Jídelníček na červen 2022
1.6. St
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
2.6. Čt
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
3.6. Pá
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
6.6. Po
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
7.6. Út
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
8.6. St
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
9.6. Čt
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
10.6. Pá
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
13.6. Po
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
14.6. Út
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
15.6. St
Jídlo 1
Jídlo 2

Kulajda
Rýžová kaše s čokoládou, ovocný salát
Sýrové smaženky, bram., jogurtová tatarka
Fazolový salát s tuňákem, pečivo
Mrkvová duo polévka
Maďarský tokáň, těstoviny, ovoce
Vegetariánská čína se zelím a pórkem, rýže, ovoce
Hanácký salát, veka
Písmenková polévka
Špenát, plněný bram. knedlík
Hovězí pečeně na cibuli, bram.
Krabí salát, pečivo
Blesková polévka s vaječnou jíškou
Čočka s rajčaty na česneku, chléb, okurek
Bram. zelníky s houbami a smetanou
Broskev plněná kuřecím salátem, toust
Fazolová moravská polévka
Rybí filé s přelivem, bram. šťouchané, zel. salát
Těstovinový salát s kuřecím masem a zeleninou
Zeleninový salát s brokolicí a vejci, pečivo
Bram. polévka s hlívou a smetanou
Hanácké koláče, kakao
Čertovské rachocení , pečivo, pečené fazole, kuřecí maso
Švýcarský sýrový salát, tmavý rohlík
Česneková polévka s vejcem a bram.ou
Bagoňská kotleta, rýže, ovoce
Smažený květák, bram., jogurtová tatarka, ovoce
Avokádový salát s polníčkem, banketka
Zeleninová jarní polévka
Kuře po indicku se šafránovým kuskusem, mléčný dezert
Masové kuličky v paprikové omáčce, haluškové noky, dezert
Bram. salát s cibulkami a kousky pečené ryby
Uzená polévka s kroupami a masem
Dušená mrkev s hráškem, kuřecí steak, bram.
Křenová omáčka, uzené maso, houskový knedlík
Těstovinový salát se sušenými rajčaty a Hermelínem
Drůbková polévka s těstovinou
Krůtí kotlíkový perkelt, těstoviny, ovoce
Kuřecí stehna na houbové tarhoni, ovoce
Květákový salát se sýrem, pečivo
Cibulovo-česneková polévka s bram.em
Vepřový řízek, bram. s máslem, zeleninový salát
Gnocchi s listovým špenátem, zeleninový salát
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Fazolový salát s tuňákem, veka
Rychlá polévka
Kuřecí znojemská omáčka, rýže, ovoce
Bavorské vdolečky s povidlím sypané tvarohem, ovoce
Ledový salát s vajíčky, tmavý rohlík
Francouzská polévka
Hovězí svíčková omáčka, houskový knedlík
Lyonské bram. s tavenou slaninkou a jarní cibulkou
Italský rýžový salát se zeleninou
Hráškový krém se zeleným hráškem
Rybí sekaná, bram. šťouchané s mladou cibulkou, zel. salát
Alsaský cibulový koláč, ovoce
Hlávkový salát s vejci a sýrem
Zeleninová polévka s krupičkou
Vepřový paprikáš s houbami, těstoviny, ovoce
Sýrový špíz z kuřecího masa obalovaný, bram., tatarka
Tuňákový salát s těstovinou
Drožďová polévka s ovesnými vločkami
Kuře na kysaném zelí a anglické slanině, bram. šťouchané
Těstoviny se smetanovou omáčkou z pečených paprik, ovoce
Chléb pita plněný pomazánkou z lilků a sýra
Bulharská čočková polévka
Povidlové buchty, bílá káva
Vepřová kotleta na lesních houbách, rýže
Domácí pařížský salát, banketka
Vydatná rybí polévka
Mexický guláš, hrášková rýže, ovoce
Kuřecí nugetky Delicato, bram. šťouchané, ovoce
Kuskusový salát s balkánským sýrem a zeleninou
Zeleninová polévka minestrone
Plovdivské maso, těstoviny, ledňáček
Neobjednávat
Neobjednávat
Zeleninový krém s červenou řepou
Vranovské biftečky, bram., hlávkový salát
Neobjednávat
Neobjednávat
Pórková čirá polévka
Hamburská pečeně na smetaně, houskový knedlík
Neobjednávat
Neobjednávat
Rajská polévka s rýží
Nudle s mákem, ovocný salát
Neobjednávat
Neobjednávat
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Mateřská škola v květnu

