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ÚVODNÍČEK 

Vážení čtenáři!  

Stejně jako vloni, i letos přinášíme poslední číslo časopisu Sedmopolis až o prázdninách. 

Jedná se o číslo speciální, v němž si můžete přečíst o projektech a školních výletech 

jednotlivých tříd. A že je o čem číst! 

Autory článků jsou povětšinou učitelé, na druhém stupni pak i sami žáci. Korektury a 

formátování se ujali letošní sedmáci, kteří si tak vyzkoušeli roli, jež je čeká příští školní rok, kdy 

povedou své spolužáky o rok níže. Čeká je ještě hodně práce, ale obrovský dík a uznání jim 

patří především za to, že většina své články poslala, a to o prázdninách. 

Krásné léto vám všem přejí 

Sedmopolisáci 
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1. TŘÍDA 
Rok v přírodě (a ve škole) se skřítkem Rozekvítkem 

Možná to ani nevíte, ale kolem nás jsou různé 

tajemné bytosti – skřítkové. Nás jeden provázel tímto 

školním rokem.  

Už na konci prázdnin napsal každému 

z prvňáčků 

dopis. A když to 

šlo, vypravili 

jsme se každý měsíc do lesa, kde jsme zkoumali přírodu, 

stavěli skřítkům domečky a koukali, jestli Rozekvítka (jak 

se ten náš skřítek jmenuje) neuvidíme. Někteří tvrdí, že 

ho občas zahlédli, takže asi opravdu jsou… Jednou nám 

skřítek i s dopisem zanechal také svého dvojníka – od té 

doby je s námi ve třídě.  

O Rozekvítkovi a životě v přírodě jsme si každý 

měsíc 

četli v krásně ilustrované knížce. Dozvídali 

jsme se, co je pro každý měsíc typické, které 

rostou rostliny, co dělají zvířátka, jaké je 

počasí… Na závěr jsme si jako prezentaci 

našeho projektu připravili písničku Měsíce, 

kde jsme se snažili všech dvanáct měsíců 

v roce nějakým způsobem představit. 
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Výlet do ZOO Brno 

Prvňáčci si udělali výlet do ZOO Brno. Jeli jsme 

spolu s kamarády ze školek, takže nás bylo opravdu 

hodně – zaplnili jsme dva autobusy. V ZOO jsme se 

vyvezli vláčkem do horní části zahrady, tam se nás ujala 

paní průvodkyně. 

Ukázala nám některé 

expozice a řekla pár zajímavostí. Mohli jsme si také nakrmit 

obrovského a krásného modrého papouška ara. Viděli jsme 

expozici plazů, exotárium, africké safari, vlky, tygry spící po 

obědě… Brněnská ZOO je však poměrně rozlehlá a my máme 

malé nožičky 

a ve velkém 

vedru byly rychle 

unavené – tudíž 

jsme celou zahradu ani neviděli. Důležité bylo 

také nakoupit suvenýry, což se podařilo a všichni 

se vraceli spokojení zpět do školy... 

 

 

 

 

 

Hana Trtílková 
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2. TŘÍDA 

Hrajeme si pod stromy 

V rámci našeho 

třídního projektu se 

nám letos podařilo pod 

fotbalovým hřištěm v 

místech pod stromy vytvořit 

několik plánovaných 

koutků, kde je možné trávit 

svůj volný čas.  

Chýši z proutí 

naleznete pod rozkvetlým jasmínem v koutku relaxačním. Hudební koutek oplývá mnoha 

šnečími ulitami zavěšenými v koruně stromů, zaťukáte si na dřevěnou zvonkohru. Pozorovací 

koutek je vybaven hmyzími hotely a pozorovatelnou (barikáda z roští), odkud můžete 

pozorovat, co se děje kolem. Nechybí výhled na ptačí budku. Nabarvili jsme každý svůj kámen, 

který je součástí kamenné spirály, zatím provizorní. Nejen s ní máme do budoucna další plány.  

Koutky hlídají naši skřítci. Přesto vás prosíme, 

až toto místo navštívíte, chovejte se zde slušně a 

šetrně. Dalo nám spoustu práce vše vybudovat. 

