Jídelníček na březen 2022
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Polévka slovenská zelná
Rýžová kaše s čokoládou, ovocný salát
Plněné měšce kuřecím masem a goudou, šťouchané bram.
Domácí hanácký salát, veka
Polévka falešná ovarová polévka s kroupami
Vranovské biftečky, bram. kaše, ovoce
Maďarský hovězí perkelt, těstoviny, ovoce
Italský rýžový salát se zeleninou
Polévka čočková se zakysanou smetanou
Kreolská kuřecí stehna, kuskus
Vepřová játra na slanině a na houbách, rýže
Vajíčkový velikonoční salát, veka
Polévka zel. s krupičkou
Segedinský guláš, houskový knedlík
Zapečené nudle s tvarohem a švestkami
Avokádový salát s krabím masem, pečivo
Zapečené špagety s mletým masem sypané sýrem
Neobjednávat
Oběd Děti základních škol mají jarní prázdniny!
Kuřecí soté s brokolicí, rýže, ovoce
Neobjednávat
Děti základních škol mají jarní prázdniny!
Bavorské vdolečky s povidlím sypané tvarohem
Neobjednávat
Děti základních škol mají jarní prázdniny!
Bramborový guláš, chléb
Neobjednávat
Děti základních škol mají jarní prázdniny!
Rybí prsty, bram. kaše, zel. salát
Neobjednávat
Děti základních škol mají jarní prázdniny!
Polévka rychlá
Čočka na kyselo, vejce, okurek, chléb
Zapečené gnocchi se kysaným zelím
Broskev plněná kuřecím salátem, slunečnicový chléb
Polévka zel. na způsob boršče
Filé na kmíně, bram. kaše, zel. salát
Katův šleh s kuřecích stehen, šťouchané bram., zel. salát
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Chléb pita plněný pomazánkou z lilků a sýra
Polévka slepičí s masem a zeleninou
Hanácké koláče, bílá káva
Hovězí dušené na červeném víně se žampiony, těstoviny
Rajčata plněná pomazánkou z vajec a sardinek, pečivo
Polévka zel. polévka s kapáním
Kuřecí maso na kořenové zelenině s rajčaty, rýže, ovoce
Hrachová kaše, dětský párek, okurek, chléb, ovoce
Omeleta plněná sýrovou pomazánkou se zeleninou, pečivo
Polévka česneková s bramborem a vejcem
Špenát, plněný bramborový knedlík, mléčný dezert
Lesácký kotlet, bram. kaše, mléčný dezert
Čočkový salát s tuňákem, pečivo
Polévka fazolovo – pohanková
Rybí prsty, bram. vařené, jogurtová tatarka
Kuřecí stehna pečená po chalupářsku, rýže
Cizrnový salát se sušenými rajčaty
Polévka pórková čirá
Rácské vepřové maso, rýže, ovoce
Žemlovka s tvarohem a jablky, ovoce
Ledový salát se zeleninou a vejcem, pečivo
Polévka bram. kuřecí polévka
Fazole na kyselo, ježek, chléb
Španělské ptáčky z mletého masa, rýže
Těstovinový salát s tuňákem
Polévka selská krupková s vajíčkem
Čevabčiči s cibulí, kečupem, hořčicí, bram. šťouchané, ovoce
Těstovinový salát se zeleninou a kuřecím masem, ovoce
Bramborový salát s cibulkami a kousky pečeného filé
Polévka vydatná polévka s česnekem
Kuře na smetaně, houskový knedlík
Smažený květák, bram. vařené, jogurtová tatarka
Sójový gyros tortilla s listovým salátem a tzatziky
Polévka zel. polévka s cizrnou
Koprová omáčka, vejce, bram.
Kuličky z mletého masa v zeleninové směsi, chléb
Croissant se zel. nugetkami, ledový salát a bylinkový dip
Polévka vydatná rybí se zeleninou
Hovězí krk v zelenině, těstoviny, ovoce
Alsaský cibulový koláč, ovoce
Zel. salát s brokolicí a vejci, pečivo
Polévka květáková čirá
Přes noc pečená kotleta, zámecká zelenina, bram. vařené,
Rajská omáčka, plněné papriky, kolínka, ovoce
Švýcarský sýrový salát se zeleninou, pečivo
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Mateřská škola v únoru
Únor je nejkratší měsíc v roce a opravdu rychle utekl. Třída Motýlků byla
v Ekocentru Hlídka pod Špilberkem na programu Tajemství vody. Ve
školce měl také zajímavou přednášku Ing. Kaplan PhD. (vedoucí projektu
Česká Antarktida – polární stanice J. G. Mendela). Dozvěděli jsme se
spoustu zajímavostí o fungování takové stanice a taky o životě na ní,
doplněno obrazovým materiálem a také povídání o zvířatech, co tam žijí.
Těšíme se na karneval, který bude začátkem března a děti už mají
dopředu vymyšlené, jakou budou mít masku.
Během února začal pro předškolní děti předplavecký výcvik na Kraví hoře.
A už se těšíme na první jarní měsíc březen, na sluníčko a teplejší počasí,
a taky na první jarní květiny v botanické zahradě.
Hana Navaříková

