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HUS(n)OVINY
časopis ZŠ a MŠ Brno, Husova 17

Co je ve škole
nového?

Ondřej Krahulec je
Pedagogem roku

Máme
školní kapelu

Úvodní slovo ředitele
Vážení rodiče a přátelé školy,
po osmi letech jsme se rozhodli reinkarnovat školní časopis Hus(n)oviny. Ten vycházel
mezi léty 2009-2013 a přinášel čtenářům informace o školním dění. Stejný obsah bude
mít i jeho nová podoba, která bude na rozdíl od svého papírového předchůdce
vycházet v elektronické verzi jako občasník.
V prvním čísle obnovených Hus(n)ovin se dozvíte mimo jiné informace o školních
akcích, projektech, úspěších našich žáků i učitelů, začíst se můžete do čtenářského
dotazníku či rozhovoru s naší novou kolegyní. Na několika článcích spolupracovali i
naši žáci, také některé fotogra e jsou jejich autorskými díly. Naší ambicí je v co
největší míře zapojit žáky do tvorby časopisu.
Premiérové e-Hus(n)oviny vychází na konci
adventního období, proto mi závěrem tohoto
úvodníku dovolte, abych Vám jménem
všech zaměstnanců školy popřál
příjemné prožití vánočních svátků a
ať Vám v novém roce 2022 slouží
zdraví, neopouští Vás optimismus
a máte štěstí na dobré lidi.
Roman Tlustoš
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Co je ve škole nového?
Letošní kalendářní rok nebyl na
investiční akce příliš štědrý. Ale to
se může brzy změnit.
O letních prázdninách byla v
suterénu školní budovy na
Rašínova 3 dokončena nová
místnost pro umístění
serveru a pro rozptýlení žáků
byla v tělocvičně
nainstalována menší lezecká
stěna.
Také ve školní budově na
Husově 17 vznikl přes
prázdniny prostor na sportovní
aktivity žáků, když z části šaten
byla zbudována posilovna.
V listopadu pak došlo k demontáži
hlavních vstupních dveří do objektu.
Restauraci dveří provádí rma Renowood,
vizitkou její práce jsou mj. opravené vchodové
dveře do Besedního domu. Do jara se restaurované
dveře vrátí na původní místo a budou ozdobou průčelí školní budovy.
Nyní k plánům do budoucna. V současné době se dokončuje několik stavebních
projektů pro budovu na Husově ulici. Celkovou rekonstrukcí by měla v nejbližších
letech projít její střecha a půdní prostory, sociální zařízení a zcela nový „kabát“ by měl
dostat největší kabinet (dnes kabinet fyziky a chemie). Na školním dvoře by mělo
vzniknout menší hřiště na míčové sporty, workoutový koutek a venkovní učebna.
Nezbývá než si přát, aby tyto připravované projekty neskončily kvůli nedostatku
nančních prostředků založeny na dně úřednického šuplíku a skutečně došlo na jejich
realizaci.

Roman Tlustoš
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NAŠE ÚSPĚCHY

Ondřej Krahulec je
Pedagogem roku 2021
Náš kolega Ondřej Krahulec získal v listopadu prestižní cenu „Pedagog roku 2021“,
kterou uděluje Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.
Cílem ocenění je vyjádřit uznání a podpořit kreativní pedagogy (absolventy fakulty),
kteří nad rámec svých běžných povinností rozvíjí inovativní přístupy vzdělávání,
organizují
volnočasové aktivity, realizují pedagogické projekty a
výrazným způsobem se podílejí na edukativním
rozvoji žáků i celé školy a jsou vnímáni jako
respektovaní odborníci mezi rodiči a oblíbení
mezi žáky.
Pro Ondřeje Krahulce se nejednalo o
první takový úspěch v tomto roce. Už na
jaře se „probojoval“ mezi semi nalisty
nejznámější odborné ceny pro
pedagogy působící na základních a
středních školách v České republice
Global Teacher Prize.
Medailonek pana učitele si můžete
prohlédnout na webových stránkách
soutěže https://www.gtpcr.cz/
prihlaska_2021/17090/.
Ondřej Krahulec učí na naší škole šestým
rokem a za tu dobu se
vypracoval mezi přirozené
pedagogické lídry. Vedle
“Moc
výuky anglického jazyka, která tvoří většinu jeho
děkuji všem
pracovního úvazku, se jako metodik věnuje oblasti
ICT a podporuje své kolegy v jejich pedagogickém
žákům, absolventům,
rozvoji. Přejeme Ondrovi, aby si zachoval nadšení a
rodičům i kolegům za
radost z práce, potřebu neustále růst a dávat si
obrovskou podporu. Vaše
nové a nové výzvy.
Roman Tlustoš

