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ZÁŘÍ 2011                                                                   1. ČÍSLO 

HORŇÁČEK 
časopis dětí z Velké nad Veličkou, Javorníka a Nové 

Lhoty aneb chodíme do stejné školy 

 

S Horňáčkem si užíváš, novinky se dovídáš 
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Novinky ve škole 

TŘÍDY 

V letošním roce chodí do naší školy 281 žáků, učí se ve 14ti třídách. 

Starají se o ně tito třídní učitelé: 

Helena Patinková                     1. A 

Růžena Šáchová              1. B 

Denisa Oswaldová              2. A 

Marie Vrablcová              3. A 

Irena Mikesková              4. A 

Jarmila Kučerová              5. A 

Jana Sobková                           6. A 

Jarmila Pšurná               6. B 

Irena Sedlářová               7. A 

Radovan Lano      7. B 

Alena Brablcová                    8. A 

Dušan Šácha                8. B 

Marie Vrablcová                        9. A 

Eva Hricová                9. B 

Školní družina má dvě oddělení, která vedou vychovatelky Eva 

Procházková a Jana Galečková, vedoucí školního klubu. 
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NABÍDKA KROUŽKŮ ŠKOLNÍHO KLUBU  

V letošním roce si děti mohou vybrat z pestré palety kroužků, 

které začínají pracovat v průběhu měsíce září. Přihlašovat se 

mohou přímo u vedoucích kroužků: 

 

název kroužku určeno pro: vedoucí 

výtvarný 1.stupeň Galečková J. 

společenské tance 9.ročník Vrablcová M. I, 

florbal - chlapci 1.stupeň Vrablcová M. I, 

vyšívání 1.,2.stupeň Sečkařová D. 

rope skippin - 
švihadla 

2.stupeň Pšurná J., Sedlářová 
I. 

dramatický 1.,2.stupeň Mikesková I. 

kytara 1.,2.stupeň Kučerová J. 

volejbal 1.,2.stupeň Kučerová J. 

nohejbal 2.stupeň Lano R. 

aerobik 1.,2.stupeň Hlahůlková Š. 

aerobik 4., 5. třída Štefánková 

florbal - dívky 2.stupeň Šimoníková K. 

gymnastika 3.-5.třída Pšurná J.  

informatika 2.stupeň Brblcová A. 

informatika 2.stupeň Vrablcová M. II., 

ruční práce 2.stupeň Brblcová A. 

logopedický 1.stupeň Patinková H. 

dyslektický 1.stupeň Šáchová 

zdravotní 1.stupeň Šáchová 

atletika 1.stupeň Spazier R. 

atletika 2.stupeň Frýdecký 

keramický 1.stupeň Pawlusová 

letecké modelářství 1.,2.stupeň Koryčanský K. 
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Anketa 

Školní klub nabízí pestrou paletu kroužků. Z nabídky si: 

 

Vyberu     114 žáků 

Nevyberu      31 žáků 

Nechci žádný kroužek            50 žáků  

Postrádám kroužek    41 žáků 

 

Postrádám kroužek - nejvíce hlasů se sešlo pro kroužek boxu-9 

dětí, florbalu chlapci 2. stupeň 9 dětí, basketbalu 6 dětí, 

modelářský 5 dětí. 

Jeden až dvě děti měly zájem o kroužek latinsko- amerických 

tanců, keramiky pro 2. stupeň, matematický, chovatelský, 

zemědělský, meteorologii, dílny, fotbal a taneční. 

Svůj názor v anketě vyjádřilo 236 dětí. 
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Dnes vám představujeme třídu… 

5. A 

V této třídě se děti znají většinou od 1. třídy. Chodí sem 9 kluků, 

kterým ostatní mohou závidět 19 děvčat. Někteří jsou hudebně 

nadaní. Hrají na flétny, kytary, klavír apod., 28 žáků si vybíjí svou 

hyperaktivitu na fotbalu, házené, aerobiku a gymnastice. Ač jsou 

teprve v 5. třídě, má celkem 10 žáků medaili, a ne jenom jednu - 

mini-žačky z házené, děvčata z aerobiku sklidila vloni mnoho 

úspěchů po celé ČR. Určitě stojí za zmínku i to, že holky 

reprezentovaly spolu s letošními šesťačkami naši školu ve vybíjené 

a probojovaly se až do celorepublikového kola. 

Holky, jste šikulky ! 

(zapsaly Jiřina Světlíková a Karolína Novotná) 
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8. B 

     Současná třída s 16-ti hodnými žáky se poprvé poznala před 

třemi lety. 10 kluků většinou popichuje šestice dívek. Třída je smíšená, 

polovina je z Velké, několik žáků z Javorníka a jeden chlapec dojíždí 

z Nové Lhoty. Petruchovým mlýnům vládne– Martin Petrucha. Ačkoli je 

to k neuvěření, tak jsme se ještě vzájemně nezničili. Kočkování mezi 

holkami a kluky je na denním pořádku, jen jednou to odnesly naše 

dveře. Všestranné jsou i naše zájmy. Sportovně založení se vyžívají ve 

fotbalu, florbalu, SDH (Sbor dobrovolných hasičů), atletice, nohejbale a 

házené. Hudebně nadaní navštěvují Veličánek a ZUŠ. Naším velkým 

třídním mozkem je David Voráč.      Protože jsme všestranně nadaní, 

věříme, že na nás velké úspěchy teprve čekají.   

