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Vážení rodiče, milí žáci,  
 
 
 

dostává se Vám do rukou první číslo 
informačního časopisu ze Základní školy 
Brno, Arménská 21, p.o., který pro Vás 
chceme čtvrtletně připravovat. Tímto 
způsobem bychom Vás chtěli lépe 
informovat o činnosti ZŠ, o našich 
plánech, o úspěších žáků a o tom, co se 
nám povedlo či nepovedlo, kam 
směřujeme.  
Na zářijovém setkání s Vámi ve školní 
jídelně jsem představil svou koncepci 
rozvoje školy, kterou jsem postavil na 
třech pilířích – kvalitní, bezpečná a 
otevřená (více článek v zářijovém čísle 
Naše Bohunice). Samozřejmostí je péče 
o zvelebování školy.  
A co se událo za první čtvrtletí? O 
činnosti a důležitých akcích a úspěších 
našich žáků se dozvíte níže, ale jen 
namátkou – dokončuje se nová hovorna, 
abyste v případě potřeby komunikace 
s učiteli nemuseli sedět před ředitelnou, 
ale měli klidné a důstojné prostředí, od 
ledna se spustí nové webové stránky pro 
přehlednější vyhledávání informací, 
probíhá úprava atria školy, připravuje se 
oprava interiéru budovy, ve třídách, kde 
je to nejvíce potřeba, proběhne výměna 
zářivek a oprava podlah. Zabýváme se 
zabezpečením školy, včetně všech 
vstupů. Uvolnili jsme finanční 
prostředky pro vybavení ranní družiny a 
nákup nových školních pomůcek. Ve 
školní jídelně druhé jídlo vychází ze 
zásad zdravé školní jídelny a jídelníček je 
připravován na měsíc dopředu. Rovněž 
chceme klást důraz na kvalitu a čerstvost 
surovin (jistě jste to poznali např. u 
brambor), v plánu jsou i svačinky pro 
děti. 
Děkuji za všechny Vaše podněty a budu 
se těšit na další spolupráci.  
 
 

Příjemný předvánoční čas přeje  

Petr Holánek  
 

Školní rok 2018/2019 už je v plném 

proudu. Letošní prvňáčci se ve 

škole ještě ani nestihli rozkoukat, 

deváťáci už si vybírají, na jaké škole 

by chtěli za pár měsíců pokračovat 

a my už tady máme prosinec a 

Vánoce. Tolik oblíbené letní 

prázdniny jsou už definitivně 

pryč… Věřím ale, že mnozí z vás 

jste si přinesli spoustu zážitků, 

z nichž čerpáte energii ještě nyní. 

Skvělé je si vzpomínky na taková 

letní dobrodružství uchovat, aby 

se k nim člověk po letech mohl 

snadněji vrátit a zavzpomínat. To 

moc dobře vědí i žáci prvního 

stupně, kteří se zúčastnili soutěže 

o nejlepší prázdninový deník. A že 

jich bylo! A jeden hezčí než druhý! 

Obdivovat je mohli i celý listopad 

návštěvníci Knihovny Jiřího 

Mahena na Lánech, kde byly 

deníky vystaveny. Vybrat ten 

opravdu nejpěknější a 

nejoriginálnější by bylo vážně 

těžké, proto jsme to raději 

nechali na vás. Každý žák prvního 

stupně mohl dát hlas třem 

deníkům. A tady jsou podle vás 

vítězové: na čtvrtém místě se 

umístily Tereza Říčková ze 3. A a 

Anežka Kalábová ze 4. A, na 

třetím Kryštof Ingr z 5. A, druhé 

místo obsadili Nicol Odehnalová 

ze 4. B a Lukáš Polanský z 5. A a 

autorkou nejkrásnějšího deníku 

je Andrea Leberová ze 4. A.  

Všem zúčastněným děkujeme a 

vítězům moc gratulujeme!   

Vzpomínka na prázdniny Podzim 2018 

Během letošních Vánoc si užijeme celých deset dní volna. Pojedete na 

hory, k babičce nebo snad na chatu? Určitě si najdete mezi sledováním 

pohádek i čas na čtení knížek. Pokud ano, navštivte i burzu knih na naší 

škole, kde si přinesenou knihu můžete vyměnit za jinou.  

