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McDonald´s Cup 2015

Společnost  McDonald  je  známá  nejen  coby  výrobce  nepříliš  zdravých

pokrmů,  ale  už  několik  let  je  také  generálním  partnerem  fotbalového

turnaje žáků prvního stupně McDonald´s Cup, při němž mají děti skvělou

příležitost  nadbytečné  kalorie  smysluplně  zužitkovat  :)  Naše  škola  se

turnaje  účastnila  vůbec  poprvé,  byť  jen  v  rámci  nepostupového

okrskového  kola,  které  proběhlo  12.  května  na  ZŠ  Na  Vyhlídce.  V

zápasech s několika výběry vyškovské školy (družstvo ZŠ Moravské Prusy

se  z  turnaje  omluvilo)  se  sice  projevila  zdravá  rivalita  mezi  školami

podpořená  i  zarputilým  fanděním,  ale  přátelská  atmosféra  a  poselství

turnaje, jímž je mimo jiné aktivizace dětí  ke sportu, v celkovém dojmu

převládly. Posíleni zkušenostmi a drobným nákupem v samoobsluze jsme

se už začali těšit na příští ročník, ve kterém tentokrát budeme usilovat o

účast v postupovém turnaji.

Školní výlet do Hodonína

Snažíme se naše školní výlety vymýšlet tak, aby si děti  užily zábavu v

zajímavém prostředí a zároveň se i něco málo dozvěděly. Letos nás cesta



zavedla až na okraj města Hodonín, do přístaviště U Jezu, kde už kotvila

loď Konstancie vedená sympatickou, leč ráznou kapitánkou. Poté, co své

nové  posádce  rozdala  úkoly  a  svěřila  tajemství  týkající  se  pokladu,

vyvěsili jsme na lodi obávanou černou vlajku a vydali se proti proudu řeky

Moravy.  Pouť  za  pokladem  si  rozpustilí  piráti  zpestřovali  škádlením

domorodců na pevnině.  Během plavby také musel každý na chvíli  řídit

Konstancii,  za  což  získal  od  kapitánky  osvědčení.  Díky  navigátorovi

Šimonovi a pozorovateli Petrovi jsme poklad nakonec našli a po pirátsku

ho rozdělili. A jak že se vlastně piráti dělí ? To ať vám děti poví samy :)

Devátý ročník oblíbeného tenisového turnaje

Dne 19. 6. se za krásného počasí uskutečnil IX. ročník tenisového turnaje

ve  čtyřhrách  „Hoštice  Open“  organizovaný  naší  školou,  jmenovitě  pak

Zdeňkem Pytelou a Radkem Burianem. Soutěžilo celkem 8 dvojic a jako

již tradičně se o vítězi rozhodlo mezi domácí dvojicí Urbánek-Zaremba

versus Ernek-Matoušek.  Domácí ve vzájemném duelu zvítězili  a získali

tak  1.  místo  .  Překvapivým,  ale  zaslouženým  třetím  místem  se  může

pochlubit  dvojice  Štolfa  K.-Štolfa  V.  Další  pořadí:  4.  Máj-Zbořil,  5.

Burian-Pytela,  6.  Kocourek-Mašlej,  7.  Kozák-Štolfa  J.,  8.  Machálek-

Zaremba L.

Dík patří sponzorům, pánům Klackovi, Petrželovi, Burianovi a dalším, za

poskytnutí podpory a kurtu. A byť nebyl k dispozici „Kiosek“, pan Burian

zabezpečil občerstvení, za což mu patří také velký dík.



Anička tropí hlouposti !

…najednou se rozrazily dveře! Do třídy vpadla nohatá, copatá, pihovatá

holka.....a  že  se  přistěhovali  a  nastupuje  do  školy.  Na  otázku,  jak  se

jmenuje,  zazněla  odpověď  –  tatínkova  a  maminčina  :)…to  je  potom

těžké…nic netušící děti jen valily oči. :D Vysvětlit, že se nesedí na lavici,

ale na židli, jak se správně píše a počítá, že by se dokonce mělo zdravit –

bylo  ještě  těžší.  Každopádně  Anička  (tak  jsme  nakonec  zjistili,  že  se

jmenuje) nás velmi pobavila, poučila a nakonec pozvala na odpoledne se

záchranáři, pro které děti vyrobily tematickou výstavku. Akorát ji nešlo do

hlavy,  že  když  se  na  číslo  112  člověk  dovolá  všude,  jak  to,  že  se

nedovolala k babičce a ještě ji řekli, ať neotravuje. :D

Rozloučení s páťáky

Ani  v tomto  školním  roce  jsme  nemohli  vynechat  tradiční  rozlučkový

rituál v kulturním domě. Letošní páťáci si připravili malé olympijské hry

s několika sportovními disciplínami. Po vyhlášení a ocenění vítězů došlo

na ocenění paní ředitelky a poté jsme páťákům připili do dalších školních

let. Doufáme, že Kristýna, Martina a Patrik budou na druhém stupni aspoň

z poloviny tak spokojení, jako byli na naší škole – i když je nad slunce

jasné, že tady to stejně bylo nejlepší ! ;)

Na závěr rozlučkové party se zhusta tancovalo, dovádělo a hodovalo, aby

se na páťáky nezapomnělo...  Poslední akcí v tomto školní roce – vyjma

obligátního předávání vysvědčení na obecním úřadě – bude vlastivědný

výlet do Švábenic. Ale o tom vám podáme zprávu až po prázdninách !



Kam bych chtěl jet na prázdniny…drobné literární práce našich žáků

Já bych chtěl jet do Mongolska, protože je to rodná zem pískomilů. Martin

Boháček

Chtěl  bych  jet  do  Portugalska,  protože  odtamtud  pochází  Cristiano

Ronaldo. Lukáš Holomek

Na prázdniny chci jet na tábor, protože mám nový spací pytel pod stupňů

Celsia a také se těším do Dvora Králové na safari, kde pojedeme safari



autobusem a zvířata tam budou pobíhat volně. Jan Vašulín

Chtěl bych jet do Brazílie, protože tam mají krásnou přírodu. A fotbalové

stadiony. A ještě proto, že tam mají tu sochu. A mají tam krásné moře.

Tomáš Mrnuštík

Možná  na  nějaké  koupaliště  nebo  s  babičkou  a  malým bratrancem do

dinoparku, ale k moři se nám nikomu nechce jet a mně taky ne. Mně stačí

to,  že si můžu o prázdninách hrát s kamarády a jezdit na hezké výlety,

protože se mi líbí cestovat po České republice, třeba po nějakých ZOO.

Lucie Kozáková

Chtěla  bych do Karibiku,  protože tam mají  krásné moře a v moři  jsou

nádherní živočichové. Je tam nádherná písčitá pláž, ve vodě jsou například

rejnoci, želvy a také hezcí, ale nebezpeční žraloci. Plují tam nádherné lodě

a trajekty. Na pláži jsou velké palmy. Je tam krásná příroda a jsou tam také

delfíni. Jsou tam nádherné hotely a apartmány. Také bych se tam chtěla

naučit surfovat. Jsou tam velké skály a také tam natáčeli Piráty z Karibiku.

Kristýna Štěrbová

Letošní perly našich žáků...

Víte, co znamená nasadit brouka do hlavy? ...Přece když má někdo vši !

Čerstvou hlínou voní prázdné bramborové zadky. (Pozn.: myslel řádky ?)

Co lovci potřebují k luku? (...ššššš....učitel napovídá)  …Aha, švihadlo!

Nachystáte si ten úkol ústně, říká učitel… A žák na to: Takže hubou !
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