nominační vzkazy mne moc
potěšily i dojaly a jsou pro
mne velkým závazkem i
do budoucna.
Jste skvělí. 😊 ”
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ROZHOVOR

Rozhovor žáků 5. B s paní
učitelkou Lucií Šebestovou
V letošním školním roce se náš pedagogický sbor
rozšířil o několik nových tváří. Jednou z nich je i Lucie
Šebestová, která se stala třídní učitelkou 5. B. Rozhovor
s novou paní učitelkou pro čtenáře Hus(n)ovin připravili
její žáci z 5. B.
1. Jak se Vám líbí na Husovce?
“Z Husovky jsem nadšená. Líbí se mi prostředí, jsou tu velmi milí a vstřícní kolegové i
vedení školy. A hlavně, jsou tu fajn děti.”
2. Štvou Vás někdy žáci?
“Mám-li být upřímná, tak někdy ano. Nemám ráda, když děti lžou. Většinou si
ale vše vyříkáme a zase jsme kamarádi.”
3. Máte ráda naši třídu?
“V naší třídě je legrace, nikdy se nenudíme, získáváme nové
poznatky a zároveň se navzájem motivujeme. Svoji třídu mám
velmi ráda.”
4. Kam jste chodila do školy?
“Pocházím z malé české vesnice, na základku jsem chodila do
venkovské školy, kde nás bylo ve třídě 14 a moc ráda na to
vzpomínám. Po základce jsem absolvovala gymnázium
v Chrudimi, a pak už následovala Pedagogická fakulta na
Masarykově univerzitě v Brně.”
5. Jaký předmět máte nejraději?
“Nejraději mám český jazyk a hudební výchovu. Čeština mě
bavila už na základce. Měla jsem štěstí na výbornou
češtinářku, která mě naučila číst a milovat knihy. A hudební
výchova mě baví, protože velmi ráda poslouchám hudbu a díky
svým žákům poznávám nové hudební skupiny, zpěváky a
zpěvačky.”
6. Hrajete na nějaký hudební nástroj?
“Ano, hraji na étnu, klávesy a trochu na ukulele. No a někdy také
někomu brnkám „na nervy“.”

fl
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ROZHOVOR
naše kočka Týna

7. Co často děláte po vyučování?
“Po vyučování si většinou dělám přípravy na další den,
a pak spěchám domů za svojí rodinou. Mám hodně
známých, takže si ráda vyjdu i do společnosti nebo si
přečtu knížku.”
8. Co se Vám na práci učitelky líbí?
“Ráda pracuji s dětmi. Mám nějaké vědomosti a chci je předat těm, kteří o to stojí.“
9. Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
“Možná to bude znít divně, ale já jsem chtěla být učitelkou. Děti mají různé ideály ze
školy. Měla jsem panenky, a to byli moji žáci. Když pak člověk vyroste, uvědomí si,
že povolání, které si vybral, je mnohem těžší, než si v dětství představoval. Ale
určitě bych neměnila.”
10. Jak dlouho nosíte brýle?
“Brýle nosím asi od pěti let a od té doby jsem je nesundala. Občas
nosím i čočky, hlavně v této době, když musíme nosit respirátory.”
11. Máte doma nějaké zvířátko?
“Už tři roky je hlavou naší rodiny mazlivá kočka Týna. Moje
děti mě občas překvapí nějakým zajímavým broukem, který
se podle nich musí stát členem naší domácnosti.”
12. Jaké jídlo máte nejraději?
“Zachutnala mi italská kuchyně,
především těstoviny a dobré víno.”

