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Jarní prázdniny na ŠK ...
K letošnímu týdnu prázdnin se název „jarní“ opravdu moc nehodil. Přesto termín od 6. do 10. února našim školákům plně vyhovoval, jelikož navazoval na pololetní volno po vysvědčení. Děti
tak měly najednou deset dní volna. A to už na odpočinek od školy
stačí.

DUBEN
2012

ČTENÍ ZE ŽIVOTA ŠKOLY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA - JARNÍ PRÁZDNINY NA ŠK O
NOVINKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINKY O AZ KVÍZ PO
„ANGLICKU“ O RECITAČNÍ SOUTĚŽ OPŘEDNES
LITERÁRNÍHO TEXTU O MĚSTSKÉ VÍCELETÉ
GYMNÁZIUM - Z KLOBOUK DO FORCHHEIMU
A ZASE ZPĚT OSOUTĚŽ VE FRANCOUZSKÉM
JAZYCE O MĚSTSKÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ
ŠKOLA - 1. ROČNÍK ÚČETNÍ OLYMPIÁDY PRO
STUDENTY STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL
O ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA - OKRESNÍ
KOLO SOUTĚŽE ZUŠ V KLOBOUKÁCH OUMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ ZUŠ KLOBOUKY U BRNA V OKRESNÍCH KOLECH SOUTĚŽÍ ZUŠ

N

ěkteří však docházeli do školy i o
prázdninách. Paní vychovatelky
pro ně připravily zajímavé aktivity. Nejvíce
se jako vždycky líbily hry na počítači, taneční koberečky a ruční tvoření. Tentokrát
se plstilo, malovalo na textil, šily panenky a vyráběly květiny z krepového papíru.
Na fotkách se můžete přesvědčit, jak se nám to povedlo.
text: Dagmar Urbanová
foto: Šárka Foretníková a Martina Pučálková

... Novinky ze školní družinky ...
Tentokrát
přinášíme novinky tvořivé.
Jak také
o letošní
zimě jinak.
Bruslení jsme
si užili, ale se
sněhem to
bylo horší. Tak
jsme se hezky
„zakuklili“
v družinkách
a hráli jsme
si a tvořili.

K

ašírovaná zlatá prasátka, crazy brýle
z papíru, obrázky malované na sádrokarton, pečení cookies, zvířátka na gumě, šité
postavičky z filcu a mnohé další výrobky zdobí
nejen naše družiny, ale také nejednu domácnost.
A hraní s kamarády? Pod družinové vánoční
stromečky se toho vlezlo. A tak hrajeme stolní

hry, oblékáme panenky, ale také třeba každý den otvíráme občerstvovací stánek, kde se dá koupit obložený
chleba, linecká kolečka, kousky pizzy
a mnoho dalších dobrot. Samozřejmě
vše je z lásky a od Ježíška.
Teď už se samozřejmě těšíme na
jaro i na sluníčko. Na hřiště, na hry

s
míčem,
na malování
na chodníku,
na skákání přes
řes
švihadlo.
text:
ext: Dagmar Urbanová
foto: Šárka Foretníková
a Martina Pučálková
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AZ kvíz po „anglicku“
Letos
v únoru se na Základní škole v Kloboukách u Brna
uskutečnil již 2. ročník soutěže English
in triangle. Vždy dva
zástupci každé třídy
2. stupně přišli reprezentovat svůj třídní
kolektiv ve znalostech anglické slovní
zásoby a spojit tak
tři strany rovnostranného
trojúhelníku.
Skvělý výkon podali hoši z 6. třídy (Bednář Michal a Urban Daniel), kteří porazili i
týmy 7. tříd. V kategorii nejstarších si své
prvenství rozhodně zasloužil Michal Hor-

ňák z 9. třídy, který
hájil barvy svého
týmu zcela sám.
Tato soutěž je na
naší škole první vlaštovkou pro žáky, kteří mají kladný vztah
k anglickému jazyku,
rádi si změří své síly
s ostatními a chtějí
si ověřit své znalosti
nejen ve výše jmenované slovní zásobě,
ale také v porozumění psaného textu
či poslechu rodilých mluvčí.
text: Dagmar Urbanová
foto: Tomáš Požár

Recitační soutěž
Na naší základní škole je již tradičně měsíc leden ve znamení básniček a literárních textů od známých a také méně známých českých i světových autorů.