(Za pomoci celé třídy zapsala Karolína Novotná) 
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8. A 

V 1. třídě jsme nastoupili do letadla našeho dětství a proletěli 

prvním stupněm. Na druhém stupni jsme se rozdělili do dvou různých 

letadel A a B, do každého přistoupilo několik dalších žáků. K nám do A 

se přidali čtyři lidi z Nové Lhoty. Nejdříve jsme je brali jako vetřelce, ale 

pak jsme zjistili, že jsou fajn a vzali je mezi sebe. V sedmé třídě jsme se 

nejspíš jednomu spolužákovi omrzeli a on se rozhodl vyskočit z našeho 

letadla na jiný 

spoj. 

Zachytila ho letošní 7. B a on tam zůstal.  Teď jsme v osmé třídě a je nás 

dohromady 17 - 8 holek a 9 kluků. Hoši jsou spíš sportovně založeni, 

hrají fotbal, nohejbal, baví je motorky a počítače. Ale ani holky 

nezůstávají s pohybem pozadu, hrají házenou, florbal a od letošního 

roku i fotbal (možná…). Máme mezi sebou i klavíristky, některé holky se 

věnují i malování a fotografování. Jsme temperamentní třída a vcelku 

dobrý kolektiv. Vzájemně se doplňujeme a táhneme za jeden provaz. 

Něco jako mušketýři: „Všichni za jednoho a jeden za všechny.“ 

(za pomoci celé třídy zapsaly Daniela Procházková, Tereza 

Spazierová a Barbora Plešová) 
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Fotoreportáž z akce 

VÝŠLAP BÝVALÉ 7. A NA KONCI ROKU 

 
Posilnění před cestou…(Naše hodná paní učitelka nás pozvala                  

do pekárny na zmrzlinu…) 

 

Filip Kuric vede naši partu přes hory a doly ke kuželovskému 

mlýnu  
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S velkou odvahou jsme se rozhodli vyfotografovat na uhnívajícím 

posedu. (Velmi nebezpečné )  

 

Se zaujetím jsme poslouchali historii mlýnu v Kuželově 
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Hlad! Hlad! Na místě jsme se rozhodli rozdělat oheň a opéct 

špekáčky 

 

Společné foto na závěr teď už 8. A 
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Co se děje ve třídách 
 

     Po krásných, ale krátkých prázdninách jsme se sešli opět ve 

školních lavicích, většina tříd, až na drobné výjimky, ve starém 

složení. Nově začali žáčci prvňáci, kteří pracují ve dvou třídách A a 

B, k větším změnám došlo i v šestých třídách. A teď už letem 

světem co stihli ve třídách kromě běžné výuky: 

     Sportováním začali na prvním stupni. Po usilovném tréningu se 

předvedli ve školním kole PŘESPOLNÍHO BĚHU. Do Hodonína 

postoupilo 10 nejrychlejších běžců.  

 

 

     Svoji zdatnost ovládat jízdní kolo si  třeťáci a čtvrťáci předvedli 

na dopravním hřišti. Jízdu doprovázela přednáška Policie Hodonín 

spojena s kontrolou jízdního vybavení a dodržováním bezpečnost- 

ních předpisů při jízdě na bicyklu.  
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     Na druhém stupni začali sedmáci a osmáci dějepisnými exkur - 

zemi. Hezký den využili sedmáci k návštěvě archeoskanzenu 

v Modré, kde probíhal týden ukázek praktického života ve 

středověké osadě. Zábavné ukázky každodenního života našich 

předků ukončil náhlý déšť, který zahnal badatele do autobusu. 

 

 

 

     Osmáci poznávali baroko. Začali parkem v Buchlovicích, odkud 

je pozvala průvodkyně do jednoho z nejtypičtějších barokních 

zámečků ve střední Evropě. Odtud vedlo putování do Uherského 

Brodu za Janem Amosem Komenským. Znalosti a zajímavosti jim 

určitě budou k dobru a všichni je zúročí při svém dalším studiu.  
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     Koncem měsíce závodili i šesťáci a sedmáci v PŘESPOLNÍM 

BĚHU. Vítězných deset dětí rovněž postoupilo do okresního kola 

v Hodoníně, které se konalo 29. září.  

