Jídelníček na duben 2022
1.4. Pá
Polévka kulajda
Jídlo 1:
Srbské rizoto s vepřovým masem sypané sýrem, okurky
Jídlo 2:
Staročeské kuřecí stehno, bram. šťouchané, zelenina
Jídlo 3:
Kuskusový salát s balkánským sýrem
4.4. Po
Polévka kuřecí s masem a těstovinou
Jídlo 1:
Hrachová kaše, dětský párek, chléb, okurky
Jídlo 2:
Zapečené kuřecí řízky, bram. kaše, červená řepa
Jídlo 3:
Tuňákový salát s kukuřicí, pečivo
5.4. Út
Polévka poctivá fazolačka
Jídlo 1:
Sekaná se sýrem, šťouchané bram. s mladou cibulkou, zel. salát
Jídlo 2:
Kapucínská vepřová kýta, tarhoňa, zeleninový salát
Jídlo 3:
Polníčkový salát s jablky a Nivou, pečivo
6.4. St
Polévka zeleninová s cizrnou
Jídlo 1:
Kuřecí znojemská omáčka, rýže, mléčný dezert
Jídlo 2:
Zapečená brokolice se žampiony a bramborami, mléčný dezert
Jídlo 3:
Salát z černé čočky s kukuřicí a Lučinou, mléčný dezert
7.4. Čt
Polévka drožďová polévka s pórkem
Jídlo 1:
Krůtí směs po uzenářsku, bram. kaše, ovoce
Jídlo 2:
Žampiónové rizoto sypané parmezánem, okurek, ovoce
Jídlo 3:
Salát jarní všehochuť, pečivo
8.4. Pá
Polévka zeleninová s krupičkou
Jídlo 1:
Svíčková omáčka, hovězí maso, houskový knedlík
Jídlo 2:
Vídeňské šunkofleky se zelím, okurek
Jídlo 3:
Salát z nových brambor a tuňáka
11.4. Po
Polévka čočková s noky
Jídlo 1:
Smažené filé, bram. kaše, zeleninový salát
Jídlo 2:
Spirály s masovými kuličkami se zeleninou
Jídlo 3:
Brokolicový salát se sýrem a vejci, pečivo
12.4. Út
Polévka kmínová s vejcem
Jídlo 1:
Maďarské kuře na paprice, houskový knedlík, ovoce
Jídlo 2:
Kroupy s houbami a uzeným masem, okurek, ovoce
Jídlo 3:
Pestrý salát z býlích fazolí, pečivo, ovoce
13.4. St
Polévka selská
Jídlo 1:
Špenát, vejce, bram., ovoce
Jídlo 2:
Velikonoční nádivka, šťouchané bram. s mladou cibulkou
Jídlo 3:
Velikonoční vajíčkový salát, pečivo, ovoce
14.4. Čt
Jídlo 1:
Krupicová kaše sypaná kakaem, ovocný salát
Jídlo 2:
Neobjednávat
Jídlo 3:
Děti základních škol mají velikonoční prázdniny!
15.4. Pá Velký pátek
18.4. Po Velikonoční pondělí!
19.4. Út
Polévka gulášová

Jídlo 1:
Jídlo 2:
Jídlo 3:
20.4. St
Jídlo 1:
Jídlo 2:
Jídlo 3:
21.4. Čt
Jídlo 1:
Jídlo 2:
Jídlo 3:
22.4. Pá
Jídlo 1:
Jídlo 2:
Jídlo 3:
25.4. Po
Jídlo 1:
Jídlo 2:
Jídlo 3:
26.4. Út
Jídlo 1:
Jídlo 2:
Jídlo 3:
27.4. St
Jídlo 1:
Jídlo 2:
Jídlo 3:
28.4. Čt
Jídlo 1:
Jídlo 2:
Jídlo 3:
29.4. Pá
Jídlo 1:
Jídlo 2:
Jídlo 3:

Ovocný táč, bílá káva
Kuře a lá kachna, bram. špalík, kysané červené zelí
Italský rýžový salát s černou rýží a zeleninou
Polévka květáková
Bram.-kuřecí guláš, kuskus, ovoce
Zapečená čočka s párkem a vejcem, chléb, ovoce
Salát z kysaného zelí a fazolí mungo, pečivo, ovoce
Polévka šumavská bramboračka
Vranovský bifteček, bram. kaše, zeleninový salát
Jáhlový nákyp s jablky, ovoce
Kuskusový salát
Polévka francouzská
Kapusta se šunkovou klobásou a bram., chléb
Králík na smetaně, houskový knedlík
Těstovinový salát se zelím a fazolemi
Polévka česnečka s bram. a vejci
Čočka na kyselo, vejce, okurek, chléb
Pivovarská bašta, rýže
Hlávkový salát s vejci a sýrem, pečivo
Polévka rajská s vločkami
Filé na kmíně, vařené bram., jogurtová tatarka, ovoce
Tarhoňa pečená v rajčatech, ovoce
Salát z kysaného zelí a ananasu, pečivo
Polévka uzená s kroupami
Vepřové ragú s nočky
Rýžový nákyp s broskvemi a ananasem
Římský salát se smetanovo hořčičnou zálivkou, pečivo
Polévka zahradnická
Křehké kuře, bram. kaše, zeleninový salát
Květáková tarhoňa, zeleninový salát
Fazolový salát se sušenými rajčaty, pečivo
Polévka rybí krém
Dušená mrkev s hráškem, pečené maso, bram.
Gratinovaný losos se špenátem
Šopský salát s tzatziky, pečivo
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Mateřská škola v březnu

Výrazná pedagogická osobnost

V březnu jsme si ve školce užili karneval s převleky, soutěžemi, tancem,
tombolou. Jelikož se blíží zápis do školy, předškoláci postupně navštívili
první třídy, aby se podívali, jak to ve škole chodí. Byli všichni velmi
šikovní a také nadšení, že vidí bývalé kamarády.
Všechny třídy navštívili také programy pro děti, buď v Ekocentru Hlídka
pod Špilberkem, nebo v centru Alfadeck na Lidické ulici.
Chystáme se také na tradiční jarmark ke Dni Země a také na Velikonoce.
Hana Navaříková

Pan učitel Jiří Marvan působí na naší škole od školního roku
2016/2017 jako učitel na II. stupni s aprobací anglický jazyk – tělesná
výchova. Je výraznou osobností našeho pedagogického sboru. Jeho
hlavní nadstandardní přínos žákům i kolegům je jeho práce na
mezinárodních projektech, do kterého zapojuje třídní kolektivy i
kolegy.
V rámci výuky anglického jazyka dlouhodobě velmi úzce spolupracuje
s Masarykovou univerzitou Brno a každý rok vede pedagogické praxe
několika studentů anglického jazyka i tělesné výchovy a v
mezinárodním programu Erasmus+ stáže zahraničních studentů (z
Kanady, Turecka a Vietnamu), které dlouhodobě zapojuje do
prezenční i tandemové on-line výuky. Také pro své kolegy zorganizoval
ve spolupráci s jazykovou agenturou Albion Moravia s.r.o. dva
intenzivní 32hodinové jazykové kurzy angličtiny za účasti rodilých
mluvčích, které se staly prvním stupněm mezinárodní spolupráce s
několika zahraničními jazykovými i základními školami ve Velké
Británii, Irsku, Německu, Polsku, Turecku a na Maltě. Na ty v rámci
mezinárodního projektu "Škola pro 21. století" evropského
vzdělávacího programu Erasmus+ vycestovalo v letošním a příštím
školním roce asi třetina všech vyučujících. Ve třetím stupni jsou
plánovány mezinárodní výjezdy žáků založené na sdílení poznatků
prostřednictvím společných projektových aktivit.
Pro naše žáky připravil dva pětidenní jazykově-poznávací zájezdy do
Anglie a zcela nově zapojil naše žáky IX. ročníků do celostátního
výzkumu vedeného Karlovou univerzitou Praha a Masarykovou
univerzitou Brno nazvaného "Analýza determinantů sebehodnocení
znalostí anglického jazyka a motivace k učení se anglickému jazyku".
V roce 2016 zahájil spolupráci s Okresní radou AŠSK a pomohl
uspořádat dva ročníky okresního kola soutěže SLZŠ ve florbalu
chlapců VIII. a IX. tříd, kterých se zúčastnilo přibližně 80 školních týmů
z celého okresu. Příležitostně spolupracuje s Českým olympijským
výborem, zejména při organizování Republikového finále Odznaku
všestrannosti (jehož se naši žáci zúčastnili třikrát z posledních pěti
ročníků) a Jihomoravského pětiboje. Výsledkem spolupráce s ČOV
bylo pozvání našich žáků v červnu 2017 na prestižní týdenní
mezinárodní Olympijský kemp do Vysokých Tater, odkud přivezli
několik medailí.
Již šestým rokem vede na škole dva kroužky tenisu pro žáky prvního i
druhého stupně a připravuje žáky IX. tříd na talentové zkoušky z
tělesné výchovy a anglického jazyka. Od roku 2019 zastává na škole
funkci předsedy předmětové komise cizích jazyků a organizuje školní