“Z Husovky jsem
nadšená. Líbí se mi
prostředí, jsou tu velmi
milí a vstřícní kolegové i
vedení školy. A hlavně,
jsou tu fajn děti.”
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ZÁKULISÍ

Kam ve čtvrtek po škole?
Do galerie!
Se zájemci z osmých a devátých ročníků vyrážíme každý
čtvrtek ve tři odpoledne na zajímavé animační programy do
brněnských galerií, navštěvujeme výtvarné ateliéry,
případně navštíví některý z tvůrců ve škole nás 🙂 .
Dosud jsme společně stihli projít všechny tři budovy
Moravské galerie v Brně a
jejich stálé sbírky.
Opravdu nádherný
zážitek nás čekal v nově
zrekonstruovaném
Uměleckoprůmyslovém
muzeu na ulici Husova s aktuální
výstavou designéra Jiřího Pelcla,
velmi doporučujeme!
Prohlédli jsme si malby brněnského rodáka Libora Veselého
v Domě pánů z Kunštátu a pomocí animace nás ve výstavě Registrace
Stana Filka provedla Susan Maly ve FAIT GALLERY.
V galerii Schrott jsme si další týden prohlédli plátna
brněnské výtvarnice Denisy Belzové, která také
přijala pozvání na besedu ve škole a vzala nás na
prohlídku umělecké školy Start Art, kterou vede
a kde se také často připravují i naši žáci
k talentovým zkouškám na umělecké obory.
Monogra ckou výstavu Ester Krumbachové
v Domě umění jsme opět prožili ve
formě animace zakončené
krátkou společnou
tvorbou. Do Vánoc nás ještě
čeká jeden animační
program v Pražákově
paláci v „moderně“.
Těšíme se, že je
v Brně tolik kultury a
že ji můžeme prožívat
a sdílet spolu.

Kulturně
bohaté svátky
i dny všední!

Ludmila Fidlerová

fi
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Skvělý úspěch našich žáků
Mimořádného úspěchu
dosáhla trojice našich žáků
(na fotce zleva Teodor
Švanda, 8. C, Vojtěch Ryp a
David Zpěváček, oba z 9. B),
kteří zvítězili v devátém
ročníku soutěže „Den
přírodních věd“, který se
konal koncem září pod
záštitou jihomoravského
hejtmana Jana Grolicha
v brněnské ZOO. Vojta
s Davidem a Teodorem
prokázali na soutěžních
stanovištích vynikající
znalosti z oblasti přírodních
věd, celkem nasbírali 28,75
bodů, což bylo nejvyšší
bodové hodnocení z více jak
stovky soutěžících týmů ze
základních škol a gymnázií
z celé jižní Moravy. Vojtovi,
Davidovi i Teodorovi,
úspěšným reprezentantům

naší školy, k jejich
velkému triumfu
gratulujeme!
Sluší se ještě
doplnit, že
úspěšné byli i
naše další školní
týmy, jiná trojice
se v kategorii
starších žáků
umístila na velmi
pěkném 12.
místě, v kategorii
mladších žáků
jsme brali 9. a
znovu 12. místo.
Výsledky soutěže
naleznete zde: https://
www.zoobrno.cz/
vzdelavani/souteze/denprirodnich-ved-vysledky-2021.
Roman Tlustoš

Získali jsme grant O2
připravujeme. Pro žáky 6., 7. a 9. ročníků
budou připraveny aktivity zaměřené na
rozvoj algoritmického myšlení a
programování. Naši žáci si vyzkouší např.
tvorbu v Minecraft Education, vizualizaci
dat nebo programování microbitů, to vše
pod vedením profesionálů z oboru.
Stranou nezůstanou ani učitelé, kteří se
budou moci seznámit s nejnovějšími
trendy na poli rozvoje digitální
gramotnosti a sami se stát nositeli
změny a inovací ve výuce nejen
informatiky.

