jaro 2014

11. číslo

Horňáček
časopis dětí
z Velké nad Veličkou, Javorníka
a Nové Lhoty aneb chodíme
do stejné školy

Chceš-li vědět,

co se

děje,

přečti

si Horňáček.

Z výstavy knih

Zápis do prvních tříd.
Do první třídy bylo u zápisu zapsáno 28 dětí.
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OTÁZKY PRO PANA ŘEDITELE
Jak vzpomínáte na svá školní léta?
Určitě pozitivně. Byla to má část života, kdy jsem se učil nejen
novým věcem, ale poznával i zajímavé lidi a postupně jsem sbíral
životní zkušenosti.
Oblíbený předmět a proč?
Od prvních krůčků do školy to byla tělesná výchova a také
předměty s přírodovědným zaměřením.
Co jste studoval, co vás k tomu vedlo?
Po základní škole jsem studoval na Purkyňově gymnáziu ve
Strážnici a poté na Palackého univerzitě v Olomouci, obor tělesná
výchova a biologie. Po ukončení magisterského studia jsem
absolvoval doktorský studijní program (Ph. D.) v oboru
kinantropologie. Ve výběru svého studijního zaměření jsem byl
ovlivněn profesním zaměřením svého nejbližšího okolí a kladným
vztahem k pohybu a přírodě.
Čím jste chtěl být ve škole, uvažoval jste už tehdy o řediteli
školy?
Již od základní školy jsem chtěl být pedagogem, ale přesnou
představu, na jaké úrovni školského systému či pozici budu
pracovat, jsem tehdy ještě neměl.
Jak jste trávil čas jako kluk a jak teď, jaké máte koníčky?
Od útlého věku bylo trávení mého volného času pevně spojeno s
pohybem a přírodou a tento způsob relaxace aplikuji dodnes.
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Jste z Blatnice a pracujete ve Velké. Nechtěl jste zůstat ve
větším městě?
Určitou část života jsem žil ve městě, mělo to své výhody i nevýhody.
Nicméně preferuji život na venkově, obzvláště pak zdejší region, na který
jsem patřičně hrdý!

Co je nejtěžší na ředitelování a co Vás na tom baví?
Na první část otázky není jednoznačná odpověď, protože v profesním
životě ředitele školy může být i ta zdánlivě nejtěžší věc poměrně snadno
řešitelná a zároveň relativní drobnost může přerůst v dosti velký
problém. No a co mě baví, tak to je především práce s lidmi, se kterou je
bezprostředně spojena celá řada životních výzev posunujících člověka
neustále kupředu.

Co byste chtěl změnit na naší škole?
Ve svých myšlenkách mám spoustu plánů a inovací, ale všechny mají
jeden společný cíl, kterým by měla být dobře fungující škola. Zkrátka
taková škola, do které chodí žáci rádi, naplňuje jejich sny a ideály, a i po
skončení povinné školní docházky budou na ni v dobrém vzpomínat.

Co byste doporučil nám, žákům?
Doporučil bych vám, abyste si vážili sebe sama a svého okolí, ve kterém
žijete (rodiny, přátel, obce, školy, tradic) a byli na to patřičně hrdi.
Protože ne všichni vaši vrstevníci na světě mají takovéto možnosti
vzdělání, kultury a třeba sportu, jako máme tady na Horňácku. Respekt a
úcta ke svému okolí se vám v životě určitě neztratí, ba naopak můžete
z nich v budoucnu velmi dobře těžit. A závěrem snad aby si každý z vás
žáků šel cílevědomě za svým životním snem a dokázal trpělivě
překonávat všechny překážky, které by bránily jeho naplnění. 