Velikonoce v 1.C
Třída 1.C dostala příležitost si vyzkoušet, jaké to je, stát se malířem a
pracovat na společném projektu. Z Magistrátu města Brna dostaly děti
jedno velké velikonoční vejce, které mohly pomalovat a vyzdobit dle své
fantazie. Do práce se děti pustily s velkou chutí, barvu z rukou některé
smývaly ještě další dny. Výsledek si lze prohlédnout na Špilberku, kde je
vejce vystaveno v rámci akce Velikonoce na hradě.
Kateřina Kökeny

Holubice míru
Den otevřených dveří na naší škole nebyl výjimečný pouze tím, že jsme
uvítali mnoho návštěv z řad veřejnosti, ale pro školní družinu byl tento
den mimořádný také celodružinovou akcí „Holubice míru pro celý svět".
Současná situace, která nás denně oslovuje v médiích, děti na naší škole
nevyjímaje, nás nenechává bez povšimnutí. Každý z nás ví, že válka je
opak toho, po čem snad všichni toužíme. S dětmi jsme ve škole o tíživé
situaci druhých lidí, kteří žijí ve válce, nebo před ní musí prchat, nejen
hovořili a projevili soucit slovy, ale rozhodli jsme se pro konkrétní
vyjádření naší sounáležitosti. Děti ze všech oddělení školní družiny se
sešly na dvoře naší školy, kde jsme krátce pohovořili o míru a pak jako
symbol našeho přání celému světu jsme vypustili pár bílých holubic.
Věříme, že naše poselství míru dorazí včas do míst, kde je ho nejvíce
potřeba.
Hana Švábová

kolo konverzační soutěže v angličtině. Ve svých hodinách i v rámci
školních soutěží sportovního i vědomostního charakteru klade velký
důraz na zviditelnění naší organizace nejen v rámci města Brna, ale celé
České republiky i zahraničí. Intenzivně rozvijí mezinárodní spolupráci,
své poznatky sdílí se svými kolegy a implantuje do každodenní výuky,
usiluje o neustále zlepšování mezipředmětových vztahů.
Nadstandartní práce pana učitele Marvana ve školní i mimoškolní
činnosti si jistě zaslouží ocenění města Brna.
Mgr. Bc. Libor Zřídkaveselý

Kotlanda má talent
Měsíc březen neprobouzí jen přírodu ze zimního spánku, ale probouzí
také děti ve všech odděleních školní družiny k mimořádné aktivitě, aby
se zapojily do třídního kola soutěže "Kotlanda má talent". V tomto
zápolení mohou žáci v nejrůznějších oblastech předvést ostatním své
nadání. Ti nejlepší se spolu potkají na celodružinovém finále 31. března.
Již dnes jim držíme všichni palce.
Hana Švábová

