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Chceš se stát školním novinářem? 

ARmixxx zve všechny nové zájemce! 

Přihlas se u p. uč. Coufalové nebo Vašíčkové. 

Schůzka první redakční rady se blíží!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vážení rodiče, milí žáci,  

 

obdrželi jste druhé číslo 

informačního časopisu 

ze  Základní školy Brno, 

Arménská 21, p.o., který pro 

Vás čtvrtletně připravujeme.  

A co nám přineslo druhé 

čtvrtletí? Od letošního roku se 

naše ZŠ připojila k síti 

brněnských otevřených škol 

(projekt MMB), v rámci 

preventivních programů jsme 

navázali spolupráci a Krajským 

ředitelstvím policie JMK a 

účastníme se studie Centra 

RECETOX MU Brno, která se 

zaměřuje na to, co děti 

v základních školách dýchají. 

V rámci oprav probíhá 

výmalba pavilonu A (1. st.) a 

společně s ní ruku v ruce nová 

výzdoba chodeb a značení 

tříd. Rovněž dokončujeme 

rekonstrukci třídy 1. C 

(výmalba, podlahy, světla) a 

postupně připravujeme opra-

vu dalších. V rámci výuky 

pořádáme řadu akcí, které 

vhodně doplňují získané 

znalosti žáků – více se o nich 

dozvíte níže. 

Děkuji za všechny Vaše 

podněty a budu se těšit na 

další spolupráci.  

 

Příjemný zimní čas přeje  

 
Petr Holánek  

 

Když v říjnu 2010 vyšlo první číslo 

původního časopisu Armix, byla jsem 

v první třídě a ani jsem neměla ponětí, 

že něco takového tady je. V té době 

jsme si ho nemohli všichni pořádně 

přečíst, tak nám z něj někdy četla paní 

učitelka a my ji poslouchali.  

Časopis založil pan učitel Jan Gettin 

s partičkou nadšenců, žáků 7. a 9. tříd. 

První měsíce časopis neměl ani svůj 

oficiální název, ale v učebně fyziky se 

jeho tvůrci stále scházeli a diskutovali 

nad formou a obsahem, jak by měl a jak 

bude časopis vypadat. Když byla má 

sestra Gabča v šesté třídě a já ve třetí, 

přidaly jsme se i my dvě k této patričce 

„novinářů“ a začaly do časopisu 

přispívat.  

Scházeli jsme se pravidelně jednou 

za týden po vyučování. Při probírání 

aktuálních témat jsme si dělali legraci, 

bavili se a smáli se. Brali jsme to nejen 

jako kroužek, ale cítili jsme i určitou 

zodpovědnost. Pan učitel Gettin byl 

velmi vstřícný a dost nás naučil nejen 

o novinařině, ale i o důležitosti zpráv, 

které do Armixu vkládáme. 

Časopis byl takovým „mostem“ 

mezi učiteli a žáky naší školy a 

informoval o dění kolem nás. 

V pravidelných rubrikách se objevo-

valy zprávy ze školních akcí, rozhovory 

s učiteli a žáky, úspěšné práce našich 

spolužáků v soutěžích nejrůznějšího 

charakteru, seznamka i jiné. Všechny 

tyto věci jsme sepisovali z obou 

stupňů a všech tříd, aby se nikdo 

necítil zapomenutý. Já jsem přispívala 

jednou za dva měsíce křížovkou a díky 

mému věku jsem se zabývala hlavně 

prvním stupněm, má sestra kreslila 

komiksy na pokračování a čas od času 

také psala.  

Práce v Armixu nás všechny bavila, 

a nejlepší na tom bylo, že to bylo 

od všech pro všechny.  

Vzpomínka na první Armix 

 

První pŮlrok v první třídě  

Zima 2019 

Daniela Vlková, 9. A 

Do dnešního čísla ARmixxxu jsme pro vás připravili malé povídání o tom, jaké 

to bylo, když školní časopis tvořili přímo naši žáci. Z vyprávění deváťaček je vidět, 

že se jim práce v redakční radě líbila a že na léta strávená s Armixem vzpomínají 

opravdu rády. 

Proto jsme se rozhodly dát šanci na podobné zážitky i vám, současným žákům. 

Baví tě psát, líbí se ti sloh, dobře fotíš, kreslíš super obrázky nebo vlastní komiks, 

umíš vytvářet křížovky nebo vědomostní kvízy? A taky – je na tebe spolehnutí?  

Pak neváhej a vyzkoušej práci v redakční radě!                                            -vaš- 

 

 

 



Můj předvánoční úklid 
 

Jako každé Vánoce i tyto mám spojeny s vánočním úklidem. Letos mi 

při této „kratochvíli“ padly do oka časopisy, které se krčily mezi učebnicemi 

matematiky pro základní školy. Trochu nostalgicky jsem zavzpomínala 

na dobu, kdy vycházel na naší škole měsíčník Armix. Ano, inspirace názvu 

pro náš nový časopis pochází právě odtud.  

Slovo redakce, hrajeme učitelům, ftípky, články ze školních akcí, rozhovory 

s učiteli, žáky, recenze filmů a knížek, komiksy, křížovky, básničky, i mnoho 

dalších zajímavých článků… To vše mne přinutilo na chvíli se zastavit a 

prolistovat všechny ty stránky, tištěné černobíle a ilustrované žáky naší školy. 

Byl to výborný časopis! 

Pak jsem nečekaně v jednom z jeho čísel objevila fotografie členů redakce. 

Jaké bylo mé překvapení, když jsem zjistila, že tři členky tehdejší redakční rady 

jsou z mé třídy 9. A! Oslovila jsem Adélu, Kláru a Danielu, zda by na tu dobu 

nezavzpomínaly. 

Takže, holky, jaké to tenkrát bylo? 

 

Jak šel čas s Armixem    Adéla Stará, 9. A 

Tak nám po několika letech vyšel nový, tentokrát již druhý díl našeho školního časopisu. Pod stejným názvem, ale v jiné 

podobě než kdysi. Z tehdejších žáků spravujících a podílejících se na tvorbě časopisu zbyla jen hrstka posledních deváťáků. 

Příprava nových dílů Armixu tak již neprobíhá ve volném čase žáků, kteří se za tímto účelem scházeli každý měsíc v učebně 

fyziky pod vedením pana učitele Jana Gettina, ale ujaly se toho paní učitelka Coufalová a paní učitelka Vašíčková. Mají můj 

velký obdiv, protože to není vůbec jednoduchá práce.  

Jak čas plyne, ani dobu nezastavíme a původní černobílou tištěnou podobu nahradila barevná elektronická verze. To má 

nejen své výhody v podobě spousty obrázků, ale i nevýhody ve ztrátě svého kouzla a vymizení křížovek a osmisměrek na konci 

každého čísla. A přestože se pravidelnost tisku nového čísla z původního měsíčníku změnila na čtvrtletník, i nadále to je velmi 

dobrý způsob, pomocí kterého lze informovat žáky i veřejnost o dění na škole, plánech do budoucna a ohlédnutí se 

za uplynulým obdobím. Chtěla bych tímto popřát ARmixxxu do budoucna mnoho čtivých článků a nadšených čtenářů. 

