-

pulární herec a v současné době také propagátor kvalitních restaurací Lukáš Hejlík. 

Tento projekt již běží více než 15 let, získal záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělo-

výchovy jako forma podpory čtenářství.  Projekt je určen jak dětem, tak dospělým, nabízí přes 

75 knižních titulů a ročně se odehraje téměř 300 představení v různých městech i prostorách, 

z toho je obvykle 10 premiér. Je to vlastně forma scénického čtení, kdy během necelé hodiny 

odvyprávějí dva nebo tři herci za doprovodu hudby a využití kostýmů a rekvizit divákům 

obsahy zajímavých, aktuálních knih. Každý z herců představuje samozřejmě několik literár-

ních postav.  

„LiStOVáNí tak výborně podporuje čtenářství jako takové. Svou živou akční formou do-

kazuje především dnešní mladé generaci, že dnes, kdy je možné skoro všechno, pořád ještě 

není kniha pasé,“ uvádí se na webových stránkách projektu. 

Kromě Lukáše Hejlíka k nám přijela Petra Bučková, herečka hrající v současné době 

v Praze v divadle Na zábradlí, a Alan Novotný, kterého bychom mohli vidět v mnoha před-

staveních Městského divadla Brno. Všichni účinkovali ve třech představeních, která jsme si 

objednali. Nejmladším žákům byla určena kniha Petry Soukupové Bertík a čmuchadlo, pro 

4. - 6. ročník to byla kniha Petry Braunové Ztraceni v čase, zbývající ročníky pak viděly Život 

k sežrání francouzského autora Mikäela Olliviera. Všechny tituly jsou velmi zábavné, ale zá-

roveň vždy řeší nějaký aktuální problém. Jedná se opravdu o velice kvalitní literaturu. 

Vzhledem k tomu, že projekt už u nás dvakrát byl, nepřekvapily nás pochvalné reakce 

žáků. Věříme, že se jim tato forma představení nejen líbila, ale že jim také ukázala, jak by 

mohli vyplnit volný čas, třeba o vánočních prázdninách. Do školní knihovny byly zakoupeny 

všechny prezentované knihy, žáci sami měli také možnost si knihy zakoupit a nechat si je od 

herců podepsat.  

Věříme, že LiStOVáNí bude i nadále nacházet inspirativní knihy, a těšíme se na další se-

tkávání s tímto projektem. 

Mgr. Simona Kyánková 
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Aktivity Školního poradenského pracoviště (ŠPP): 

Školní poradenské pracoviště během podzimu nezahálelo. Rádi bychom Vás informovali 

o aktivitách jeho členek. Jde spíše o jejich přehled, podrobněji se o nich dočtete v dalších 

příspěvcích Zpravodaje. 

Školní psycholožka: mezi pravidelně se opakující činnosti, při kterých spolupracovala zejména s vý-

chovnou poradkyní, patřily tyto:  

- organizovala „adapťáky“ ve dnech 9., 11. a 16. 9. 2019 ve spolupráci s třídními učiteli a asistenty 

pedagoga. Akce se celkem zúčastnilo 76 žáků. Všichni žáci absolvovali dopolední seznamovací 

a stmelovací hry v lysické oboře a odpolední program v lanovém centru PROUD Brno. Dále 

každá z těchto tříd podstoupila noční stezku odvahy a přespala ve škole 

- koordinovala individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory. V letošním září to 

bylo 45 IVP a 2 PLPP v běžných třídách, 5 IVP ve speciálních třídách. Tento počet byl způsoben 

novelou vyhlášky, podle které musí mít IVP každý žák, který navštěvuje dyslektický kroužek 

nebo předmět speciálně pedagogické péče 

- zadala testy kariérového poradenství 50 žákům 9. ročníku. Žáci si napsali ve dnech 14. 10. a 21. 