Děkujeme za rozhovor.
zapsaly Stela Macková a Monika Rumíšková 7.B
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VELKOMORAVSKÉ MIKULČICE
Exkurze sedmých tříd
Dne 16. 4. jsme se vypravili na exkurzi do Mikulčic. Doprovázely
nás učitelky dějepisu A. Brablcová a L. Hlaváčová. Jeli jsme si
zopakovat učivo a podívat se na místo, kde se vše v minulosti
odehrávalo. Po dosažení cíle jsme posvačili v autobuse, venku byl
totiž velký vítr a zima. Zakoupili jsme si suvenýry a vypravili se
s paní průvodkyní do terénu. Venkovní slovo vyrušil příjezd
nákladního automobilu, který svým hlukem rozptyloval naši
pozornost. Proto jsme byli rádi, že se prohlídka přesunula do
vnitřních prostor. Nový moderní pavilon nás překvapil pěknou
prezentací. Po projekci jsme si mohli celé místo prohlédnout.
Zalíbilo se nám – archeologické nálezy, šperky, kosti, přes ně vedl
skleněný most, základy stavby. Byl to silný zážitek. Venku nás zase
obklopil studený vítr a sem tam probleskující paprsky slunce.
Prošli

jsme

se

velkomoravskou

vesnicí,

proběhli

se

po

rekonstrukcích kostelů. V závěru nás přivítaly sochy Konstantina a
Metoděje, které sem poslali Bulhaři. U nich jsme se vyfotili a pak
už hurá do autobusu. Tentokrát jsme se rádi vraceli domů už brzy,
venku jsme strašně vymrzli, i když jsme byli většinou teple
oblečeni. Vrátili jsme se v poledne k obědu. Až na tu zimu to byl
krásný výlet. Doporučuji, zajeďte se tam někdy podívat, je to
krásný zážitek.

zapsala Monika Rumíšková, 7. B
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VÝSTAVA KNIH
U příležitostí 65. narozenin nakladatelství knih pro děti a
mládež – Albatros připravila redakční rada školního časopisu
Horňáček v učebně školní kuchyňky výstavu knih. V domácích
knihovničkách zapátrali a knihy na akci přinesli Štefan Pekník, 6.A,
Monika Sitková, 7. B, Helena Janušová, 7. B. Další část výstavy
tvořily knihy p. uč. Brablcové a knihy ze školní knihovny. Největší
podíl vystavených knih patřil Obecní knihovně ve Velké nad
Veličkou.
„V katalogu knihovny p. uč.Brablcová vyhledala podle roku vydání
knihy z nakladatelství Albatros a vypsala nám autory a názvy knih.
Spolu s kamarády jsme potom přišli do knihovny a podle

připravených lístečků knihy vyhledali. Přenesli jsme je do školy,
opatřili jsme je lístečky se jmény autora a rokem vydání, uspořádali
je podle roku vydání. K vystaveným exponátům učitelka připravila
několik soutěžních otázek.
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Všechny děti od druhé po deváté třídy navštívily výstavku spolu se
svými učiteli, některé skupiny i vícekrát, a zapojily se do
připravených soutěží. Děti z prvního stupně připravily ilustrace
k vystaveným knihám. Do soutěže postoupilo 46 obrázků, děti i
rodiče vybrali svým hlasováním nejhezčí práce.

