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Ahóóóóój milí čtenáři,  

vítáme Vás u dalšího čísla Brusinek, tentokrát s podzimní tematikou. Dva měsíce 

z tohoto školního roku jsou téměř za námi (neuvěřitelné, že?), tak si v našich 

článcích připomeneme, co jsme v této době už stihli…… a nebylo toho málo :o)  

Také přivítáme nové členy našeho kolektivu, ať už žáčky či nové paní učitelky. No 

a samozřejmě se také dozvíte, co nás v brzké době ještě čeká…. Tak příjemné 

počteníčko, a pokud budete mít nápady, jak náš časopis vylepšit, obohatit, nebo 

tip na nějaký článek, určitě nám dejte vědět. Budeme rádi! 

Hezký podzim Vám přejí BRUSINKY! 
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Ačkoli se někomu můžou zdát 2 měsíce jako krátká doba, u nás 

ve škole už proběhla spousta akcí. Kdo si je chce připomenout, 

nechť pročte následující řádky  

ZAHRADA O PRÁZDNINÁCH 

Zahrada o prázdninách nespí, nemá prázdniny . Zato krásně kvete a plodí. 

Spousta paních učitelek i žáků se i letos v létě podílelo na jejím rozkvětu. 

 

CO NOVÉHO NA ZAHRADĚ 

Milí žáčci, 

podzim je už v plné parádě a vás na začátku školního roku čeká sklízení úrody 

ze zahrady. Což je vlastně pro zahradníka to nejhezčí období, protože získá 

odměnu v podobě sladké mrkve, šťavnatých pozdních kedluben, voňavých jablek. 
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Asi jste si nevšimli, kolik návštěvníků si už prohlédlo naši zahradu. Většinou jsou 

návštěvy v odpoledních hodinách nebo o víkendu. Představte si ale, že k nám 

zavítali návštěvníci ze Slovenska, Švýcarska, Itálie a Portugalska. Schválně si 

vytáhněte atlas a najděte si tyto státy. Budete koukat, z jaké dálky za námi 

přijeli..... Jejich vzkazy a přání si můžete přečíst v Návštěvní knize. 

Docela nedávno navštívily naši školní zahradu paní učitelky. Provázela je paní 

Křivánková z Lipky z Brna (Lipka je školské zařízení, kde se učí děti i paní učitelky 

o rostlinách, zvířátkách, jak se chovat v přírodě a jak o ni pečovat a mít všechnu 

tu krásu rád). 

Moc se jim naše zahrada líbila a byli nadšení, jak o zahradu pěkně pečujete. 

Taková pochvala je vlastně také odměnou. :) 

Teď už tedy víte, že vaše práce je mnohokrát oceněna. Ať se vám pěkně daří a na 

zahradě vám jde práce pěkně od ruky. 

 

Vaše zahradní kutilka Jitka 
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5. 9. BESEDA NA TÉMA TÝDEN BEZ ODPADU 

Týden bez odpadu 

Na začátku školního roku, jestli si vzpomínáte, byla ve třídě II. přednáška 

o bezodpadovém způsobu života. První týden v září totiž patřil životnímu stylu, 

který má hluboký smysl a přínos pro naši planetu - Zero waste - tedy nula 

odpadků. Řekli jsme si (a zahráli i scénky), jak snížit množství odpadků v naší 

domácnosti.  

Stačí dodržovat pět zásad (tak zvaných 5Z):   

 1. ZAMÍTNI  

V obchodě si neberme na každou surovinu jiný sáček, navíc můžeme mít svůj 

vlastní látkový, třeba i vlastnoručně vyrobený/ušitý. 

 2. ZREDUKUJ  

Na obědech si nenechejme dát plný talíř polévky, když víme, že sníme jen trošku. 

Další příklad: místo několika balíčků sušenek balených každý zvlášť v plastovém 

obalu, si koupím jedno velké balení, které je zabalené v jedné krabici, 

nebo v jednom sáčku a podobně (častokrát vyjde toto větší balení ještě levněji). 

 3. ZNOVU POUŽIJ  

Není potřeba mít plné skříně oblečení, nechme si jen to, které nosíme a kupujme 

jen to, které opravdu potřebujeme, ostatní vyřaďte a někomu darujte, 

nebo prodejte. 

 4. ZRECYKLUJ  

Třídíme plast, papír, sklo, někde jsou i kontejnery na kov.  