 



                           

 

                             Lenka Vašíčková za třídy 4. C, 5. A, 5. B, 5. C (a trošku i za 9. B) 

 

 

 

 

 

 

  

Při slovech Adaptační výlet se rozzáří oči 

snad všem žákům. Tři dny strávené 

v přírodě stmelí poprázdninový kolektiv 

mnohem lépe, než týdny sezení v lavicích. 

Letos v září se 9. B vypravila do Jedovnic, 

páťáci s 4. C v říjnu zase vyjeli do 

Podmitrova. Co na svých výletech poznali a 

co se naučili? Deváťáci si sami ve 

skupinkách vařili, podnikli výlet do 

Rudického propadání, hráli hry a aktivity na 

sebepoznání, rozvoj osobnosti a utváření 

dobrých vztahů v kolektivu; páťáci a 

čtvrťáci v rolích trosečníků kreslili mapy 

okolí, poznávali přírodu, stavěli chýše a 

soutěžili ve vědomostech ze všech 

školních předmětů. Starší i mladší si tak 

v reálu osvojovali schopnost spolupráce, 

pomoci druhým, nutnosti postarat se 

sám o sebe i týmové práce. Právě tyto 

dovednosti, odborně nazývané soft 

skills, se jim v životě budou vždycky 

hodit. 

 

Nemusíme jen sedět ve škole 

 

Adaptační 
výlet 

Sára Šenkýřová, 4. C 

 

Naše třída 4. C jela na 

podzim spolu s páťáky 

na adaptační výlet do 

Podmitrova. Jeli jsme 

tam, abychom se s 

páťáky lépe seznámili. 

Sraz byl u Alberta na 

parkovišti v 7:30. 

Autobus nás dovezl asi 

po hodině cesty do 

Strážku. Ubytovaní 

jsme byli v penzionu 

Podmitrov. Na začátku 

pobytu jsme si každá 

skupina vytvořila svůj 

plakát s názvem. Moje 

skupina se jmenovala 

Koksodelfíni. Název 

vznikl spojením kosatky 

a delfína. Během 

pobytu jsme plnili úkoly 

a za jejich splnění jsme 

dostávali zlaťáky a 

diamanty. I když naše 

skupina nevyhrála, celý 

pobyt jsme si moc užili a 

těšíme se, že za rok zase 

někam vyrazíme. 

 



Podzim ve 3. A 
 
 
 

        Veronika Chromá, Květa Rozprýmová, Lucie Novotná, Zuzana Zuhlová, Tereza Říčková, Štěpán Bébar, Martin Blecha 

 

Přestože jsme se s paní učitelkou 
seznámili teprve v září, stihli jsme už 
kromě učení ve třídě i tři akce. 

V knihovně na Lánech jsme si 
povídali o literárních žánrech, hráli 
jsme si na detektivy – rozdělovali svoje 
otisky prstů do sedmi skupin, 
převlékali jsme se za pohádkové 

bytosti a hledali rozdíly v oblečení a 
umístění postav, které pan knihovník 
vylepšil třeba klobouky. Pak jsme si 
prohlíželi a půjčovali knihy. 

Na Kejbalech jsme prošli různá 
stanoviště, soutěžili jsme v třídění a 
ochutnávání ovoce. Moc nás to bavilo. 

Někteří z nás se převlékli do masek, 

v nichž jsme vyrazili na akci Halloween 
pořádanou deváťáky. Nachystali nám 
věštírnu, různé hry, hádanky a 
tancování. Byla tam také cesta odvahy, 
která byla moc a moc strašidelná. A na 
konci byl stůl s lízátky. Mňam. 

 

                                               😊 
 
 

    Halloweenské hodiny pro první stupeŇ          Natálie Zafírelisová a Tereza Šolcová, 9. B 
  

Každoročně si žáci 9. ročníků 

připravují pro mladší ročníky 

hodiny angličtiny. Tentokrát se to 

týkalo žáků 9. B, kteří si přichystali 

hodinu angličtiny pro 3., 4. a 

5. ročníky. Akce probíhala v období 

25. – 31. října, kdy se v anglicky 

mluvících zemích slaví Halloween. 