Uspěli jsme v grantové výzvě O2 Chytrá
škola. Naše škola získala 100 000 Kč na
realizaci projektů spojených s rozvojem
digitální a mediální gramotnosti u
našich žáků. Díky grantu se budou moci
v roce 2022 žáci 8. ročníků zúčastnit
intenzivního zážitkového kurzu Trollí
farma zaměřeného na fake news a
dezinformace, který pro ně společně s
odborníkem na dané téma

Ondřej Krahulec
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VÝUKA NA HUSOVCE

Ročníkové projekty devátých
ročníků
Badatelství, řemeslo, umění, prospěšnost? Nový formát
ročníkových prací!
Husovští deváťáci a deváťačky každoročně tradičně
zpracovávali a prezentovali ve školní aule svůj
ročníkový projekt, jehož cílem bylo zužitkovat
vědění, dovednosti a schopnosti nabyté během
celého studia na naší základní škole.

Nově jsme se však rozhodli změnit dosud pouze
psaný formát prací a obohatit ročníkové práce o
širší možnosti - badatelské, tvůrčí nebo komunitní
projekty.

Ročníkovka musí stále splňovat 4 části, a to návrh,
realizaci, zpracování a prezentaci, oblast zájmu se
Mína Malíková - Studie historických
však otvírá s novými možnostmi od vlastního
šperků
environmentálního projektu přes literární či
hudební tvorbu, svět IT či
uměleckého vyjádření až po výzkum v oblasti přírodních věd
a vlastní bádání. Možnost psaní teoretické práce
samozřejmě stále zůstává i
s náležitou formou a
prací se zdroji.

Eva Bobková - akvarel

Daniela Cenková - olejomalba
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VÝUKA NA HUSOVCE

Pro žáky jsme letos nově
přehledně zpracovali
všechny čtyři
kategorie
ročníkových prací
s návrhy
konkrétních typů
projektů v daných
oblastech.

A příští rok se budeme
těšit, že si i další studentky
a studenti zvolí tvůrčí nebo
badatelské či komunitní
projekty 🙂

Letos si už někteří žáci a
žákyně zvolili formát tvůrčích projektů a
vznikají první práce fotogra cké, akvarely,
olejomalba nebo třeba studie historických
šperků. Tito studenti a studentky si tak rozšíří své
portfolio k přijímacím zkouškám a zároveň poprvé
budou obhajovat svůj tvůrčí projekt, opatřený
doprovodným textem a prezentací.
Nahlédnout do jejich aktuální tvorby můžeme
ve fotogra ích.

Eva Bobková - akvarel

Ludmila Fidlerová

Mína Malíková - Studie
historických šperků
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Čtenářský dotazník s
Třídě 8. A se podařilo vyzpovídat paní učitelku Evu
Moškvanovou. Zajímalo je, jaký je její vztah ke knihám
a co vlastně pro ni znamenají.