Děkujeme všem, druháci. 
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Výlet na Usuší 

Náš plánovaný výlet 

do okolí Řikonína zmařila 

středeční bouře. Přesto 

jsme ve čtvrtek ráno vyrazili 

s náhradním plánem, 

kterým byl výlet do Úsuší. 

Cesta plná zastavení 

a různých aktivit nám 

zabrala dobré 2 hodiny, a pak už nás čekalo vytoužené koupání, opékání špekáčků a opičárny 

na průlezkách.  

Taky jsme si zazpívali, prošli cestu za pokladem. Tímto velmi děkujeme, podobně jako 

vloni, paní Slezákové i starostovi z Úsuší, že díky nim jsme si narychlo přeplánovaný výlet užili! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Šnévajsová  
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3. TŘÍDA 

Voda v lese 

Naše třetí třída se celý školní rok zabývala projektem Voda v lese. Navštěvovali jsme les 

v různých ročních obdobích a hledali v něm vodu. Na jaře hodně prší a tak sledujeme vodu 

v kalužích a v půdě. V létě najdeme vodu v lese ve studánkách, potocích, v řekách a tak dál. Na 

podzim je voda v rostlinách, zvířatech a stromech. V zimě najdeme vodu v lese ve sněhu 

a v ledu. V lese to bylo super, viděli jsme rostliny a zvířata a taky jsme našli modré vajíčko.  

Sledovali jsme vodu, hledali stopy zvířat a stavěli domečky. Přišli jsme na to, že voda je v 

lese skoro všude. Že je silná, protože přesouvá i kameny. Z některé studánky můžeme pít, ale 

ne ze všech. Pojďte se s námi do lesa také podívat.  
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Školní výlet na hrad Veveří 

 Ve čtvrtek 20. 6. jsme se vypravili na 

školní výlet. Nejeli jsme daleko, naším cílem byl 

hrad Veveří. Čekala zde na nás spousta aktivit. 

Mohli jsme si vyzkoušet něco z řemeslného umu 

našich předků například zdobení látek 

potiskem. Dále jsme si prohlédli a 

vyzkoušeli repliky chladných zbraní, 

podívali se na výstavu loutek a zdokonalili se ve 

výtvarném nebo žonglérském umění. Pro 

pobavení nás pak čekalo pohádkové 

představení Cirkus, divadlo pro děti s kejklíři 

a loutkami. Cestou zpět jsme se svezli lodí do 

Veverské Bítýšky, kde jsme celý výlet zakončili sladkou tečkou v podobě zmrzliny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kateřina Klímová 
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4. A TŘÍDA 

Drobné radosti 

Projektem Drobné radosti 

jsme si dali za cíl přivést do školy 

babičky a dědečky. Našim 

záměrem byla společná výuka. 

Pozvali jsme babičky do školy na 

pečení perníčků a večerní 

Svatomartinský průvod. Společně 

jsme si prošli centra aktivit.  

V matematice byly babičky 

lehce překvapené, ale i zvídavé a 

nadšené. Četli jsme knihy našich babiček. Mluvili o historii a jak to vypadalo ve škole za dob, 

kdy tam chodily babičky. Pozitivně hodnotily vše, co ve škole zažily a s námi dělaly. Ne drobnou 

radostí, ale přímo velkou radostí a ctí nám bylo, když s námi jely na baletní představení Romea 

a Julie do Janáčkova divadla NdB. 

Byl to mimořádné krásný večer. 

Malým poděkováním za velmi 

krásné společné chvilky byly 

levandulové polštářky 

a meduňkový sirup, které jsme 

pro ně vyrobili. 
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Výlet – centrum Eden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní výlet 4. A a 4. B do zábavného a enviromentálního centra Eden v Bystřici nad 

Pernštejnem se uskutečnil v pátek 21. 6. V areálu jsme si mohli vše osahat, vyzkoušet a také 

namíchat svoji koupelovou sůl. Prohlédli jsme si stavení našich předků i moderní pavilon, ve 

kterém jsme viděli mnoho technických novinek. A kdo ještě nebyl unavený, ten se prošel po 

poctivém chodníku a hledal cestu v zeleném bludišti po buxusů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bartesová 
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4. B TŘÍDA 
Výlet do centra Eden 