V hodinách proběhlo několik 

her s halloweenskou tematikou, 

mezi které patřilo např. „Živé 

pexeso“, které se v některých 

třídách muselo pro velký úspěch 

několikrát opakovat. Velký úspěch 

měla i „Plácačka“. V průběhu hodin 

se mladší děti dozvěděly nové 

zajímavé věci o Halloweenu a 

slovíčka, která předtím neznaly. 

Pro všechny to byly velice zábavně 

strávené hodiny angličtiny. 

 
 



  

 

Vyprávění  
o pravěku 

 

Anežka Kalábová,  

žačka 4. A 

 

Učíme se o pravěku. Co 

si o pravěku myslím já?  

Pravěk začal dobou 

kamennou, kdy byli lidé 

chlupatí, protože neměli 

holicí strojek. Co se týče 

vlasů, i muži měli dlouhé 

vlasy. Také si myslím, že 

byli o hodně menší než 

my.  

 Ze začátku chodili nazí, 

protože jejich domovem 

byla Afrika a tam je 

teplo. Jenom při mrazech 

se oblékali do kůží 

z ulovených zvířat. 

Později si začali vyrábět 

různé ozdoby z klů 

mamutů a z různých 

zubů. Boty také zpočátku 

neměli. 

Jejich prvním obydlím 

byla jeskyně. Až později 

v mladší době kamenné 

si naši předkové začali 

stavět jednoduché 

příbytky ze dřeva, 

kamene, kostí, kůže a 

jiných přírodních 

materiálů. 

Ve starší době kamenné 

byl hlavní obživou pralidí 

sběr kořínků, semen i 

plodů a lov zvěře, třeba 

mamutů, lišek a ježků. 

K lovení používali pěstní 

klíny, oštěpy, luky a šípy. 

Asi bych v pravěku 

nechtěla žít. Musela bych 

se naučit lovit a přežít 

v té divočině mezi 

mamuty. 

 

 

  

 

Milé čtenářky  
a čtenáři, 

 

 

jsem třídní učitelka 4. A a ráda bych 

vás seznámila s krátkými ukázkami 

života s učením v naší třídě. 

Samozřejmě se učíme podobně jako 

vy, ale přeci jen, někdy si do výuky 

zařadíme osvěžující prvky. Můžete 

tedy porovnat, zda máte ve svých 

třídách při výuce lepší zábavu anebo 

zda nám trochu závidíte. 

Každý školní rok se pravidelně 

jednou měsíčně učíme v knihovně. 

Letos jsme již stihli: poslouchat 

ukázky z nových knih, sledovat 

prezentace o knihách, pracovat 

s knihou a textem, besedovat 

s ilustrátorem Petrem Čechem, 

kriticky číst z nových knih, hrát různé 

role. 

Při práci s Merkurem se žáci stali 

konstruktéry a moc je to bavilo.  

O přírodě se učíme v přírodě. V říjnu 

nás na Kejbalech učili studenti 

z pedagogické fakulty MU. Mít 

v ruce skutečné rostliny je lepší než 

se učit z obrázků. 

Také jsme se ve výuce přesunuli do 

pravěku. Tvořili jsme z přírodnin 

pravěké vesnice, zbraně, krajinu a 

vyprávěli jsme si, jak si takový život 

v pravěku představujeme. 

VIP partička (nejúspěšnější žáci 

v celoroční soutěži) ze třídy byla za 

odměnu za práci ve školním roce 

2017/2018 na výletě na chatě na 

Českomoravské vysočině. Vyzkoušeli 

si pobyt v divočině bez elektřiny a 

jen s omezeným množstvím vody. 

Byla to zábava.  

Čeká nás ještě velké množství školní 

práce, ale i zábavy při učení.  
 

 

Irena Lidmilová a její 4. A 

 



 
 

     7. A + Monika Komárková 

5. 10. 2018 jsme s žáky 7. A navštívili 

edukační program Hledáme umění v Moravské 

galerii v Pražákově paláci. S milou paní 

lektorkou jsme měli možnost poznat 

zahraniční i české moderní umění v rámci stálé 

výstavy Art is here. Dozvěděli jsme se, jak a 

proč na začátku minulého století vznikly 

umělecké avantgardní směry, jaké jsou znaky 

moderního umění a jak se na ně dívat. 

