Naše školy

PROJEKT EDISON
NA ANTONÍNSKÉ

Začátkem října proběhl na ZŠ Antonínská
Projekt Edison, v jehož rámci vybrané školy
navštěvují zahraniční vysokoškolští studenti.
Studenti seznamují žáky s historií, kulturou
a dalšími zajímavostmi svých zemí, přičemž
komunikačním jazykem je angličtina. Letos
k nám přijel student z Pákistánu a studentky
z Gruzie, Ukrajiny, Turecka, Kolumbie a Thajska.
Díky tomuto setkání se letos dozvěděli, že
pes opravdu není typické thajské jídlo, že
Gruzie, Ukrajina, Turecko a Kolumbie nabízejí
krásnou přírodu a bohatou kulturu i gastro-

SPORTOVNÍ
ÚSPĚCHY ZŠ HORNÍ

nomii a Pákistán je země, kde žije téměř 193
milionů lidí a má největší počet vysokoškolských studentů na počet obyvatel.
Cílem projektu je seznámit žáky s tradicemi
různých, pro nás často exotických, zemí
a bourat nejrůznější předsudky. Žáci si navíc
aktivně i pasivně procvičí angličtinu a vidí, že
jejich práce v hodinách má praktické využití.
Mladí lidé z celého světa, různého původu
a vyznání se setkávají s jediným cílem: prožít
hodnotný, svobodný a smysluplný život beze
Mgr. Kateřina Svobodová
strachu.
a Mgr. Monika Prokopová Štachová

■

V prvních dvou měsících školního roku
dosáhli žáci ZŠ a MŠ Horní mnoha výrazných sportovních úspěchů.
Naše škola se poprvé zúčastnila Atletického čtyřboje žáků 8. a 9. tříd, a tento start
byl doslova impozantní. Pětičlenné chlapecké
družstvo obsadilo 2. místo v okresním kole
a v následujícím krajském kole vybojovalo
krásné 3. místo.
Ani náš tradiční sport, ﬂorbal, nezůstal
pozadu. Děvčata 6. a 7. tříd vyhrála okresní
kolo a na konci listopadu ve Slavkově reprezentovala Brno v krajském kole.
O budoucnost tohoto stále populárnějšího
sportu se na ZŠ Horní nemusíme bát, protože
svá okresní kola vyhrála i děvčata a chlapci
prvního stupně. Také oni se poměřili s nejlepšími školami Jihomoravského kraje.
Mgr. Petr Kolář

■

SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST – LÍPY
Jen málokterý z kolemjdoucích či projíždějících si v říjnových dnech nevšiml transparentu zavěšeného na dvou lipách mezi
ZŠ Křenová 21, Úřadem práce a kostelem
Neposkvrněného početí Panny Marie.
Důvodem jeho umístění se stalo stoleté
výročí vzniku ČSR a s ním spojené padesáté
narozeniny našich lip, které byly vysazeny
z popudu tehdejšího vedení školy dne 24.
října 1968. V této pohnuté době, jen pár týdnů
po okupaci naší země vojsky Varšavské
smlouvy, byl tento akt mnohými spojován
i s touto událostí.
Touhu po svobodě nesl i název události
Sázení stromů svobody. S trochou nadsázky
můžeme říct, že lípy svůj úkol dorůst až ke
svobodným dnům vzaly velmi vážně, neboť
neutěšeným poměrům navzdory dorostly do
úctyhodných rozměrů a změny se dočkaly.
Přestože stísněné podmínky vedle frekventované silnice pro ně jistě nejsou zcela pří-

znivé, prospívají dál. Pamětníkům možná připomínají ono dramatické období, ovšem svou
přítomností jistě těší i ty, kteří jejich příběh
neznají. Tyto krásné stromy se totiž staly
poměrně osamoceným kouskem přírody
uprostřed urbanizovaného velkoměsta,
a když se zeptáte žáků školy, čím pro ně naše
lípy jsou, dozvíte se: „Vůně, zpěv ptáků, příjemný stín a chládek ve třídách, barvy všech
ročních období v květech, zelených listech
i podzimním listoví, zasněžené a ojíněné zimní větvičky…“.
Snad tedy není od věci popřát těmto dvěma s ohledem na délku jejich možného života stále ještě slečnám, aby tu s námi byly
mnoho dalších desítek let a také, aby se už
všechna další výročí naší země i lipové narozeniny konaly v době svobodné.
Bc. Leona Vašková

■
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VÝMĚNNÝ POBYT
ŽÁKŮ

DÝŇOVÁNÍ

S prvními chladnými rány přišlo do MŠ
Úvoz i oblíbené období vyřezávání
dýní.
Počasí si s námi sice od rána pohrávalo, nakonec přece jen sluníčko vysvitlo
a účast dětí a rodičů byla potěšující. Každý rodič, prarodič nebo doprovod si
vybral strategické místo pro své kreativní
tvoření, děti se během tvorby občerstvovaly a vesele skotačily kolem. Nálada
byla příjemná a pedagogové i rodiče
měli možnost se lépe poznat, pohovořit
si a zasmát se. Některé vystavené dýně
nám od té doby všem ukazují cestu do
práce, školy i do nového dne. Děkuji
všem za hřejivé a odpočinkové odpoledne.
Ilona Drlíková