10. intelektové testy, menší testy průběžně v HTU. Konzultace výsledků testů se žákem a rodi-

čem proběhly ve dnech 12. 11., 18. 11., 20. 11., 21. 11. a 27. 11. a zúčastnilo se jich 48 přihláše-

ných. Žákům byl doporučen podle výsledků testů a profilu směr vzdělávání, konkrétní obor a 

byly s nimi probrány příslušné školy v regionu 

- během září a října provedla u 36 žáků 1. ročníku Test rizika poruch čtení a psaní. Rodičům poslala 

zprávy s výsledky testu, doporučeními k procvičování slabších oblastí dětí (zrakové, sluchové 

vnímání, pozornost, grafomotorika atd.). Závěry probrala i s třídními učitelkami. U 5 žáků na-

vrhla od 2. pololetí návštěvu procvičovací skupinky PASTELKA zaměřenou převážně na pro-

cvičování grafomotoriky 

- účastnila se zasedání školního parlamentu a pomáhala s přípravou jeho akcí  

- zadala sociometrický dotazník B4 a B3 na vztahy ve třídě ve třídách od 2. do 9. ročníku. Vyhod-

notila dotazníky a průběžně v HTU informovala jednotlivé třídy o výsledcích, probrala je po-

drobněji s třídními učiteli 

Výchovná poradkyně: k její náplni práce patří zejména veškeré organizační záležitosti okolo přijí-

macího řízení žáků 9. ročníku. Kromě toho se zabývala těmito aktivitami: 

- podílela se na přípravě a organizaci „adapťáků“ 

- koordinovala a evidovala individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory, vedla veš-

kerou dokumentaci 

- v průběhu září a října se zúčastnila několika schůzek s rodiči a výchovných komisí. Cílem byla 

prevence sociálně patologických jevů a zkvalitnění vzdělávání u žáků s podpůrnými opatřeními 

- koncem října předala žákům 9. ročníku na společné schůzce informace o průběhu přijímacího 

řízení, přihláškách, Zápisových lístcích a Atlasy školství. Dále uspořádala dne 12. 11. burzu 

středních škol pro žáky 8. a 9. ročníku. Koordinovala prezentaci Masarykovy střední školy  

Letovice pro žáky 9. ročníku, která proběhla 9. 12. v naší škole pro lepší informovanost žáků 

- průběžně organizovala akce školního parlamentu: Halloweenský den 1. 11., Mikulášský den 

5. 12., turnaj ve vybíjené 13. 12. a program k vyhlášení výsledků vybíjené a výzdoby tříd 20. 12. 

Navštívila společně s vybranými zástupci dne 27. 11. Krajské setkání školních parlamentů 

v Brně 

Školní metodička prevence: zajišťuje pro naši školu veškeré preventivní programy. Promýšlí jejich 

koncepci a předložila ji ve školním preventivním programu. Během podzimu se jednalo o tyto akce: 

- podílela se na „adapťáku“ 6. B 

- zajistila objednávku divadel pro 1. i 2. stupeň 

- domluvila dne 14. 10. preventivní program pro dívky 7. ročníku v oblasti sexuální výchovy od 

MP Education na téma Čas proměn  

- zorganizovala dne 5. 11. program Listování Lukáše Hejlíka  

- podílela se na přípravě historicko-literární exkurze 9. ročníku 13. - 14. 11. 
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- koordinovala okresní kolo soutěže Bible a my s P. Mgr. Michalem Cvingráfem, které proběhlo 

28. listopadu 

- zorganizovala dne 3. 12. seminář pro třídní učitele o náplni třídnických hodin 

- koordinovala systematické preventivní programy, které ve škole pravidelně pořádá o. p. s. Po-

dané ruce. Díky tomu postupně všechny ročníky ve škole projdou tématy z oblasti primární pre-

vence. Tentokrát programy proběhnou během ledna a února 

Školní poradenské pracoviště 

Testy k volbě povolání 

Testy kariérového poradenství si v letošním roce napsalo 50 žáků 9. ročníku z celkového 

počtu 83 žáků. Několik dalších děti volbu povolání řešilo přímo v pedagogicko-psycholo-

gické poradně kvůli možnosti časového zvýhodnění u přijímacích zkoušek. Ke konzultaci se 

dostavilo 46 žáků i s rodičem nebo oběma rodiči, u jedné nemocné žákyně přišel pouze rodič. 

Se dvěma žáky, kteří byli nemocní, bude konzultace řešena dodatečně. Vyskytlo se ještě ně-

kolik žáků, kteří nejsou přímo vyhranění, určitou představu o volbě střední školy už však mají 

všichni. Řada žáků je již také přihlášena na přípravné kurzy středních škol. 

Čtyři žákyně zvažovaly obor s talentovou zkouškou. Nadále přetrvává zájem o obor Bez-

pečnostně právní činnost na SŠ André Citroëna Boskovice. 