Školní výlet 4. A a 4. B do zábavného a environmentální centra Eden v Bystřici nad 

Pernštejnem se uskutečnil v pátek 21. 6. V areálu jsme si mohli vše osahat, vyzkoušet a také 

namíchat svoji koupelovou sůl. Prohlédli jsme si stavení našich předků i moderní pavilon, ve 

kterém jsme viděli mnoho technických novinek. A kdo ještě nebyl unavený, ten se prošel po 

pocitovém chodníku a hledal cestu v zeleném bludišti z buxusů. 

 

Jaký byl náš výlet?  

Plný zvířat, veselý (Ríša), zábavný, super (Kristýnka), 

dobrý, zajímavý (Kubík), srandovní, zábavný (Nela), 

veselý, hravý, naučný (Lída) 

 

Co jsme všechno dělali?  

Sportovali (Káťa), lezli, skákali, chodili (Ríša), hráli si 

(Kristýnka), šlapali, koukali se a zkoušeli (Kubík), bavili se 

a unavili se (Nela) 

 

Jedním slovem jsme hodnotili:  

zábava (Anežka, Kája), super (Káťa, Áďa, Dan, Nela, 

Eliška), sranda (Kristýnka), hezké (Petřík), zajímavé 

(Kuba), dobrý (Lída) a někdo se i nudil (Lucka) 

 

Na závěr Kubík napsal:  

Hodně se chodilo, jedlo a pilo. 
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Nakládání 

s odpady 

V tomto školním 

roce se čtvrťáci zaměřili na 

odpady – jejich vznik, 

likvidaci, využití. Zjistili jsme, 

že je lepší odpady vůbec 

nevytvářet.  

Naučili jsme se, že 

musíme důsledně třídit 

odpad a začít můžeme už u 

nás ve škole. Různý materiál 

jsme využili na tvoření 

v Senior snu v Deblíně nebo 

vyráběli kaktusy pro učitele 

z PET lahví.   

Nejcennější pro nás 

bylo zjištění, že se na sebe můžeme vzájemně spolehnout, umíme se domluvit i podpořit.  

Monika Semerádová 
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5. A TŘÍDA 
Výletové putování 5. A 

Ve výletovém týdnu jsme si 

naplánovali dvě putování. První bylo 

do brněnského JumpParku. Vše začalo 

jak jinak než ve škole, kde jsme se 

všichni ráno sešli a vyrazili na 

deblínskou autobusovou zastávku. 

Poté jsme cestovali autobusem směr 

Brno s přestupy ve Veverské Bítýšce a 

Bystrci. Cesta byla zdlouhavá, ale 

naštěstí ještě nebylo takové teplo, a tak nás úplně neumořila. Po desáté hodině jsme byli 

konečně na místě a začali jsme se chystat na naši hodinu “H“. Dostali jsme klíčky od šatních 

kabinek a přikoupili jsme si ponožky s protiskluzovou úpravou, abychom eliminovali případné 

karamboly a s tím související 

nepříjemnosti. V jedenáct nám paní 

recepční pustili instruktážní video, jak 

se chovat a především skákat, a mohli 

jsme se na to vrhnout. Kluky si vzal pan 

instruktor a holky paní instruktorka. 

Skupinky se střídali na různých 

stanovištích, aby si vyzkoušely 

různorodé aktivity jako základy 

skákání, vybíjenou na trampolínách, souboj na kladině, skoky do molitanového moře nebo 

supr silnější trampolíny pro větší skoky. Ti nejodvážnější z nás si pak vyzkoušeli i salta a 

přemety.  

Třičtvrtě hodinka s instruktorem uplynula jako voda a ve zbylém čase jsme měli prostor 

si skákat dle své chuti. Nakonec nás pan učitel vyfotil na památku a mohli jsme vyrazit tramvají 
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do centra Brna. Tam jsme měli hodinový 

rozchod a všichni jsme si to namířili do 

místních občerstvení na naše oblíbené 

dobroty. Po hodině jsme se potkali na 

smluveném místě a vyrazili vlakem směr 

domov. Cesta už ale byla únavná. Bylo 

časné odpoledne a slunce velmi pražilo, a 

tak jsme byli rádi, že už se blížíme domů.   