Přednes
literárního
textu
se uskutečnil letos na naší škole již potřetí. Tentokrát ve čtvrtek 2. února. Na rozdíl od svých mladších spolužáků se žáci
6. – 9. tříd nemusí své texty učit zpaměti.
Přesto však vítězka kategorie jednotlivců
Tereza Mikelová z 8. A uměla text básně
recitovat nejen na výbornou, ale i zpaměti.
Velmi pěkné výkony podali svěřenci paní
učitelky Romany Musilové, kteří se velmi
pečlivě připravovali a úspěšně prošli třídními koly. Porota, jejímž členem byl letos i
pan ředitel školy Zd. Kachnáč, pochválila i
vhodný výběr textů.
Jsme rádi, že i dnes, v době počítačů, televize, DVD a různých jiných lákadel
pro naše děti a mládež, mají někteří z nich
zájem o literaturu. A to nejen současnou,
moderní, ale i o velikány české literatury,
jakými jsou například Karel Čapek, K. H.
Mácha a K. J. Erben.
text a foto: Dagmar Urbanová

V

jednotlivých třídách probíhají třídní kola, ze kterých ti nejlepší postoupí do kola
školního. To jsme letos na 1. stupni pořádali v pondělí 30. ledna. Soutěžilo se
v několika kategoriích a porota složená z paní učitelek neměla vůbec jednoduché rozhodování. Ti nejlepší postoupili do okresního kola, které se uskutečnilo 6. března v Břeclavi
a podali zde velmi pěkné výkony za které obdrželi pamětní listy.
text a foto: Dagmar Urbanová

Recitace žáků 1. – 5. ročníku (30. leden 2012)
Výsledková listina
kategorie: žáci 1. tříd
1. místo: Jakubčík Šimon, 1. B
2. místo: Foretníková Elen, 1. A
3. místo: Knappeová Aneta, 1. A
4. místo: Herle Samuel, 1. A
Košarišťanová Lucie, 1. B
Křížová Magdalena, 1. B
kategorie: žáci 2. a 3. tříd
1. místo: Strouhalová Monika, 3. tř.
2. místo: Sevránková Barbora, 2. tř.
3. místo: Skácelík Lukáš, 3. tř.
4. místo: Gorbačova Julie, 2. tř.
Tošer Martin, 2. tř.
Strouhalová Tereza, 3. tř.
kategorie: žáci 4. a 5. tříd
1. místo: Tibenská Natálie, 4. tř.
2. místo: Malinková Anna, 4. tř.
3. místo: Tošerová Kateřina, 5. tř.
4. místo: Zeman Radek, 4. tř.

Přednes literárního
textu 6. – 9. tříd
(2. únor 2012)
Výsledková listina
Jednotlivci:
1. místo: Mikelová Tereza, 8. A
2. místo: Suchánková Anna, 8. A
Zábojníková Markéta, 9. tř.
3. místo: Miklík Dominik, 8. A
Oprchalová Pavlína, 8. B
Cena za účast: Doležalová Nikola, 6. tř.
Peková Kristýna, 7. B
Skupiny:
1. místo: Dudková Barbora, 8. B
Molnárová Aneta, 8. B
Oprchalová Pavlína, 8. B
2. místo: Bartošová Kateřina, 8. B
Hortvíková Kristýna, 8. B
Věchetová Alena, 8. B
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MĚSTSKÉ VÍCELETÉ GYMNÁZIUM
Vinařská 29, Klobouky u Brna

tel. 519 420 066 Q e-mail: gymklob@seznam.cz Q www.gymklob.info
ředitel školy: RNDr. Přemysl Pokorný

Z Klobouk do Forchheimu a zase zpět
Druhou hostitelskou zemí Projektu Comenius se stalo Německo,
kde jsme strávili velmi příjemné chvíle v půvabném městě Forchheim.

V pondělí večer 5. 3. 2012 na
nás na tamějším
vlakovém čekali
němečtí studenti,
u kterých jsme bydleli. Hned první večer
jsme strávili v restauraci (ochutnali jsme
typické bavorské jídlo - kynutý bramborový knedlík, tzv. Kloß s kysaným zelím a
hovězím masem, nebo Spätzle, nočky se
sýrem). Víte, že pivo se tam prodává už
od 16 let?
První den jsme byli okouzleni starobylou budovou školy. Všichni jsme se sešli
v aule, kde nás vřele přivítala ředitelka
Herder Gymnasia a učitel hudby. Za jeho