Dopravní výchova

V květnu si každá třída nachystala vlastní program na oslavu svátku
maminek. Všechny programy se moc povedly a maminky dostaly
dárečky a přáníčka vyrobené dětmi.
Třída Sluníček byla v Ekocentru Hlídka pod Špilberkem na programu
Všudybyl ve světě odpadů a v Planetáriu na Kraví hoře s programem
Kouzelný útes a také navštívili ZOO.Třída Zvídálků navštívila Filharmonii
na Husově ulici s programem Theo a Hans a také ZOO.
Proběhlo také pasování předškoláků s divadlem E.Rydlové ve školní
tělocvičně. Na oslavu Dne dětí jsme pozvali kouzelníka se zábavným
programem.
Už se všichni těšíme na prázdniny a přejeme všem, aby byly pohodové
a všichni si stačili dostatečně odpočinout.
Hana Navaříková

V pondělí 9.5. se vybraný tým žáků čtvrtých ročníků zúčastnil
okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů 2022.
Soutěžilo se v jízdě na dopravním hřišti, jízdě zručnosti, proběhly
testy z PSB, test první pomoci a mimo soutěž Labyrint.
Náš tým se držel statečně a většinu disciplín nezvládal špatně,
pohořeli jsme však na jízdě zručnosti, kde jsme byli ze všech nejhorší.
Přesto jsme se ale umístili na pěkném šestém místě a soutěž Labyrint
vyhrála naše žákyně Tereza Veselá.
Nakonec musím pochválit všechny členy: Petr Ščudla, Kamila
Karasová ze 4.A a Tereza Veselá a Patrik Bedáň ze 4.B za vzornou
přípravu a zápal po celou dobu soutěže.
Mgr. Jiří Rybička

Den bez batohů
Ve čtvrtek 5. 5. byla již před vchodem z ulice Sušilova zajímavá podívaná
– spousta žáků neměla na zádech aktovku či batoh, ale zato si své
učebnice, pouzdra a sešity nesli v krabicích, košících, na dětských
autech, v popelnicích, nákupních vozících, na pečícím plechu, v obalech
na hudební nástroje a dalších, a dokonce i zavěšené na sušáku. Proč?
Protože byl vyhlášen tzv. „No backpack day“ neboli „Den bez batohů“.
Byli jsme velmi potěšeni a překvapeni kreativitou i počtem zapojených
a vypadá to, že by se mohla na naší škole rýsovat nová tradice.
OST (Organizace spojených tříd)

Pyžamový den
Květen s sebou přinesl více speciálních dnů. Za necelé dva týdny po Dni
bez batohů měli žáci jedinečnou možnost přijít do školy v tom, v čem se
zrovna probudili. V úterý 17. 5. byl totiž vyhlášen Pyžamový den.
Nejvíce se zapojila třída 3. A a 1. C., ale ani další třídy nezůstávaly
pozadu. Na to, jak celá tato pyžamová „párty“ vypadala, se můžete
podívat do fotogalerie na školních stránkách.
OST

Spolu proti nástrahám
Za podpory Jihomoravského kraje probíhá v tomto roce na naší škole
nový projekt s názvem „Spolu proti nástrahám“. Jedná se o projekt
prevence, kdy v každé třídě od 4. – 9. ročníku zavádíme oproti
předchozím letům nově upravené programy týkající se témat tolerance
vůči odlišnosti, prevence alkoholu a kouření, šikany a domácího násilí,
psychohygieny, závislostí a také finanční a informační gramotnosti. Např.
v 9. ročníku si již žáci za pomoci aktivity „Dr. Zdědil a Pan
Zdražil“ vyzkoušeli na několik hodin vžít do vylosovaných rolí a
hospodařit s reálným měsíčním rozpočtem, přemýšleli nad možnostmi
pojištění i zlepšení finanční situace pro svou roli. Věříme, že si
z programu odnesli praktické informace a dovednosti do budoucna, a
budeme se snažit o totéž v dalších ročnících.
OST

Atletický trojboj na 1. stupni
25. 5. se konal na ZŠ Laštůvkova atletický trojboj. Naši školu
reprezentovaly dva týmy. Za třetí ročníky: Kateřina Klimešová,
Romana Černěnková, Marek Mattias Erat a Lukáš Müller, ve
smíšeném týmu čtvrťáků a páťáků: Beata Ryglová, Alžběta Kapcárová,
Jan Kreidl a Jan Vrbka.
Bojovalo se ve třech disciplínách: běh na 50 m, hod kriketovým
míčkem, skok do písku a třešničkou na dortu byla štafeta 4x 60 m.
Krásné 3. místo obsadila Kateřina Klimešová v jednotlivcích za třetí
ročníky, Lukáš Müller 4. místo, Romana Černěnková 6. místo, Marek
Mattias Erat 15. místo. Tým třeťáků obsadil krásné 3. místo v kategorii
družstev. V kategorii pátých ročníků se na 2. místě umístil Jan Vrbka,
11. místo Beata Ryglová, 16. místo Jan Kreidl a 23. místo Alžběta
Kapcárová.
Všem atletům děkujeme za krásné výkony.
Mgr. Leona Pešková