Novinkou v systému státních maturit je zvažované zrušení povinné státní maturity z mate-

matiky tak, aby si žáci mohli vybrat buď matematiku, nebo cizí jazyk. Rovněž se rozšiřují 

maturitní L-obory jako určitá jistota, neboť umožňují studentům dodělat si výuční list. Místo 

dvouletých nástaveb s vysokou neúspěšností u státních maturit se vyplatí po absolvování 

učebního oboru začít od začátku studovat příslušný čtyřletý maturitní obor s tím, že je stu-

dentům uznán první ročník. Podmínky státních maturit a nástaveb se neustále mění. 

Přeji všem žákům hodně štěstí u přijímacích zkoušek, aby si vybrali nejlépe odpovídající 

školu s jasnou představou, co je čeká během studia i později v daném povolání. 

Adaptační dny v 6. ročníku 

Nastalo září a s ním jako obvykle adapťáky šestých tříd sloužící ke stmelení nové třídy. 

Jak letos probíhaly? 6. A se adaptovala i s třídní učitelkou Dagmar Zárubovou 9. září a od-

nesla to nejhůře s počasím. Dopolední program se musel kvůli dešti uskutečnit ve škole. Pak 

se jako mávnutím kouzelného proutku vyčasilo a v lanovém centru PROUD šplhali žáci bez 

sebemenších problémů za sucha. Byli šikovní lezci a zaskákali si i ze sloupu na hrazdu. Špe-

káčky si pro jistotu grilovali v altánu, což se jim líbilo, neboť přitom měli také čas hrát vybí-

jenou. Na stezku odvahy se vydali do temných chodeb lysické školy za asistence strašidel - 

deváťáků. 

Podle podobného scénáře, pouze za letních teplot se sluníčkem proběhl 11. září adapťák 

6. C s třídním učitelem Jiřím Kůrou, který si také zašplhal v lanovém centru. Děti si tentokrát 

opekly špekáčky na ohni a stezku odvahy podstoupily v lysické oboře za svitu měsíce. 

Adapťák 6. B se uskutečnil 16. září s třídní učitelkou Simonou Kyánkovou. Tato třída měla 

místo vymýšlení pravidel chování více her v oboře, pomáhal s nimi také host Šimon, kterého 

si žáci rychle oblíbili. U ohně se vyprávěl strašidelný příběh a na stezce odvahy v oboře děti 

narazily na spoustu zvířat - převlečených učitelů. 

Všech tří programů se účastnili také asistenti pedagoga. Všechny tři třídy přespaly ve škole. 

Ráno šly děti po snídani rovnou na vyučování. Děkujeme maminkám za výborné buchty a 

bábovky. Také děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě adapťáků. Akce se vydařily a 

těšíme se zase za rok! Šesťákům přejeme úspěšný start, a aby se jim v lysické škole líbilo.  
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Z historie adapťáků: 

 

Poprvé se na lysické škole uskutečnily adapťáky 

v roce 2008 - od té doby již pak každý rok. Nejdelší 

adapťáky byly v roce 2010, trvaly celý víkend, pro-

běhly v lanovém centru Baldovec a byly financo-

vány z dotačního programu MŠMT. Od roku 2011 

jezdíme do lanového centra PROUD v Brně a jsme 

s ním velmi spokojeni. Toho roku se také poprvé při 

adapťáku spalo ve škole a jedna třída si dokonce vy-

tvořila vlastní vlajku. Roku 2012 si třída adapťák zo-

pakovala alespoň jako denní program ještě i v 7. roč-

níku. Roku 2013 byl poprvé program v lanovém cen-

tru přeložen kvůli počasí, což šlo zařídit, protože 

třída nespala ve škole. Roku 2016 si jedna třída od-

ložila spaní ve škole až do 7. ročníku. Roku 2017 se 

adapťáku zúčastnila i třída ST2. Dosud se při progra-

mech v lanovém centru nikdo nezranil a na stezce 

odvahy nikdo neztratil. Doufáme, že tomu tak bude i 

nadále.  