Žáci se seznámili také s důležitými českými umělci 20. století, hledali odpovědi na otázky ze zajímavého pracovního 

listu a úžasným zábavným zpestřením byla možnost sjet si mezi jednotlivými patry galerie na novém stříbrném tobogánu. 

Na konci jsme ještě zhlédli aktuální výstavu Inez Tuschnerové a poznali její netradiční textilní tvorbu. 

 Žákům se výstava líbila a některé znalosti mohli již zúročit i v hodinách výtvarné výchovy, ve kterých jsme se zabývali 

právě moderním uměním, konkrétně geometrickou abstrakcí podle Kazimíra Maleviče. 

 

Strojírenský veletrh 
Za 7. B Clemetina Fraňková, Franziska Ida Schmid a Lucie Francová 

V rámci školy navštívila naše třída 

7. B dne 5. 10. 2018 Mezinárodní 

strojírenský veletrh na Brněnském 

výstavišti. Mysleli jsme si, že to bude 

moc odborné, neboli pro nás nudné, 

ale opak byl pravdou. Přijely k nám 

sušenky Lotus na pásovém 

dopravníku nebo nám robot dal 

zdarma Kofolu s otvírákem, který byl 

vyroben pomocí laseru. Když jsme 

přecházeli z jednoho pavilonu do 

druhého, tak jsme dostali velký 

nafukovací balón. 

Nakonec se nám veletrh moc líbil a 

všem doporučujeme se tam příští rok 

podívat.  

 

Strašidelné Brno a deváťáci 
Ivana Coufalová a 9. A 

V loňském roce se žáci 9. A zúčastnili soutěže O pohár 

starosty Bohunic, který byl vyhlášen u příležitosti výročí naší 

městské části. Se svými fotografickými pracemi měli velký 

úspěch a jako kolektiv zvítězili. Odměnou jim byla možnost 

prožít si jeden výukový program pořádaný SVČ Lužánky – Lány. 

Po dlouhých jednáních, překřikování a konečném hlasování byl 

vybrán program s názvem Strašidelné Brno.  

V říjnu, v den voleb, se všichni žáci u kašny ve středu města 

seznámili se sympatickou průvodkyní, která poutavě a 

s přehledem celé dopoledne provázela žáky zajímavými místy, 

která jsou opředena tajemstvími. Zrovna končila volební 

kampaň, takže se bylo nutno přenést nad to, že se žáci více 

zajímali o stánky s balonky a volebními perníky, ale přesto 

hledali místo, kde bydlel brněnský kat, zda se objeví v 11 hodin 

bílá paní či se chtěli dovědět, jak si vypěstovat vlastního 

Raráška.  

Takováto procházka Brnem, při které se žáci dověděli mnoho 

nového, byla hezky stráveným časem a poděkování patří 

zejména průvodkyni ze SVČ. 

 

Hledáme umění 



20 000 kroků 
Ivana Coufalová (a Jolana Hůrková a Roman Juránek) 

Sedíme ve vlaku a jen slyšíme: „Tolik jsem toho nikdy neušel, 20 000 

kroků.“ 

Tak to máme za sebou. Čtyřicet deváťáků a tři pedagogové jsme na 

podzim vyrazili na dva dny do Prahy. Hned na nádraží v Brně nás čekalo 

úžasné překvapení. Jeden z žáků, Šimon, přinesl dva kyblíky nasmažených 

řízků a chleba, takže jsme měli jistotu, že hlady v hlavním městě 

nezemřeme. (Učím již bezmála 30 let, ale toto jsem ještě nezažila, má to u 

mě☺.) 

Program byl nabitý, prohlídka budovy Národního divadla, Staroměstské 

náměstí, orloj, Židovské město, hřbitov, synagogy, Vyšehrad. Samozřejmě 

nesmělo chybět „shoppování“, a to v Nákupním centru na Smíchově, a 

také jízdy metrem, které jsou pro nás vzácné.  

Ubytováni jsme byli na Kampě v hostelu Sokol, velice blízko všem 

památkám. Zde nám nic nechybělo. Večer jsme se ze střechy hostelu mohli 

pokochat výhledem na osvětlenou Petřínskou rozhlednu a Národní 

divadlo.  