 

Jak to tenkrát bylo v Armixu                                                                            Klára Pěchoučková, 9. A 

 
Před necelými pěti lety jsem s kamarády navštěvovala 

žurnalistický kroužek pod vedením pana učitele Gettina. Hlavní 
náplní bylo každý měsíc zhotovit nové vydání školního časopisu 
Armix.  

Scházeli jsme se ve středu večer, nejčastěji 
v učebně fyziky nebo informatiky. Každý 
dostal na práci něco jiného. Od kreslení 
obrázků, vytváření interaktivních úkolů, 
až po to nejdůležitější – psaní článků 
o tom, co se během uplynulého měsíce 
dělo, co nás čeká a s čím jsme se 
vypořádali. Po shromáždění všech 
materiálů, obrázků, článků a křížovek dal 
pan učitel vše počítačově „do kupy“. Poslední 
středu v měsíci nás čekal tisk, sešívání a následné roznášení 
časopisů do všech tříd. Celý kroužek byl pro mne jako žáka 
velmi poučný, naučila jsem se lépe psát na počítači, poznala 
nové kamarády i z jiných ročníků.  

Prostě, byla to 
paráda a na tyto časy 
vzpomínám velice 
ráda. 

               Ivana Coufalová 

Armixová křížovka o ceny!!! Tři vylosovaní 

luštitelé dostanou sladkou odměnu. 

Neprozrazuj tajenku kamarádovi,  

snížily by se tvé šance na výhru! 



 
 

Žáci 1. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsme prvňáčci, do školy 

jsme se skoro všichni těšili a 

celý tento půlrok byl pro nás 

velkým dobrodružstvím a 

získáváním nových znalostí, 

které jsme před Vánoci 

završili velkou spoustou 

akcí. Vše vlastně začalo 

ještě dlouho před Vánocemi 

na Halloween, kdy jsme 

s p. učitelkou dlabali dýně a 

vyráběli strašidla, ta se nám 

moc líbila, hlavně jak 

tajuplně svítila.  Dlabání 

bylo trošku horší, skoro 

všem se nám protivilo. 

Na sv. Martina, který má 

přijet na bílém koni, jsme si 

takové koně vyrobili, ještě 

stále nám sedí ve třídě a 

marně přivolávají sníh.  

Koncem listopadu jsme 

čtyři třídy jely na Mikulášský 

výlet do Dolních Kounic 

za Mikulášem a čertem. 

Sice jsme na hradě trošku 

vymrzli, ale o to víc se nám 

tam líbilo. Viděli jsme 

skutečné peklo, dárky nám 

rozdával Mikuláš, po hradě 

nás provázel rozpustilý 

čertík s andělem. Mikuláš, 

čerti a andělé za námi přišli 

i ve škole. Někteří z nás 

zlobili víc, tak museli 

předstoupit před Mikuláše 

a slíbit, že se polepší. Celá 

třída se za ně přimluvila a 

Mikuláši jsme společně 

zazpívali písničku. 

Těsně před Vánocemi 

jsme navštívili divadlo 

Radost,  viděli jsme 

představení Pane, pojďte si 

hrát. Moooc se nám líbilo, 

všem doporučujeme, hodně 

jsme se nasmáli. S paní 

učitelkou jsme také pekli 

vánoční cukroví. Měly to být 

perníčky, ale přes noc nám 

náš třídní skřítek jedno těsto 

z ledničky snědl, a tak jsme 

museli upéct perníčky a 

linecké cukroví. Skřítek se 

pak delší dobu neukázal, asi 

ho bolelo břicho. Vystupovali 

jsme u rozsvěcování 

stromečku před radnicí 

v Bohunicích, na které jsme 

se pilně celý měsíc 

připravovali.  Zazpívali jsme i 

školkáčkům, kteří se za námi 

přišli podívat do školy, aby se 

také za námi těšili. Ve třídě 

jsme si nastrojili stromeček, 

u kterého jsme si zazpívali na 

třídní besídce koledy, 

připomněli si, proč se slaví 

Vánoce a jaké se drží vánoční 

zvyky. Všichni ze třídy máme 

rádi zvířátka a přírodu, proto 

jsme na ně před Vánocemi 

nezapomněli a šli i jim 

nastrojit stromeček a zanést 

trochu dobrůtek na Kamenný 

vrch. 

Hned jak jsme se vrátili 

z vánočních prázdnin, jsme 

oslavili svátek Tří králů, 

vyrobili jsme si koruny a 

naučili se o nich zpívat 

koledu. Paní učitelka k nám 

do třídy pozvala paní 

lektorku, která nám 

vykládala, proč se třídí odpad 

a jak se to má dělat správně, 

abychom chránili zvířátka a 

přírodu. Ještě před 

vysvědčením, na které se 

všichni těšíme, se jdeme 

podívat na výstavu Titanic a 

proběhnout se po ztrosko-

tané lodi.  

 

A pak s chutí 

do 2. pololetí!  ☺ 
 

 

Vaši prvňáci 

Naše první první pololetí 



   V listopadu jsme s žáky třetích až pátých ročníkŮ šplhali 
 

Nejprve se nejlepší žáci těchto ročníků, chlapci i děvčata, zúčastnili školního kola, kde bylo 46 žáků. Nejlepší tři žáci 
z každého ročníku reprezentovali naši školu v obvodním kole, které se konalo na ZŠ Svážná. Mnoho žáků se umístilo mezi 
deseti nejlepšími, ale do městského finále postoupili pouze dva: Adam Dastych z druhého místa a Filip Filípek jako vítěz třetího 
ročníku. 

Na stejné škole proběhlo finálové kolo, kde se velice soutěž vydařila Adamu Dastychovi, který obsadil první místo a vyhrál 
tím pátý ročník města Brna. Filip Filípek obsadil páté místo. 

Oběma žákům gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.                                                         Vlasta Čapková 

 

                                  

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
                                   První vysvědčení       Iva Hájková 

Už je tomu půl roku, co naši nejmladší žáčci – prvňáčci nasedli na palubu lodi "Armenda" a společně vypluli na cestu 

písmen, číslic, slov i jiných dobrodružství. 

Cesta nebyla vždy úplně jednoduchá a bez překážek. Naši zdatní námořníci však vše zvládli a ve zdárné plavbě jim 

nezabránila ani návštěva všem známé lodi Titanic. 

Dnes se již všichni těší ze svého prvního vysvědčení. 

Jste šikulky.            Vaše paní učitelky 

 



Vánoční čas 
ve třídě námořníků   

  

Nejen malí, ale i velcí se každý rok těší 

na vánoční čas. Jiskřičky v dětských očích 

vykouzlí nejen hra světýlek a hudba 

vánočních koled, ale i tvoření a výroba 

dárečků pro nejbližší. Čas vánoční je čas 

štědrosti. A tak se i naši námořníci 

ve Druhákově štědře podělili o svou radost 

z příchozích Vánoc.  

