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Slepičí polévka s masem a abecedou
Špagety s luštěninovou směsí sypaná sýrem
Kuře á la bažant, kuskus
Květákový salát se sýrem
Zeleninová minestrone
Fazolky na smetaně, vejce, bram., ovoce
Roštěná stroganov, rýže
Humus s pita chlebem
Slovenská zelná s klobásou
Tvarohové buchty, bílá káva
Květákový guláš se žampióny, pečivo
Jednoduchý těstovinový salát s tuňákem
Fazolová kyselá polévka
Karbenátek s medvědím česnekem, šťouchané bram
Vepřový pekáček s hlávkovým zelím a noky, zeleninový salát
Mrkvový salát s rozinkami a ořechy, toust
Vydatná rybí polévka
Pražská hovězí pečeně, rýže
Těstoviny po lotrinsku, okurek
Fazolový salát, pečivo
Polévka Drůbková polévka s těstovinou rýži
Čočka po švábsku, chléb
Kynuté knedlíky s povidlím sypané strouhaným perníkem
Salát z řapíkatého celeru, pečivo
Krkonošská zelňačka s krupkami
Přes noc pečená kotleta, zeleninové trio, bram. vařené
Špagety s mletým masem a drcenými rajčaty zapečené
Brokolicový salát s jablky a brusinkami
Krémová polévka z dýně a mrkve
Kuřecí čína se zelím a pórkem, rýže, ovoce
Hovězí na burgunský způsob, šťouchané bram., ovoce
Pestrý těstovinový salát se sýrem
Čočková s noky
Rybí prsty, bram. šťouchané, jogurtová tatarka
Kuřecí pilaf s madlemi a rozinkami
Salát s avokádem a vejci, tmavé pečivo
Risi- bisi
Vepřové závitky ve smetanové omáčce, houskový knedlík
Krůtí kostky s mandlemi a žampióny, tarhoňa
Salát z červené řepy, pečivo
Polévka česnečka s vejci a bram.
Chilli con carne, rýže
Kanadské filé, bram. šťouchané s cibulkou
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Řecký salát z quinoi
Květáková polévka se sušenými houbami
Tatranská kotleta, šťouchané bram. máslem a petrželkou
Těstoviny se smetanovou omáčkou z pečených paprik, ovoce
Salát z červeného zelí s kukuřicí a kuřecím masem
bram. polévka s fazolemi a medvědím česnekem
Krupicová kaše s kakaem, ovocný salát
Holandský řízek, bram. máslem, jogurtová tatarka
Salát s trhaným vepřovým masem a vaječnou omeletou
Kmínová polévka s pohankou a houbami
Tondovo kuře na zelenině, bram. vařené, ovoce
Drůbeží rizoto sypané sýrem, okurek, ovoce
Vegetariánská tortila se zeleninou
Zeleninová jarní
Rajská omáčka, masové koule, těstoviny
Palačinky s džemem a tvarohem
Lehký kuřecí salát, pečivo
Polévka Couračka
Rybí sekaná, šťouchané bram. s pažitkou, mléčný dezert
Šunkafleky, okurek, mléčný dezert
Italský rýžový salát
Hovězí vývar s krupicovými nočky
Vídeňské šunkafleky se zelím, ovoce
Kuřecí marinované placičky, šťouchané bram. s máslem
Croissant s křupavými zeleninovými karbanátky
z hlívy s fazolemi a medvědím česnekem
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
Tarhoňa se zelím a uzeným masem
Čočkový salát se sýrem feta
Rychlá polévka
Vepřové kostky v mrkvi, vařené bram., ovoce
bram. závin se zeleninou sypaný smaženou cibulkou
Těstovinový salát se zeleninou
Pórková čirá
Štěpánská hovězí pečeně, rýže
Kuskusový nákyp s tvarohem a jablky
Šopský salát na mexický způsob
Polévka Cibulová polévka spárkem
Koprová omáčka, vejce, bram.
Vepřové na houbách, rýže
Houbovo kuskusový salát 3
Zeleninová s drožďovými knedlíčky
Guláš lázeňského šviháka, houskový knedlík, ovoce
Kuřecí stehna pečená na kmíně, kroupové rizoto, ovoce
Vajíčkový salát s koprem, pečivo
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Mateřská škola v dubnu
Konečně jsme se dočkali! Čeho? Přece jarního počasí, i když je ještě
ráno pěkná zima. Navštívili jsme Botanickou zahradu, s množstvím
kvetoucích rostlin.
Byli jsme v ekocentru Hlídka pod Špilberkem na programu Kouzelná
semínka a také k nám přijelo do školky mobilní planetárium
s programem Polaris. Letos jsme se také zúčastnili Jarmarku,
pořádaném ke Dni země. Každá třída vyrobila, namalovala, nakreslila,
navlékla, upekla různé předměty, které jsme pak s úspěchem prodali.
Už se připravujeme na svátek maminek, vyrábíme dárky, přáníčka,
učíme se básničky, zpíváme písničky a pak vše předvedeme na besídce.
Hana Navaříková