Výtvarná soutěž MŠ
V únoru 2022 se naše ZŠ a MŠ Kotlářská zapojila do výtvarné soutěže
„Zámecká strašidla“, kterou pořádá Turistické informační centrum
Slavkov u Brna.
Děti měly za úkol nakreslit „Zámecké strašidlo“ a vymyslet pro toto
strašidlo jméno.
Do soutěže se zapojily děti ze všech čtyř tříd naší MŠ (Koťátka, Sluníčka,
Motýlci, Zvídálci).
Každá třída vybrala několik výtvarných děl, kde každé výtvarné dílo bylo
tvořené jinou výtvarnou technikou (Koláž, Kresba barevnou tuší, Kresba
křídovým pastelem roztíraná prsty, aj.)
Každé výtvarné dílo bylo nakresleno originálně, podle vlastní fantazie dětí.
Dětem se podařilo vymyslet originální jména pro svá strašidla.
Tato soutěž inspirovala i paní učitelky, které si téma soutěže „Zámecká
strašidla“ zařadila do svých TVP (Třídních vzdělávacích plánů). A tak si děti
na strašidla celý týden hrály, poslouchaly písničky z pohádek, ty paní
učitelky využily k pohybovým aktivitám. Děti se naučily zpívat nové
písničky a také nové básně. Paní učitelky četly dětem pohádkové příběhy
o strašidlech. Děti byly z tématu „zámecká strašidla“ nadšené a paní
učitelky pyšné na děti za jejich úžasná (originální) výtvarná díla.
Je škoda, že ze všech zaslaných výtvarných děl budou vylosovaní pouze
tři výherci v kategorii MŠ. Pro nás paní učitelky jsou vítězi všechny děti,
které se soutěže zúčastní.
V březnu 2022 v rámci zahájení sezóny, bude ve vstupní hale zámku
Slavkov – Austerlitz uspořádaná výstava s veškerými dětskými výtvory.
Šárka Horáčková

Školní družina v únoru
Měsíc leden probíhal ve znamení koleček a křížků. Hráli jsme s dětmi v
jednotlivých odděleních turnaj v piškvorkách. Vyvrcholením pak byla na
začátku února soutěž mezi jednotlivými ročníky. Z každé třídy byli vybráni
ti nejlepší hráči a mohlo se začít. Bylo to hodně napínavé a někdy musely
být přidány i další zápasy. A jak to nakonec dopadlo:
1. třída – Teodora Petrova z 1.B
2. třída – Adam Koutný z 2.C

3. třída – Romana Černěnková ze 3.A
4. - 5. třídy – Adélka Průšová ze 4.C
Všem účastníkům blahopřejeme a budeme se těšit na příští rok.
Kromě turnaje v piškvorkách se měsíc únor nesl v duchu masopustního
veselí. Vyráběli jsme s dětmi různé masky, škrabošky, koláže, klauny na
postavení a vyzdobili jsme si chodbu i třídy. V úterý proběhl ve ŠD v
jednotlivých odděleních karneval, kde se děti předvedly v originálních
maskách, zasoutěžily si, zatancovaly si a vyhodnotily ty nejlepší
kostýmy. Každá maska byla odměněna sladkostí.
Ivana Rybičková