Co jste četla jako malá holka? Četli vám rodiče pohádky?
“Knížky mě provázely odjakživa. Jako malé holce mi četli před usnutím pohádky.
Milovala jsem i říkanky a pak básničky od Halase z knížky pro děti, Ladění.”
Jaká byla vaše nejoblíbenější knížka?
“Byly to knihy pro dívky – podobné čtete dnes také, ale jako dospělí se jimi asi chlubit
nebudeme. 🙂 I tyto knížky mě však postupně přestaly bavit a posunuly dál. Na
gymnáziu jsem zbožňovala Nezvala a jeho drama Manon Lescaut jsem četla
fascinovaně stále dokola. Z prózy zase Bídníky Viktora Huga. Jako studentka jsem
s knihou chodila všude a četla všechno, co mi přišlo do cesty. Poezii, prózu, dramata
Shakespeara. V té době jsem začala číst tzv. „s tužkou v ruce“ a začala jsem si z knih
vypisovat citáty, zajímavé myšlenky, o kterých jsem přemýšlela. Přesto kdybych měla
vybrat jedinou knihu, knihu mého srdce, bude to Exupéryho Malý princ. (Protože jsem
jako většina z nás nenáviděla „povinnou četbu“, dostala jsem se k této knize až
v dospělosti.)”
Jaká kniha vás ovlivnila nebo změnila nějakým způsobem váš
pohled na svět?
“O této otázce jsem musela chvíli přemýšlet. Nebyla to
asi přímo kniha, byly to poetické texty Karla Kryla, které
mě zasáhly ve věku těsně po základce a otevřely mi
úchvatný svět poezie a dokonalých rýmů, i když
Knihy jsou nám tím, co
v písních. Zasáhl mě také Saroyanův Tracyho tygr a
perutě ptákům.
spousta dalších knih, které mě nutily k zamyšlení nad
svobodou a demokracií, smyslem našeho žití. A láskou,
John Ruskin
samozřejmě. Musím říct, že po celá školní léta byli
mými průvodci nejen rodiče, ale i skvělé češtinářky, které
mě ovlivnily natolik, že jsem už v 7. třídě měla jasno, „co ze
mě bude“.”
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Jaké autory a jaký žánr ráda čtete?
“Mám ráda příběhy (povídky i romány) ze současnosti. Miluji poezii a romány Milana
Kundery a stále se k nim vracím. Jmenovat pár oblíbených autorů znamená
zapomenout na jiné, a tak zmíním jen povedenou generaci současných českých
autorek a autorů. … Všude kolem sebe mám ale knihy s různorodými citáty.”
Brečela jste někdy při čtení knížky?
“Jasně, brečím u četby často, mám ráda knihy se silným dějem, a tak to mám za to. ;)
Přestože se považuji za veselého člověka, nemám v oblibě „komedie“ ve lmu ani
v knihách. Z příběhu chci odcházet „servaná“.”
Kniha, audiokniha nebo elektronická kniha – čemu dáváte
přednost?
“Za mě knihy papírové, pro jejich vůni a …, prostě je
to už od dětství vztah a láska na celý život.”
Jakou knihu/jaké knihy máte na nočním
stolku?
“I teď čtu několik knížek zároveň. Už pár let
se vracím k Exupéryho Citadele. Ať ji otevřu
na kterékoli stránce, mám o čem
přemýšlet. Už mě asi nebaví jen čekat, jak
něco dopadne. Proto mám vždycky u
postele nějakou knihu citátů. Ty sbírám
celý život. … Momentálně tam mám
básníky – od Holana přes Skácela po
Krchovského.”

fi
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Jsme školou podporující
nadání
V letošním roce jsme se stali součástí
sítě škol podporujících nadání
v Jihomoravském kraji. Naše škola byla
do sítě vybrána na základě dosavadní

v Jihomoravském kraji“, který realizován
Jihomoravským krajem ve spolupráci
s JCMM, z. s. p. o. jako partnerem, který
naplňuje aktivity v rámci podpory
vzdělávání nadaných žáků. Jednou
z šesti klíčových aktivit projektu je mj.
pre-screening míry nadání u žáků 4.
ročníku základní školy a následná
podpora diagnostikovaných nadaných
žáků. Více informací o projektu
naleznete na: https://www.jcmm.cz/
projekt/nadanijmk.

zkušenosti s podporou nadaných žáků a
snahy tuto péči dále rozvíjet. Hlavní
činností škol zapojených do sítě je
participace na projektu „Podpora
vzdělávání nadaných žáků

Roman Tlustoš

Na Husovce učíme chemii
atraktivně
Ve středu 6. října se v sále pražského
Kongresového centra uskutečnila
tradiční společenská událost Večer
s českou chemií, kterou pořádá Svaz
chemického průmyslu ČR. V jeho závěru
bylo předáno ocenění učitelům chemie,
jejichž projekty byly
podány v rámci 2.
ročníku soutěže
„Učme chemii
atraktivně“ a
vyhodnoceny
odbornou komisí.
Mezi jedenáctkou
oceněných
pedagogů z celé