Kotlanda má talent
Každé oddělení školní družiny je plné talentovaných dětí, které se
nestydí svůj um ukázat ostatním. Proto bylo velmi těžké vybrat zástupce
třídního kola soutěže „Kotlanda má talent“, který bude pokračovat
v celoškolním finále. 31. března se tak utkali ti nejlepší z nejlepších, aby
poměřili své síly a ukázali ostatním, co vše dovedou. O pestrou zábavu
nebyla nouze. Shlédli jsme jak ukázku šermu, tak pěvecká vystoupení,
dokonce i vlastní hudební tvorbu, hru na hudební nástroje, zábavné
vtipy, ale i ukázku juda, či gymnastické vystoupení. Spolužáci ze všech
oddělení, kteří přišli podpořit své kamarády do hudebny 1. stupně,
neměli jednoduchou práci při výběru kandidáta na post vítěze „talentů“.
Vítězství v soutěži získaly dívky ze 3.A – Romanka Černěnková a Zuzka
Danielyanová se sestavou gymnastiky a moderního tance, na druhém
místě se umístili Robert Sládek ze 3. A, Vítek Cepl a Štefan Šottník ze 2.
A s ukázkou Juda a krásné třetí místo obsadil mladý hudební tvůrce
Karel Křehlík ze 4. B se svou vlastní písničkou. Všem ještě jednou
gratulujeme a těšíme se na další ročník této zábavné soutěže.
Hana Švábová

Velikonoční výstavka ŠD
V březnu a dubnu děti všech oddělení ŠD pilně pracovaly a na
velikonoční výstavce tvořivých prací bylo ke shlédnutí skutečně
nepřeberné množství nápadů. Rodiče i kamarádi přišli obdivovat do
sborovny 1. stupně barevnost a tvořivost jednotlivých prací. Každý tak
odcházel velikonočně naladěn.
Hana Švábová

Poznej brněnskou džungli
V pátek 29. dubna se žáci tříd IV. A, B a V.A vypravili na Špilberk, aby zde
pod odborným vedením zkušených přírodovědců zkoumali živočichy,
kteří obývají toto místo. Žáci čtvrtých tříd se zaměřily na život ptáků a
během svého programu se učili vyhledávat jejich hnízda, určovat jejich
název pomocí klíče a také využívat aplikaci iNaturalist pro chytré
telefony, která na základě fotografií pořízených v přírodě pomáhá
určovat rostlinné i živočišné druhy. Žáci páté třídy se zaměřili na oblast
entomologie – pomocí sítěk sbírali hmyz, a to jak na travnatých

plochách, tak také ve vodě, který poté pojmenovávali a zjišťovali o
nich mnoho zajímavých informací. K hezky stráveným okamžikům
přispělo také krásné slunečné počasí a skvělý přístup organizátorů.
Děti si celé dopoledne užily.
Marie Pokorná