 

 

Dva dny po výletu do jumparku jsme vyrazili směr deblínský rybník. Bylo po dešti, a tak 

vzduch byl příjemně vlahý a slunce se ukrývalo za mraky. Kluci na břehu rybníka hned 

vytahovali udice a zkoušeli svoje rybářské umění. Po chvilce odpočinku jsme však vyrazili dále 

do lesa. Pár holek se od nás oddělilo a šlo připravit překvapení. Za nedlouho potom nám přišly 

naproti a vzaly naši spolužačku Kristýnku Nasadilovou se zavřenýma očima na ono místo, kde 

pro ni a pro nás nachystaly spoustu dobrot. Kristýnka se s námi totiž po tomto roce rozloučí, 

a tak jsme se chtěli i my symbolicky rozloučit s ní. Kromě stolů plných jídla se nám podařilo 

rozdělat i oheň a opéct vše, co se opé  ct dá. Během toho jsme prozkoumávali okolí, kde nás 

nejvíce zaujaly lesní jahody nebo blízký 

rybníček plný pulců. Až jsme vše snědli, 

tak jsme vyrazili zpětkz deblínskému 

rybníku, a jelikož už slunce začalo notně 

pálit, neváhali jsme a do rybníka 

naskákali, abychom se osvěžili. 

Potřebné teplo jsme pak nabrali na 

fotbalovém hřišti, z kterého jsme 

vyrazili zpět směr škola. 

Tomáš Doležel 
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5. B TŘÍDA 

Výlet do JumpParku 

Dne 20. 6. vyrazili žáci 5. B na školní výlet do 

JumpParku v Brně. Po náročné a dlouhé cestě jsme 

konečně dorazili na místo. Na úvod jsme zhlédli video, ve 

kterém nám bylo ukázáno, jak se v parku pohybovat a jaká 

pravidla dodržovat, aby vše proběhlo s úsměvem na tváři 

a hlavně bez zranění. Poté následovala hodina tréninku 

s trenéry 

Lubošem 

a Katkou. 

Ti nás učili 

různé 

druhy 

skoků na několika odlišných trampolínách 

a pomáhali nám s realizací těch těžších. Když 

jsme se rozloučili s trenéry, čekala nás ještě další hodina prolévání potu. Tu si každý trávil dle 

své chuti. Někteří u společné trampolínové vybíjené, jiní u zlepšování techniky vlastních skoků. 

Akce byla téměř všemi obodována jako 

10 / 10  . 

Romana Malásková    
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6. TŘÍDA 

Objednej si u nás akci! 
 

Objednej si u nás akci! 

Tak vyzýval náš třídní projekt 

učitele a žáky prvního stupně, aby vložili 

zodpovědnost na naše bedra a nechali si 

od nás zařídit školní „akci“ od A do Z. 

Podařilo se nám zorganizovat pro 3. třídu 

a 4. B exkurzi do studia České televize 

v Brně, pro 4. A a 5. B návštěvu Technického muzea v Brně a poslední „akcí“ byl náš třídní výlet 

do Jedovnic. 

 Žáci se v rámci projektu seznámili s finančním rozpočtem, sami komunikovali a domlouvali 

termíny s pracovníky ČT a Technického 

muzea, řešili s dopravcem ČSAD Tišnov 

autobusovou dopravu a zařizovali 

ubytování, stravování i náplň třídního 

výletu v Jedovnicích. Projekt měl ve třídě 

velký úspěch a věřím, že si jej ponecháme 

i na další školní rok. 
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Školní výlet do Jedovnice  

V úterý 18. 6. jsme odjeli na třídní 

výlet do kempu ATC Olšovec v Jedovnicích. 

Po příjezdu do kempu jsme se ubytovali 

v chatkách.  Poté se s námi paní učitelky 

vydaly přímo do města Jedovnice na krátký 

nákup. 