Mgr. Hana Niedobová, školní psycholožka 

Volba povolání – přijímací řízení 

V lednu byli žáci 9. ročníků v třídnických hodinách informováni o způsobu vyplňování 

„Přihlášek na střední školy“. Každý žák obdrží ve škole koncem ledna nebo začátkem února 

dvě přihlášky do prvního kola přijímacího řízení. Na nich bude potvrzen prospěch z posled-

ních dvou ročníků. Zákonný zástupce vyplní přední stránku přihlášky. Obě dvě přihlášky 

musí být vyplněny stejně, tzn. pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy 

shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy. Na přihlášce se uvádí pouze jeden zákonný 

zástupce (ten, který je uveden na Zápisovém lístku). Pro přijetí na některé obory je nutné 

lékařské potvrzení, za které se platí. K lékaři choďte pouze s vyplněnými přihláškami. Bez 

uvedení škol a studijních oborů vám lékař přihlášky nepotvrdí. Je nutné sledovat internetové 

stránky středních škol, kde naleznete přesné informace o přijímacím řízení. K přihláškám je 

dobré přidat diplomy ze soutěží a žáci s podpůrnými opatřeními doplní přihlášky vyjádřením 

školského poradenského zařízení. Přihlášky je nutné odevzdat ve střední škole do konce února 

buď osobně ve střední škole, nebo doporučeným dopisem. 

Žáci hlásící se na maturitní obory budou psát jednotné testy. MŠMT stanovilo ve školním 

roce 2019/2020 konání jednotné zkoušky v následujících termínech: 

ŘÁDNÝ TERMÍN: 

a) obory šestiletých a osmiletých gymnázií:  1. termín 16. dubna 2020, 

 2. termín 17. dubna 2020, 

b) čtyřleté obory vzdělávání: 1. termín 14. dubna 2020, 2. termín 15. dubna 2020; 

Celostátně stanovené termíny pro jednotnou zkoušku (testy) se v přihlášce ke studiu neuvádí. 

NÁHRADNÍ TERMÍN pro všechny uvedené obory: 

1. termín 13. května 2020, 2. termín 14. května 2020.  
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Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole min. dva 

termíny, a to v období od 12. dubna do 28. dubna pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, 

v období od 22. dubna do 30. dubna pro ostatní obory vzdělání. 

Na třídních schůzkách obdrželi zákonní zástupci žáků Zápisové lístky. Ty je nutné řádně 

uschovat. Zápisový lístek se odevzdá po přijetí Vašeho dítěte na střední škole a potvrzuje se 

jím, že žák na zvolenou školu nastoupí. Lze jej vzít zpět pouze za předpokladu, že se žák 

dostal na jinou školu na odvolání. Vždy je dobré podat odvolání, protože téměř všichni se 

hlásí na dvě školy.  

V současné době je nutné, aby se žáci svědomitě připravovali na zkoušky. Přejeme všem, 

aby se každý dostal na školu, kterou si vybral.  

Mgr. Lea Máslová, výchovná poradkyně 

Školní družina 

V tomto školním roce pracují na škole čtyři oddělení ŠD. Ranní provoz 6.45 – 7.45 hod. 

mohou využívat všichni žáci prvního stupně. Odpolední provoz 11.20 – 16.00 hod. navštěvuje 

120 přihlášených žáků.  

Poplatek za školní družinu je stanoven na 100,- Kč za žáka na měsíc. U jedenácti žáků je 

poplatek snížen na 100,- Kč na pololetí. Veškeré tyto finanční prostředky jsou využity k ná-

kupu her, hraček, sportovního vybavení, dětských knih, pracovního i výtvarného materiálu a 

pomůcek do školní družiny – podle zájmů žáků, kteří navštěvují toto zařízení. Díky tomu se 

daří v družině vytvořit podnětné různorodé příjemné prostředí, ve kterém si každé dítě najde 

prostor pro činnosti, které ho baví nejvíce. Letos například přibyla dětská kuchyňka s vyba-

vením, kreslicí tabule, nové dřevěné stavebnice a deskové hry, dětský koutek se skluzavkou 

byl doplněn o další plastové míčky. Do sportovní třídy byly zakoupeny florbalové hokejky a 

míče. Třída čtvrtého oddělení byla vybavena novým nábytkem. 

Mimo připravené a plánované činnosti každého oddělení mohou zájemci ze strany dětí 

každý týden navštěvovat kroužek ručních prací, aktivity s iPady, které připravuje paní uči-

telka Koláčková, případně sportovní utkání ve vybíjené, florbalu a kopané. 