Vánoční přípravy začaly účastí při 

příležitosti rozsvěcování vánočního stromu 

v Bohunicích. Námořníci si připravili 

taneční vystoupení na píseň Vánoce, 

Vánoce přichází. Svým pohybovým 

vyjádřením potěšili malé děti předškolního 

věku z MŠ Amerlingova, MŠ Běloruská a MŠ Uzbecká, a hned na to následovalo očekávání 

příchodu mikulášské družiny. Andílci rozdávali úsměv, neboť Mikuláš byl štědrý a laskavý. 

A čertíci? Ti odešli s prázdnou.  

Vloni se námořníci zúčastnili výtvarné soutěže O pohár starosty Bohunic. Obdrželi diplom 

a poukaz na výukový program pro celou třídu zdarma. (Ještě jednou děkujeme!) Poukaz žáci 

uplatnili v prosinci 2018. Pod odborným vedením garanta výtvarného oddělení na pracovišti 

Lány v Bohunicích paní Andrey Kamenické si děti vytvořily nádherné hliněné betlémy, 

kterými pak udělaly radost svým rodičům při společném setkání nazvaném „Vánoční 

koledování s rodiči“. Zpěv, recitace a tanec vytvořily atmosféru plnou pohody a veselí. 

Tu navíc umocnil horký ovocný čaj, domácí cukroví od maminek a společná výroba svícnů 

z jablíček, koření a kandovaného ovoce.  

Také jsme vyrazili „Po stopách vánočního stromečku“. Společně s prvňáčky a s jejich 

třídní paní učitelkou Karolínou Novákovou jsme se vydali za tradicí našeho kraje 

do Těsnohlídkova údolí v Bílovicích nad Svitavou. Vlak nás dovezl na místní nádraží a odtud 

nás naše kroky dovedly až k Liduščině památníku. Děti měly tak příležitost poznat místo, kde 

v roce 1919 spisovatel a novinář Rudolf Těsnohlídek společně s přáteli nalezli odložené dítě. 

Díky této události vzešla v jeho mysli myšlenka stavění vánočních stromů v našich městech 

České republiky. Z darů a sbírek pod nimi byl postaven v Brně domov pro opuštěné děti 

s názvem Dagmar – předchůdce pozdějších 

dětských SOS vesniček. Bylo nám ctí dětem 

ukázat okolí, kde děti nakonec lesním zvířátkům 

a ptáčkům připravili vánoční stromeček z jablíček 

a jiných dobrot. Na zpáteční cestě jsme se zahřáli 

čajem připraveným do várnice místní restaurací 

Sokolovna. A abychom naše putování opravdu 

zimně zakončili, začalo nám 

sněžit.  

Ano, ano, tak prožili zimní 

čas naši námořníci 

v Druhákově. Vzpomínky v nás 

zůstaly a už teď se těšíme na 

jarní a letní radovánky.  

          

za 2. A Mgr. Šárka Ročková 

 



Vánoční výstavy 
ze školní družiny Irena Nováková 

Prosinec je měsíc vonící cukrovím, tajemnem a 

očekáváním. Pro děti je čekání na Ježíška obzvlášť dlouhé, 

a tak jsem se rozhodla ulehčit dětem jejich netrpělivost 

na dárky a na Vánoce dvěma výlety. 

Náš první výlet nás zavedl na Špilberk, kde byla výstava 

loutek. Děti si zde mohly samy vyzkoušet zahrát loutkové 

divadlo, což je velmi bavilo. Skvěle vybavena byla i dílnička, 

kde vyráběly loutky jako vánoční dárky pro rodiče.  

Další náš výlet byl na Letohrádek Mitrovských, kde se každý 

rok koná výstava betlémů z celého světa. Nově bylo možno 

zhlédnout i příběh Ježíše. 

Všichni jsme se bavili a prožili pěkná odpoledne.  

 

 

Kouzelný prosinec 
                                                                                                                                                                                                Irena Nováková 

Prosinec je 

měsíc kouzelný, 

plný tajemna. Proto 

i školní družina 

pojala Vánoce zcela 

netradičně. V pátek 

14. prosince jsme 

pozvali do naší 

školy velkého 

kouzelníka jménem 

Reno, který naplnil 

naše očekávání.  

Jeho vystoupení 

trvalo asi hodinu a 

děti se náramně 

bavily.  

Kouzlil, něco 

nechal zmizet, něco 

přičaroval a hlavně 

do vystoupení 

„vtáhl“ jak nás, 

vychovatele, tak i 

samotné děti. 

Velkou výhodou 

bylo i to, že mistr přišel za námi, do školy. Děti nikam nemusely, a to je v předvánočním čase velké plus.  

Možná přijde kouzelník i příští rok. 

  



Když školou chodí Mikuláš 

Fotopříběh  



Prosinec ve 3. A 
 

Letošní rok jsme v předvánoční době 
ve škole i mimo ni zažili s naší třídou, 
paní učitelkou a paní asistentkou 
spoustu zajímavých a hezkých věcí. 

Pátého prosince chodil po škole 
Mikuláš s čerty a anděly. V druhé hodině 
jsme slyšeli rachot a bouchání do dveří. 
Čerti měli řetězy a mlátili jimi. 
Pomalovali nás černými sazemi. Trochu 
jsme se báli. Mikuláš se zeptal, jestli 
někdo zlobil, a otevřel knihu zlobivců. 
Tam viděl, že zlobil náš spolužák. Čerti 
ho strčili do pytle a vzali ho do pekla, ale 
pak ho zase vrátili. A všichni jsme dostali 
bonbón. Další hodinu jsme měli plavání 
a moc nám ty saze nešly umýt. 

Po roce Vánoce. A jako asi v každé 
třídě není nuda, ani u nás nebyla.  

 

Ježíškova vnoučata je projekt pro 
babičky a dědečky z domova důchodců. 
Nakreslili jsme pro ně obrázky 
vánočních stromečků s přáním. Snad 
jsme jim udělali radost. 

Celá třída jsme si užili i vánoční dílnu 
v SVČ Linka, kde jsme vyráběli obrázek 
s rámečkem a přáníčko jako dárek pro 
rodiče. Pekli jsme perníčky, povídali si 
o vánočních zvycích a převlékali se 
za anděla, čerta, Barboru nebo Lucii. 
Perníčky byly moc dobré. Tak moc, že 
jsme je někteří cestou do školy snědli.  

Poslední školní den v roce 2018 jsme 
si ve třídě užili vánoční besídku. Zkoušeli 
jsme vánoční zvyky jako pouštění svíček 
ve skořápkách od ořechů, házeli jsme 
botou   směrem   ke  dveřím,   abychom  

 

zjistili, jestli někdo neodejde, zpívali 
jsme koledy a hráli je na klavír a flétny. 
Ve skupinkách jsme si pro ostatní 
připravili program, proto jsme mohli 
ochutnat výborný vánoční punč, 
vystřihnout si papírovou vločku, 
sledovat scénky nebo obdivovat kluky, 
kteří předváděli v tělocvičně parkour. 