Druhý den jsme hned po snídani 

vyrazili na osmikilometrovou procházku na propast Macocha. Zde jsme si dali na ½ hodiny 

rozchod. Ve 12 hodin jsme měli v restauraci Macocha zajištěn oběd. Po obědě jsme jeli 

lanovkou k Punkevní jeskyni, kde jsme měli prohlídku jeskyní s projížďkou na loďce. Od jeskyní 

nás odvezl vláček do Skalního mlýna. Tam jsme měli opět ½ hodiny rozchod. Ze Skalního mlýna 

nás odvezl autobus do Blanska a odtud jsme jeli zpět do kempu. Po večeři nás čekala balónková 

bitva, kterou jsme si bez zranění užili. 

Měli jsme více než 1000 balónků. 

K večeru jsme se všichni sešli v jedné chatce 

a udělali jsme si společný večer. Kolem desáté 

večer začala bouřka, protože se holky bály, 

spaly skoro všechny v jedné chatce. Ráno 

jsme si sbalili věci a vydali se na cestu do 

města na autobus. Po cestě jsme se ještě 

stavili do cukrárny na zmrzlinu. Poté nás čekala 26 kilometrů dlouhá cesta přeplněným 

autobusem na nádraží Brno-Židenice. Odtud jsme jeli vlakem do Tišnova a z Tišnova 

autobusem do Deblína. 

Výlet se nám moc líbil a shodli jsme se na tom, že bychom tento výlet příští rok 

zopakovali. 

Šesťáci 
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7. TŘÍDA 

Extra třída 

Tématem našeho letošního 

ročníkového projektu bylo „Vysazení 

vánočního stromu pro Deblín“ v rámci 

projektu Extra třída. Tento projekt jsme si 

vybrali, protože jsme chtěli zabránit 

každoročnímu řezání vánočního stromu 

pro Deblín a ušetřit obci peníze. Náš 

projekt měl také upevňovat vztahy v kolektivu a naučit se plnit věci včas, což byl náš největší 

problém. Hlavním cílem bylo vysadit „Vánoční strom pro Deblín“ - sazenici jedle kavkazské. 

K příležitosti sázení stromu jsme také uspořádali zahradní slavnost, která se i se sázením 

stromu konala 29. dubna 2019. Na této akci jsme zajistili vystoupení Tanečků, hudbu, 

občerstvení, hry a soutěže pro děti.  Po akci jsme rozdali dotazníčky, díky kterým jsme zjistili, 

že akce sklidila velký úspěch. :-)  

Velké díky patří našim dvěma úžasným 

paní učitelkám, které nás vždy povzbudily 

a dokopaly k práci, bez nich bychom tento 

projekt nikdy nedokončili. DĚKUJEME!!  

Poděkování patří také dobrovolným hasičům 

Deblín, kteří nám zalili strom a paní Flachsové, 

za stánek s cukrovou vatou. Dále také 

děkujeme KPŠ Kamarád za půjčení párkovače 

a zakoupení limonády a párků. Tento projekt se nám moc líbil a děkujeme všem, co nás v tom 

podpořili! 
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Náš školní výlet - Koněšín 

Letos jsme se na školní výlet vydali do 

Koněšína, do kempu Borovinka. Tento výlet 

jsme podnikli 19.-21. června 2019. První den 

jsme se ráno vydali vlakem a autobusem do 

kempu. Po výstupu z autobusu jsme měli 

dojít po zelené značce do kempu, ale šli jsme 

špatnou cestou, která vedla lesem plném 

kopřiv, a zdolávali jsme velký strmý kopec. 

Když jsme se odpoledne konečně dostavili do kempu, šli jsme se schladit do bazénu. Potom 

jsme šli hrát vybíjenou. Bohužel nám ale večer nevyšlo počasí, tak jsme šli po večeři hrát 

společné hry. Personál byl tak příjemný, že nám ještě večer ugriloval špekáčky, které jsme kvůli 

počasí nemohli opékat.  

Druhý den jsme se ráno hned po snídani vydali na celý den na výlet na Mohelenskou 

hadcovou step. Když jsme přišli do Mohelna, měli jsme hodinový rozchod, který se v tom horku 

velmi hodil. Když jsme se odpoledne vrátili do kempu, začalo zase pršet a začala bouřka. 