Pravidelně pořádáme besedy se zajímavými lidmi z našeho okolí. Svoji práci nám přišli 

představit např. místní dobrovolní hasiči, paní knihovnice Libichová a pracovníci ZEASu 

Lysice. Spolu s vedoucím mysliveckého kroužku panem Šmétkou jsme připravili několik be-

sed a vycházek do okolí školy, zaměřených na myslivost a ochranu přírody obecně. V listo-

padu jsme ve školní družině přivítali děti z místní MŠ a také autorku dětských knih paní Lucii 

Hlavinkovou. 

Na listopad jsme připravili celodružinový projekt nazvaný ,,Papír“. Naším cílem bylo 

umožnit žákům blíže poznat tento zdánlivě běžný materiál a jeho vlastnosti. Podařilo se nám 

vytvořit vzorník z padesáti druhů papíru. Zvolené náměty vyžadovaly různé pracovní tech-

niky – skládání, překládání, stříhání, vystřihování, lepení, trhání, slepování, ohýbání, mačkání 

a vyrážení raznicemi. Během tohoto projektu vznikla spousta zdařilých prací, kterými jsme 

vyzdobili všechny třídy ŠD. Ocenění se nám dostalo ze strany školního parlamentu, který 

školní družině udělil diplom za nejkrásnější vánoční výzdobu. 

Kolektiv ŠD 
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Školní klub  

Kroužek deskových her 

I v tomto školním roce pokračuje činnost kroužku deskových her, který je díky projektu 

ESF „Šablony“ bezplatný. Letos navštěvuje kroužek 16 žáků 1. stupně. Snahou je podporovat 

u dětí smysl pro spolupráci, rozvoj logického a strategického myšlení, vést děti k dodržování 

pravidel a naučit je základy klasických her – šachy, dáma, domino… Zároveň však respektu-

jeme to, že kroužek je především volnočasovou zájmovou aktivitou dětí, a proto mají účast-

níci podle svého zájmu na výběr i z novějších typů her, jako je např. Hra o med, Blokus, Želví 

závody. Velké oblibě se těší možnost přinést si oblíbenou hru z družiny nebo vlastní hru 

z domu a potom s ní seznámit ostatní spolužáky nebo je přímo vyzvat jako soupeře při hře.  

Činnost kroužku bude pokračovat i ve druhém pololetí, těšíme se na další herní novinky, 

se kterými se chceme seznámit.  

Klub ruského jazyka 

V letošním školním roce je 6 dětí zapojeno do Klubu ruského jazyka, jehož činnost spadá 

do projektu Šablony, a proto je pro žáky naší školy zdarma. Hned v úvodu chci ocenit zájem 

a snahu dětí, které v kroužku pracují. I když se jedná o volnočasovou aktivitu, žáci se na 

kroužek připravují a můžu říct, že se postupně dostavují i výsledky, které jsou pro nás všechny 

tou nejlepší odměnou. V prvním pololetí jsme se zaměřili především na zvládnutí čtení a psaní 

jednotlivých písmen a znaků azbuky, nacvičovali jsme výslovnost hlásek. Umíme pozdravit 

a rozloučit se, poprosit, poděkovat. Také už zvládáme základní jednoduchou konverzaci na 

téma „Moje rodina“, napočítáme do 20, rusky pojmenujeme věci a osoby z našeho okolí. Ve 

druhém pololetí využijeme základní znalosti tištěné azbuky a budeme se pokoušet o zvládnutí 

čtení slov a vět, budeme pokračovat v rozšiřování slovní zásoby tematicky zaměřené zejména 

na obec, ve které žijeme a chodíme do školy, na školu, naše zájmy a koníčky, zvyky a svátky, 

které u nás a v rusky mluvících zemích slavíme. Věřím, že účastníci klubu ve své pracovitosti 

vytrvají a znalosti nabyté v kroužku budou dále rozvíjet a v budoucnu je prakticky využijí. 