Den Země
Od roku 1990 je v České republice 22. duben slaven jako světový
svátek životního prostředí. Tomuto tématu se sice naši žáci ve výuce
věnují průběžně, ale na tento den jsme se všichni náležitě těšili.
V průběhu dubna děti zpracovaly grafické návrhy na výzdobu školy,
vytiskly pozvánky, připravily se svými vyučujícími krátký kulturní
program.
Naše škola zvolila pro letošní oslavu Dne Země heslo: „Tady jsem
doma.“
Ve středu si moderátoři připravili hlášení o historii tohoto dne.
Letošní program byl rozdělen tradičně na dopolední a odpolední blok.
V dopoledním bloku se žáci po třídách seznámili s okolím města Brna.
Pro každý ročník byla zvlášť připravená objevitelská vycházka po
naučných stezkách. Žáci na nich využívali nejen popisné tabule, ale
měli s sebou ještě doplňkový program ve formě pracovních listů a
zpracované metodiky ke konkrétnímu tématu.
Na odpolední část si pro Vás děti vyrobily krásné upomínkové
předměty, nachystaly občerstvení, staraly se o sazeničky k prodeji.
Celý výtěžek z jarmarku bude použit na konto Charita Česká
republika. Každá třída II. stupně po návratu z vycházky vybrala
fotografie dané oblasti. Z nich pak vznikla na dvoře výstavka
brněnských naučných stezek. Vedení školy odměnilo vítězný snímek
Šárky Pisárové.
Děkujeme Vám, že jste nám věnovali svůj volný čas a že i díky Vám
budeme moci podpořit dobrou věc. Přejeme krásné jaro a budeme se
na Vás těšit na dalších akcích školy.
Mgr. Eva Brtníková

Burza knih
Na konci března – měsíce knih – proběhl první ročník burzy knih.
Zapojilo se 62 žáků, kteří přinesli a vzájemně si vyměnili celkem 216
knížek. Projektová učebna praskala ve švech, žáci si mohli odnést
knížky všech žánrů – od pohádek přes dobrodružné příběhy až po
naučné knížky. Jen málo z nich nezískalo nového majitele, nicméně
tyto knížky se mohou těšit na své místo ve čtenářském koutku
nacházejícím se na druhém stupni u kabinetu českého jazyka. Burzu
hodnotíme jako úspěšnou a těšíme se na organizaci příští rok. Knihám
zdar!
Mgr. Adéla Woznicová

Sběr papíru na podporu Ukrajiny
Z mimořádných sběrových dnů papíru na pomoc Ukrajině se podařilo
získat 1120 Kč. OST ze svých zdrojů dorovnává a celkem tak za ZŠ

Kotlářská zašleme 1500 Kč na transparentní účet na podporu Ukrajiny.
Děkujeme.
Mgr. Adéla Woznicová

Den učitelů
28. březen je označován jako Den učitelů. Abychom tento svátek
společně oslavili, pustili se žáci OST do kuchtění – tam rozklepnout
vejce, přidat mouku, cukr, pár dalších ingrediencí a vznikly z toho
muffiny roztodivných tvarů. Každý byl stoprocentně originálního
vzhledu, ale všechny chutnaly stejně dobře – čokoládovo-banánově
nebo skořicovo-jablečně. Ke sladké tečce žáci OST rozdávali vzkazy, které
mohli učitelům psát všichni žáci. Odměnou pro OST byly úsměvy na
tvářích učitelů.
Mgr. Adéla Woznicová

Matematický klokan na 1. stupni
V březnu proběhl na naší škole další ročník mezinárodní
soutěže Matematický klokan, která je určena pro všechny žáky od 2.
ročníku ZŠ až po maturitu. Žáci na 1. stupni soutěží v kategoriích Cvrček
- 2. a 3. ročníky a Klokánek - 4. a 5. ročníky. Celkem se letos zúčastnilo
214 žáků 1. stupně. Všem děkujeme za účast a gratulujeme těm
nejlepším.

Cvrček
1. Matěj Žert – III.A
1.Beata Fojtová – III.A
2.Romana Černěnková –III.A
3.Velen Cagaš – III.B

90 bodů
90 bodů
81 bodů
79 bodů

Klokánek
1. Jan Vrbka – V.A
2. Eva Černěnková – V. B
3. Tomáš Křivánek – V.C
3. Tereza Veselá – IV.B