Pod naším stromečkem našel každý 
své dárečky od kamarádů. Než jsme šli 
domů, popřáli jsme si všichni krásné 
Vánoce a i vám všem přejeme všechno 
nejlepší v roce 2019.  
 
 

Andrea Vichtová, Natálie Konvalinová, 
Lukáš Dulínek, Štěpán Bébar,  
Patrik Lašák a Martin Blecha ze 3. A 

 



 Advent ve 3. B     Irena Stranyánková   

V naší třídě 3. B jsme se na letošní 

advent připravili velmi pečlivě. Žáci si 

nejprve sami vyrobili adventní kalendář a 

každý den si otevírali obálky, kde na ně 

čekalo sladké překvapení. K adventu patří 

neodmyslitelně také adventní věnec. My 

nejsme žádní troškaři, jeden žák přinesl 

dokonce perníkový adventní věnec a jedna 

žačka věnec vlastnoručně vyrobila.  

Každé pondělí jsme se těšili, až 

zapálíme další svíčku. Abychom se dozvěděli více informací o této předvánoční době, 

zavedli jsme si ve třídě "Adventní deník", kde žáci museli plnit každý den nějaký úkol. 

Všechny úkoly byly velmi zajímavé, např. tradice řezání "barborek", co je to jmelí a 

k čemu slouží atd. Na jeden úkol jsme se však všichni těšili nejvíc, protože na nás čekala 

výzva upéct vánoční cukroví. Na celé čáře to vyhrály perníčky, které se pečou brzy, aby do Vánoc mohly změknout.  

Šikovné ruce válely těsto, pomocí vykrajovátek se na plechu hromadily povedené tvary perníčků, které nám hodné paní 

kuchařky upekly ve školní jídelně. Děti si potom perníčky vlastnoručně nazdobily a odnesly domů. Pečení se nám moc líbilo a 

už teď se těšíme na další advent.    

 
 

Dřevěné ozdoby, přáníčka ve skořápce, slunovratová sluníčka 

         aneb Vánoce 4. C na Lipce                            Veronika Marková 
Polovina prosince za námi, Vánoce se 

pomalu blíží, a abychom načerpali trošku té 

sváteční atmosféry, vydali jsme se spolu 

s paní učitelkou na Lipku. O dopoledne 

nabité spoustou zajímavých aktivit se 

postaraly dvě sympatické lektorky, 

se kterými jsme si pomocí tematického 

příběhu připomněli, proč se Vánoce vůbec 

slaví, a zazpívali vánoční koledy za 

doprovodu ručně vyrobených hudebních 

nástrojů. Nechybělo ani balení dárečků, a to 

ne jen tak ledajakých! Do zbytků balicích papírů jsme za hurónského smíchu ukryli své 

spolužáky. Záhy 

jsme zjistili, že 

dárky můžeme zabalit i bez balicích papírů a 

plastových ozdob, šetrněji k přírodě.  

A co by to bylo za Vánoce, abychom si 

nevyzkoušeli i vánoční zvyky – krájení jablek, pečení 

slunovratových sluníček a pouštění vlastnoručně 

vyrobených lodiček ze skořápek. I prstíky zůstaly 

celé při vyřezávání dřevěných ozdob lupínkovou 

pilkou. Domů jsme si odnesli nejenom dobrý pocit 

z příjemně stráveného dopoledne, ale také náruč 

plnou dárečků, které jsme si sami postupně vyrobili: 

svíčku z včelího vosku, přání ukryté v ořechové 

skořápce, dřevěnou ozdobu na stromeček, … jenom 

ta slunovratová sluníčka dlouho nevydržela – 

zbaštili jsme je dřív, než jsme opustili pozemek 

Lipky. ☺ 



Učení na sněhu a se sněhem 
Lenka Peterková, Anežka Kalábová, Andrea Leberová, Bára Kůřilová, Eliška Kopečková – žačky 4. A 

 

V pondělí 28. 1. 2019 napadlo hodně sněhu. A tak paní učitelka 

navrhla, že bychom mohli jít další den v úterý 29. 1. bobovat 

na kopeček před školu a ve skupinách si na školním hřišti zahrát 

na sochaře.  Velmi se nám tato myšlenka zalíbila. Někteří z nás již večer 

přemýšleli, jaké sochy ze sněhu vytvoříme a jaké pomůcky si ke stavbě 

musíme přinést. Když se rozednilo, spěchali jsme s boby v ruce ke škole. 

Ve třídě jsme se převlékli do oblečení na sníh. Při převlékání jsme si 

od paní učitelky vyslechli pravidla bezpečného sáňkování a vůbec všeho 

sportování na kopečku před školou. Paní učitelka byla nekompromisní 

a připomněla nám, že pokud se pravidla nebudou dodržovat, nebude 

se bobovat. Tak jsme raději všichni respektovali každé řečené pravidlo, 

nikomu se totiž nechtělo stát u paní učitelky, která stála u stromu a 

vlastním tělem bránila naše zdraví. Kdo by chtěl být živým airbagem 

mezi bobujícími dětmi a stromem? Pravidla, která jsme měli dodržovat,  

byla například: nesrážet při sjíždění malé děti, dávat pozor na chodce a 

maminky s kočárky, na kopeček vybíhat pouze po chodníku vpravo, 

na zapískání píšťalky přestat jezdit a poslouchat instrukce, neohrožovat 

bezohlednou jízdou spolužáky ani sebe. 

Byli jsme převlečeni, pravidla byla řečena a my jsme vyrazili 

na kopeček. Vrhli jsme se na radovánky na sněhu. Bylo to bezva, bavilo 

nás, jak jsme se mohli vyřádit na sněhu. Každá legrace však jednou 

skončí a ozvala se píšťalka. Poslední boby sjely dolů z kopečka. 

Po krátké přestávce ve škole, kde jsme se občerstvili a také si ulevili, 

jsme se přesunuli na školní hřiště. Z atria byl krásný pohled na čistě bílé 

hřiště a paní učitelku, která pěti skupinám krokovala a vyznačila parcely 

k budování a sochání. Vojta prohlásil, že hřiště vypadá jako ráj sněhu. 

Souhlasili jsme s ním a brodili jsme se po kotníky ve sněhu ke školnímu 

hřišti. Každá skupina si vybrala své místo. Těch skupin jsme vytvořili pět.  

V každé skupině práce probíhala stejně. Diskutovali jsme nad tím, co 

budeme tvořit. Téma bylo volné. Naše skupina, tedy já Lenka, Anežka, 

Eliška, Bára a Andrea, jsme se rozhodly, že vybudujeme iglú. Rozdělili 

jsme si práci. Bára svážela na bobech sníh na hromadu a Andrea jí 

pomáhala a sníh uhrabávala a pěchovala. Anežka začala sníh za pomoci 

mě a Elišky formovat. Občas se vyskytly drobné problémy v organizaci 

práce, Elišku jsme musely napomínat, aby nám ten sníh neujídala, ale 

nakonec jsme každý problém 

zdárně vyřešily. Jen místo iglú 

se nám ze sněhu podařil 

vytesat imaginární kamarád 

Ufon. No, téma bylo volné, tak 

co? 