České republiky měla naše škola hned
dvojí zastoupení. Vedle Elišky Musilové,
která uspěla už v premiérovém ročníku
soutěže, převzala ocenění i Bohumila
Kroupová. Oběma kolegyním k jejich
úspěchu blahopřejeme a přejeme jim
vedle nepřeberného množství
nápadů do výuky i třídy plné
zvídavých žáků.
Roman Tlustoš
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English week
“Do you want to hear our national anthem or “We will
rock you” song?” ptá se Skot (nikoliv dobytek, nýbrž
rodilý mluvčí Charlie), svírajíc dudy.
Žáci deváté třídy jednohlasně volí a
budovou školy se rozléhá originální
verze od Queen. Někdo by mohl
namítat, že je v dnešní “covidové” a
“brexitové” době téměř nemožné
něco takového zažít. Ale jak je to s
tou horou a Mohamedem? Naši
Husovku na dva týdny osídlili rodilí
mluvčí a žáci devátých tříd tak zažili
English week.
Britka
Chloe představila idiomy, v
Jonnyho workshopu žáci pracovali s lmovou tematikou, Pete
je seznámil s kulturou Velké Británie, s Irem Eoinem si žáci
“English
navrhli a zahráli sportovní hru s vlastními
pravidly,
week byl bezva,
Kolumbijka Vikki se na chvíli s žáky
mohl by být delší.”
přenesla za oceán do své
“Líbilo se
rodné země a se Skotem
“Moc mě bavila výslovnostní
mi,
že
jsme chodili
Charliem si žáci zatančili,
soutěž s Charliem.”
až na 9. hodinu a mohli
navrhli svůj vlastní
se vyspat. Pete byl
skotský klan a dozvěděli
“Nejlepší byly skotské tance,
zábavnej a zajímavej.”
byla to fakt sranda.”
se o skotské kultuře a
zvycích.
“Rád bych kontakt na
“Mě moc bavila hra
Nejednalo se o naši první
Charlieho, moc se mi líbila
vejce.”
spolupráci s ILC Brno, kteří
jeho angličtina a rád bych
nám rodilí mluvčí poskytli.
se dozvěděl víc, skvěle se
Autentický zážitek v
mi s ním
podobě
povídalo.”
English
week ve
dnech 13. - 15. listopadu a 20.
- 21. listopadu prožili však
letošní deváťáci poprvé. A
co na intenzivní třídenní
“English only” workshop
říkali oni? Koukněte do
bublin.
Zuzana Kováčová

fi
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Máme školní kapelu
Zdraví vás paní učitelka Linda Váradiová. Položila jsem
paní učitelce Veronice Tobolové pár otázek ohledně
školní kapely, jíž je strůjcem a vedoucím. Přeji příjemné
čtení.

1. Kdy a jak vznikl nápad založit školní kapelu?
Během svých školních let jsem si prošla několika pěveckými sbory. Vždycky jsem to
brala jako samozřejmou součást každé školy. Na Husovce je skvěle rozjetá výtvarná
činnost díky paní učitelce Fidlerové. Co se týká hudby, chybělo mi zde nějaké těleso,
do kterého by se mohli zapojit ti, kteří preferují umění hudební před tím výtvarným.
Kromě toho mám zkušenosti s hraním v kapele, a protože vím, že spousta dětí, které
Husovku navštěvují, jsou hudebně nadané a hrají na různé nástroje, bylo mou vizí
rozjet něco, co jim dá šanci se trochu realizovat a projevit i jinde, než jen třeba na
soukromých hodinách základních uměleckých škol. Můj nápad dostal zelenou, a tak
jsem neváhala a pustila se do zařizování a sestavení aparatury a náboru muzikantů a
muzikantek.

