
KONCERT SBORU
ROSA 

HALLOWEEN

BABÁK

16. prosince proběhne ve
školních chodbách Vánoční
jarmark, kde si budete moci
zakoupit cukroví, ozdoby na
vánoční stromeček či jiné
drobnosti určené k potěšení
nálady. Peníze, které se při téhle 

VÁNOČNÍ JARMARK
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akci nasbírají, tak buď půjdou na
charitu, nebo si děti budou moci
něco přát. 

Jančíka a paní učitelky Hany
Šatné. Sbor si připravil program
vánočních písní z celého světa.
Sbor bude zpívat v kostele
Československé husitské církve
na ulici Botanická 1. 

9.  PROSINCE 2022

Dne 1. listopadu 2022 se konala akce Halloween, která byla
vytvořena naším žákovským parlamentem. Akce probíhala
před hlavní budovou naší školy a na školním hřišti. 
 Program akce byl zaměřen hlavně na menší děti. Pro hosty
bylo připravené pohoštění, koncert školního sboru ROSA,
strašidelné stezky pro děti a malování na obličej. Také
probíhala celovečerní hra o nejstrašidelnější masku. Celá
akce byla pozitivně ohodnocena jak rodiči, tak dětmi.  

ZEPTALI JSME
SE UČITELŮ

 Pokračování na straně 4

DENIS KRATOCHVÍL  
6X NEJLEPŠÍ

STŘELEC KLUBU FC
SVRATKA

Žáky z 9.A zajímalo, jak vypadá
příprava na hodinu některých
učitelů. Proto jsme si vybrali dvě
paní učitelky, které jsou na této
škole poměrně krátkou dobu, a
položili jim pár otázek.

Je mu teprve 14 let a kromě studia
a trávení času s kamarády se ve
volném čase věnuje i fotbalu. Víc o
svém koníčku nám vrozhovoru
prozradil žák 9.A, Denis Kratochvíl,
který aktuálně působí v klubu FC
Svratka Brno.
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Dne 13. prosince se uskuteční
vánoční koncert sboru ROSA pod
vedením pana zástupce Michala 

KRABICE OD BOT
Některé třídy z druhého stupně se zapojily do dobrovolné
akce s názvem Krabice od bot. Akce pomáhá dětem a jejich
maminkám v podobě dárku a potřebných věcí pro děti. 
Každá třída, která se rozhodla zapojit, pomůže jedné holčičce 
a jednomu chlapečkovi. 

 Pokračování na straně 2
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ZEPTALI JSME SE
UČITELŮ 

ROZHOVORY

Líbí se mi, že se neustále
posouvá dál. Ať už ve zkrášlování
samotné budovy, tak v množství
projektů a příležitostí, které
nabízí žákům i pedagogům.
Celkově jsem tu spokojená. 

JULIE KLIMEŠOVÁ: „SNAŽÍM SE OBLIBU
MATEMATIKY PŘEDAT ŽÁKŮM“

 

Vždycky jsem věděla, že chci
nějakým způsobem učit.
Nejdříve jsem se chtěla stát
taneční choreografkou na plný
úvazek. Nakonec jsem uznala, že
bych se chtěla živit něčím jiným
a mít tanec stále jako zábavu.
Proto jsem si nakonec zvolila
profesi učitelky jako práci 
a taneční choreografky ve
volném času. 

a hlavně zbožňuju pocit, když mi
vyjde příklad správně. Snažím se
oblibu matematiky předat
žákům, což se ne vždycky daří,
ale beru to jako výzvu! 

Žáky z 9.A zajímalo, jak vypadá příprava na hodinu některých učitelů. Proto
jsme si vybrali dvě paní učitelky, které jsou na této škole poměrně krátkou
dobu, a položili jim pár otázek.
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Zdroj: Julie Klimešová

Jak se Vám líbí na
této škole?

Chtěla jste se
učitelkou stát už od
dětství? 

Proč zrovna
matematika 
a zeměpis?
Zeměpis jsem si vybrala hned,
protože miluju cestování 
a poznávání nových míst.
Bohužel jsem zatím nenavštívila 

tolik míst, kolik bych chtěla, ale
aspoň se tam podívám
prostřednictvím výuky zeměpisu. 
 Nad druhým předmětem jsem
přemýšlela déle. Nakonec jsem
si vybrala matematiku, protože
mám ráda logické úlohy,  
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ROZHOVORY

Záleží na předmětu. Příprava do
hodin matematiky probíhá tak,
že se podívám, jakou látku chci
zrovna probrat, a pak začnu
stavět strukturu hodiny.
Většinou vyberu cvičení 
z učebnice a pracovních sešitu 
a někdy hodinu ozvláštním
samostatnou prací, skupinovou
prací nebo nějakou  matematic-

Opět záleží na předmětu.
Příprava na hodiny matematiky
je podstatně kratší než do hodin 

kou hrou. Příprava na hodinu
zeměpisu je těžší. Při výuce
regionální geografie (světadíly)
je potřeba aktualizovat
informace, na kterých mám
přípravy založené. Na základě
údajů pak tvořím prezentace
nebo pracovní listy.
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Zdroj: Julie Klimešová

Jak vypadá Vaše
příprava na
hodinu? 

Jak dlouho trvá
Vaše příprava? 

Co jste studovala za
školu? 

zeměpisu. Nachystat hodinu
matematiky mi trvá klidně jen
dvacet minut, ale hodina
zeměpisu minimálně hodinu. 

Nejdříve jsem vystudovala
Gymnázium Matyáše Lercha 
v Brně. Vysokoškolský titul jsem
získala na Přírodovědecké
fakultě Masarykovy univerzity
na oboru Matematika 
a geografie pro střední školy. 