Všechny skupiny pracovaly 

více než jednu hodinu. 

Výtvory jsme si společně 

prohlédli a vyslechli jsme si 

prezentace o tom, co která 

skupina vytvořila a jak se všem 

pracovalo. Paní učitelka 

všechny výtvory nafotila. 

Na hřišti jsme si prohlédli našeho Ufona, sněžný hrad, mosty, auta a muzeum sopek, 

sněhové město a naučnou cestu vedoucí přes tunely.  Adam prohlásil, že každý dělal, 



co měl, že to sochařství každému moc šlo a že nás to všechny moc 

bavilo. Prý byl každý tým velice kreativní, vše bylo hezké a všem se 

práce povedla. To byla velká pochvala. 

Paní učitelka naznala, že už jsme dostatečně zmrzlí a že budeme 

na tématu pracovat v teple ve třídě. Měla sice pravdu, ale do školy se 

nám i tak vracet moc nechtělo.  

Po svačině nás čekala těžká spisovatelská práce. Každá skupina 

vymýšlela,  jak nejlépe popsat naši dnešní výuku. Do celoroční třídní 

soutěže vyhraje nejlepší článek jeho autorům celých padesát bodů! 

Vítězný článek bude navíc také otištěný ve školním časopise. To byla 

velká motivace! 

Nyní je již každému čtenáři jasné, který článek vyhrál, že? 

Spisovatelé a novináři to vůbec nemají jednoduché. Osnovu z tabule 

jsme si ve skupině rozdělily. Každá členka naší skupiny psala text 

ke třem bodům osnovy. Společně jsme zvážily úroveň vzniklých textů. 

Texty,  které se nám nezdály, jsme upravily a všechny spojily do tohoto 

článku. 

Za celý den jsme se toho spoustu naučili. Třeba to, jak lépe 

spolupracovat ve skupině, aby práce byla co nejlepší. Naučili jsme se 

stavět ze sněhu něco jiného než sněhuláka. Procvičili jsme si plynulou 

řeč při prezentacích své stavitelské činnosti. Procvičili jsme si, jak 

sestavit osnovu a také podle ní něco srozumitelně napsat. Udělali jsme 

dnes velký kus práce. Je to zábava občas se jít učit do přírody. Byl to 

bezvadný den.     

 

                               Úspěchy našich plavců          Josef Horký 
 

Pohár Moravy 10letého 

žactva, Třebíč  

8. – 9. 12. 2018  

Z naší školy se zúčastnili 

celkem 3 plavci z 5. B. 

Zaplavali si mnoho nových 

osobních rekordů a velmi 

pěkně závodili, za což jim 

náleží samozřejmě velká 

pochvala. Nejlepších výsledků 

dosáhla Valerie Vlková, která 

získala 5 medailí 

z individuálních startů, byla 

1x první, 1x druhá a 3x třetí. 

V individuálních disciplínách 

ještě Šimon Melichar 

vybojoval jedno 3. místo. 

Dále plavci zabodovali 

ve štafetách, kde se umístili 

2x na prvním místě. 

Doufejme, že budou i nadále 

poctivě trénovat, aby v létě 

několik umístění těsně pod 

stupni vítězů proměnili 

v medaile.

Pohár Moravy 11letého 

žactva, Brno 

8. – 9. 12. 2018 

Z naší školy se zúčastnili 

plavci: z 6. B. Vojta 

Brzobohatý, Jan Klobása, Filip 

Winter, Adéla Křepelková, 

Sára Říhová a z 5. B Adam 

Rak, dále jeden plavec, jehož 

jméno rodiče nepovolili 

zveřejnit, a Adam Mičánek, 

který se nominoval, ale 

bohužel onemocněl. Téměř 

na všechny starty si děti 

zaplavaly osobní rekordy. 

Nejlepších výsledků dosáhli 

Adéla Křepelková a Adam 

Rak, kteří získali bronzové 

medaile. Další bronz přidali 

plavci v polohové štafetě. 

Gratulujeme!

Mistrovství ČR 12letého 

žactva, Prostějov  

1. – 2. 12. 2018  

Z naší školy se zúčastnilo 

celkem 8 plavců: ze 7. B Lucie 

Francová, Adéla Mátlová, 

Martin Moliš, Ondřej 

Havrlant, David Hladovec, Jan 

Štromajer a ze 6. B Matyáš 

Ulmann a Martin Pokorný. 

Téměř všichni si udělali nové 

osobní rekordy a velmi pěkně 

plavali, za což jim náleží 

samozřejmě velká pochvala. 

Nejlepších výsledků dosáhl 

Martin Moliš, který získal 

6 medailí z individuálních 

startů, byl 1x druhý a 

5x třetí. V individuálních 

disciplínách ještě Adéla 

Mátlová vybojovala jedno 

2. místo. Dále plavci bodovali 

ve štafetách, kde se umístili 

2x na prvním, 1x na druhém 

a 1x na třetím místě.

Mistrovství ČR 13letého 

žactva, Mladá Boleslav 

1. – 2. 12. 2018 

Z naší školy se zúčastnily dvě 

plavkyně, Franziska Schmid a 

Clementina Fraňková ze 7. B. 

Franziska si zaplavala pěkné 

osobní rekordy a ostudu 

rozhodně neudělala. Nejlepší 

výsledky měla Clementina 

Fraňková, která získala 4 zlaté 

medaile a zaplavala tři nové 

nejlepší výkony ČR 13letého 

žactva: 100P s časem 1:11,11; 

200PZ s časem 2:21,53 a 200P 

s časem 2:33,09! Moc 

gratulujeme! 

 
 



Vánoční tvoření v 6. A 
                                                                                                                                                                                      Monika Komárková 

V prosinci 
se nám povedla 
uskutečnit za-
jímavá hodina 
výtvarné vý- 
chovy ve třídě 
6. A.  

Maminka 
jedné žákyně 
byla tak ochot- 
ná, že nám na 

hodinu VV přišla ukázat netradiční výtvarnou techniku, a to 
pletení z papíru. Vše dětem předvedla, popsala celý pracovní 
postup, vysvětlila výrobu samotných papírových pásků 
z novin a letáků a donesla na ukázku i krásné výrobky, např. adventní věnec, košíky, zvonečky, ze kterých na první pohled 
není vůbec patrné, že jsou vyrobeny z takového obyčejného materiálu. V neposlední řadě překvapila děti tím, že pro každého 
měla nachystaný již upletený zvoneček, nabarvený nahnědo. Žáci si pak připravený zvoneček mohli ozdobit podle vlastních 
představ – používali k tomu bambulky, mašle, korálky, řetízky, vánoční dekorace, a dokonce i kokos.  

Všichni byli s hotovým zvonečkem velmi spokojeni a rádi si ho odnesli domů, kde jim jistě dělal radost až do Vánoc. Tato 
hodina byla hezkým příkladem skutečné spolupráce mezi školou a rodiči. 