d li velice
li ttalentovaní
l t
í žá
dali
žácii
působivý koncert.
Druhý den započal
krátkou prohlídkou školy
a následně procházkou
po Forchheimu. Na radnici
nás přivítal místostarosta
a pohostil nás bavorskými preclíky (die Brezel).
Po návratu do školy nás
rozdělili do několika skupin a byli jsme svědky
jedné vyučovací hodiny,
abychom viděli rozdíly ve
vyučovacích
metodách.
Po chutném obědu jsme
nasedli do dvou autobusů
a vyrazili směr „Ďábelská
jeskyně“, která, jak se později ukázalo, je obdobou
našeho Moravského krasu. Autobus nás
přivezl k úpatí nejvyššího kopce regionu,

klavírního doprovodu jsme zpívali mezinárodní píseň (Bratře Kubo) v pěti jazycích a
pak dokonce i tančili tradiční bavorský tanec, při kterém jsme pěli populární lidovou
píseň Schwarzen Peter, kterou nás rovněž
naučil již zmíněný učitel hudby. Odpoledne svítilo slunce a my jsme příjemného
počasí využili k cestě do Norimberka,
kde jsme navštívili Documentation Centre (muzeum o vzniku a rozvoji nacismu
v Německu). Pak nás Herr Kuespert (německý učitel a koordinátor projektu) svolal megafonem a vyrazili jsme opět směr
Forchheim. Tam na naši počest uspořá-

na který jsme se s vypětím sil vyškrábali,
užili si působivého výhledu na okolní vesnice a vydali se zpět do Forchheimu. Večerní program byl volný, takže jsme šli na
obří pizzu do vyhlášené italské restaurace
a potom nás naše hostitelky zavedly do
parku, kde jsme na veřejném ohništi rozdělali oheň a zpívali popové písně.
Ve čtvrtek dopoledne jsme předvedli
naše prezentace o Znovusjednocení Německa, regionech všech zúčastněných
zemí a osobnostech z míst, ze kterých
pocházíme. Poté jsme se rozdělili do skupinek a psali jsme články o této návštěvě.

Reportérka z místních novin vyzpovídala
některé studenty a jejich názory se hned
další den objevili v denním tisku (mezi
těmi vybranými studenty byl i náš Lukáš
Bank!). http://www.infranken.de/nachrichten/lokales/forchheim/Sie-sprechen-ueber-Unterschiede;art216,259758
Na oběd jsme měli Schniczel s bramborovým salátem a plni sil jsme se vydali
do Bambergu. Historickým centrem města
nás provedli zkušení průvodci a dokonce
jsme dostali i hodinový rozchod! Po návratu do Forchheimu jsme se všichni vydali
do klubu Jump, kde jsme hráli biliard, stolní fotbal a užívali si poslední večer. Když
nadešel čas odchodu, rozloučili jsme se
se studenty z ostatních zemí, naposledy
jsme se s nimi vyfotili a jeli jsme domůsbalit se a připravit se na pátek strávený
v autobusech a vlacích.
Páteční ráno bylo ve znamení loučení,
ale slzy netekly. Vlakem jsme se dostali do Norimberku (tam jsme si nakoupili),
nasedli jsme na autobus do Prahy a pak
na vlak do Brna. Cesta proběhla bez komplikací (kromě ztráty zavazadel ze skříněk
na nádraží, která se ale brzy našla) a plni
dojmů jsme se vrátili do rodných vesnic.
Sbohem Německo!
Comenius team MěVG
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Soutěž ve francouzském jazyce
V pátek ráno 16. března se tři z našich studentů zcela oprávněně nevydali do školy, jak tomu obvykle bývá, ale zamířili na
konverzační soutěž ve francouzském jazyce. Celý soutěžní den tedy strávili v brněnských Lužánkách, středisku volného
času, které se ujalo organizace krajského kola této soutěže. Nejlépe se svého úkolu zhostila Lucie Pucholdtová z VI. G, která
se umístila na 3. místě v kategorii B1. Zvládla výborně nejen poslechovou, ale také ústní část, při které ji nezaskočila ani přítomnost
rodilého mluvčího. Tímto ji velmi blahopřejeme a máme radost, že se našim studentům daří uplatňovat znalosti cizích jazyků.
Mgr. Petra Zachová

MĚSTSKÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
nám. Míru 6, Klobouky u Brna

tel. 519 419 211 – 213 Q e-mail: reditel@sosklobouky.cz Q www.sosklobouky.cz
ředitel školy: Mgr. Josef Žáček

1. ROČNÍK ÚČETNÍ OLYMPIÁDY
pro studenty středních odborných škol

V měsících říjen a listopad 2011 pořádala Vysoká škola ekonomická v
Praze 1. ročník Účetní olympiády pro studenty středních škol. Oslovila
přibližně 400 škol z celé ČR, ale do olympiády se zapojilo pouze 43
týmů. Naši školu reprezentoval tým pod vedením Ing. Hany Šťavíkové: HANA CVANOVÁ, ANDREA HALOUZKOVÁ, MARTIN KUČERA a KATEŘINA MIKOVÁ z třídy O4.