106 bodů
105 bodů
97 bodů
97 bodů
Kateřina Kökeny

Jarní laťka 2022 – druhý stupeň
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Jarní laťka se na naší škole konala naposledy v roce 2018. S odstupem tří
let se tato disciplína vrátila a po přestávce vynucené pandemickou situací
pokračuje už jako šestiletá tradiční soutěž ve skoku vysokém. V pondělí
25.dubna tak znovu usilovali o překonání rekordů a umístění na stupně
vítězů žáci druhého stupně. V první kategorii mladších žákyň (6. a 7.
ročník) se zúčastnilo celkem 18 závodnic a v kategorii mladších žáků jich
v soutěži bojovalo 21. Z mladších žákyň se na prvním místě umístila
Mariana Ballon-Mierná (7.B) s úctyhodným výkonem 134 cm. Na druhém
místě pak skončila se stejným výkonem Kubová Sarah (7.C). Tuto výšku
však překonala až na druhý pokus a z tohoto důvodu skončila stříbrná.
Třetí stupínek vítězů zaplnila Ester Válková (6.B), která skočila 130 cm.
Stejné výšky dosáhla i Daniela Pokorná (6.C), která však ze stejného
důvodu jako Sarah skončila na nešťastném čtvrtém místě. V kategorii
mladších žáků se na prvním stupni vítězů úžasným výkonem umístil Jiří
Priedhorský (7.C), když se mu podařilo překonat hned dva rekordy. Jirka
totiž zdolal výšku 153 cm a tím pokořil jak rekord Jarní laťky z roku 2015,
který byl 148 cm, tak celkový rekord školy, který byl doteď 151 cm.
V kategoriích starších žáků a žákyň (8. a 9. ročník) se bohužel žádný rekord
překonat nepodařilo, ale i přesto účastníci předvedli velmi pěkné výkony.
Soutěže se zúčastnilo 12 dívek a 10 chlapců. Kategorii dívek jasně ovládla
třída 8.B. První místo obsadila Hana Bauerová (skočila 144 cm), druhé
místo vybojovala Barbora Šubová (140 cm) a třetí místo zaplnila Nikola
Sabo (138 cm). Na stupních vítězů v kategorii starších žáků pak stanuli na
prvním místě David Hladký z 9.B s výkonem 156 cm, na druhém místě
Martin Čaňo, taktéž z 9.B, který skočil 152 cm, a třetí místo obsadil
Štěpán Černoch z 9. A když překonal výšku 144 cm.
Díky aktivním fanouškům, skvělé spolupráci 7. a 9. ročníků a s velkou
podporou paní zástupkyně 2. stupně se akce mimořádně vydařila a my se
už teď těšíme na další, sedmý ročník jarní laťky.
Michaela Schnirchová, Jiří Marvan
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Stejné výšky dosáhla i Daniela Pokorná (6.C), která však ze stejného
důvodu jako Sarah skončila na nešťastném čtvrtém místě. V kategorii
mladších žáků se na prvním stupni vítězů úžasným výkonem umístil Jiří
Priedhorský (7.C), když se mu podařilo překonat hned dva rekordy. Jirka
totiž zdolal výšku 153 cm a tím pokořil jak rekord Jarní laťky z roku 2015,
který byl 148 cm, tak celkový rekord školy, který byl doteď 151 cm.
V kategoriích starších žáků a žákyň (8. a 9. ročník) se bohužel žádný rekord
překonat nepodařilo, ale i přesto účastníci předvedli velmi pěkné výkony.
Soutěže se zúčastnilo 12 dívek a 10 chlapců. Kategorii dívek jasně ovládla
třída 8.B. První místo obsadila Hana Bauerová (skočila 144 cm), druhé
místo vybojovala Barbora Šubová (140 cm) a třetí místo zaplnila Nikola
Sabo (138 cm). Na stupních vítězů v kategorii starších žáků pak stanuli na
prvním místě David Hladký z 9.B s výkonem 156 cm, na druhém místě
Martin Čaňo, taktéž z 9.B, který skočil 152 cm, a třetí místo obsadil
Štěpán Černoch z 9. A když překonal výšku 144 cm.
Díky aktivním fanouškům, skvělé spolupráci 7. a 9. ročníků a s velkou
podporou paní zástupkyně 2. stupně se akce mimořádně vydařila a my se
už teď těšíme na další, sedmý ročník jarní laťky.
Michaela Schnirchová, Jiří Marvan