Jak jsme pekli cukroví na besídku 
Eliška Hánová, 9. B

 

 Před Vánocemi nám naše paní učitelka třídní Hůrková 

navrhla, že bychom si mohli na vánoční besídku upéct 

cukroví. Všichni radostně zajásali a hned jsme se začali 

domlouvat na pečení. 

Rozdělili jsme se na čtyři skupiny. Každá skupinka se 

domluvila, co bude péct za cukroví. Museli jsme si donést 

potřebné suroviny – a pak to začalo. 

Ve školní kuchyňce se začala tvořit různá těsta i směsi, 

ve vzduchu vířila hladká mouka a vanilkový cukr, no a 

nakonec z toho všeho vzniklo výborné vánoční cukroví. 

Hotové cukroví jsme nabízeli našim skvělým učitelům, 

od kterých jsme sklidili pochvalu. Také naše chuťové buňky si 

na našem cukroví pořádně smlsly! Dokonce nám něco málo 

zbylo i na vánoční besídku, která se letos opravdu povedla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika 
Ivana Coufalová 

V listopadu loňského roku proběhlo na naší škole první kolo soutěže Hledáme nejlepšího 

mladého chemika ČR, které jsme se účastnili vůbec poprvé. Do školního kola se přihlásilo 

20 deváťáků a jeden osmák, kteří odpovídali na otázky ze všech chemických oborů. Tři nejlepší 

postoupili do druhého kola, které se konalo na Střední průmyslové škole chemické v Brně-

Husovicích. 

Celá škola se ten den věnovala žákům ze základních škol a jejich doprovodu. Po absolvování 

testu byl pro účastníky nachystán bohatý program, měli jsme možnost si prohlédnout 

přírodovědné motivující centrum, studenti si pro nás připravili poučné i zajímavé pokusy 

z biologie, biochemie, mikrobiologie a fyziky. Před vyhlášením výsledků jsme v tělocvičně 

přihlíželi zábavným pokusům z chemie, hudebnímu vystoupení studentů chemické 

průmyslovky a ukázkám výzbroje a výstroje vojáka Armády ČR. 

Klára Pěchoučková, Tomáš Plšek a Martin Matyšek z 9. A se mezi 217 soutěžícími ze 76 škol 

Jihomoravského kraje neztratili. V písemném testu uspěli a Tomáš Plšek se probojoval mezi 

třicet nejlepších. Čeká ho kolo třetí, které bude probíhat formou praktických cvičení v chemické 

laboratoři. Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Tomášovi držíme palce 

v kole třetím. 

 

Vánoční turnaj ve vybíjené 
Jolana Hůrková 

Před Vánoci se již tradičně na 2. stupni konal vánoční turnaj 

ve vybíjené. Každá třída vyslala do turnaje jedno družstvo, ve kterém 

museli být chlapci i děvčata. Nad zdárným průběhem celé akce dohlíželi 

naši „tělocvikáři“. V napínavém souboji nakonec zvítězila třída 9. A a my 

jí k jejímu výkonu gratulujeme. 

 

Návštěva deváťáků na úřadu práce a veletrhu SŠ 
Klára Pěchoučková, 9. A 

V listopadu jsme jako deváťáci navštívili v rámci informování 

o středních školách i samotných přijímačkách úřad práce a Veletrh 

středních škol. 

Na úřadě nám byly podány všechny informace a vysvětleny dotazy, 

týkající se uplatnění jednotlivých oborů, které nás zaujaly a někoho 

naopak i vyděsily. Zaměstnanci úřadu si pro nás připravili zajímavou a 

velmi obsažnou prezentaci. Nakonec jsme dostali všichni dotazník, který 

podpořil či naopak vyvrátil naše touhy o vysněném povolání.  

Zatímco na úřadu práce jsme brali povolání a střední školy teoreticky, 

na Veletrhu SŠ nás stihla především část praktická. Byli jsme seznámeni 

s jednotlivými školami Brna a okolí. Veletrh se skládal ze dvou částí. V první části jsme měli možnost nejen odnést si 

doopravdy tuny informačních letáků, ale hlavně zeptat se na potřebné 

konkrétní dotazy na každou školu zvlášť.  

Druhá část programu byla o něco zábavnější a zajímavější. Jednotlivé 

školy si totiž pro nás přichystaly ukázky z náplně své činnosti v různých 

oborech, které jsme si mohli vyzkoušet sami „na vlastní kůži“. 

Od poskytování první pomoci, přes přidělování krmiva pro zvířata, až 

po vazbu květin.  

Obě tyto akce byly zajímavé, zábavné a hlavně poučné. Myslím, že 

mnohým z nás hodně pomohly. 



Oborový den mechatroniky na SŠTE Olomoucká 
 

Dne 14. 12. navštívili žáci devátých 

ročníků, převážně chlapci, odbornou 

střední školu SŠTE Olomoucká. I přes 

rtuť ukazující na teploměrech hodnoty 

pod nulou jsme poměrně delší cestu 

MHD ve zdraví zvládli. Když jsme dojeli 

na místo určení, celý areál nás opravdu 

překvapil svou velikostí. Na první 

pohled bylo zřejmé, že škola se dělí 

na více budov, přesněji na tři.  

Vešli jsme do první budovy – a údivu 

neubývalo. V cestě nám stály turnikety, 

které bychom po přijetí na tuto školu 

denně museli překonávat docházkovým 

čipem. Nás ale přivítal usměvavý pan 

vrátný a odvedl naše deváté třídy 

do místnosti s projektorem. Posedali 

jsme si, sundali přebytečné vrstvy 

oblečení a chvíli posečkali. Během 

chvilky přispěchala paní průvodkyně, 

s omluvou za své lehké zpoždění. Řekla 

nám pár základních informací a poté 

nachystala projektor na promítání 

dvacetiminutového dokumentu o škole.  

Po zhlédnutí velice obsáhlého 

informačního videa nás rozdělili na dvě 

skupiny podle tříd. Naše skupina 9. B 

zamířila do učebny s 3D tiskárnou. Byly 

nám vysvětleny základy a praktické 

informace o tomto bonusovém učivu. 

Na památku jsme každý dostali 

vytisknuté malé sněhuláky a později i 

svačinu.  

Naše cesta dál vedla do školní 

knihovny, která byla opět vybavena 

tiskárnou, ale pouze na papír. V této 

klidné místnosti se nacházely i počítače 

pro studijní činnost, povinná četba 

k maturitě i tištěné podoby jazykových 

učebnic.  

Poté jsme byli zavedeni do tělo-

cvičny, která měla speciální funkci, a to 

oddělitelnou mobilní stěnu. Část 

tělocvičny slouží i jako posilovna.  

Při procházení budovou jsme si 

všichni postupně začali všímat zvuků 

z místa cíle naší cesty. Paní průvodkyně 

nás zavedla do obrovské místnosti plné 

CNC strojů. Krásný okamžik nastal, když 

začala přestávka a celý obrovský areál 

určený k obrábění strojů ztichl. I ozvěny 

našich hlasů se šířily okolím.  

Přes začazené okno jsme mohli vidět 

i učebnu puškařství. Jen tak 

mimochodem, obor puškař je v České 

republice raritou, protože školy 

provozující tento obor jsou u nás pouze 

dvě.  

