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Dějepis v muzeu

Foto: P. Žižlavský

První leto‰ní sportovní úspûchy Z· Komenského
Dne 30. září se v Bučovicích uskutečnil okrskový turnaj v minifotbalu. Ten naši hoši zvládli
na výbornou a postoupili do dalšího turnaje, který
se uskuteční ve Vyškově. Družstvo tvořili – Adam
Mrázek, Ondřej Filip, Adam Kučera, Daniel
Gerda, Tomáš Honek, Martin Novák, Tomáš
Kuda, Libor Ondra, Roman Jakš a Martin Lanžhotský.
Skvěle pro nás dopadl i Přespolní běh, který se
konal 9. října v okolí stadionu ve Vyškově. Zde se

sešly školy z celého okresu a naši reprezentanti
dosáhli krásných výsledků. V soutěži družstev vyhráli a do boje o přeborníka Jihomoravského kraje
postoupila družstva starších dívek i chlapců.
O tento krásný úspěch se zasloužili – Monika Vičarová (2. místo v jednotlivcích), Lucie Urbanová,
Michaela Cenková, Pavla Ludínová a Klára Štefanová, Tomáš Honek (2. místo), Jiří Nohel (3.
místo), Daniel Gerda, Onřej Filip a Filip Zvonek.
Mgr. Petr Žižlavský

Beseda s mistrem světa
Dne 26. září se žáci prvního stupně ZŠ Komenského v rámci „olympiády“ zúčastnili besedy
s panem Ivanem Křivánkem. Většina ho zná jako
„napoleonského vojáka“, který jezdí na dřevěném
kole. Ale pan Křivánek toho umí daleko víc. Žáci se
s údivem dověděli, že tento Slavkovák například
založil a sedmkrát vyhrál sportovní závod železný
muž. Dnes se ale věnuje převážně jízdě na dřevěném kole bez pedálů, jak on říká „kostitřasu“, které
měl samozřejmě s sebou. Děti upoutal fotografiemi

ze svých cest nejenom po Evropě, ale hlavně po Japonsku, kde na své dresině absolvoval cestu 450
km z Hirošimy do Nagasaki. Žáci v živé besedě pochopili, že jezdit na takovém kole není nic jednoduchého. Vždyť jen sezení na něm je obtížné, což si
také sami vyzkoušeli. Náš host trpělivě odpovídal
na dotazy žáků. Získal tak další mladé obdivovatele.
Pane Křivánku, děkujeme za netradiční besedu
a přejeme hodně sil do dalších kilometrů.
Hana Stárková

Zahrádkářská výstava
Podzimní čas je čas sklizně a hojnosti, kterou se
pěstitelé rádi pochlubí. Proto každý rok zahrádkáři
pořádají výstavu, na které jsou k vidění plody jejich práce, a to doslova a do písmene.
Letos jsme nevěděli, kam dřív pohlédnout; z výstavních stolů se na nás smálo nespočetné množství
druhů jablíček, prapodivné tvary dýní od nejmenších po obry, hrozny a i jiné zvláštní plody, jako například okurky hadovitých tvarů, různé oříšky
a mandle. Ke zpříjemnění prostředí přispěly i kateřinky – zástupci květeny – a několik pracovních
pomůcek z dřívějších dob, ozdobených okrasnými
aplikacemi.
Velmi žádanou součástí výstavy byla místnost

věnovaná včelařství. Dětem se nejvíce ze všeho
líbil úl s živými včelami a s královnou v modré čepičce. Velký úspěch měla také ochutnávka medu.
Ke zkrášlení prostor dostaly šanci i děti ze školy
Komenského. V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností vytvořily téměř vše, co se vyskytuje na zahradě v průběhu čtyř ročních období. Ta
symbolizovalo sedm stromů upevněných na nástěnkách a tvořilo pěkné pozadí pro stoly s úrodou.
Naše stromy se natolik líbily, že putovaly i na jiné
zahradnické výstavy v okolních obcích.
Za vynaloženou práci dostaly děti i odměnu.
Byla nečekaná, ale tím příjemnější – sladká jablíčka. Tak dobrou chuť!
Jana Formánková