1. místo: Slováková Johanka,
Prachařová Johanka, 3. B (118 hlasů)
2. místo: Hozáková Karolína, 4. třída (56 hlasů)
3. místo: Fajmonová Nela, 3. A
Mikesková Alžběta. 3. A (46 hlasů)
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Starší děti z druhého stupně se zapojily do kvízu, který byl pro ně
připraven. Měly ukázat, jak jsou schopny pracovat s textem.
Do připravené sběrné krabice bylo vhozeno 94 lístků s odpověďmi.
Vybrali jsme zvlášť ty lístky, které nebyly podepsány, nebo děti
neodpověděly na všechny otázky. Byly neplatné. Zůstalo 69
platných odpovědí.“
Přehled tříd s platnými odpověďmi
třída
6. A 6. B
7. A 7. B
8. A 8. B 9. A 9. B
odpovědi 13
4
3
9
8
7
16
9
Vítězkou soutěže se stala Daniela Pavlátková z 6. A, měla
nejlépe zpracované odpovědi v kvízu. Blahopřejeme.
Děkuji všem dětem, které se podílely na přípravě výstavy, paní
knihovnici, učitelům, kteří se do akce zapojili. Věřím, že nás
výstava obohatila a znovu nám připomněla místo knihy v našem
životě.
Alena Brablcová
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SOUTĚŽ PRO ŠIKOVNÉ KUTILY
Albatros vyhlásil soutěž: „Kdo si hraje, nezlobí“. Redakční
rada školního časopisu rozhodla, že bychom se mohli jako škola do
této soutěže zapojit.
Úkolem bylo vymyslet a vytvořit jedinečnou stavbu z ruliček od
toaletního papíru. Do soutěže se mohli přihlásit jednotlivci i
kolektivy.
V daném termínu jsme obdrželi pouze dva výrobky. Do soutěže
se zapojili bratři David a Lukáš Lipárovi a Michaela Maňáková,
všechny děti z druhé třídy.
Blahopřejeme jim k vítězství.
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VELIKONOČNÍ
DÍLNIČKY

Přípravy na Velikonoce vrcholily v pátek 11. dubna od 15 do 19
hodin v jídelně naší základní školy. Pozvali jsme rodiče, prarodiče
i děti na jarní tvoření. Pečlivě jsme se připravovali už dlouho
předem, děti se svými učiteli vyzdobili školu. Tentokrát byla účast
zájemců menší. Přišlo necelých devadesát osob. Opět si mohli
vyzkoušet různé techniky, odměnou jim bylo množství výrobků,
které si zhotovili a odnášeli domů. Mezi přítomnými panovala
dobrá nálada.
Všichni účastníci se mohli zúčastnit soutěže O nej . . . kraslici.
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Soutěž o nej . . . kraslici
Do soutěže se zapojilo 13 dětí. Jejich práce obdivovali návštěvníci
jarního tvoření a takto se jim líbily:
místo: Štipčáková Veronika, 5. třída
místo: Lagová Eliška, 7. B třída
místo: Lhotková Simona, 6. A třída
Plešová Kateřina, 4. třída
Okénková Marie, 4. třída
Vajíčka v soutěži byla pěkná, originální a zajímavá, blahopřejeme
všem účastníkům.
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POLSKÁ DRUŽBA
Dne 15. dubna k nám přicestovali Poláci z naší družební oblasti.
Program začal slavnostním otevřením nového hřiště, následoval
turnaj v malé kopané.
Výsledky
1.
2.
3.
4.

místo: Nowy Dwor Gdaňski
místo: Velká nad Veličkou
místo: Lipov
místo: Blatnice

Na druhý den byl turnaj ve florbalu dívek. Opět zabojovaly čtyři
týmy. Hrálo se v naší sportovní hale.
1.
2.
3.
4.

místo: Hroznová Lhota
místo: Velká nad Veličkou
místo: Nowy Dwor Gdaňski
místo: Lipov

I chlapci měli svůj florbalový turnaj.
1.
2.
3.
4.

místo: Lipov
místo: Blatnice
místo: Velká nad Veličkou
místo: Nowy Dvor Gdaňski

Následoval zápas ve volejbalu dospělých.