 5. ZKOMPOSTUJ  

Tak to si snad nemusíme ani vysvětlovat  Slupky, ohryzky, čajové sáčky - toto 

všechno dáváme do bio odpadu nebo kompostérů a necháme přetvořit opět 

v kvalitní půdu plnou živin.  
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7. 9. SPOLEČNÝ DEN NA ZAHRADĚ, OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ 

Po veliké dřině……. 
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……zasloužená odměna  
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22. 9. CVIČNÝ POŽÁRNÍ POPLACH  - opět jsme byli šikovní a všechny 

osoby byly z budovy školy včas evakuovány :o) 

 

22. 9. SLEČNA KUBÍČKOVÁ ŘEKLA ANO A STALA SE PANÍ 

VARMUŽOVOU, gratulujeme    

 

OD 2. 10. KROUŽKY  

Keramika 

Již třetím rokem se pravidelně scházíme ve školní dílně a společně tvoříme 

z keramické hlíny. Letos tedy v pondělí od půl jedné do dvou. Většina dětí se 

účastní kroužku už od počátku. Za tu dobu nabraly spoustu zkušeností a jejich 

výrobky se mohou těšit kvalitě a umělecké kráse. Za první měsíc práce jsme 

vytvořili slony pro štěstí, podzimní ježky, ptáčky pro sponzory a adventní svícny. 

Nyní nás čeká těžká práce glazování a vypalování. Výsledek ovšem není to jediné, 

co nás na kroužku baví, společně strávený čas prolitý sdílením zážitků z celého 

školního dne či víkendu je často důležitou součástí umělecké atmosféry :) 

Mgr. Varmužová, Bc. Kalinová 
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Klub zábavné logiky a deskových her 

Zmíněný kroužek je v letošním školním roce premiérou. Přihlásilo se několik 

odvážných dětí, které se nebojí pustit se do celoročního nelehkého úkolu zdolání 

nebezpečné cesty k hradu a objevení dávného pokladu. Naučí se také a vyzkouší 

různé stolní hry a zatíží hlavičku rébusy a hlavolamy. 

Mgr. Michaela Varmužová 
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Čtenářský klub 1 a 2 

Od října letošního roku máme v nabídce nový kroužek - Čtenářský klub. Protože 

je spousta zájemců s různými požadavky na četbu, je tento kroužek rozdělen 

na dva - jedničku a dvojku. Řeknu vám něco málo o dvojce...  

Na začátku jsme se šli všichni podívat do knihovny a jako správní čtenáři jsme si 

hned založili průkaz čtenáře a půjčili si zajímavé knihy na čtení doma. Ve škole, 

v kroužku, jsme se rozhodli pro několik titulů, které bychom chtěli v průběhu 

roku přečíst. Prvním z nich je Malý princ od Antoine de Saint-Exupéry. Četbu 

prokládáme i malováním, hraním na hudební nástroje atd. No jen se přijďte 

podívat ;)  

Mgr. Lenka Oberreiterová 
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Čtenářský klub 1  

Také náš čtenářský klub navštěvuje naši městskou knihovnu, máme svůj vlastní 

čtenářský průkaz a vyměňujeme si zde zajímavé knihy. Ve škole si o nich 

povídáme a dáváme si vzájemné tipy. Každé naše setkání si zahrajeme nějakou 

hru, aby byla zábava, a naučíme se něco nového. Teď právě připravujeme scénku 

do vánoční besídky. Těšte se, bude veselá. 

                                                                                     Mgr. Ludmila Kučerová 

 

Kroužek zdravé výživy 

V tomto kroužku můžete zažít explozi chuťových zážitků - podle toho ovšem, 

jakou máme náladu a jak se nám dílo daří. Snažíme se vařit zdravě, často 

z lokálních surovin, z bio surovin, ze surovin z naší přírodní zahrady, bez lepku 

a bez živočišných složek. 

Mgr. Lenka Oberreiterová 
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OD 1. 10. BYLY SPUŠTĚNY NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY – hlavními 

správci webu jsou paní učitelky Eva Ulmanová a Jarmila Tyllová. 

 

 

 

 

VAŠÍK JITKY KALINOVÉ 

 

Paní učitelce Jitce Kalinové se 2. října 

narodil syn Vašík, gratulujeme a přejeme 

hodně zdraví!! 
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ŽIVÁ VODA A ARCHEOSKANZEN V MODRÉ  

 Výlet pod hladinu rybníka a do daleké minulosti 

Ve středu 4. října jsme usedli do autobusu a hurá na výlet. Naším cílem 

byla Živá voda v Modré. A co nás tam čekalo? Sladkovodní a botanická expozice 

přibližující podvodní život moravských toků. Největším zážitkem pro nás všechny 

byl bezesporu skleněný tunel, který se nachází 3,5 metru pod vodní hladinou 

rybníka a měří více než 8 metrů. Díky tomu jsme si alespoň chvilku mohli připadat 

jako poslední vodníci na Moravě. Všude kolem nás totiž proplouvali pstruzi, jelci, 

obrovští kapři, jeseteři, štiky, candáti, sumci i malá drobotina jako plotice a cejni.  