Preventivně o právu

Preventivně o právu

Preventivně o právu

V úterý 15.3.se žáci 7.A a 7.B zúčastnili prvního setkání na výukovém
programu „Preventivně o právu“, který nabízí Městská policie Brno.
V tomto výukovém programu se lektor zaměřuje na základy právního
vědomí a dbá o to, aby děti pochopily skutkové podstaty přestupků
a trestných činů. Děti se naučí správně rozeznat a popsat
charakteristické znaky takového jednání především vlastními slovy
a výrazovými prostředky, které jsou jim srozumitelnější než formální
dikce zákona. Cvičení klade důraz na rozdíl mezi trestným činem
a přestupkem a na negativní následky takového jednání. U vybraných
protiprávních jednání se lektor zaměřuje i na schopnost dětí rozpoznat
situace, kdy je dítě obětí a kdy je pachatelem takového jednání. Jde
zejména o šikanu, sexuální zneužívání, týrání, útisk apod.
Následné dvě lekce se uskuteční v měsíci dubnu a květnu. První hodina
žáky zaujala a což teprve ta třetí, kde budou probírat skutečné případy
z praxe. Věřím, že si všichni odnesou pevně nastavené životní mantinely,
za kterými se nestanou ani pachateli, ani oběťmi.
Petra Tesařová

V úterý 15.3.se žáci 7.A a 7.B zúčastnili prvního setkání na výukovém
programu , Preventivně o právu“, který nabízí Městská policie Brno.
V tomto výukovém programu se lektor zaměřuje na základy právního
vědomí a dbá o to, aby děti pochopily skutkové podstaty přestupků
a trestných činů. Děti se naučí správně rozeznat a popsat
charakteristické znaky takového jednání především vlastními slovy
a výrazovými prostředky, které jsou jim srozumitelnější než formální
dikce zákona. Cvičení klade důraz na rozdíl mezi trestným činem
a přestupkem a na negativní následky takového jednání. U vybraných
protiprávních jednání se lektor zaměřuje i na schopnost dětí
rozpoznat situace, kdy je dítě obětí a kdy je pachatelem takového
jednání. Jde zejména o šikanu, sexuální zneužívání, týrání, útisk
apod.
Následné dvě lekce se uskuteční v měsíci dubnu a květnu. První
hodina žáky zaujala a což teprve ta třetí, kde budou probírat skutečné
případy z praxe. Věřím, že si všichni odnesou pevně nastavené životní
mantinely, za kterými se nestanou ani pachateli, ani oběťmi.
Petra Tesařová

V úterý 15.3.se žáci 7.A a 7.B zúčastnili prvního setkání na výukovém
programu ,,Preventivně o právu“, který nabízí Městská policie Brno.
V tomto výukovém programu se lektor zaměřuje na základy právního
vědomí a dbá o to, aby děti pochopily skutkové podstaty přestupků
a trestných činů. Děti se naučí správně rozeznat a popsat
charakteristické znaky takového jednání především vlastními slovy
a výrazovými prostředky, které jsou jim srozumitelnější než formální
dikce zákona. Cvičení klade důraz na rozdíl mezi trestným činem
a přestupkem a na negativní následky takového jednání. U vybraných
protiprávních jednání se lektor zaměřuje i na schopnost dětí rozpoznat
situace, kdy je dítě obětí a kdy je pachatelem takového jednání. Jde
zejména o šikanu, sexuální zneužívání, týrání, útisk apod.
Následné dvě lekce se uskuteční v měsíci dubnu a květnu. První hodina
žáky zaujala a což teprve ta třetí, kde budou probírat skutečné případy
z praxe. Věřím, že si všichni odnesou pevně nastavené životní mantinely,
za kterými se nestanou ani pachateli , ani oběťmi.
Petra Tesařová