zapsal Lukáš Maňák, 6. A

~ 14 ~

Slavnostní otevření školního hřiště
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VÍČKA – TENTOKRÁT PRO SABINKU
Jak už jistě víte, od 2. pololetí tohoto školního roku sbíráme víčka
pro dvanáctiletou Sabinku z Kněždubu, která se narodila s dětskou
mozkovou obrnou. Chci Vám všem touto cestou poděkovat za to,
že Vám, zdravým dětem, není lhostejný osud nemocné Sabinky a
snažíte se jí přispět na léčbu alespoň malou částkou, kterou její
rodiče dostanou za prodej víček. Přestože by bylo mnohem
pohodlnější víčko vyhodit i s lahví do odpadu, dáte si tu práci a
uzávěry shromažďujete. Někdo společně s rodinou, jinde se
zapojují celé pracovní kolektivy v zaměstnání Vašich rodičů. I jim
všem patří poděkování.
Díky píli žáků naší školy jsme dosud pro Sabinku nasbírali
přibližně 11 pytlů víček. Je předčasné vyhodnocovat sběr podle tříd,
ale k dnešnímu dni se na prvním stupni pustili do sbírání s největší
vervou žáci 2. A třídy, na druhém stupni zatím vede třída 6.A.
Vyhodnocení soutěže proběhne v posledním týdnu školního roku a
nejpilnější třídy budou opět odměněny zaslouženou sladkostí.
Sběr víček bude určitě pokračovat i po prázdninách, proto
nezahálejte ani v létě a uzávěry nevyhazujte.
Všem sběračům přeji krásné prázdniny plné sluníčka, radosti,
hezkých zážitků a nových kamarádů.
Eva Procházková, vychovatelka ŠD a vedoucí sběračů.
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VÝLETY
V současnosti jezdí na výlety už jen některé základní školy, ta naše
školička mezi ně zatím patří. Cestám vždy předchází debata o
místě, finančním zajištění, termínu. A potom už se jede. A děti si je
patřičně užívají.
Prvňáci a druháci se vypravili do buchlovského podhradí.
Prohlédli si okolí našeho nejbližšího hradu. Potom už je čekali
v dobových kostýmech v Buchlovicích. Výlet se jim líbil.
Třetí, čtvrtá a pátá třída ve dvou turnusech navštívila Moravský
kras. Cílem byly Punkevní jeskyně, kochali se jízdou vláčkem i
pohledem do naší nejhlubší venkovní jeskyně Macochy.
Výlet šestých tříd
V úterý 20. května vyjel autobus od sportovní haly – směr
Moravský kras. My šesťáci jsme se vypravili na výlet na Vysočinu.
První zastávkou byly Sloupsko – šošůvské jeskyně, velmi hlasitě
jsme obdivovali krápníky, propasti, netopýry i velké jeskyně, občas
jsme pustili ke slovu i pana průvodce. Jeskyně byly velmi zajímavé,
ale čas nás popoháněl. Nechtěli jsme utrácet u stánků, a tak jsme
nasedli do autobusu a přes mnohé objížďky jsme se dostali ke
hradu Pernštejn. Uvítala nás průvodkyně, mladá studentka, která
nám výklad odpřednášela jako básničku za naší velmi hlasité
podpory. Prošli jsme místnostmi s nábytkem, knihami, vycpanými
zvířaty, podívali se na věž a proletěli nádvořím k autobusu. A
konečně naše vytoužená Olympie. Už od rána jsme učitelům
připomínali, že je to náš hlavní cíl a vše ostatní je jaksi navíc.
Najedli jsme se tu, nakoupili dárky a za velmi hlasitého
povzbuzování pana řidiče doprovázeného útržky písní a
boucháním pet lahvemi po hlavách jsme ujížděli k domovu.
Pravda, pan řidič nám několikrát oznámil, že neslyší motor
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autobusu a dál nepojede, až se zklidníme, ale nakonec to vzdal a
v pořádku nás dovezl domů. Výlet se nám dětem velmi líbil.
Zapsali žáci šestých tříd
Výlet sedmáků
Dne 27. května jsme se vypravili na severní Moravu. Jako první
jsme dorazili do Štramberka rozhlédnout se ze Štramberské trúby a
prohlédnout si muzeum Zdeňka Buriana, rozchod na náměstí
posloužil k nákupu „Štramberských uší.“ Další cesta nás dovezla do
Kopřivnice, zde bylo muzeum automobilů. Tam jsme měli hodinu
a půl rozchod, všechno si prohlédli a zakoupili suvenýry.
V Rožnově pod Radhoštěm nás čekala prohlídka skanzenu
s průvodkyní. Naposledy jsme jeli do nákupního centra Zlín. Měli
jsme rozchod hodinu a tři čtvrtě.
Výlet byl krásný, i když jsme hodně a všude zmokli.
Zapsala Monika Rumíšková 7. B
Osmáci putovali tři dny jižními Čechami. Celý výlet jim pršelo, ale
přesto byli spokojeni.
I deváťáci putovali tři dny, jejich cílem bylo naše hlavní město
Praha. Navštívili všechna památná místa, tradiční i moderní.
Výletu se zúčastnila jen část žáků.
Malá skupinka raději vycestovala do zahraničí. V Polsku byl jejich
cílem koncentrační tábor v Osvětimi a solný důl ve Weličce.
Všechny děti se vrátily z výletů v pořádku, kromě lotrovin jim snad
zůstanou v paměti i vzpomínky na krásná a zajímavá místa, která
se svými kamarády navštívili.
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TURNAJE VE FLORBALU
Florbal starší žáci
Dne 25. 3. se ve sportovní hale naší školy uskutečnil turnaj ve
florbalu starších kluků. Zápasilo spolu pět týmů – z Blatnice,
Lipova, Velké nad Veličkou, Veselí nad Moravou a Hroznové
Lhoty. A tady jsou výsledky:
1. místo: Lipov
2. místo: Hroznová Lhota
3. místo: Velká nad Veličkou
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Florbal mladší žáci
Dne 1. dubna (a není to apríl!!!) se uskutečnil turnaj mladších žáků.
Zúčastnila se čtyři družstva, po velkém boji jsme skončili na
druhém místě:
1.
2.
3.
4.