Druhý den jsme strávili na Pražském hradě, kde jsme prošli 

Svatovítskou katedrálou a všemi jeho paláci i Zlatou uličkou. Stejný nápad 

však měly i ostatní školy i školky, i cizinci, takže naše prohlídka byla ztížena 

o doslova prodírání se davy lidí a v užších místech se tvořily „zácpy“. 

Chození po památkách se ukázalo jako náročné, takže již od rána jsme 

poslouchali od žáků vzdychání a nářky. Kam jsme došli, tam si sedali, na 

lavičky, na zídky, na patníky, na zem… 

Sedíme ve vlaku, plni skvělých zážitků, a jen slyšíme: „Tolik jsem toho 

nikdy neušel, 20 000 kroků.“  

Najednou jsme uviděli Šimona, 

jak stojí a má v ruce dva plný 

kbelíky řízků. Úplně se nám rozlil 

úsměv na obličeji a hned byl 

celý den ještě lepší. 

Kousek jsme šli pěšky, dokonce i 

po Karlově mostu. 

Poprvní v životě jsem byl 

v metru, ale samozřejmě s tou 

helmou na hlavě jsem byl 

středem pozornosti. 

Vyrazili jsme na poznávání 

památek. S naší skupinou jsme 

byli v KFC a v Mc´Donaldu. 

Na židovském hřbitově si 

musíte dát něco na hlavu, třeba 

jarmilky. 

Druhý den jsme šli na Pražský 

hrad. Byl jsem zklamaný, 

protože všude byli Číňani a 

nedalo se tam pohybovat. 

Pan učitel nám také ukázal 

okno, ze kterého vyskočil 

Tomáš Garrigue Masaryk.  

Večer jsme se vrátili domů, 

všichni unavení a s bolavýma 

nohama. Ale všichni máme 

super zážitky s naší třídou, na 

které nikdy nezapomeneme. 

 

 

A co na to žáci? 
Mix 9. A a 9. B   😊 



Organizujeme plavecké závody 
 

Dne 27. 11. 2018 se v bazénu na 
Lesné konalo městské a krajské kolo 
základních a středních škol v plavání, 
které pořádala tradičně ZŠ Arménská. 
Ve startovní listině byli i žáci naší 
školy, kteří předvedli skvělé výkony. 
Chlapci si hravě poradili s konkurencí 

a v obou kategoriích získali 1. místa.  
Složení týmu bylo následující: 

z 8. B Dominik Adamec, Petr Honek, 
Šimon Pěnička (první místa ve svých 
kategoriích), z 9. B Aleš Doležel, Jan 
Babáček, Michal Kubín (druhá místa 
ve svých kategoriích). K pohodovému 

průběhu závodu přispěla asistence 
našich žákyň z devátých tříd.  

Děkujeme a gratulujeme našim 
žákům k předvedeným výkonům a 
přejeme hodně štěstí do budoucna. 
 

 

Naši plavci na Sibiři nezmrzli 
Tomáš Doubrava – vedoucí akce 

 

Začátkem listopadu se pět plavců ze ZŠ Arménská 

zúčastnilo mezinárodních plaveckých závodů 

„Severnoje sijanije“ (Polární záře) 

ve 4500 km vzdáleném Chanty-Mansijsku. 

Díky navázání kontaktů Jihomoravského kraje 

s atraktivním partnerem ze středozápadní Sibiře vznikl 

zajímavý projekt plavecké spolupráce, který byl již po 

šesté příležitostí pro plavce z Brna reprezentovat jižní 

Moravu.  

15. ročníku těchto závodů, který se konal od 

1. do 3. listopadu 2018, se účastnily plavecké kluby 

z celého Ruska: namátkou sportovci z Moskvy, 

Vladivostoku, Magadanu, Čeljabinsku, ze vzdálené 

Kamčatky i Jakutska. Ze zahraničních účastníků 

můžeme uvést Českou republiku, Bělorusko, 

Kyrgyzstán a Kazachstán. Celkem se účastnilo cca 35 klubů čítajících 500 mladých sportovců od 10 do 15 let.  