Opravdu extrémně nás o všechna 

slova připravila učebna mechatroniky. 

Zmatení ze všech učebních pomůcek 

jsme tuto místnost rychle opustili. Tím 

naše prohlídka skončila a my jsme 

odcházeli domů plni nadšení, ale také 

plni rozpaků z rozhodování o své 

budoucí škole. Myslím, že tato škola 

v konkurenci s ostatními stojí u většiny 

našich žáků skutečně hodně vysoko. 

 

Jan Ručka a Marek Zapletal, 9. B

   

 
 
 

  



 

Hory, milé hory… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V pondělí 7. ledna 

jsme vyrazili na náš 

poslední lyžařský výcvik 

na Horní Bečvě. Hned 

po příjezdu nás okouzlily 

závaly čerstvě napadané-

ho sněhu.  

Náš běžný den 

probíhal následovně: 

po vydatné snídani na nás 

čekaly dva velekopce. 

Po zdolání dvou „Mount 

Everestů“ jsme dostali 

velkou odměnu v podobě 

krásně urolbované 

sjezdovky, kterou jsme 

jako zdatní a méně zdatní 

lyžaři a snowboardisté 

sjížděli. Po zhruba dvou 

hodinách jsme vyrazili na 

výborný oběd. Po obědě 

jsme opět jezdili na sjez-

dovce až do odpoledních 

hodin. Nesmíme 

opomenout chvíle 

strávené v bufetu u čaje. 

Večer následovaly 

společenské hry a zábava.  

Takto probíhaly 

všechny dny kromě 

čtvrtečního odpočinkové-

ho odpoledne. To nás 

učitelé vzali kousek 

od hotelu na krásně 

zasněženou louku, kde 

jsme se vyblbli a proběhla 

i velká hromadná 

koulovačka.  

Celý lyžařský výcvik 

jsme si naplno užili a 

rozhodně na něj budeme 

vzpomínat jako na 

nejlepší chvíle strávené 

na základce. 

 

 

Adéla Stará, Karolína 

Murčová, Julie Jiříčková, 

Markéta Moravcová, 9. A 

 

 

Letos byl lyžák pro nás 

výjimečný, protože to byl 

zároveň náš poslední. 

Cesta autobusem byla jako 

každý rok zdlouhavá a únavná, 

ale zábavy jsme si ještě užili 

dost. Jen co jsme dorazili, 

vyšlapali a párkrát sklouzli 

kopec s kufry v rukou, 

obdivovali jsme krásy mrazu 

na horách. Po vynošení lyží a 

snowboardů do lyžárny jsme se 

ubytovali do pokojů a čekali, až 

přijde signál k odchodu 

do bufetu pod svahem. Pak 

nastal čas na večeři, společen-

skou místnost a nakonec 

do postýlek. Druhý den po 

snídani přišla příprava na svah 

a první rozřazení do skupin. 

Někteří si ještě šli do půjčovny.  

Po pár dnech tvrdé práce 

na svahu jsme měli možnost 

odpočinku. Jelikož bylo 

dostatek sněhu, vydali jsme se 

na horskou procházku. V lese 

to vypadalo jako v pohádce, 

jako když babička pocukruje 

bábovku. Koulovali jsme se a 

shazovali se do sněhových 

peřin. Všichni si to náramně 

užili. 

Po zbytek dní jsme jezdili 

ve skupinkách, jak jsme se 

dohodli. Kdo chtěl, bylo mu 

dopřáno i večerní lyžování. Ani 

diskotéky na našem zájezdu 

nechyběly, ale tu poslední jsme 

si užili opravdu nejvíc. 

Cestou zpět jsme 

v autobuse vzpomínali 

na všechny lyžařské zájezdy, 

které jsme zde prožili, a doufali 

jsme, že se sem ještě jednou 

v životě vrátíme a rozvzpome-

neme se na naše dětské sny. 

 

Alexandra Treblíková, 9. B 
 



Setkání členů Žákovského parlamentu s panem starostou 
Jolana Hůrková, Edita Staňková 8. B  

Dne 12. 12. 2018 se Žákovský parlament setkal s panem starostou Antonínem Crhou v zasedací 

místnosti ÚMČ Brno-Bohunice. Pan starosta všechny žáky velmi srdečně přivítal. Členové parlamentu si 

připravili za svoji třídu různé otázky, na které se pan starosta snažil co nejlépe odpovědět. Na závěr jsme 

se s panem starostou rozloučili a poděkovali mu za to, že nám věnoval svůj čas.  
 

 

 

Jaké otázky například zazněly? A jak na ně pan starosta odpověděl? 
 

4. A 

Podporoval byste přestavbu školního 

atria? 

Samozřejmě podporoval, a dokonce už 

se začíná pracovat na studii přestavby. 

Lípě hrozí pokácení, zachráníte ji? 

Není to jednoduché, je zasazena na 

špatném místě. Dojde k jejímu ošetření 

a zatím se kácet nebude. 

Udělal byste hřiště u nás pro družinu? 

Škola má vlastní hřiště a určitě je pro 

družinu může využívat. 

4. B 

Proč jste se chtěl stát starostou? 

Chtěl jsem pomáhat druhým. Při mé 

práci k tomu mám velký prostor. 

Co byste chtěl změnit na Bohunicích? 

V minulosti se toho již změnilo hodně. 

Do budoucna určitě vybudujeme 

bohunický rezervoár na vodu, nově 

přebudujeme zastávku tramvaje 

Běloruská nebo prostranství kolem 

radnice a obchodů. Čeká nás také 

výstavba parkovišť, oprava škol a 

školek a spousta dalších projektů. 

4. C 

A jak dopadlo hlasování ohledně 

rezervoáru vody? 

Špatně, v rámci participativního 

rozpočtu velkého města Brna jsme 

neuspěli. 

Bylo by možné postavit další cvičiště 

pro psy? 

Už máme dva oplocené psí výběhy a 

řadu dalších neoplocených. V podstatě 

to tedy možné je, ale v Bohunicích už 

pro tento účel nejsou volná místa. 

5. A 

Kolik bude stát oprava bazénu?  

Asi 20 milionů Kč. V současné době 

probíhá výběrové řízení na stavební 

firmu, která rekonstrukci provede.  Zde 

teprve zjistíme, kolik bude celá 

rekonstrukce doopravdy stát. 

 

Bude výstavba parkurového hřiště? 

Ano, pokud se na ni podaří sehnat 

peníze. 

5. B 

Jak se vám líbilo rozsvěcení vánočního 

stromečku?  

Moc se mi líbilo. Sice byly menší 

problémy s ohňostrojem, ale nakonec 

vše dopadlo dobře. Bylo také více lidí 

než minulé roky. 

5. C 

Bylo by možné více osvětlení (lampy) 

na rampách? 

Osvětlení skateparku vhodné není. Je 

potřeba si uvědomit, že jízda na 

rampách a chování lidí tam vytváří 

hodně hluku. Okolní obyvatelé 

bytových domů chtějí mít večer také 

klid a v klidu spát. Světla by hlukovou 

zátěž prodloužila dlouho do noci. 