 

 

     Konec září patřil i zajímavé besedě s panem Zimovčákem – Na 

kole dětem. Část z vybraného vstupného poputuje 

handicapova- ným dětem. Ve dvojím vystoupení pro první i druhý 

stupeň mohly děti kouskem oka nahlédnout do světa tohoto dnes 

už neobvyklého dopravního prostředku - vysokého kola. Zaujal i 

naše reportérky, které požádaly pana Zimovčáka o rozhovor: 

Jezdil jste rád jako malý na kole? ... Ano, na kole jsem 

začal jezdit, jen co jsem dosáhl na šlapátka, což bylo asi mezi 4-5 
rokem, později jsem se věnoval cyklistice a atletice, ale nakonec 
kolo zvítězilo. 
 

A co vás přivedlo  k tomu jezdit na velkém kole ?.... 
To bylo na závodě míru roku 1972, když jsem viděl dojíždět ty 
borce na vysokých historických kolech před závodníky, tam jsem 
se s tím poprvé setkal. Nějak se mi to zalíbilo a chtěl jsem se to 
naučit. 
  

Liší se nějak ta jízda ?.... Ano, je to těžší, ale má to i pár 

výhod: nedá se píchnout, není tam řetěz a je z něj vidět daleko. 
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Jinak ta dynamika a ergometrie je jiná než na normálním kole. 
Hůře se to ovládá, nemůžete bezpečně zastavit, celkově to je 
komplikovanější. 
 

Dá se jezdit jenom přes léto nebo i v zimě ?..... V zimě 

pokud není sníh a led. Když je sníh, kolo neprojede. 
 

No a jezdi se lepší v terénu nebo v rovině?....Lepší 

samozřejmě v rovinách, ale ty etapy vedou samozřejmě i v 
kopcích. 
 

Dočetla jsem se, že jste jel v roce 2005 Tour de 
France, jak se vám tam líbilo?.......Tak  to je největší 

závod, tam je tolik lidí, samozřejmě je to výjimečná událost, takže 
se mi tam líbilo . 
 

Seznámil jste se tam s nějakými slavnými cykli- 
sty?....... Ano, seznámil jsem se se spoustou známých  cyklistů, 

mezi nimi byl i Amstrong. 
 

Budete mít tento rok ještě nějaký projekt?....... Tento 

rok už skončila sezona, to byl ten projekt Na kole dětem, více se 
podívejte na stránky www.higbic.cz, tam se dovíte daleko víc věcí.   
 
 

Děkuji vám za rozhovor. 
 

(Pro školní časopis Jiřina Světlíková a Karolína Novotná) 
 
 
 

☼  ☼   ☼  ☼   ☼  ☼  ☼  ☼  ☼  ☼ 

http://www.higbic.cz/
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Na pódiu s dobrovolníky 

   

   
   

   

   
Naše reportérky v akci 
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Sport ve škole 

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM 

 

Rok byl bohatý na sportovní činnost a zde předkládáme jen ty 

nejvýše dosažené úspěchy: 

Vybíjená      

 1. místo okres  1.  místo kraj   13.  místo 

ČR 

 

Florbal velký        

Kategorie III. D    1. místo okres       2. místo kraj 

 

Pohár rozhlasu - okres 

Kategorie III. Dívky     9. místo       kategorie III. hoši       8. místo 

Kategorie IV. Dívky     7. místo       kategorie IV. hoši        1. místo 

Pohár rozhlasu – kraj   

  Kategorie IV. hoši      3. místo  
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Okresní přebor – přespolní běh   

Kategorie III.(ml.žákyně) 6. místo 

Okresní přebor – nohejbal   

  Kategorie III.(ml.žáci) 2. místo, kategorie IV.  4. místo 

 

V hodnocení škol okresu celkové 4. místo 

Další soutěže : 

Velická laťka – 1.místo družstvo A    2.místo družstvo B                    

Školní přebory :  Stolní tenis 

                            Malý florbal – dlouhodobý turnaj 
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Na co se budeme těšit 

 Maňáskové divadlo pro první, druhou a třetí třídu   ……super!!! 

 

 Začíná plavání pro třeťáky a čtvrťáky………….super!!! 

 

 Zátopkova pětka pro čtvrťáky a páťáky…vyhrajeme!!! 

 

 Maraton pro druhý stupeň…… máknem a vyhrajem!!! 

 

 Veletrh vzdělávání Hodonín pro deváťáky………už přituhuje!!! 

 

 Carmen-balet v Janáčkově divadle Brno pro milovníky kultury  

 

 Reprezentace školy v Polsku 

 

 V průběhu měsíce října nezapomeneme na své přátele-knihy. 

Všechny třídy navštíví knihovnu a pobesedují v rámci týdne 

knihoven na předem domluvená aktuální témata. 

V pátek se zkrátila půjčovní doba do 17.30 hod. 
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☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

 

 

Předkládáme první číslo našeho školního časopisu. Budeme 

rádi, když vyjádříte své názory a postřehy, které povedou ke 

zkvalitnění časopisu. Obracejte se na členky redakční rady: 

 

 

Mgr. Alena Brablcová 

Tereza Spazierová 

Jiřina Světlíková 

Daniela Procházková 

Karolína Novotná 

Barbora Plešová 

 

 

Máte-li zájem rozšířit řady našich novinářů, budete 

vítáni. 


