Jídelníček na prosinec 2021
1.12. Středa
Jídlo 1
Jídlo 2

Polévka hlívová s ovesnými vločkami
Špagety s luštěninovou směsí sypané sýrem
KUřecí stehno na způsob kachny, bram. špalíky, dušené
zelí
Jídlo 3
Houbovo kuskusový salát
2.12. Čtvrtek Polévka se zeleným hráškem
Jídlo 1
Kuřecí nudličky na zelenin, kuskus, ovoce
Jídlo 2
Cuketový flamendr, tymiánová rýže, ovoce
Jídlo 3
Řecký salát, pečivo
3.12. Pátek
Polévka zel. s drožďovými knedlíčky
Jídlo 1
Vepřové závitky na smetaně, houskový knedlík
Jídlo 2
Filé na leču, bram. kaše, zel. salát
Jídlo 3
Čočkový salát se sýrem fetou a vejcem
6.12. Pondělí Polévka Zimní barevá Polévka
Jídlo 1
Koprová omáčka, vejce, vařené bram.
Jídlo 2
Krůtí prsa po hunansku, rýže
Jídlo 3
Tarhoňový salát s vejci a 4 druhy sýra
7.12. Úterý
Vydatná Polévka s pohankou a vejci
Jídlo 1
Cikánská pečeně, těstoviny, ovoce
Jídlo 2
bram. zapečené s brynzou, ovoce
Jídlo 3
Fazolový salát se sušenými rajčaty, pečivo
8.12. Středa Polévka Hráškový krém se zeleným hráškem
Jídlo 1
Makový závin, bílá káva
Jídlo 2
Žampionovo-kuřecí guláš, pečivo
Jídlo 3
Italský salát z černé rýže, pečivo
9.12. Čtvrtek Polévka Rajská
Jídlo 1
Kuřecí stehna po Vracovsku, rýže, zel. salát
Jídlo 2
Francouzské bram., zel. salát
Jídlo 3
Ředkvičkový salát s nivou , slunečnicový chléb
10.12. Pátek Polévka Kmínová s noky
Jídlo 1
Hovězí na pepři, šťouchané bram.
Jídlo 2
Italská pánev s těstovinami a fazolemi
Jídlo 3
Kedlubnový salát se sýrem, pečivo
13.12. Pondělí Polévka Pórková s vejcem
Jídlo 1
Vepřové na houbách, rýže
Jídlo 2
Lasaně se špenátem a kuřecím masem
Jídlo 3
Ledový salát se zeleninou a vejci, pečivo
14.12. Úterý Kroupová Polévka s hlívou
Jídlo 1
Dušená mrkev s hráškem, kuřecí steak, bram., ovoce

Jídlo 2
Jídlo 3
15.12. Středa
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
16.12. Čtvrtek
Jídlo 1
Jídlo 2

Provensálské hovězí plátky, těstovina, ovoce
Houbovo-kuskusový salát
Polévka Falešná držková
Polévka
Hanácké koláče, kakao
Čočka s kobásou a žampiony, pečivo
Těstovinový salát s kuřecím masem
Polévka Drůbeží s těstovinou
Filé na kmíně, bram. kaše, zel. salát
Divoké vepřové maso se zakys. smetanou, špecle, zel.
salát
Jídlo 3
Čočkový salát s tuňákem
17.12. Pátek Polévka zel. s dětskou krupičkou
Jídlo 1
Kuře na paprice, houskový knedlík
Jídlo 2
Houbový kuba, zelný salát
Jídlo 3
Šopský salát s tzatziky, pečivo
20.12. Pondělí Polévka Fazolačka s tarhoňou
Jídlo 1
Holandský řízek, bram. kaše, zel. salát
Jídlo 2
Žemlovka s jablky a tvarohem
Jídlo 3
Lehký kuřecí salát, pečivo
21.12. Úterý Polévka Krkonošský oukrop
Jídlo 1
Tokáň čikóš, kuskus, ovoce
Jídlo 2
Rybí prsty, bram. kaše, jogurtová tatarka, ovoce
Jídlo 3
Sýrový salát s jablky, pečivo
22.12. Středa Polévka Rychlá
Jídlo 1
Bram. guláš, pečivo
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Slovo úvodem

Brigáda v lesoparku

Participativní rozpočet

Vážení rodiče, milí žáci,
konec kalendářního roku a vánoční čas se kvapem blíží. Letos bohužel opět nebude
plný akci, jak jsme byli zvyklí. Z epidemiologických důvodů jsme byli nuceni zrušit
naše tradiční akce, jako jsou Den světel, Vánoční koncert, nebo Předvánoční dílny
v MŠ.
Přesto vám přeji klidné Vánoce a do nového roku hlavně zdraví
Libor Zřídkaveselý

Ve čtvrtek 4.listopadu se uskutečnila brigáda rodičů našich prvňáčků. My
patroni jsme pro své prvňáčky připravili různé zábavné aktivity. Společně jsme
si prošli opičí dráhu, v dílničce si prvňáčci vyrobili deštníček, potom jsme se
občerstvili v bufetu, kde jsme si dali buchty od maminek. Mezi tím rodiče
shrabovali listí a akci jsme zakončili společným opékaní špekáčků Počasí vyšlo
skvěle a my jsme si společnou akci velmi užili.
Vaši páťáci