■

VÁNOCE, VÁNOCE
PŘICHÁZEJÍ

V posledním zářijovém týdnu se uskutečnila druhá část žákovské výměny ZŠ Antonínská a dvou škol ze Stuttgartu, RilkeRealschule a Anne Frank-Realschule.
Tento již sedmý projekt, který uskutečňujeme i díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a města Brna, byl potvrzením
výborných vztahů mezi našimi školami a také
dokladem toho, že zejména v mladém věku
vznikají přátelství velmi spontánně a případná
jazyková bariéra není zásadním problémem.
Letošní projekt s názvem V mé rodině – ve
tvé rodině. Poznáváme tradice, zvyky a obyčeje našich hostitelských rodin proběhl již tradičně ve dvou fázích. V polovině června navštívilo 23 žáků naší školy v týdenním pobytu
Stuttgart. Kromě společné projektové práce,
jejímž cílem bylo srovnání rodinného života
a seznámení s pojetím tradičních svátků, měli
naši žáci možnost zúčastnit se výuky ve škole
anavzájem se poznat při zajímavých aktivitách.
Podobně v Brně jsme pokračovali v projektové výuce ve škole, ve sportovních aktivitách
v oslavanském Permoniu, prošli jsme historické centrum města, navštívili brněnské podzemí
a ani letos nesměla chybět návštěva Punkevních jeskyní.
Mgr. Eva Vondráková ■

KAM NA BRUSLE
POD ŠIRÝM NEBEM?

Po loňské úspěšné sezoně bruslení na
Moravském náměstí okolo sochy Jošta je
kluziště připraveno i letos. Zabruslit si však
můžete na více místech.
V zimních mrazech by člověk přimrzl ke
kolu, na lyže je z Brna daleko, v předvánočním
shonu není čas. Tak prr, v Brně máme fantastické zázemí pro zdravý pohyb v jakémkoliv
období! V zimě je možná nouze o sníh, ale

o zimní sporty nouze není. Vyrazte na bruslení
pro veřejnost.
Nepotřebujete drahé lyžařské vybavení
ani hodiny strávené v autě cestou na sjezdovku. Stačí vstupné na led. Že nemáte brusle? Na mnoha místech si je můžete půjčit
sobě i svým dětem. Ale kde je v Brně aktuálně
otevřeno pro veřejnost, kde půjčují či brousí
brusle? Nejen o tom už pátou sezonu informuje portál verejne-brusleni.info.
Zpříjemněte si letos advent s přáteli na
bruslích na stadionu i pod širým nebem. Zkraťte dětem na Štědrý den čekání na Ježíška
dopoledním bruslením. Třeba přímo v srdci
Brna a adventních trhů u sochy Jošta. Nechce
se vám složitě hledat informace na webech
jednotlivých kluzišť? Negooglete. Koukněte
na verejne-bruslení.info a budete v obraze.
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Petr Minařík
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Sdělení, které u dospělých často vyvolává
obavu z období plného shonu a úkolů, kdy
na nás reklamy i koledy útočí ze všech
stran.
I v letošním roce ale můžete s námi zažít
zcela jinou náladu a atmosféru upřímného
dětského těšení v Chrámu Spasitele na
Karáskově náměstí, kde ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 ve spolupráci s dalšími školami projektu Sítě brněnských otevřených škol předvedou divadelní scénky, zazpívají koledy
a přidají i tanec. Akce proběhne ve středu
19. prosince od 10.00 hodin a věříme, že se
stane příjemným zpestřením náročné
adventní doby.
Bc. Leona Vašková

■

PADESÁTKA SLAVÍ
ČTYŘICÁTINY
Před čtyřiceti lety mohli Brňané poprvé
vyzkoušet jediný padesátimetrový bazén
a tělocvičnu ve sportovním areálu za Lužánkami.
Za svou čtyřicetiletou existenci hostil plavecký stadion nespočet sportovních událostí. Namátkou můžeme zmínit letos již
50. Velkou cenu Brna.
Přesně na den můžete s námi 9. prosince
od 10.00 hodin oslavovat 40. narozeniny
přímo v Městském plaveckém stadionu za
Lužánkami. Nudit se nebudou děti ani
dospělí. Součástí programu bude bezpočet
vodních atrakcí a soutěží, ukázka práce
plavčíků, skoky do vody s profesionály, noční plavání a sledování filmové projekce na
velkoplošné obrazovce přímo z vodní hladiny. Lužánky již takové nezažijete.
Jako dárek od nás návštěvníci obdrží
vstupné zdarma.
Více o programu na stránkách:
www.bazenzaluzankami.cz.
Mgr. Michaela Radimská

■