Dále naše kroky směřovaly do nedalekého archeoskanzenu, kde nás tamní 

průvodce zasvětil do každodenního života ve velkomoravském hradišti. 

Postupně jsme nahlédli do několika zrekonstruovaných domů prostých lidí 

i bohatých velmožů. Nemohli jsme vynechat návštěvu tamní školy a kostela.  

Součástí prohlídky byla rovněž ukázka dobových zbraní a ochutnávka placek. 

Svoji přesnou mušku jsme si vyzkoušeli při lukostřelbě. Naši největší pozornost si 

však získala všudypřítomná volně pobíhající prasátka, kozy, husy a ostatní 

domácí zvířata.  

A kam pojedeme příště?  

Mgr. Petra Pařilová 
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24. 10. VOLBA DO ŠKOLSKÉ RADY – ZÁSTUPCE RODIČŮ 

Letošní volby do školské rady z řad rodičů opět vyhrála p. Helena Musilová. 

Redakce si dovolila představit p. Musilovou krátkým rozhovorem.  

V krátkosti se prosím představte (bydliště, rodina, záliby.........) 

Jmenuji se Helena Musilová, bydlím v Katově a mou zálibou je rekreační běh, 

běhám si jen tak pro radost. 

Potěšilo Vás, že jste byla opět zvolena? 

Důvěru, kterou mi rodiče žáků dali tím, že jsem byla opět zvolena, se budu snažit 

nezklamat a mohu říci, že jsem velmi potěšena. 

Jak dlouhou už jste ve školské radě? 

Do školské rady jsem byla zvolena po třetí, tak začínám se školou spolupracovat 

již 7. rokem. 

Je těžké rozhodovat hlasem rodičů? 

Snažím se na problémy nahlížet ze všech stran, jak ze strany rodiče, tak školy 

nebo zřizovatele. Od toho je nás ve školské radě více a můžeme se podílet 

a podávat podněty ohledně rozvoje školy. Je pravdou, že je někdy těžké hledat 

kompromis. 

Nastala už situace, že jste nevěděla, jak se rozhodnout? 

Zatím tahle situace nenastala. 

Chcete využít tuto možnost a něco vzkázat čtenářům Brusinek? 

Milí malí i velcí čtenáři Brusinek. Já Vám přeji ať všechny dny, které trávíte ve 

škole, jsou pro Vás jen a jen příjemné, poučné i naučné a hlavně pohodové. 

Všechny Vás zdraví Helena Musilová 

 

Děkujeme paní Musilové za přínosný rozhovor. 
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31. 10. HALLOWEEN……. Báli jste se?  

 

 

 

1. 11. MEZINÁRODNÍ DEN VEGANŮ 

Den veganů  

K oslavě Dne veganů byla v naší škole vyhlášena soutěž o nejlepší pomazánku. 

Jedinou podmínkou bylo nepoužít žádné suroviny živočišného původu (to 

znamená žádné máslo, mléko, vajíčka, maso a výrobky z něj). Soutěž byla 

napínavá. Hlasování bylo anonymní a zúčastnili se ho jak žáci, tak i zaměstnanci 

školy. 

Výherci byli oceněni veganským dortem a zábavným focením ve „zvířecím“ 

fotokoutku   
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Nejlepší pomazánku podle hlasů připravila třída V. Zde je recept, ať si na ní také 

můžete pochutnat. 

 

Pomazánka z červené řepy s česnekem 

300 g červená řepy - uvařené a oloupané 

2 až 3 stroužky česneku 

1 ks cibule  

100 g sojanézy  

mletý pepř a sůl dle chuti 

 

Řepu uvaříme v osolené vodě, necháme vychladnout a oloupeme. Česnek 

utřeme se solí (nebo nastrouháme). Cibuli najemno pokrájíme. Řepu 

nastrouháme na jemném struhadle, přidáme cibuli, česnek a sojanézu. Důkladně 

promícháme a necháme vychladit. Podáváme v mističce s pečivem 

nebo na pečivo rovnou namažeme a ozdobíme (zeleninou, jedlými květy, 

bylinkami). Pomazánku můžeme použít i jako přílohu k pokrmům s pečenými 

bramborami apod. 
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BĚHEM PODZIMU JSME SI NAŠI ŠKOLU VYZDOBILI 

DEKORACEMI Z PODZIMNÍ ÚRODY 
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Třída III. V BUDOVĚ SOU JANA TIRAYE 

Od 1. 9. 2017 je jedna třída naší školy v budově školy SOU Jana Tiraye. Se svými 

žáky tam každé ráno přechází paní učitelka Věrka Šustáčková, kterou jsme 

poprosili o krátké představení jejich nového působiště.  