Den převleků
Po roční pauze, vynucené covidovými opatřeními, se na naši školu
vrátil tradiční Den převleků. Datum bylo letos vskutku magické 22. 2.
2022. Cílem dne převleků je dětem přiblížit a připomenout tradice
našich předků, a to masopustní veselice, které předcházely
čtyřicetidennímu půstu, trvajícímu do Velikonoc. Proto se i podtitul
tohoto dne nesl v duchu masopustního reje na Kotlářské. Každý z nás
dostal v tento den možnost přijít v převleku za jakoukoli postavu, ať již
pohádkovou, strašidelnou či někoho slavného. A díky tomu se to ve
škole hemžilo čarodějnicemi, supermany, kovboji, piráty, fantastickými
zvířaty a dalšími příšerkami, nechyběly ani princezny a klauni. Tradičně
se do tohoto dne plného převleků zapojili i učitelé I. a II. stupně – mezi
nimi vynikaly i obě naše paní zástupkyně – Miluše Nováková v kostýmu
domorodce a Kamila Tachovská jako superhrdinka. Celkem se do Dne
převleků zapojilo dvacet učitelů, což je prozatím asi nejvyšší číslo.
Součástí Dne převleků byla tradičně i soutěž o nejlepší kostým, tu mohl
vyhrát vždy jeden z ročníku. Protože se ale odborná porota nemohla
rozhodnout (všechny kostýmy byly úžasné), vybrala nakonec vždy
jednoho vítěze z každé třídy. Vítězi se tedy nakonec stali: Petr Alfred,
Klára Lepková, Maximilian Jahn, Adam Švrček, Matěj Valnoha, Alice
Stögerová, Daniel Prax, Štěpán Stachoň, Emil Hašan, Vojtěch Linhart,
Dominik Kotas, Matěj Stejskal, Linda Ryšková a Anita Hájková, Lucie
Žižková, Jaromír Mikulica, Viktor Lysák, Matouš Nerud, Filip Navrátil,
Petra Staňková, Denisa Vu, Tereza Stupková, Tereza von Benewitz,
Maxim Uhlíř, Tereza Burianová, Ema Stögerová a Štěpán Janiga.
Letošní ročník se velmi vydařil, kostýmů a masek bylo všude plno a již
nyní se těšíme na další přehlídku kostýmů zase v příštím masopustním
období.
Monika Svobodová

Matematická olympiáda na 1. stupni
Úspěšní řešitelé školního kola matematické olympiády kategorie Z5 pro
5. ročníky, které se konalo na začátku ledna, změřili nyní své síly v
okresním kole soutěže.
Vzhledem k epidemické situaci bylo potřeba zorganizovat okresní kolo
na naší škole a řešení odeslat pořádající škole.

Do okresního kola postoupilo z naší školy 6 žáků. Úspěšnými řešiteli
okresního kola se stali tři žáci naší školy: na 4.místě Klára Pompová z 5.B,
na 9. místě Jonáš Karas z 5.B a na 10. místě David Navrátil z 5.A.
Všem moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.
Kateřina Kökeny

Biologická olympiáda
Dne 2.února 2022 se mohli žáci zúčastnit školního kola biologické
olympiády na téma Jak přežít zimu. Biologická olympiáda je předmětová
soutěž ve znalostech z přírodopisu a biologie. Na druhém stupni
základních škol probíhá ve dvou kategoriích, pro žáky 6. a 7. ročníků je
určena kategorie D, pro 8. a 9. ročník kategorie C. Ve školním kole
v kategorii D postoupila Klára Vítková (7.A) a Klára Stojaspalová (7.A),
v kategorii C Nela Trkanová (8.B) a Nikol Vuová (9.B).
Všem vítězům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v okresním kole.
Mgr. Markéta Koláčková, Mgr. Markéta Stachoňová

Školní kolekce
Do školy přichází nová školní kolekce a jste to právě Vy, kdo rozhodne o
její podobě! Hlasujte od 7.3. do 14.3. o tom, který ze tří motivů se Vám
líbí nejvíce. Vítězný motiv potom použijeme na vytvoření celé kolekce,
kde najdete nejen mikiny a trička, ale i tepláky, batohy, čepice a další
kousky :-) Hlasovat můžete na odkaze, který najdete na našich webových
stránkách.