Mateřská škola v listopadu

Mateso 2021 – školní kolo

Listopad je ve znamení příprav na Mikuláše a vánoční svátky. Chystáme dárečky,
zdobíme školku, zkrátka těšíme se na Vánoce a také na Mikuláše .
Třída Zvídálků byla na Hvězdárně na programu Kouzelný útes. V MŠ K4 jsme zase
vyzkoušeli robotickou včelku Beebot , kde se děti učí základy programování,
zazimovali jsme vyvýšené záhonky na hřišti a zametali a uklízeli hřiště.
Moc se těšíme na všechno kolem Vánoc, a tak si prožíváme adventní čas o trošku
dříve, než je v kalendáři.
Hana Navaříková

V úterý 19. 10. se na naší škole uskutečnilo školní kolo matematické soutěže
Mateso. Nejlepšími a zároveň úspěšnými řešiteli na naší škole se stali
na 1. místě Jan Vrbka z 5.A a na 2.místě se stejným počtem bodů Filip Hajda z
5.A, Tomáš Křivánek z 5.C a Eva Černěnková z 5.B.
Automaticky do městského kole postupuje pouze vítěz a o dalších postupujících
rozhodnou organizátoři soutěže podle výsledků ze všech soutěžících škol. Budeme našim zástupcům držet palce a děkujeme jim za pěkné výsledky ve školním kole.
Kateřina Kökeny

Stejně jako v minulých letech, i letos se naše škola zapojila do projektu Dáme na
vás – Participativní rozpočet do škol. Je to obdoba většího, celobrněnského
projektu Dáme na vás, ve kterém občané města rozhodují o části městského
rozpočtu.
Ve škole projekt funguje podobně, žáci sami předkládají projekty, které by chtěli
realizovat ve škole. Každá zapojená třída si během třídního hlasování zvolí
„svůj“ projekt. Poté k němu v hodinách výtvarné výchovy vytvoří plakát, který má
upoutat a přesvědčit žáky jiných tříd, aby tomuto projektu také dali svůj hlas.
Hotové plakáty všech tříd jsou nakonec vystaveny na jednom místě a žáci si je před
hlasováním pečlivě prohlédnou.
Letos se zapojily všechny třídy od 4. do 9. ročníku, mezi projekty jsme mohli nalézt
např. relaxační koutek, čtenářský koutek, vstupenky do zábavních parků, automat
na svačiny, koše na tříděný odpad a další.
V úterý 16.11. proběhlo hlasování v učebně informatiky. Všichni přítomní žáci 4. –
9. ročníků se během prvních tří vyučovacích hodin vystřídali u počítačů. Každý žák
měl tři hlasy pro tři projekty. S velkým náskokem zvítězil návrh třídy 7.B „Automat
na zdravé svačiny a pití“, druhé místo obsadil návrh 7.C nazvaný „Větší komfort na
WC“ a třetí místo návrh 9.A „Podsedáky na školní židle“. Další návrhy, které bude
škola realizovat, jsou: čtenářský a relaxační koutek, pingpongové stoly a spikeball.
Podílení se na tvorbě a propagaci vlastních návrhů, komunikace mezi žáky, třídami
a vedením školy velmi příznivým způsobem rozvíjí spolupráci a vzájemné vztahy
ve škole. Žáci si sami ovlivňují, jak vytvořit pro ně příjemné studijní prostředí.
Každý ročník Participativního rozpočtu tak přispívá k dobré atmosféře nejen
v jednotlivých třídách, ale i v celé škole. Letošní ročník je rozhodnut, ale už nyní se
těšíme na návrhy toho příštího.
Mgr. Jitka Kopečná

Školní družina v listopadu
Pomalu a jistě se blíží zima a s ní i čas vánoční. Nejprve si děti připomněly svátek
svatého Martina, seznámily se s legendou a vyrobily si různými technikami obrázky
koně.
Nejhezčí obrázky jsme vystavili ve třídách a na chodbách. A tím to neskončilo, ba
naopak začalo. Postupně jsme začali s vánoční výzdobou nástěnek na chodbách,
vyráběním různých vánočních dárečků a přípravou na Mikuláše. I když stejně jako
loni, nám epidemická situace nedovolí uspořádat vánoční výstavku a Den světel,
chceme si s dětmi tento čas zpříjemnit povídáním, vyráběním a navodit tak
vánoční atmosféru.
Iva Rybičková

Tajná mise Dobronautů
V říjnu jsme odstartovali nový preventivní program pro 3. ročník, a tak se podzim
u třeťáků nesl ve znamení Dobrounautů. A co že to ti Dobronauti jsou?
„Dobronauti: zpátky v čase“ je hra od společnosti Spondea, díky které se děti učí,
jak pomoct sobě i druhým v konfliktních situacích. Stanou se tak na chvíli tajnými
agenty na misi, kteří se dokážou vrátit v čase a napomáhat při řešení konfliktů.
Cílem programu je osvojit si široký repertoár reakcí, díky kterým děti zvládnou
situaci lépe. Celý program se u dětí setkal s pozitivními ohlasy, a proto na misi
navazuje další trénink sociálních dovedností. Program je realizován za podpory
Jihomoravského kraje.
Adéla Woznicová

Barevný týden
V týdnu od 22. 11. do 26. 11. se nám žáci i učitelé zahalili do předem vybraných
barev. V pondělí do červené, v úterý do růžové, ve středu to byla černobílá, ve
čtvrtek zelená a v pátek přišli v barvě Komety – tedy v modrobílé.
Žáci spolu ve třídách, na chodbě i v jídelně krásně ladili, že to přítomným
nemohlo nevyvolat úsměv na tváři. Škola tak opět ukázala, jak jednotlivec umí
přispět k celku napříč ročníky.
Adéla Woznicová