MONIKA DAŇKOVÁ: „CHEMII JSEM MĚLA
RÁDA UŽ OD ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

Zdroj: Monika Daňková

Líbí se mi velmi. Líbí se mi
především velké množství akcí 
a soutěží, které na škole
neustále probíhají, což není
úplně běžné na všech školách.
Nikdy neupadneme do
stereotypu. Jako malá jsem si často a ráda

hrála na školu, ale pak mě to na

Vyzdvihnout musím také
výborný kolektiv učitelů 
a chování žáků. 

Jak se Vám líbí na
této škole? 

Chtěla jste se stát
učitelkou již od
dětství? 

Proč zrovna
fyzika 
a chemie? 

látky okolo nás jsou chemické a
ovlivňuji nás, naše zdraví, naši
práci. Je krásné porozumět
tomu, jak fungují procesy v
našem těle, co obsahují
potraviny, které jíme a jaký vliv
to má na naše fungování, nebo
jaké přípravky nebo kosmetiku
používáme. 

Tyto předměty,
především chemii,
jsem měla ráda už
od základní školy.
Baví mě to, že 
s fyzikou a chemií
jste v kontaktu
každý den. Všechny 

několik let přešlo.
Až nešťastně
vybraná první
vysoká škola (obor
Biochemie na
Přírodovědecké
fakultě v Olomouci)
mě „poslala“ na
učitelství. A jsem za
to moc ráda! 

Jak vypadá Vaše
příprava na
hodinu? 
Některé materiály mám
připravené z minulých let, ale
snažím se vše obnovovat.
Většinou si hodiny chystám den
předem nebo dochystávám
ráno v ten den, ráno totiž
přichází lepší nápady. 
 Pro to, aby hodiny byly pestré,
využívám několik pracovních
sešitů a učebnic, ze kterých si
beru inspiraci a různě
kombinuji. Inspiruji se na
různých skupinách. Na
Facebooku, účtech na
Instagramu i online webech.
Snažím se to kombinovat i s
aplikacemi na kvízy, únikovými
hrami apod. Snažím se skloubit
různé aktivity tak, aby se v
hodině často neopakovaly. 
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ROZHOVORY

Je to různé. Od 10 minut po
hodinu a víc. Nejvíce času
zaberou hodiny praktické, kde
děláme pokusy. 

Vystudovala jsem Gymnázium
Uherské Hradiště a pokračovala
jsem na Pedagogické fakulte
Masarykovy univerzity v Brně. 
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Zdroj: Julie Klimešová

Jak dlouho trvá
Vaše přípravu na
hodinu? 

Co jste studovala za
školu? ROZHOVOR

ZE ŠKOLNÍ 
JÍDELNY 

Zájem o mě měly i větší týmy,
jako je Zbrojovka a Sparta Brno.
O přestupu jsem uvažoval, ale
nakonec jsem se rozhodl, že
budu věrný svému klubu.

Hraju už od pěti let a moje cíle
jsou hrát za klub mimo Českou
republiku a hrát za českou
reprezentaci. Fotbal mě moc
baví a určitě s ním neplánuji
přestat.

Přemýšlel jsi někdy o
přestupu do jiného
týmu?

Na jaké pozici hraješ
a co je tvým úkolem?

Co tě u fotbalu drží,
jaké jsou tvoje cíle?

Vydali jsme se na strastiplnou
cestu do jídelny a po dlouhých
rozpacích se odhodlali získat si
pozornost jedné z paní
kuchařek s cílem zeptat se na
pár zajímavých otázek. Proto
jsme se tedy nadechli, zapnuli
diktafon a začali se ptát. 

V našem týmu by se rozhodně
měla zlepšit komunikace na
hřišti, protože nám dost chybí 
a málo při hře mluvíme.

Že jsem dokázal reprezentovat
Brno a že jsme vyhráli krajskou
soutěž a poutoupili do žákovské
ligy.

Kolik kuchařů tady
pracuje? 
 
Je nás tu celkem pět. 
 

Pro kolik lidí vaříte? 
Pro 520 dětí a 180 důchodců,
tedy 700 lidí. 
 

Od kdy do kdy jste
ve škole? 
 
Od šesti do půl třetí. 
 

Kdo navrhuje
jídelníček? 
 
Ředitelka a vedoucí. 
 

Jíte sama obědy ze
školní jídelny? 
 
Ano. 
 

Jak Dlouho zde
pracujete? 
 
Teď už tři týdny. 
 

Jste spokojená 
s vaší prací? 
 
Ano. 

DENIS KRATOCHVÍL, 
ŠESTKRÁT NEJLEPŠÍ STŘELEC

KLUBU FC SVRATKA
Je mu teprve 14 let a kromě studia a trávení času s kamarády
se ve volném čase věnuje i fotbalu. Víc o svém koníčku nám
vrozhovoru prozradil žák 9.A, Denis Kratochvíl, který aktuálně
působí v klubu FC Svratka Brno.

Proč ses rozhodl v FC
Svratka Brno zůstat?
Protože tam mám kamarády 
a jsem tam spokojený.

Hraji na středním záložníkovi 
a občas na krajním záložníkovi.
Má funkce je hlídat střed a dělat
různé kombinace.

Co považuješ za
největší úspěch ve
své, popřípadě
klubové fotbalové
kariéře?

Která činnost by se
ve vašem týmu měla
nejvíce zlepšit?

Jak by podle tebe
měla vypadat ideální
zimní příprava 
a jak vypadá ta tvá?
Rozhodně běhat, posilovat 
a hrát si s míčem. Já ráno
běhám, potom mám klid,
odpoledne trénink a večer
posiluji. 
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