2. Jaké nástroje ve školní kapele máte?

Absolutní základ každé kapely tvoří bicí,
basa, kytara a klávesy. My jsme se posunuli
na trochu vyšší úroveň a těch nástrojů
máme víc. Kromě již jmenované bicí
soupravy, baskytary, elektroakustické
kytary a kláves, najdete v naší kapele i
kytaru elektrickou, housle, ukulele, cajón
a klavír. Zbytek aparatury tvoří
mikrofony, komba, reproduktory a
samozřejmě mixážní pult. Většina
z těchto nástrojů je školním majetkem,
některé si ale děti nosí pravidelně na
zkoušky samy.
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3. Kolik členů má školní kapela?
Stejně jako u nástrojů míříme vysoko i s počtem členů kapely. Kapelu tvoří o ciálně 9
dětí. Spousta z nich jsou multiinstrumentalisté, což znamená, že jsou schopni hrát na
více hudebních nástrojů. Momentálně má ale každý v kapele svou konkrétní úlohu.
Vzhledem k tomu, že zájem byl obrovský, rozhodla jsem se zapojit spíše starší ročníky.
Deváťáci toho mají nyní až nad hlavu, a tak se dostalo na žáky o rok mladší. Skoro
polovinu tvoří děti ze třídy pana učitele Krahulce (8. A) - Emča Svobodová, Betty
Daňková, Agi Jandeková, Timon Havelka a Sylva Brabcová. Z 8. C je členem Linda
Mikešová. Další členové jsou děti ze sedmých a šestých ročníků - konkrétně Viki
Kališová (7. B), Verča Bučková (6. C) a Nico Kejík (6. A). A protože chci dát postupně
příležitost i ostatním, v současné době se připravují další tři děti (učí se hrát na
hudební nástroj nebo trénují zpěv), které se k nám připojí později a budou se
pravidelně střídat se současnými členy kapely. Je skvělé vidět, že se díky této aktivitě
tvoří i sociální vazby mezi dětmi z různých ročníků. Všichni jsme totiž na stejné lodi spojuje nás láska k hudbě.

ŠKOLNÍ KAPELA

fi
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4. Na jakou hudbu se zaměřujete?
Každé z dětí má rádo jiný hudební žánr. Proto se snažíme, aby byl repertoár bohatý.
Momentálně trénujeme vánoční písně. Máme v plánu hrát covery různých interpretů
a kapel (Imagine Dragons, Vance Joy, Pink Floyd...). Je to zatím jen nástřel. Fungujeme
teprve měsíc. Vzhledem k tomu, že jsou v kapele nejen instrumentalisté, ale také
textaři, je dost možné, že časem budeme hrát i vlastní písně.
5. Jak často probíhají zkoušky?
Co se týká holek - zpěvaček - ty mají zkoušky dvakrát týdně. Je totiž důležité se sladit
nejen s celou kapelou (zkoušky probíhají vždy v úterý odpoledne), ale také mezi sebou
navzájem ve zpěvu (pondělky odpoledne). Je to hodně i o individuální domácí
přípravě každého člena. Mým úkolem je pouze vedení. Musím ale říct, že jsem na děti
patřičně hrdá. Opravdu doma trénují a je to poznat.
6. Kdy budeme moci vidět kapelu hrát na živo?
Nejbližší vystoupení bude na vánoční akademii (22. 12. 2021),
která je ale určena pouze pro žáky a zaměstnance naší
školy. Co ale slíbit mohu, je alespoň video záznam. Kdy
bude vystoupení pro rodiče bohužel nevím, v současné
pandemické situaci nemohu nic přislíbit.
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Budeme se tedy
těšit na vánoční
akademii.
Moc děkuji paní učitelce
Tobolové za rozhovor a
přeji mnoho úspěchů a
spokojených
muzikantů.

AKCE

CODE week
V říjnu se na naší škole uskutečnil 3. ročník Code Week.

Code Week probíhá tradičně v měsíci říjnu na
mezinárodní úrovni. V předchozích dvou ročnících škola
získala grant 10 000 Kč za zorganizování soutěže.
Soutěž je zaměřená na aktivity v oblasti informačních
technologií. My jsme se rozhodli, že zorganizujeme
soutěž v robotice. K tomu jsme využili stavebnice
Lego Mindstorms a Lego Education.
Žáci vytvořili čtyřčlenná družstva, přizvali jsme také
dvě soutěžní družstva ze základní školy Hudcova.
Soutěžící v první části soutěže si postavili robota,
s kterým ve druhé části soutěže plnili soutěžní úkoly. Celou
soutěž si účastníci užili, všichni si odnesli diplom za účast a
zajímavé zážitky z plnění zajímavých úkolů.
Bohumila Kroupová