Největších úspěchů z našich plavců dosáhla Adéla Mátlová z Komety Brno, která získala čtyři medaile. Dobrých 

výsledků dosáhla i Lucie Francová z Komety, která získala jednu stříbrnou medaili. Ve velké konkurenci lze považovat 

zmíněná medailová umístění za mimořádné úspěchy. I ostatní plavci v letošním výběru (Ondra Havrlant, Martin Moliš, 

Franziska Ida Schmid) rozhodně ostudu neudělali a zaplavali si své osobní rekordy. 

Vzhledem k limitovaným možnostem leteckého spojení měla výprava možnost strávit v konečné destinaci šest dní, na 

které organizátoři naší výpravě přichystali bohatý program. Mimo sportovního zážitku z příjemného závodního bazénu 

s olympijskými parametry (délka 50 metrů, 10 závodních drah), jsme měli možnost se blíže seznámit s celým městem. Měli 

jsme možnost navštívit nádherné Muzeum přírody a člověka, kde jsme se seznámili s místními archeologickými nálezy, 

životem původních obyvatel, informacemi o těžbě 

ropy a plynu a krásnou expozicí zástupců sibiřské 

fauny. Mimo prohlídky města jsme dále zavítali do 

přístavu na řece Irtyš, která zde tvoří důležitou 

dopravní tepnu, pravoslavný chrám a skanzen s obřími 

bronzovými sochami mamutů, medvědů a koní, jejichž 

pozůstatky zde byly nalezeny. Asi největším darem 

bylo navázání přátelských kontaktů mezi našimi a 

ruskými plavci. 

Nelze než zopakovat, že tato úžasná akce by se 

nemohla uskutečnit bez podpory Jihomoravského 

kraje, jehož představitelé se zasloužili o její 

zprostředkování, a samozřejmě díky velké ochotě 

místních organizátorů. Rád bych poděkoval všem, 

kteří se na zajištění naší účasti podíleli, a plavcům za 

příkladnou reprezentaci.  

Jaromír Krejčí 



Ze školního parlamentu 
Setkání s panem starostou 1. 11. 2018 

Edita Staňková, zapisovatelka  
 

V listopadu jsme se vypravili za panem starostou. 
Chtěli jsme ho pozvat k nám do školy, aby se ho naši žáci 
mohli zeptat na všechno, co je zajímá. Za panem 
starostou se vypravili předseda školního parlamentu 
Šimon Havelka z 9. B, místopředsedkyně Karolína 
Murčová z 9. A, zapisovatelka Edita Staňková z 8. B a 
z prvního stupně Lukáš Polanský a Kryštof Ingr z 5. A, 
protože nápad pozvat pana starostu vyšel od nich. 

Pan starosta nás přijal a společně jsme domluvili 
schůzku na 12. 12. 2018 ve 13 hodin. Domluvili jsme se, 
že bude lepší, když rozhovor proběhne v zasedacím sále; pan starosta si pro tuto příležitost pro členy parlamentu 
přichystá i menší „exkurzi“ po úřadě. Prosíme zástupce tříd, aby si na tento termín připravili otázky, na které se budou 
chtít pana starosty zeptat. 

 

 

 

 

 

 

EGYPT 

Dne 8. 11. uspořádali někteří žáci 
6. B zábavné odpoledne s hudbou 
na téma: "Egypt" pro spolužáky ze 
6. A a 6. B. Žáci tancovali na písničky 
na přání a někteří přišli 
s tematickým kostýmem. Celá akce 
se velmi povedla. 
                                   Jan Melichárek 

 

 

Přírodovědný Klokan 

Začátkem října proběhla soutěž 
Přírodovědný Klokan, kterou 
každoročně pořádá Přírodovědecká 
fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci. Žáci 8. a 9. tříd řešili 24 
úkolů z matematiky, fyziky, chemie, 
zeměpisu a přírodopisu. Soutěže se 
zúčastnilo 28 žáků, nejlepším 
řešitelem se stal Tomáš Plšek z 9. A. 

                     Olga Švajdová 
 

 

Logická olympiáda 

Již čtvrtým rokem se mnozí žáci naší 

školy zapojili do soutěže Logická 

olympiáda. V kategorii žáků druhého 

stupně se celkem zúčastnilo 17 156 

řešitelů, z toho 2 538 z našeho kraje.  

V první stovce v Jihomoravském kraji 

se umístili Michal Hladík ze 7. B a 

Adéla Stará z 9. A. Všem soutěžícím 

blahopřejeme a děkujeme za 

reprezentaci školy. 