Jarní laťka 2022 – první stupeň

Jarní laťka 2022 – první stupeň

Jarní laťka 2022 – první stupeň

Po soutěži na úrovni druhého stupně školy změřily své skoky přes laťku
v úterý 26. dubna také žáci a žákyně ze stupně prvního. Klání velmi
úspěšně započala hned první kategorie třetích ročníků, ve které soutěžilo
5 dívek a 14 chlapců. Hned v úvodu dne jsme měli možnost sledovat
zdolávání školního rekordu z roku 2016 u třeťaček, a to výškou 113 cm,
kterou skočila Beáta Hradecká. Novou rekordmankou, a tedy i vítězkou
této kategorie se pak stala Romana Černěnková (3.A), která zvýšila rekord
školy na úctyhodných 116 cm. Na druhém místě skončila Liliana
Bobrovská (3.B) s výkonem 95 cm a bronzovou medaili ukořistila Tea
Trávníčková (3.B) se stejným výkonem. Z chlapců se na prvním místě
umístil Jakub Sargánek (3.B) se 105 centimetry a na druhém místě skončil
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Pavel Cásek (3.A), když zdolal stejnou výšku. S bronzovou medailí se pak
mohl doma pochlubit Jakub Jiřík (3.A), který skočil přesně 100 cm.
Po třetích třídách šli bojovat o medaile druhé ročníky. Závodníků bylo
dohromady 15, z toho 8 dívek a 7 chlapců. Tato kategorie byla nakonec
atypická tím, že se na prvním místě umístily hned dvě skokanky: Karolína
Křivánková (2.A) a Juliet Kocourková (2.C) s výkony 95 cm. Bronz získala a
třetí příčku obsadila Zlata Glotová (2.A) s výkonem 90 cm. U chlapců byl
pak Vítem Návratem (2.B) pokořen rekord 100 cm z roku 2018. Vítkovi se
podařilo rekord navýšit o další 2 cm. Pro stříbro si potom přišel Hugo
Šrom (2.C) s výkonem 100 cm a třetí místo připadlo Štefanovi Šottníkovi
(2.A), který pokořil výšku 90 cm.
Říká se, že do třetice všeho dobrého, a tak další kategorií, která se do
soutěže zapojila, byli naši nejmenší žáčci a žákyňky, tedy prvňáčci. Skoků
se zúčastnilo celkem 22 žáků, z toho bylo 9 dívek a 13 chlapců. Na první
příčce skončila Karolína Musilová (1.A) s výkonem 85 cm. Druhá skončila
Ema Novotná (1.B), a třetí pak Meriem Kotel (1.A). Obě s výkony 80 cm.
Z chlapců zlatou medaili vybojoval Richard Faltýnek (1.A), když pokořil 90
cm, druhý byl Šimon Bartoš (1.A), který skočil 85 cm a třetí byl Tobiáš
Peloušek (1.C) s 80 centimetry.
Poslední na programu byly skoky žáků a žákyň čtvrtých a pátých ročníků.
Všichni skákali společně, ale umístění byly vyhlašovány pro každý ročník
zvlášť. Ze čtvrtých tříd se soutěže zúčastnilo 18 závodníků, za páťáky pak
soutěžilo celkem 20 žáků. Ze čtvrťaček se o první tři místa podělily: na
první pozici Adéla Průšová (4.C) s výkonem 110 cm, na druhém místě Tea
Válková (4.C) se 105 centimetry, a třetí skončila Sarah Jahn (4.B), která
skočila 100 cm. Za chlapce ze čtvrtých tříd vybojovali medaile Dan
Hrabovský (4.A), který si odnesl zlato za 105 cm, stříbro získal Marek Filo
(4.C) za stejný výkon. Třetí pak skončil Oliver La Rocca (4.A), když skočil
95 cm. Z pátých ročníků za dívky vyhrála Ema Peloušková (5.B) s výkonem
123 cm, druhou pozici obsadila Sofie Kubová (5.A), která překonala 120
cm a bronz získala Beáta Ryglová (5.C), která „nůžkami“ překonala laťku
zvednutou do výšky 115 cm. Z chlapců pak první příčku vybojoval Jan
Vrbka (5.A), který skočil krásných 130 cm, druhý byl Jan Kostaš (5.B) se
123 centimetry a třetí se umístil Marek Trkan (5.A), který překonal výšku
120 cm.
Michaela Schnirchová, Leona Pešková
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