Mgr. Andrea Musilová, vedoucí kroužků 

Školní parlament 

Zvolení zástupci ze 4. – 9. ročníků se schází 1x měsíčně, před naplánovanými akcemi i 

častěji. Předsedkyní parlamentu se v letošním školním roce stala Petra Šínová. Na schůzích 

se řeší všechny podněty, s kterými přicházejí zástupci ze tříd. Parlament na škole pomáhá 

zlepšovat vybavení školy a jejího okolí, prostředí i vztahy mezi žáky a učiteli. Členové par-

lamentu se snaží zpříjemnit pobyt ve škole nejrůznějšími akcemi. V letošním školním roce se 

již uskutečnily tematické dny (Halloween, Mikulášský den) a na přání žáků proběhl vánoční 

turnaj ve vybíjené. Členové se postarali o ozdobení vánočního stromku před školou. Vyhlásili 

také soutěž o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu. Sami si veškeré akce organizují, připravují 

plakáty, diplomy a odměny z přidělených peněz. 

Žáci jsou zapojeni do charitativních akcí. Už několik let podporují afrického chlapce ve 

studiu. O jeho životě se dozvídají z jeho dopisů, na které mu odpovídají. Letos se nově zapojili 

do akce „Sněhuláci pro Afriku“. V průběhu tří vyhlášených dnů se na celém území ČR budou 

stavět sněhuláci. Za uhrazené startovné získají děti v Gambii kola. Na tuto akci se těší a dou-

fají, že napadne sníh. Nějakou tu odměnu může získat také naše škola.   

Na podzim se zvolení parlamenťáci zúčastnili Krajského setkání školních parlamentů zá-

kladních a středních škol v Brně. Zjistili jsme, že v parlamentu řešíme podobné problémy a 

zabýváme se stejnými projekty. Nějaké ty zkušenosti jsme přece jen načerpali.  
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Zapojili jsme se také do soutěže „Vánoční turnaj ve vybíjené“. Členové školního parla-

mentu uspořádali pro žáky z 2. stupně turnaj ve vybíjené. Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií 

– kluci ze 6. – 7. ročníku a z 8. – 9. ročníku a děvčata ze 6. – 7. ročníku a z 8. – 9. ročníku. 

Turnaj se konal v pátek 13. prosince a finále bylo dohráno 20. prosince. Zakončeno bylo exhi-

bičním utkáním učitelů s nejlepšími hráči. 

V kategorii 6. – 7. tříd si nejlépe vedli chlapci ze 7. C a dívky ze 7. A.  

Vyhlašovali se také nejlepší hráči, které vybírali členové parlamentu s učiteli tělesné výchovy. 

1. Ondřej Jašek   1. Natálie Malichová 

2. Jan Růžička   2. Aneta Opluštilová 

3.  Vladislav Němec  3. Nikol Michalíková a Dominika Švábová 

V kategorii 8. – 9. tříd zvítězili chlapci z 8. A a dívky z 8. B. 

Nejlepší hráči: 

1. Jakub Kazda   1. Hana Nečasová 

2. Dominik Jakubec  2. Petra Šínová 

3. Dušan Jakubec  3. Anna Straková 

Výkony mnoha hráčů byly obdivuhodné bez ohledu na věk. Zápasy byly vyrovnané, hrálo 

se s chutí. Žáci ze tříd své hráče povzbuzovali, někteří přišli s transparenty, někteří s bubínky. 

Mnoho žáků povzbuzovalo při hře své třídní učitele. 

Diplomy pro třídy a jednotlivce vytvořila Denisa Horáková. Slavnostní vyhlášení si při-

pravily Petra Šínová a Hana Zimulová. 

Mgr. Lea Máslová 

 

Okresní kolo soutěže Bible a my 

Na naší škole proběhlo 28. listopadu 2019 okresní kolo 27. ročníku soutěže Bible a my. 

Tuto soutěž vyhlašuje Základní škola Marušky Kudeříkové Strážnice, soutěž je stejně jako 

jiné školní soutěže a olympiády zaštítěna MŠMT a jejím úkolem je podnítit zájem dětí o Bibli 

a historii spojenou s křesťanstvím.  

Okresnímu kolu předcházela školní kola. V Lysicích se pod vedením pana faráře a paní 

katechetky J. Komprdové připravovali žáci k soutěži ve třech kategoriích (od 4. do 9. třídy), 

z nichž pak po napsání testů školního kola do okresního kola postoupili vždy 3 žáci s nejlep-

šími výsledky.   
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V okresním kole se sešlo 45 soutěžících ze základních škol Lysice, Kunštát, Boskovice, 

Drnovice, Rájec – Jestřebí, Ráječko, Doubravice, Blansko a víceletých gymnázií Boskovice 

a Blansko, celkem tedy z 10 škol.  Je vidět, že se povědomí o této soutěži šíří, čemuž jsme 

samozřejmě rádi, zejména v době, kdy není mnoho dětí, které chtějí dělat něco navíc a uka-

zovat, že něco umí.  