                                     Ivana Coufalová 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brno za sto let 

Letos na podzim jsme oslavili stoleté výročí vzniku České 

republiky; ohlíželi jsme se zpět a sledovali, co vše se za 

uplynulých sto let v naší zemi událo. Literární soutěž knihoven 

Jihomoravského kraje se ve stejné době podívala opačným 

směrem. Jak bude moje obec, moje město, můj kraj vypadat za 

dalších sto let? Naše škola se ve spolupráci s KJM Lány do 

soutěže zapojila také. Z úryvků povídek se dozvíte, jak si vítězové 

soutěže představují Brno – město budoucnosti.     

Eliška:  

Píše se rok 2121 a nejede nám elektřina. Všichni z 21. století si mysleli, že věda bude čím dál tím víc stoupat 

s nápady, ale nikoho nenapadlo, že se můžou přihodit i katastrofy, například dojde jídlo, voda a možná i kyslík. Za jednu 

minutu se průměrně narodí 250 dětí a 106 umře, takže zásoby rychle ubývají… 

 
Daniela: 

Přede mnou se tyčila obrovská skleněná budova. Za jejími skly 

seděli žáci a žačky u velkých těžkých stolů. Kolem mě chodili 

podivní lidé, kteří mezi sebou splývali. Měli totiž všichni bílé 

pláště a šedé boty. A všichni byli zjevně albíni.  

Auvajs! Z nebe na mě náhle spadlo něco těžkého. Ta kniha! A 

v ní stojí: r. 2118. Hned mi došlo, co to znamená: jsem v roce 

2118! Byla jsem v šoku, tak jsem vzala knihu pod paži a šla jsem. 

Stále mi nebylo nic jasné… Kolem mě všude vysoké domy, samé 

květiny a na každém kroku kašny s černou vodou. Ale… Vždyť 

jsou to přece Bohunice?! V tom případě jsem se ocitla na stejném 

místě a ta prosklená budova byla naše škola. Hned se mi lépe 

chodilo, tak jsem začala procházet tajemné uličky a nahlížet do 

velkých prosklených oken. Všude byly věci mně neznámé, jako 

například něco, co vypadalo jako fén, ale šla z toho pára a bylo to 

položené v kyblíku s vodou.  

Vyšla jsem z této ulice a objevila se na malém náměstí, kde 

kdysi býval obchod s potravinami. Teď tam ale místo něho stála 

obrovská šedá budova s bílými okny, přes které nebylo nic vidět… 

 

A na závěr ještě Eliška: 

Najednou slyším, jak na mě táta volá: „Jenny! Vstávej, je čas chystat se 

do školy!“ Rychle se probudím a utíkám vyzkoušet, jestli elektřina funguje. 

Naštěstí ano. Uf! To byl bláznivý sen! 

Náš domácí sluha robot Igor mně připravil snídani. Nastoupila jsem do 

našeho létajícího auta a odletěla jsem do školy. Byla jsem ráda, že nám 

fungují všechny vymoženosti naší doby. 

 

 

 

 

Výsledky KJM Lány v soutěži 

„Moje město, můj kraj za sto let“ 
 

Literární soutěž I. kat. (8-10 let): 

1. Borešová Eliška – 5. A 
2. Kalábová Anežka – 4. A 
3. Konvalinová Natálie – 3 .A 
Literární soutěž II. kat. (11-15 let): 

1. Bébarová Daniela – 5.A 
2. Vrbasová Hana – 8. B 
3. Truneček Jaroslav – 8. B 
Výtvarná soutěž (čestná uznání): 

1. Jurečková Lucie, Babánková Inka – 7. B 
2. Maňoušek Jan, Ručka Tomáš – 7. B 
3. Chudík Lukáš, Sojka Matyáš – 3. A 

 

 

Výhercům gratulujeme a Elišce s Danielou 

přejeme úspěch při postupu do krajského 

kola. 

 

Náš domácí sluha 

robot Igor mně 

připravil snídani. 

Nastoupila jsem do 

našeho létajícího auta 

a odletěla jsem do 

školy. Byla jsem ráda, 

že nám fungují 

všechny vymoženosti 

naší doby. 

 3. 

1. 

2. 