Děvčata z Glitter Stars opět v akci
15. října navázala děvčata skupiny Glitter Stars
ze ZŠ Komenského nám. na své působení v brněnské hale Rosnička při povzbuzování českých
mistryň a loňských finalistek Evropské ligy v basketbalu. Nečekanou prohrou
s italským týmem Umana Reyer
Benátky 68:77 vstoupily basketbalistky Gambrinusu Sika Brno
do nového ročníku Evropské
ligy. Věřme, že tato prohra je
první a poslední a že k zlepšení
výkonů přispějí i slavkovská

děvčata, která se snaží svým vystupováním během
zápasů zlepšit atmosféru v hale.
Termíny nejbližších vystoupení skupiny Glitter
Stars: 26. 11. GambrinuSika Brno–ESB Lille Villeneuve; 10. 12. GambrinuSika
Brno–TTT Riga; 17. 12. GambrinuSika Brno–Euroleasing Šoproň.
Začátky zápasů vždy v 17.55
hod. Sledujte naše děvčata na ČT4
SPORT nebo na internetových
stránkách www.bkzabiny.cz.
Mgr. R. Macharová

Stalo se již mnohaletou podzimní tradicí, že žáci
naší školy stráví několik hodin dějepisu místo ve
školních lavicích v prostorách slavkovského zámku.
Pro každý ročník je vybráno zajímavé téma v souladu
s učivem, které žákům rozšíří a zpestří vědomosti.
Žáci sedmých tříd mají svůj „dějepis v muzeu“ už
za sebou. Téma bylo nanejvýš přitažlivé – Slavkov
ve středověku. Chlapci a děvčata se dozvěděli, jak
byl Slavkov veliký, kudy vedly městské hradby a kde
stávaly čtyři městské brány – vstup do města. Prohlédli si městský znak a seznámili se s městskými
právy Slavkova. Nejvíce je zaujalo právo várečné
(tedy právo vařit pivo) a právo hrdelní, tj. možnost
trestat hrdelní zločiny. Proto musela stát v blízkosti
města šibenice (stála směrem na Křenovice).
Velký údiv vyvolala rovněž informace o tom, že
se přímo ve městě a v nejbližším okolí nacházely
rozlehlé bažiny a že jednu čtvrtinu středověkého
města zaujímala židovská čtvrť s vlastní školou,
synagogou a radnicí.
Cestou do školy jsme si ještě prohlédli okénka
střílen – dříve v prvním patře obranné věže, dnes
v zámeckém příkopu: důkaz o tom, jak se terén našeho města v průběhu staletí velmi změnil.
Závěrem děkuji paní PhDr. V. Zichové a pracovníkům Historického muzea za trpělivý přístup
k našim žákům a za poutavé vyprávění.
PhDr. Hana Sokoltová

Olympijské hry na KomeÀáku
3. října se na naší škole, podobně jako v Pekingu, konaly olympijské hry. V individuálních
i kolektivních sportech mezi sebou soutěžili jednotlivci i celé třídy. Každá třída mohla do klání vyslat své nejlepší sportovce, kteří podle umístění
„přinesli“ body do závěrečného hodnocení „národů“, tedy tříd. Soutěžilo se v atletice (skok do
výšky), sportovní gymnastice (kladina, hrazda),
florbalu a silovém trojboji. Na prvním místě v hodnocení tříd se umístila 7.B, za ní 8.B a bronzovou
medaili získala 7.A. Na naší olympiádě – podobně
jako v Pekingu – se v mnohých disciplínách dosahovaly a lámaly osobní rekordy zúčastněných
sportovců. Všem olympionikům gratulujeme ve
smyslu coubertinovského hesla – není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Mgr. Martin Bauer

Akce BALDOVEC
Úterní vyučování 21.
října pro žáky 6. ročníku
proběhlo netradičně. Šesťáci vyrazili na celodenní
výlet. Jeho cílem bylo
stmelení nových třídních
kolektivů a vzájemné poznávání. Akce proběhla
v pěkném rekreačním středisku na Baldovci. Areál byl velmi pěkný a k tomu
nám i podzimní sluníčko ukázalo ještě svoji vlídnou tvář. To vše pak korunoval vlastní program.
Žáci byli rozděleni do tří skupin, z nichž každá
nabízela jinou činnost. O jakou náplň se jednalo?
První část tvořily společensko seznamovací hry.
Jejich podstatou je rozvoj komunikace. Ve druhém
bloku následovala lukostřelba. Ta vyžadovala šikovnost a přesnost při střelbě na terč. Třešničkou
na dortu pak byla třetí aktivita – lanové centrum
a horolezecká věž. Kluci a holky si vyzkoušeli
svoji odvahu, sílu, ale i chladnou hlavu a pevné
nervy. Byli stateční, snaživí, obětaví, vlídní, kamarádští. Jejich výkony v přímé akci na Baldovci
si zaslouží opravdu hodně chvály a uznání!
Hana Červinková