S

tudenti řešili modelovou situaci zaměřenou na účetnictví a sestavení účetní závěrky dvou účetních období fiktivního podniku.
U zaslaných řešení bylo posuzováno přes sto různých kritérií, a to zejména: správnost částek, zaúčtování všech podstatných
transakcí,
návaznost
mezi účty a
výkazy. Zohledňovala
se i kvalita,
srozumitelnst a úplnost účetní
závěrky
včetně
přílohy.
Nakonec
komise
vyhodnotila
řešení 16
týmů: tři
nejlepší
týmy postoupily do
2. kola, řešení sedmi
týmů bylo
hodnoceno
jako vynikající,řešení šesti
týmů bylo
hodnoceno
pochvalou.

KLOBOUČEK 5
TÝMY POSTUPUJÍCÍ DO 2. KOLA (ABECEDNĚ):
V Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec
V Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov
V Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem
TÝMY NEPOSTUPUJÍCÍ DO 2. KOLA, ŘEŠENÍ STUDIE HODNOCENÉ JAKO VYNIKAJÍCÍ (ABECEDNĚ):
V Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy
V Masarykova obchodní akademie, Rakovník
V Obchodní akademie, Břeclav (tým II – pedagog Petra
Mikulášová)
V Obchodní akademie, Opava
V Obchodní akademie, Plzeň
V Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov
V Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
TÝMY NEPOSTUPUJÍCÍ DO 2. KOLA, ŘEŠENÍ
STUDIE HODNOCENÉ POCHVALOU (ABECEDNĚ):
Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna
Obchodní akademie a Jazyková škola, Jihlava
Obchodní akademie a VOŠ, Valašské Meziříčí
Obchodní akademie, Břeclav (tým I – pedagog Dana
Vilímková)
V PrimMat – Soukromá střední škola podnikatelská, Frýdek-Místek
V SOŠ informatiky a spojů a SOU, Kolín
V
V
V
V

Text: Ing. Hana Šťavíková
Foto: Ing. Jan Grünwald

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Bří Mrštíků 2, Klobouky u Brna

tel. 519 419 143, mobil: 732 779 971 Q e-mail: zus.klobouky@tisccali.cz
Q www.zusklobouky.czweb.org Q ředitel školy: Jindřich Demela

Okresní kolo soutěže ZUŠ v Kloboukách
21. 2. 2012 uspořádala ZUŠ v Kloboukách okresní
kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje - zobcová flétna, příčná flétna, hoboj, klarinet,
saxofon, fagot.

S

outěž vyhlašuje MŠMT každoročně pro určitý okruh uměleckých
oborů a v tomto roce byla soutěž vyhlášena pro dřevěné dechové nástroje, žesťové dechové nástroje, bicí nástroje, lidové
nástroje a soubory lidových nástrojů, sólový a komorní zpěv, pro taneční obor, pro
houslové a smyčcové soubory a žákovské
orchestry. Tento cyklus se opakuje každé tři roky a v ostatních letech vyhlašuje
MŠMT soutěž pro další umělecké obory.
Soutěž se organizuje v několika kolech.
Školní, okresní, oblastní a závěrečné kolo
ústřední, čili celostátní.
Do Klobouk přijelo celkem 44 soutěžících ze ZUŠ z Břeclavi, z Velkých Bílovic,
z Hustopečí, z Mikulova a pochopitelně
ze ZUŠ v Kloboukách. Soutěž probíhala
celý den v prostorách kulturně informační-

ho centra v Kloboukách. Garantem každé
spravedlivé soutěže je vždy odborná porota, která byla sestavena ze dvou členů
orchestru Filharmonie Brno a doplněna o
ředitele ZUŠ Miroslav.
O celodenní organizaci a zdárný
chod soutěže se starali pedagogové ZUŠ
v Kloboukách. Od kolegů z ostatních
uměleckých škol, kteří byli na soutěži jako
pedagogický doprovod svých žáků, si vysloužili velké poděkování a uznání, za výbornou organizaci soutěže a vřelé přijetí.
Všichni zúčastnění ocenili také nezávislé
a spravedlivé rozhodování poroty a odjížděli z pocitem příjemně stráveného dne
v Kloboukách. Soutěžní klání probíhalo ve
velmi přátelské a uvolněné atmosféře. Dle
získaných poznatků a ohlasů, ZUŠ v Kloboukách jako pořadatel obstála na výbornou a pravděpodobně i v dalších letech