Code week je
iniciativa, jejímž
cílem je zábavným a
aktivním způsobem
přiblížit programování a
digitální gramotnost

každému člověku.
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Objevujeme Latinskou
Ameriku
V úterý 7. a 14. prosince proběhl na naší škole projekt
s názvem „Objevujeme Latinskou Ameriku“, který se
uskutečnil v rámci spolupráce se studenty španělského
jazyka Masarykovy univerzity v Brně.
Akce proběhla v tělocvičně školy a zúčastnili se jí žáci 7., 8., a 9. ročníků, kteří byli
rozděleni do skupin po 6 a vystřídali celkem 5 stanovišť zaměřených na různé aspekty
latinskoamerické kultury, ať již z oblasti historie, geogra e, náboženství či místních
zvyklostí a způsobu života původních obyvatel. Žáci tak měli možnost dozvědět se
nespočet zajímavostí a zároveň si i vyzkoušet některé
dovednosti, např. vázání uzlů či seřazování typických
zemědělských plodin.

„Pamatuji si,
že se platilo
kakaovými boby,
líbil se mi nápad a
moc mě to bavilo.”
(žákyně 7. ročníku)

fi
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Aktivity byly realizovány ve španělském jazyce a byly velice pestré. U některých byla
zapotřebí zručnost, rychlý a pohotový přístup, či soutěživost. Za odměnu žáci získávali
jednotlivé části mapy, tu museli na konci po úspěšném absolvování všech stanovišť
sestavit a odpovědět tak na kvízové otázky, které mapu doplňovaly. Nejrychlejší 3
skupinky získaly tzv. aztécký poklad ve formě barevných sladkostí. Avšak i nevítězné
skupinky neodcházely s prázdnou.
Je třeba říci, že studenti z Masarykovy univerzity měli velice precizně zvládnutý
veškerý program a doplňující aktivity. Nasazení našich žáků je nadchlo a akce byla
opravdu zdařilá. Projekt vznikl za účelem navázání spolupráce s Masarykovou
univerzitou, prohloubení znalostí z oblasti jazyka a kultury a zejména motivace našich
žáků ke studiu španělského jazyka.
Ohlasy žáků můžete vidět v bublinách 🙂 .
Eva Trávníčková

„Vanilka je
z orchideje, odnáším si
několik nových informací
o Latinské Americe a znám
spoustu nových
španělských slovíček.”
(žák 8. ročníku)

„V Latinské Americe
jedí morčata. Líbil se mi
přístup studentů,
připravený a propracovaný
program. Líbilo se mi
všechno.”
(žákyně 9. ročníku)
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Rodičovská kavárna na téma
Školní poradenské pracoviště
V půlce listopadu jsme uspořádali rodičovskou kavárnu,
která byla tematicky zaměřena na Školní poradenské
pracoviště.
Na naší škole proběhla po delší pauze další kavárna pro rodiče. Účast byla vzhledem
ke covidovým opatřením docela velká, přišlo 15 maminek. Pro rodiče bylo připraveno
občerstvení a dobrá káva.
Téma jsme tentokrát zaměřili na školní poradenské pracoviště (ŠPP). Pracoviště tvoří
na naší škole 5 pedagogů: vedoucí ŠPP a výchovná poradkyně - Mgr. Kateřina Míčová,
metodička prevence 2. st. - Mgr. Eliška Musilová, metodička prevence 1. st. - Mgr.
Barbora Bočková, speciální pedagožka - Mgr. Bc. Petra Ryšková a školní psycholožka Mgr. Bc. Pavla Kremserová. Tento tým má na starosti plán prevence, prevenci sociálně
patologických jevů a řešení krizových nebo problémových situací. Také
zabezpečujeme vzdělávání pro pedagogy, např. každoroční seminář Jak rozpoznat
šikanu a jak ji úspěšně řešit.
Rádi bychom v příštím pololetí, pokud to situace dovolí, uspořádali další kavárnu. Na
další zajímavé téma, které vás určitě osloví. 🙂
Pavla Kremserová
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Přejeme vám hezké
prožití vánočních svátků
a skvělý start do nového
roku 2022.

HUS(N)OVINY
Základní škola a mateřská škola Brno 17, příspěvková organizace
Telefon: 542 214 899, e-mail: reditel@zshusovabrno.cz
www.zshusovabrno.cz, facebook: https://www.facebook.com/zshusovabrno
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