Samotná soutěž sestává ze znalostního testu, kde během 30 minut musí soutěžící prokázat 

velmi dobré znalosti nejen bible, ale i historie. Do finále pak v každé kategorii postoupí jen 

6 soutěžících s nejlepším bodovým ziskem z testu. Zde už musí každý projevit kromě znalostí 

i pohotovost a schopnost orientovat se a pracovat s biblickým atlasem a biblí. Výkony soutě-

žících hodnotí porota složená z učitelů nebo katechetů účastnících se škol, předsedou poroty 

byl stejně jako v předcházejících ročnících lysický pan farář Michal Cvingráf. Finálové kolo 

rozhodlo o jednom postupujícím v každé kategorii do ústředního kola soutěže, které se usku-

teční 20. března 2020 na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olo-

mouci.  

Všichni soutěžící dostali malou sladkou odměnu, finalisté drobné dárky a vítězové pak 

diplomy a knihy. Odměny za soutěž sponzoroval pan farář Cvingráf. Velké podpory se nám 

letos dostalo z města Blanska, odkud přijel, aby soutěž i samotné soutěžící podpořil, pan mís-

tostarosta František Hasoň a přivezl s sebou pro všechny soutěžící upomínkové předměty.  

Výsledková listina: 

I. kategorie (4. – 5. ročník) 

1. místo Markéta Mojžíšková  ZŠ Ráječko 

2. místo Matěj Šafář  ZŠ a MŠ Kunštát 

3. místo Tadeáš Kuběna ZŠ Ráječko 

II. kategorie (6. – 7. ročník) 

1. místo Klára Mojžíšková  Gymnázium Blansko 

2. místo Magdalena Lepková ZŠ a MŠ Kunštát 

3. místo Lucie Kratochvílová Gymnázium Blansko 

III. kategorie (8. – 9. ročník) 

1. místo Adéla Gottwaldová Gymnázium Blansko 

2. místo Berenika Lepková Gymnázium Boskovice 

3. místo Anna Sedláčková ZŠ E. Beneše Lysice 

IV. kategorie (střední školy) 

1. místo Alžběta Lepková Gymnázium Boskovice 

2. místo Kryštof Kintr  Gymnázium Boskovice 

3. místo  Anna Dočekalová Gymnázium Boskovice 

 

Všem soutěžícím děkuji za účast, panu faráři, paním katechetkám i učitelkám děkuji za 

přípravu žáků i za pomoc při organizaci okresního kola. Postupujícím žákům blahopřeji a 

přeji hodně štěstí v ústředním kole. 

Mgr. Simona Kyánková, okresní koordinátor soutěže 
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Lyžařský výcvikový kurz 7. ročníku 

Od 12. do 17. 1. se konal lyžařský výcvikový kurz. Kurz byl vypsán pro žáky sedmého 

ročníku a zúčastnilo se 44 dětí. Z řad učitelů se na výcviku podíleli Eva Požárová, Martina 

Všianská, Jiří Hajdamach a Stanislav Sedláček.  

Jako každý rok jsme jeli do Velkých Karlovic v Beskydech. Sněhové podmínky byly do-

stačující, a tak výcvik probíhal celý týden. Od pondělí do pátku žáci absolvovali dopolední a 

odpolední výcvik, s výjimkou středy, kdy jsme zařadili odpočinkové odpoledne a vydali se 

na pěší túru na Soláň. Závěrečný den před odjezdem se pak pro žáky organizovala soutěž ve 

slalomu. Výsledky jsou vypsány níže: 

 

Dívky: 1. Jílková Kristýna (7.A)  Chlapci:  1. Ján Kollár (7.B) 

2. Procházková Natálie (7.A) 2. Holcner Jakub (7.B) 

3. Stejskalová Barbora (7.A) 3. Růžička Jan (7.A) 

Mgr. Jiří Hajdamach, vedoucí kurzu 

 

 

 

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků  

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční ve středu 25. března 2020 

v budově Základní školy Edvarda Beneše Lysice v přízemí ve třídě 2. A. Zahájena bude 

v 16:30 hod. Rodiče budou seznámeni nejen s organizací zápisu, ale budou informováni i o 

organizaci a způsobu výuky na naší škole, též budou mít možnost prohlédnout si školu. Na 

schůzce zapíší své dítě do časového harmonogramu zápisu.  