bude hostitelem a pořadatelem dalších
Š
okresních kol soutěží ZUŠ.
V dopolední části soutěží zobcových
fléten si nejvíce ocenění a postupů do
oblastního kola odvezla ZUŠ Hustopeče
a v odpolední části z 6 možných postupů, plná polovina připadla žákům ze ZUŠ
V Kloboukách. Za těmito úspěchy žáků
ZUŠ stojí pan učitel Slobodan Radulovič
a pan učitel Petr Kotačka.
Jako ředitel ZUŠ v Kloboukách bych
rád poděkoval Městu Klobouky u Brna
a zvlášť panu starostovi Ing. Zdeňku
Lobpreisovi za spolupráci při organizaci
okresního kola, za bezplatně poskytnuté
prostory KIC, za poskytnuté drobné upomínkové předměty pro vítěze soutěže a
zajištění obědů pro porotu. Poděkování
patří i firmě Nábytek Blanář s.r.o. Brumovice za finanční sponzorský dar na
podporu pořádání soutěže, účetní firmě
Pavlína Bezůšková se sídlem v Krumvíři
za finanční sponzorský dar a panu Josefu
Valihrachovi z Krumvíře za věcný sponzorský dar.
Jindřich Demela
ředitel ZUŠ Klobouky u Brna
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UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ ZUŠ KLOBOUKY U BRNA
V OKRESNÍCH KOLECH SOUTĚŽÍ ZUŠ
ZUŠ Břeclav 15. ÚNORA 2012– HRA NA CIMBÁL
Kategorie 1.
Kategorie 9.

Alžběta Svobodová (Hustopeče)
Karolína Jurečková (Žatčany)
Eva Rožnovská (Telnice)

2. místo
1. místo s postupem do oblast. kola
1. místo s postupem do oblast. kola
Pedagog: Mgr. Bronislava Schoříková

ZUŠ Klobouky u Brna 21. ÚNORA 2012 – HRA NA DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE
Hra na ZOBCOVOU FLÉTNU
Kategorie 3.
Kategorie 5.
Kategorie 6.

Ledahudcová Veronika (Krumvíř)
Kočicová Anna (Boleradice)
Kočicová Marie (Boleradice)

2. místo
3. místo
2. místo
Pedagog: Petr Pospíšil

Hra na PŘÍČNOU FLÉTNU
Kategorie 7.

Pucholdtová Klára (Klobouky u Brna)

1. místo s postupem do oblast. kola
Pedagog: Petr Kotačka

Hra na KLARINET
Kategorie 1.
Kategorie 2.
Kategorie 6.

Langr Ondřej (Klobouky u Brna)
Schubert Jan (Šitbořice)
Mondek Martin (Krumvíř)
Zeman Adam (Těšany)
Schubert František (Šitbořice)

2. místo
2. místo
2. místo
1. místo
2. místo

Vojáčková Eva (Klobouky u Brna)
Vojáčková Petra (Klobouky u Brna)

1. místo s postupem do oblast. kola
1. místo s postupem do oblast. kola

Hra na SAXOFON
Kategorie 8.

Pedagog: Slobodan Radulovič

ZUŠ Břeclav 22. ÚNORA 2012 - SÓLOVÝ ZPĚV
Kategorie 0.
Kategorie 1.
Kategorie 2.

Šimberová Lenka (Velké Hostěrádky)
Ledahudcová Veronika (Krumvíř)
Pregrtová Kateřina (Klobouky u Brna)

2. místo
1. místo s postupem do oblast. kola
2. místo
Pedagog: Ludmila Nováková

ZUŠ Velké Bílovice 29. ÚNORA 2012– HRA NA ŽESŤOVÉ DECHOVÉ NÁSTROJE
Hra na TRUBKU
Kategorie 2.
Kategorie 3.
Kategorie 5.
Kategorie 6.

Martin Krumpolc (Moutnice)
Pavel Škrhák (Dambořice)
Roman Kusák (Kašnice)
Lukáš Malý (Klobouky u Brna)

2. místo
1. místo s postupem do oblast. kola
2. místo
1. místo s postupem do oblast. kola

Tomáš Kalus (Klobouky u Brna)

1. místo s postupem do oblast. kola

Petr Hájek (Kašnice)

3. místo

Hra na TENOR
Kategorie 1.

Hra na TUBU
Kategorie 5.

Pedagog: Petr Pospíšil
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