Turnaj přehazované na Kotlářské
V pátek 20. 5. 2022 jsme na naší škole uspořádali okresní kolo v
přehazované. Naše družstvo páťáků si po napínavém souboji se ZŠ
Janouškovou vybojovalo postup do krajského finále, které se
uskuteční 9. 6. 2022 v Lužánkách. Držíme palce.
Mgr. Leona Pešková

Po čtyřech letech znovu do Anglie
Po dvouletém covidovém čekání a několika změnách termínů se více
než čtyři desítky žáků ze všech ročníků druhého stupně konečně
dočkaly vytouženého pětidenního poznávacího zájezdu do Anglie.
Jeho hlavními cíli byla ikonická místa i turistické atrakce v Londýně
a krásném pobřežním letovisku Brightonu.
Naši žáci měli možnost na vlastní oči spatřit sídla současné britské
panovnice Alžběty II., Buckinghamský palác, i dům ministerského
předsedy Borise Johnsona v Downing street 10, projít se po známých
náměstích Picadilly Circus, Trafalgar Square, Leicester Square,
navštívit slavné muzeum voskových figurín Madam Tussaud, nechat

se vyvést do více než stotřicetimetrové výše ve skleněné kukani The
London Eye, rozkročit se nad proslulým nultým poledníkem ve
hvězdárně v Greenwichi, obdivovat vystoupení pouličních umělců na
Covent Garden, nasát atmosféru ve vyhlášené čínské čtvrti Soho,
výhodně si nakoupit na Oxford street nebo si poslechnout dechberoucí
výklad průvodce při plavbě lodí na řece Temži. Během jednodenního
výletu do přímořského města Brighton si všichni odpočinuli na
oblázkové pláži u moře, aby poté absolvovali nezapomenutelný let do
stošedesátimetrové výšky vyhlídkovou věží British Airways i360. Posléze
někteří svůj zážitek umocnili návštěvou zábavního mola, jiní si užívali
blízkosti a nenasytnosti zdejších racků, holubů i veverek.
Pro všechny zúčastněné mělo velký význam ubytování v hostitelských
rodinách, při kterém jsme blíže poznali běžný život rodilých Angličanů,
ochutnali jejich tradiční pokrmy, ale především intenzivně procvičili svoji
angličtinu. Těch pět dnů naplněných až po okraj krásnými zážitky uteklo
jako voda, ale nakonec nás všechny velmi unavilo, stejně jako 1500
kilometrů dlouhá cesta zpět do Brna. Avšak při pohledu na krásné
fotografie a videa máme všichni pocit, že naše vzpomínky na letošní
Anglii nikdy nevyblednou.
Jiří Marvan, Veronika Čermáková, Jana Kopřivová

Památky Brna
Dne 27.5. 2022 jsme byli v rámci výtvarné výchovy podívat na památky
v Brně. Hned ráno v 8:30 jsme se sešli celá třída u sochy Jošta
a společně s paní učitelkou Příborskou a milou studentkou prošli
centrum města. Tam jsme se zastavovali u nejznámějších památek
a dozvídali se spoustu zajímavostí. Také jsme si třeba říkali, v jakém
slohu byly památky postaveny, kde se většinou vyskytovala gotika
a baroko. Dále jsme na náměstí Svobody hledali na zemi základy kostela
sv. Mikuláše a zastavovali se například u Staré radnice, nebo u katedrály
sv. Petra a Pavla. Na chvíli jsme měli i rozchod, kde jsme se mohli
osvěžit. Poté, co jsme prošli různá náměstí jsme se nakonec byli podívat
na výstavě v Moravské galerii. Tam jsme si obzvlášť užili jednu hru, která
tam byla k vyzkoušení. Při odchodu jsme se podepsali do návštěvní
knihy. Celý výlet jsme si neskutečně užili a moc děkujeme paní učitelce,
že ho uskutečnila a milé studentce, která si pro nás připravila výklady
a zajímavosti.
Laura Hájkova a Zuzana Strouhalová, 9.A

Jedlá zahrada
V rámci projektu Jedlá zahrada jsme měli možnost opět trochu více
zvelebit a dovybavit školní zahradu a lesopark. Do projektu Jedlá
zahrada jsme se zapojili již podruhé. Pořídili jsme vysoké záhony, které
jsme osadili bylinkami jako jsou máta, tymián, oregano, bazalka nebo
migrenovník. Také jsme v lesoparku zasadili angrešty. Pořídili jsme
nezbytné nářadí pro obdělávání záhonků, přenosné ohniště a nádrž na
dešťovou vodu.
třída 6.A