 

V letošním školním roce chodíme s naší třídou číslo III. do nové učebny v SOŠ 

na Tyršově ulici. A jak se tady dětem líbí?  

Kája: Ve třídě se mi líbí strašně moc. Máme hezkého slona a rádio. V šatně jsou 

naše sluníčka s brýlema.  

Luky: Moc se mi líbí v naší třídě. Líbí se mi všechno. Máme hezkou holku Káju.  

Davča: Ale líbí, moc.  

Marek: Marek chyběl, ale kamarádi se shodli, že se mu jistě líbí také všechno.  

Martin: Asi se mi ve třídě líbí. Mám nejraději Marka. Naše třída má růžovou 

a červenou barvu.  
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NOVÉ PANÍ UČITELKY 

Od 1. 9. u nás ve škole také potkáváme několik nových tváří, ať už z řad učitelů, 

či žáků. Dovolte nám nyní krátce přestavit posily učitelského sboru a v příštích 

Brusinkách se můžete těšit na rozhovory s novými kamarády. 

 

p. uč. Hanka Hykšová 

Prosíme o krátké představení 

Jmenuji se Hana Hykšová, mám 2 děti a hodného manžela. Baví 

mě práce s přírodou, beru to jako relax. Nebaví mě čtení a vaření, 

ale ráda něco tvořím a buduji.  
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Odkud jsi?  

Velká Bíteš 

Proč sis vybrala naši školu?  

Domlouvala jsem si zde praxi a poté mi byla nabídnuta práce.  

Do které třídy chodíš za dětmi? 

Přípravka.  

   

p. uč. Jana Zachovalová 

Ahoj, jmenuji se Jana Zachovalová a bydlím s rodinou ve Velké 

Bíteši. Mám dva syny, ráda chodím na ryby,  do lesa na houby 

a také si ráda přečtu pěknou knížku. Tuhle školu jsem si 

vybrala, protože mě baví  práce s dětmi, kde je potřebný 

individuální přístup ke každému žáku a činnost v této škole je  " ušita" každému 

žáku na míru ...☺ To se mi tu líbí..☺ Chodím k dětem do  VI. třídy (5. a 9. ročník).   

Jana 

 

p. uč. Mirka Jochová 

Prosíme o krátké představení. 

Jmenuji se Mirka Jochová a bydlím se synem v bytě ve Velké 

Bíteši. Moje záliby jsou cyklistika, fotografování, masáže. 

Odkud jsi? 

Vyrůstala jsem v Zálesné Zhoři. 

Proč sis vybrala naši školu?  
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Měla jsem v této škole praxi a později mi byla nabídnuta práce asistenta 

pedagoga. 

Do které třídy chodíš za dětmi? 

Pracuji ve 2. třídě, kde máme i družinu. 

Co tě dosud překvapilo? 

Jak se děti zlepšují např. v komunikaci, na obědě jsou samostatnější, je vidět 

POKROK. 

Mirka 

 

Tímto jsme si představili nové paní asistentky a v příštích Brusinkách se můžete 

těšit na rozhovor s panem učitelem Lukášem Pakostou.  

V našich řadách vítáme samozřejmě také paní Zdenku Miliánovou, která se stala 

posilou paní účetní. Tak jí přejeme, ať se jí tady s námi líbí!  

 

OČEKÁVANÉ AKCE 

To bylo akcí, viďte? A co nás v brzké době ještě čeká?  

 Muzikoterapie 

 Bazální stimulace 

 Canisterapie 

 Mikuláš 

 Vánoční besídka  

 Bruslení 
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ZÁBAVIČKA A SOUTĚŽ 

Správné odpovědi noste do I. třídy – do 30. 11. 2017 

 

 

 

O1:http://www.tarsicius.cz/strcisla/casopis.php?rocnik=2012&cislo=11&id_cislo=102 
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Obrázek 2http://www.tarsicius.cz/strcisla/casopis.php?rocnik=2012&cislo=11&id_cislo=102 
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