místo: Blatnice
místo: Velká nad Veličkou
místo: Lipov
místo: Hroznová Lhota

Zapsal Lukáš Maňák ml., 6. A

Florbal starší dívky
Děvčata obsadila v okresním kole v malém florbalu první
místo.
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POHÁR ROZHLASU
V letošním roce se žáci odpovědně připravovali na závody v atletice
– Pohár rozhlasu. V okresním kole se podařilo starším děvčatům
získat druhé místo. Mladší žáci získali nepopulární bramborovou
medaili – čtvrté místo.

VELICKÁ LAŤKA
Dne 19. března se konal
již 16. ročník Velické
laťky, zúčastnili se jí
naši žáci i žáci okolních
základních škol, zvláštní
kategorii tzv. „open“
vytvořili absolventi naší
školy, tvořilo ji pět chlapců a jedna dívka. V celkovém pořadí
družstev získala naše škola druhé místo. První místo obsadil Lipov.
Našim mladším žákům a žákyním se nedařilo, v starších žákyních
vyhrála Barbora Melichárková skokem 148 cm, ve starších
žácích si vyskákal třetí místo Dominik Chrenčík výkonem 160
cm.
„Open“ kategorie se dočkala taktéž dobrých výkonů: Pavel Váňa 175
cm, z děvčat Jana Šustková 145 cm.
Po soutěži nám poskytla rozhovor.
Ahoj Jano, jak vzpomínáš na naši ZŠ?
Na naši školu vzpomínám ráda.
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Jaký máš svůj rekord ve skoku vysokém?
Můj osobní rekord je 158 cm.
Jsi úspěšná v mnoha sportovních disciplínách, nejvíce Ti jde
házená. Jak ji děláš dlouho?
Házenou hraji osm let.
Kolik jsi dala nejvíce gólů během jednoho zápasu?
To si přesně nepamatuji, asi to bylo 15 gólů.
Kolikrát týdně trénuješ?
Tréning mám každý den.
Kolik máš doma medailí ze všech sportů?
Medailí mám 35 a k tomu 17 pohárů (zatím :D)
Které další sporty kromě házené Tě baví?
Baví mě všechny sporty.
Máš i čas na učení?
Na učení mi moc času nezbývá, ale dá se to zvládnout.
Na jakou školu chodíš?
Chodím na Obchodní akademii do Veselí nad Moravou.
Líbí se Ti na této škole?
Ano.
Vrátila by ses na naši základku?
Ano i ne. Všechno má své plusy a mínusy.
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Jak si představuješ život po škole?
Chtěla bych co nejdéle studovat a potom jít hrát třeba do
zahraničí.
Na co nejvíce vzpomínáš ze základní školy?
Určitě vzpomínám na všechny učitele, spolužáky, se kterými jsem
se nasmála a prožila spoustu zážitků.
Děkuji za rozhovor.
Dáša Frolová, 6. A