Naštěstí večer přestalo a my jsme si konečně mohli opéct slíbené špekáčky. Paní učitelky nám 

také přichystali noční hru, kterou jsme si všichni moc užili. 

 Poslední den našeho výletu jsme 

se zase po snídani vydali na autobus. 

Tento den jsme se také vydali parníkem na 

plavbu po Dalešické přehradě. Cestou na 

oběd jsme si zahráli různé hry. Když jsme 

přijeli do Velké Bíteše, snad všichni jsme šli 

na kolotoče, což byl zlatý hřeb našeho 

úžasného výletu. Výlet jsme si moc užili 

a už se těšíme na další společný výlet. 

 

Žaneta Konvalinová, 7. třída 
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8. TŘÍDA 

Stavíme most mezi generacemi 

 Stejně jako v předešlém roce, i v tom letošním náš projekt nesl název „Stavíme most mezi 

generacemi“. Tento projekt máme již od páté třídy, kdy nám s ním pomáhali tehdejší osmáci, 

bývalí žáci paní učitelky Eliášové. Cílem projektu je udělat radost klientům z domova sv. 

Alžběty na Žernůvce. Každý měsíc jsme 

vymysleli za pomoci aktivizátorky na Žernůvce 

program, přichystali potřebné věci a následně 

jsme se vydali za důchodci, se kterými jsme 

uskutečnili danou aktivitu. Jednalo se 

především o vyrábění. Jezdili jsme přibližně 

jednou za měsíc, asi po pěti až deseti lidech. 

Tento rok s námi spolupracovala 5. B, a jelikož 

je to náš poslední rok tohoto projektu, příští rok ho převezmou kompletně. Poděkování patří 

p. uč. Eliášové za tu trpělivost, kterou musela mít při vymýšlení jednotlivých programů, a za 

to, že vůbec tento projekt společně s 

bývalým panem ředitelem Břetislavem 

Svozilem vymyslela. Také si velké díky 

zaslouží zaměstnankyně domova sv. 

Alžběty paní Mazancová a paní 

Beranová, protože nám s realizací aktivit 

pro seniory vždy pomohly.  Doufáme, že 

si páťáci tento projekt užijí tak jako my 

jsme si ho užívali do teď.  
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Školní výlet do RS Meziříčko 

Dne 19. 6. až 21. 6. jsme byli na výletě v RS Meziříčko, které se nachází kousek od Jihlavy. 

Cesta byla dlouhá, ale příjemná. Původně jsme měli jít do kempu z autobusové zastávky 3 km, 

ale nakonec jsme šli asi 1,5 km, což nás potěšilo. Hned, co jsme přijeli, jsme si pouze odložili 

věci, chvíli si odpočali a vyrazili jsme hrát předem objednané aktivity. Bohužel jsme museli být 

chvíli holky všechny v jedné chatce a kluci také, takže jsme si příliš neodpočali. Jako první jsme 

hráli bumper ball, který nás bavil. Další byl airsoft, který ale některé moc nepotěšil, protože 

jim například nefungovaly zbraně nebo bylo málo vybavení. Po airsoftu jsme se šli ubytovat do 

vlastních chatek podle toho, jak jsme se dříve dohodli. Chatky byly docela malé a hlavně měly 

nízké stropy a chybělo zde nějaké vybavení, jako jsou koše a závěsy. Vadilo nám, že tu byly 

pouze kontejnery na smíšený odpad. Jídlo nám zde chutnalo a hlavně snídaně, na kterých jsme 

si mohli vybrat, co chceme.  

Další den jsme jeli do zoo, kde jsme 

na začátku měli program, který ale nikoho 

nebavil, dokonce i paní učitelka Kloubová 

usínala. Když jsme se vrátili do kempu, 

mohli jsme se jít vykoupat do rybníka, ale 

moc lidí tam nešlo, protože nevypadal moc 

hezky. Bavily nás také hry, které jsme si 

sami vymysleli. Večery před večerkou jsme 

někteří trávili povídáním s paní učitelkou Pavlíčkovou. Na výletě se nám líbilo, ale chyběla nám 

tu paní učitelka Eliášová.  