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/21 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 na naší škole proběhne ve středu 15. dubna 2020. 

Pokud se zákonný zástupce nezúčastnil informační schůzky a nezapsal dítě do časového har-

monogramu zápisu, prosím, aby tak učinil po 25. březnu na tel čísle 516 472 215.  Nezapo-

meňte donést k zápisu rodný list dítěte. 
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Sněhuláci pro Afriku 

Od 8. 2. bude v knihovně městyse Lysice probíhat výstava s názvem Sněhuláci pro Afriku. 

Dobrovolné vstupné na tuto výstavu bude zasláno na účet organizátorů a bude použito na 

přepravu jízdních kol získaných při jiné charitativní akci. Tato kola usnadní africkým dětem 

cestu do školy. Více informací najdete na www.snehulaciproafriku.cz. 

Každý žák naší školy může do 3. 2. 2020 přinést svého sněhuláka vyrobeného z libovol-

ného materiálu. Lysická veřejnost hlasováním rozhodne o nejhezčím sněhulákovi.  

Denisa Horáková, místopředsedkyně Žákovského parlamentu školy 

 

Literárně-historická exkurze Praha – Lidice – Terezín 

V letošním roce se měla již po sedmnácté ve dnech 14. – 15. listopadu 2019 uskutečnit 

dvoudenní literárně-historická exkurze 9. ročníku do Lidic, Terezína a Prahy. Z plánovaného 

programu jsme bohužel uskutečnili jen návštěvu muzea a pietního místa v Lidicích. Během 

cesty do Terezína došlo totiž k vážné tragické nehodě, při níž zahynula dlouholetá organizá-

torka této exkurze, paní učitelka Martina Čumová. Z celkového počtu 46 žáků bylo ošetřeno 

10 žáků a paní učitelka Martina Všianská s lehkými zraněními. Náhradní dopravu zpět do 

Lysic zajistil pan Pavel Parfus. 

Dosud jsme se s touto tragédií zcela nevyrovnali, a proto není ani budoucnost této dlouho-

dobé a oblíbené akce jistá. Děkujeme rodičům i samotným žákům za velkou podporu v těž-

kých chvílích. 

Mgr. Simona Kyánková, organizátor exkurze 

 

  

http://www.snehulaciproafriku.cz/
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Víte, že 

 na webu školy máme odkaz na ztráty a nálezy, neboť se za poslední tři týdny ve škole 

našlo několik cenných předmětů (mobilní telefony, flash disky, peníze)? 

 ve škole sbíráme sušenou pomerančovou a citronovou kůru?  

 proběhnou další preventivní programy společnosti Podané ruce?  

 obě čtvrté třídy se zúčastní besedy se spisovatelkou Klárou Smolíkovou?   

 třeťáci pojedou na ekoprogram do Lipky – Rozmarýnku?     

 7. a 14. 2. proběhne na 1. stupni turnaj ve florbalu?  

 v dubnu v rámci akce ke Dni Země uklidíme okolí školy?  

 na 30. 4. je plánován další Projektový den?  

 22. 5. od 7:50 do 12:10 Vás ve škole rádi uvítáme na Dni otevřených dveří?   

 

Vážení rodiče,  

na závěr mi dovolte ještě jednu prosbu. Máme zájem zlepšit společné prostory naší školy. 

Už se objevilo několik plánů a představ. Prvním, možná nejjednodušším krokem, by bylo 

obohatit počet pokojových rostlin ve společných prostorách školy. Ráda bych Vás touto ces-

tou požádala o spolupráci. Pokud máte doma pokojové rostliny, které už svou velikostí doma 

překážejí a je Vám líto je zlikvidovat, nebo by Vám udělalo radost, kdyby se o Vaše rostliny 

postaral někdo jiný, komu to prostor umožňuje, věnujte je prosím škole.  

Máte-li doma takové rostliny a přenechali byste je škole, můžete je v době provozu školy 

přivézt a uložit za vchodovými dveřmi. Kdybyste nemohli přivézt rostlinu osobně, je možné 

kontaktovat vedení školy a my se o převoz postaráme.  

Děkuji za spolupráci 

Mgr. Pavla Nesnídalová, ředitelka školy 
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