Na začátku ledna jí bylo teprve šestnáct let, ale svými výkony
po přechodu do ženské kategorie házené udělala dojem
nejen na zkušené trenéry, fanoušky veselského klubu a
soupeře, ale i na čtenáře. Právě ti totiž zvolili Janu Šustkovou
hvězdou Hodonínského deníku.
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ZÁVODY OVOV
(Odznak všestrannosti olympijských vítězů)
Svoji výkonnost v šesti disciplínách všestrannosti předvedli
v okresním kole, kde naše družstvo obsadilo druhé místo a zajistilo
si tak postup do krajského kola, zde nás dobře reprezentovali.
družstvo: Matovičová A., Hřebejková A., Macková S.,
Dosoudilová D., Štefánek P., Krábek K.,
Dvořák
M.,Motyčka D.
jednotlivci: Melichárková B., Koželuha M., Doložílek T.

Z DALŠÍCH AKCÍ
Drug free - aktivním životem proti návykovým látkám
Výchovný koncert ZŠ Lipov - o tancích a tančení
Mc Donalds Cup – turnaj ve fotbalu
Závod ve čtyřboji v Lipově
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VYBÍJENÁ
Svoji dobrou úroveň v této disciplíně si udržujeme už několikátý
rok. I letos děvčata z páté třídy vyhrávala závod od závodu a
probojovala se tak s p. uč. M. Vrablcovou z prvního stupně do
republikového finále.
Zde bojovaly jako lvice, porazily dvanáct týmů, odměnou jim byla
vynikající „bramborová“ medaile za čtvrté místo.
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HÁZENÁ
Dobrou připravenost potvrdila i děvčata v házené. Vybojovala si
rovněž postup do republikového finále, kde se jim podařilo získat
třetí místo.
Družstvo zabojovalo ve složení:
Trýsková K., Lapšanská H., Borosová H., Matovičová A.,
Hřebejková A., Štefánková N., Zdeňková T., Dosoudilová D.,
Handlová B., Zámečníková K., Kolníková K., Štipčáková V., Hess M.
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JARNÍ BÁSNĚNÍ
Přišlo jaro k nám,
rád se z okna podívám.
Všechno kvete, zelená se,
moje srdce veselí se.
Včely bzučí, poletují, všechny děti se radují.
Skáčou venku, skotačí,
na louce si zatančí.
Mámo, táto, půjdem ven,
budeme tam celý den.
Počasí máme krásné,
všechny děti jsou šťastné.
Kolem kvete kvítí,
slunce krásně svítí.
Přišlo jaro k nám,
rád vás u nás uvítám.
Martin Škopík, 6. A

Když se sníh z pole ztrácí,
tak to už se jaro vrací.
Slunce ráno dříve vstává,
večer pozděj zapadává.
Stromy v květy opukají,
celou krásu ukazují.
A my, lidé, my jsme rádi,
že už teplo bude tady.

Daniela Pavlátková, 6. A
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Na tvorbě 11. čísla našeho časopisu se podíleli:
Lukáš Maňák ml. 6. A
Daniela Dosoudilová 6. A
Daniela Pavlátková 6. A
Dáša Frolová 6. A
Monika Rumíšková 7. B
Stela Macková 7. B

                

Horňáček byl vydán v červnu 2014 nákladem 220 výtisků.
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