 

 

 

Lucie Sedláčková a spolužáci, 8. třída 
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9. TŘÍDA 
Roční projekt: „Organizování a spoluorganizování 

školních akcí“     

Celoročním projektem žáků 9. třídy ve školním roce 2018/2019 bylo organizování a 

spoluorganizování školních akcí. Cílem projektu bylo naučit se spolupracovat a kooperovat při 

organizaci školních akcí, dodržovat pravidla a společně usilovat o dosažení prospěchu všech, 

kteří se na organizaci podíleli. Nedílnou součástí realizace projektu byla možnost pravidelně 

se setkávat na základě společně prožitého dne a společných zážitků. 

 Jako patroni prvňáčků jsme s nimi spolupracovali po celý školní rok. Provázeli jsme je 

prvním školním dnem, společně jsme vytvořili jejich školní trička, v pololetí jim přečetli slovní 

hodnocení a byli u jejich pasování na čtenáře. Na začátku školního roku jsme pomáhali na 

Zahradní slavnosti, kterou organizoval spolek KPŠ Kamarád. V prosinci se konal již tradičně 

Čertovský šplh, kde žáci 1. stupně soutěžili ve šplhu. Asi nejzásadnější pro nás byla organizace 

školního plesu, na které jsme spolupracovali od začátku školního roku. V květnu se konala další 

tradiční akce Férová snídaně na podporu fairtradových, ale i lokálních pěstitelů. Celé 

dopoledne nám svítilo sluníčko, hrála příjemná hudba, a tak jsme snídali až do poledne. 

Zásadním komunitním projektem byla zvelebená autobusová zastávka, na kterou jsme pyšní 

a máme na ni pozitivní zpětnou vazbu. 

Na začátku června se uskutečnily 

obhajoby ročníkových prací, na kterých 

jsme pracovali intenzivně po přijímacích 

zkouškách. Nejcennější práce byly ty, kde 

byl znát osobní zájem, vklad a přínos 

žáka. 

Tvořivého ducha při organizacích 

jednotlivých školních akcí v sobě 

nezapřel nikdo ze třídy a všichni podněcovali tvůrčí atmosféru a roční projekt si užili. 
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Školní výlet do Lednicko-valtického areálu 

 V úterý 18. 6. jsme vyrazili na školní výlet do Lednicko-valtického areálu. Do kempu 

Apollo jsme dorazili v 11.25, ubytovali jsme se, občerstvili se u stánku vedle Apollonova 

chrámu a vyrazili k vodě. Po večeři a krátké procházce po okolí jsme hráli hry a těšili se na 

následující den. 

 Ve středu jsme na raftech poznali meandry zámecké Dyje a divokou přírodu pod 

Pálavskými vrchy a získali vodácké dovednosti prostřednictvím zkušených lektorů. Plavba 

začala pod hrází vodní nádrže Nové Mlýny, kam jsme se po snídani přesunuli. V půlce plavby 

se naskytla možnost opéct si buřty a navštívit vesnickou hospůdku. Plavbu jsme zakončili v 

Lednici, odkud jsme vyrazili na prohlídku zámeckého areálu. Vrátili jsme se k pozdnímu 

odpoledni na večeři a večer hráli oblíbené karetní hry, a to především Bang. 

 Ve čtvrtek po snídani jsme se přesunuli autobusem do Velkých Pavlovic, kde jsme měli 

od 11 hodin domluvený paintball. Zažili jsme adrenalin, akci, napětí a prověřili jsme si své 

schopnosti v týmové spolupráci. Unavení, ale spokojení jsme se v 16 hodin vydali autobusem 

zpět do kempu Apollo. V pátek jsme se po snídani sbalili a vyrazili ještě na chvíli k vodě. V 

poledne jsme odjeli z kempu a kolem půl druhé jsme zakončili výlet v Tišnově. 

 Poslední společný výlet nám díky bohatému programu rychle utekl, ještě více spojil náš 

už tak sehraný kolektiv a všichni jsme přijeli nadšení a plní zážitků. 

Jana Zouharová 