Proběhne zesvětlení chodeb u nás ve 

škole?  

Ano, myslím, že pan ředitel už na tom 

pracuje. 

6. A 

Bude se bazén stavět po částech, nebo 

bude vcelku?  

Jednotlivé nerezové díly budou 

přivezeny po částech a potom budou 

svařovány na místě. 

Šlo by prodloužit parkování u školy? 

Na ulici Amerlingova ve směru ke škole 

se parkovat nesmí a všichni řidiči zde 

parkují v rozporu s dopravními 

předpisy. Přibližně v úrovni velkého 

modřínu přijde nainstalovat betonový 

panel a sklápěcí zábrana. Za ně už 

nebude možné jezdit. 

6. B 

Šlo by vyměnit umělou trávu na hřišti 

na Moldavské a dát tam branky? 

Tráva zde je dobrá a hrát se na ní dá. 

Na hřiště se sjížděla trénovat různá 

mužstva z celého Brna.  Naše děti se 

tam pak nedostaly. Proto jsme byli 

nuceni velké branky odstranit. Tím se 

situace zklidnila a týmy odjinud sem 

přestaly jezdit. 

Jaké byly vaše známky na základní 

škole? 

Většinou dvojky, trojky a čtyřka 

z ruštiny, byl jsem průměrný žák.  

7. A 

Bude akce ukliďme Česko? 

Určitě bude, jste srdečně zváni přiložit 

ruku k dílu, aby byly naše Bohunice 

zase o cosi hezčí.   

Na psím výběhu na Souhradech není 

plot, nešel by sem dát? 

Ne, to nejde. Zdejší psí výběh není 

na našem obecním pozemku. Na cizím 

pozemku plot stavět nesmíme. 

7. B 

Z jakého důvodu vyhrál konkurz pan 

ředitel Holánek?  

Panu řediteli Urbánkovi skončilo 

šestileté funkční období. Proto bylo 

vypsáno nové výběrové řízení. Pan 

ředitel Holánek vyhrál výběrové řízení a 

podle toho, co jsem slyšel, byl nejlepší. 

7. C 

Kdy proběhne oprava bazénu? Bude 

délka bazénu stejná? 

Pravděpodobně od května do října 

letošního roku.  Délka bazénu bude 

stejná. 

8. A 

Bude se opravovat ovál na školním 

hřišti? 

Je nachystán projekt na jeho 

rekonstrukci, ale nedaří se sehnat 

potřebné peníze. 

8. B 

Mohlo by být na Gruzínské více košů? 

Myslím si, že jich tam je dostatek. Nové 

koše bychom přidávat nechtěli. Navíc 

před každým vchodem jsou kontejnery 

na domovní odpad. Kdo chce, možnost 

 



na odchození odpadků lehce najde. 

Na parkovištích v Bohunicích parkují 

cizí auta a potom zde nejde 

zaparkovat. 

Jediná možnost, jak se jich zbavit, je 

zavedení tzv. rezidentního parkování. 

Zatím ho ale nepřipravujeme, protože 

toto řešení nemá jen samá pozitiva, 

přineslo by i řadu problémů. 

9. A 

Jsou hrozně drahé poplatky za psy. 

Myslím si, že poplatky nejsou vysoké. 

Zdaleka nestačí na to, abychom za ně 

pokryli náklady na škody, které venčení 

psů způsobuje. 

Mohly by být místo plastových sáčků 

papírové? 

Asi to lze, musely by ale být také nové 

držáky na sáčky nebo nové koše. 

Jak to bude s výstavbou bytů na 

pozemku zahradnické školy? 

Soukromý majitel by tam rád stavěl, ale 

nesmí, protože tzv. územní plán mu to 

neumožňuje.  

Proč nejsou v Bohunicích sociální 

domy? 

Obec nevlastní žádný panelový dům,

tedy ani žádné byty. Bytový fond 

byl před mnoha lety zprivatizován. 

9. B 

Bude hřiště na Tatranu 

přestavěno na krytou ledovou 

plochu – halu? 

Ano, mělo by se začít možná 

ke konci letošního roku.  A věřím, 

že se to podaří udělat tak, že 

stávající hřiště bude přesunuto na 

střechu nové haly. 

Na Lánech je hrozný hluk, jezdí 

tam kamiony. 

Kamiony tam nesmí, porušují 

předpisy. Stačí zavolat policii. 

Jakou školu jste vystudoval? 

Nábytkářskou průmyslovku a 

učiliště v Rousínově. Později pak 

Mendlovu univerzitu – obor 

Veřejná správa a ekonomický 

management. 

Uvažoval jste jako mladý 

o politice? 

Ne, chtěl jsem být stolařem a 

nějakou dobu také byl. Osud měl 

se mnou ale jiné plány. Už jsem 

na bohunické radnici 15 let. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
30. ledna 2019 navštívil náš 

školní parlament pan ředitel, 
který shrnul, co se již podařilo na 
škole nového udělat a co je dále 
naplánováno. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Podařilo se: 

• Armix – školní časopis 

• zahájena oprava interiéru na 
1. stupni: výmalba zdí 

• je 10 nových počítačů 

• opravuje se a maluje 1. C 
 

Ještě letos: 

• nové webové stránky 

• nové nástěnky a značení tříd 
1. stupně 

• proběhne rekonstrukce 
počítačové učebny 

• školní klub „Azyl“ bude v 
jedné učebně: knihovna, 
půjčování časopisů, 
odpočinková zóna      

• nové zářivky 

• oprava kamerového systému 

• bude videotelefon (když 
zazvoníme, uvidí naše 
obličeje) 

• oprava družiny: podlahy, 
výmalba 

 
Příští rok: 

• oprava druhého stupně 

• bazén 
 

Výhledově: 

• atrium  

• hřiště, dostavba šaten 

• rekonstrukce kuchyně 

• sprchy, možná i sušáky 
 

Edita Staňková, 8. B 

Jolana Hůrková 

 

 

Ze školního 
parlamentu 



zapoj se a vyhraj! 

 

     

 
 

 

Únor 
• Jarní prázdniny 

• Exkurze na SPŠCH 

• Tajemná skříň 

doktora Stravy  

• Zdravé zuby 

• Matematická 

soutěž PANGEA 

• Valentýn  

Březen  
• Spisovatel 2019: 

příspěvky do 

celostátního kola 

• Matematický Klokan 

a Pythagoriáda 

• Lyžařský výcvik 

na Bečvici  

• Lyžování pro 

náročné v ALPÁCH 

• Noc s Andersenem 

• Velká čtenářská 

soutěž:  vyhlášení 

výsledků 

Duben  
• Přijímačky na 

střední školy  ☹ 

• Arménská má 

talent – 1. kolo 

• Velikonoce 

• Nové číslo Armixu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Těšíme se 

Uzávěrka příštího čísla je 

v pátek 5. dubna 2019 
 

ivana.coufalova@zsarmenska.cz 

lenka.vasickova@zsarmenska.cz 