Lenka Vašíčková a žáci 



Jak se líbila   Noc bez drog?       
Poslední akcí, která se nám tak tak ještě vešla do 
podzimního čísla Armixu, se stala nesmírně 
oblíbená druhostupňová Noc bez drog. Konala 
se v pátek 23. listopadu a v rámci prevence proti 
sociálně-patologickým jevům nabídla tentokrát 
devět přednášek na různá témata. Jak se vám 
líbily? Na to jsme nalezli odpověď v naší anketě.  
 
Pít či nepít – organizace Lotos: Byla super, 
přednáška se nám moc líbila, nemuseli jsme se 
bát na něco se zeptat. Paní byla milá, upřímná, 
bavila se s námi otevřeně. Hodně nám toho 
objasnila, zjistili jsme mnoho nových informací, 
odpověděla nám na všechny dotazy. Nebyla to 
nuda. 
Antikoncepce, těhotenství – MUDr. Havlíček: 
Přednášející byl příjemný pán, který tomu 
rozuměl a byl schopen zodpovědět všechny 
otázky, bylo to zajímavé. 
Seriózně o sexu – studenti lékařské fakulty: 
(přednáška byla určena pouze žákům 9. tříd) 
Přednášející byli mladí a sympatičtí muži, byli 
fajn, mluvili srozumitelně, uměli pobavit, dobře 
se poslouchali. Přednáška byla zajímavá, 
poučná, dověděli jsme se dost zajímavých věcí, 
velmi se nám líbila. 
Drogy a hazard – organizace Renadi: Moc se 
nám líbila, byla poučná, dověděla jsem se nové 
věci. Zaujalo mě, jak paní vykládala o drogách. 
Přednášející byli dobří, hodní, příjemní. Nejvíce 
se nám líbila hra Ano/Ne.  
Hasiči: Moc se nám líbila, hodně jsem se 
dověděl, byla super. Hasiči byli příjemní, výborní 
a zajímavě povídali. Zaujalo mě, že jsme si mohli 
vyzkoušet jejich pracovní oblek a jak se dýchá s 
bombou se vzduchem. Mile mě překvapili. 
Poruchy příjmu potravy – Anabell: Přednáška 
byla super, klidná, ale zábavná, moc se nám 
líbila. Pán byl milý, sympatický, skvělý, vše dobře 
popsal a vysvětlil. Zaujalo mě hodně nových 
informací. Bylo to fajn. 
Život ve vězení – Ing. Holánek: Přednášející byl v 
pohodě, byl příjemný. Líbilo se mně moc, zaujalo 
mě povídání o životě vězňů a krádež zubního 
kartáčku. Časopisy, které nám rozdal, byly 
zajímavé. 
Návykové látky – Ratolest: Líbilo se mi to hodně, 
protože jsme u toho hráli zábavné hry. Zaujaly 
mě nové názvy, zajímavé příhody, všemu jsem 
rozuměla. Slečny byly milé, příjemné, laskavé. 
Bylo to super.  
Drogy, kriminalita – Policie ČR: Paní byla 
sympatická, hodná, příjemná, měla dobrý 
výklad. Přednáška byla dobrá, srozumitelná, 
zaujaly mě nové informace. Všechno bylo v 
pohodě, neměnil bych.  
 

 

Prosinec 
• Školou chodí 

Mikuláš 

• Divadlo Radost 

a Reduta 

• Výstava Titanic 

• Vánoce pro 

školky 

• Vánoční burza 

knih 

• Vánoční turnaj 

ve vybíjené pro 

2. stupeň 

• Oborový den 

mechatroniky 

na Olomoucké 

• Zpívání u 

bohunického 

vánočního 

stromu 

• Vánoční 

besídky 

Leden  
• Lyžařský výcvik 

• Písemky, 

zkoušení, 

uzavírání 

známek      ☹ 

• Vysvědčení !!! 

• Nové číslo 

Armixu 

 

Únor 
• Valentýn 

• Jarní prázdniny 

😊 

 

 

 

 

 

 

 Těšíme se 

Uzávěrka příštího čísla je 

v pátek 18. ledna 2019 
 

ivana.coufalova@zsarmenska.cz 

lenka.vasickova@zsarmenska.cz 

Jolana Hůrková 


