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Popis vybraných akcí:
MIKULÁŠ NA NAŠÍ ŠKOLE
Dne 4. prosince 2009 navštívil naši školu Mikuláš s anděly a čerty. Po osmé hodině se ve
škole ozvalo nejen rachocení řetězů a dupání čertů, ale také rozvážné kroky Mikuláše a
drobné krůčky andělů. Skončilo velké napětí a všechny děti čekaly, kdy do jejich třídy vstoupí
Mikuláš provázený tak trochu obávanými čerty a krásnými anděly s košíky plnými cukrovinek.
Především malé děti v první a druhé třídě měly v očích nejen strach, ale bylo zde i tajemné
očekávání s velkým napětím. Čerti se svými řetězy trošku děsili nejen naše malé prvňáčky. I
žáci vyšších tříd se občas zatřásli strachem. Mikuláš se svojí družinou navštívil i naši
mateřskou školu, kde byly děti ještě napjatější a nedočkavější. Mikuláš, andělé a neposední
čertíci si od nich vyslechli nejednu básničku a písničku. Celá škola žila mikulášskou nadílkou a
jistě se již všichni těší na příští rok.
BAREVNÝ DEN
V pátek 26. února hýřila Základní škola Jihomoravské náměstí 2 nejrůznějšími barvami. Pod
vedením školního parlamentu se totiž uskutečnil Barevný den. Na chodbách školy jsme mohli
spatřit červeně, žlutě, modře nebo bíle oděné žáky. A pozadu nezůstali ani učitelé. Barevná
byla rovněž hudba, která našim žákům zpříjemnila velkou přestávku. K oživení školního dne
pomohlo také vyhlášení soutěže. Její podstatou bylo mít na sobě co nejvíce kusů oblečení
v barvě, kterou si každá třída zvolila. Do soutěže byli zapojeni i pedagogové. Během celého
dopoledne tak panovala ve škole veselá nálada.Vše vyvrcholilo třetí vyučovací hodinou, kdy
se ve velké tělocvičně konalo vyhlášení soutěže. Na prvním stupni zvítězili modří žáci ze 3.A,
po nich následovala černá 5.A a třetí příčku obsadili zelení vodníčci ze 4.B. Na druhém stupni
se vítězem stali červení čertíci ze 7.A, modří žáci z 9.A získali druhou příčku a za nimi se
umístili chlapci a dívky v černém z 8.A. Žáci z jednoltlivých tříd všem ukázali, že umí držet za
jeden provaz, dokáží se dohodnout a pomáhat si. Podařilo se nám stmelit nejen kolektiv tříd,
ale i celé školy. Na závěr jsme barevného oblečení využili k sestavení obrovské vlajky
s olympijskými kruhy. Úspěšnost celého dne byla patrná z usměvavých tváří našich žáků i
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učitelů, proto plánujeme v příštím roce obarvit přímo celý týden.Děkujeme všem
zúčastněným, ale především členům školního parlamentu, kteří pomáhali s přípravou a
realizací této akce.
DEN NARUBY
Před velikonočními prázdninami uspořádal žákovský parlament pro své spolužáky a učitele
druhého stupně Den naruby. Tento den spočíval v tom, že si žáci vyměnili role se svými
vyučujícími a nejen jimi, mohli si vyzkoušet, jak se sedí v ředitelském křesle, jaká je náplň
práce zástupkyň nebo dokonce správních zaměstnanců, uklízeček a školníků. Učitelé se vrátili
do svých mladých let a zasedli zpět do školních lavic. Atmosféra byla velmi příjemná a
dokonale nás naladila na nadcházející volno.
PÍŠŤALKY POMÁHAJÍ
Členové školního parlamentu na ZŠ Jihomoravské náměstí 2 se na konci ledna zapojili do
projektu občanského sdružení Píšťalka, jehož cílem bylo získat finanční prostředky pro děti a
mladé lidi s tzv. získaným handicapem. Žáci naší školy nabízeli dřevěné píšťalky v hodnotě 25
Kč a podařilo se jim prodat na padesát kusů. Výtěžek z jejich prodeje pomůže především
těm, kteří se zranili při autonehodě či sportu a nedostává se jim kvalitních rehabilitačních a
protetických pomůcek. Peníze jsou určeny jednotlivcům, ale také pracovištím v Kladrubech a
Hrabyni. Děkujeme našim prodávajícím, ale zvláště všem, kteří si píšťalky koupili a přispěli
tak na dobrou věc.
DEN ZEMĚ
Ve čtvrtek 22.4. se druhý stupeň naší školy vydal v rámci projektu „Zelený ostrov“ na
putování po sopečném ostrově Krakatoa. Pro žáky bylo připraveno devět stanovišť s různou
tematikou a zajímavými aktivitami, zasadili si semínko slunečnice, dovídali se zajímavosti o
pavoucích, pozorovali v chemické laboratoři výbuch sopky, malovali na kameny, na internetu
vyhledávali informace o nemocech námořníků apod. Cílem tohoto dne bylo, aby si děti
prožily příběh ostrova od zničujícího výbuch, přes první projevy života, až po příchod člověka.
Celá akce vyvrcholila tvorbou třídních nástěnek z materiálů, které žáci získali v průběhu
tohoto jednodenního projektu.
REFLEXNÍ PÁSKY POMÁHAJÍ A CHRÁNÍ
Členové školního parlamentu ZŠ Jihomoravské náměstí 2 se během března zapojili do
projektu občanského sdružení Život dětem. Tato organizace pomáhá pediatrickým
oddělením nemocnic a dalším zařízením, které se starají o nemocné děti. Žáci naší školy
nabízeli mezi dětmi a pedagogickým sborem reflexní pásky v hodnotě 30 Kč, o které byl
překvapivě velký zájem. A to především díky jejich poutavému vzhledu a ochranné funkci
v silničním provozu. Členům školního parlamentu se podařilo prodat všech sto kusů, které
občanské sdružení Život dětem do školy zaslalo.Děkujeme našim prodávajícím, ale zvláště
všem, kteří si pásky koupili a přispěli tak na dobrou věc.
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ADOPCE NA DÁLKU
ZŠ Jihomoravské nám., stejně jako v předešlých letech, i letos přispělo na vzdělávání Depiky a
Joela z Indie finančním obnosem ve výši 9800,-. Prostředky na tuto akci získával žákovský
parlament různými způsoby. Nejprve naši deváťáci pekli a prodávali palačinky svým
spolužákům a zaměstnancům školy a poté celá škola sbírala starý papír. Díky těmto aktivitám
se nám i v tomto roce podařilo shromáždit nemalý finanční obnos a přispět na dobrou věc až
do daleké Indie. Děkujeme všem za podporu.
DEN BEZ ÚRAZŮ
Naše škola se letos opět zapojila do kampaně Projektu Brno - Zdravé město Brněnské dny
bez úrazu. V rámci kampaně se u nás uskutečnil preventivní program CVČ Fantázie a program
Pásovec, můj mazlíček a já, jehož cílem byla prevence úrazů způsobených domácími zvířaty.
Tento program nám zajistila zkušená chovatelka a kynoložka Monika Pelíšková se svým
dalmatinem Ričim. Program Pásovec byl zaměřený na nezbytnost používání dětských
autosedaček.
Zhodnocení práce žákovského parlamentu:
Žákovský parlament se scházel pravidelně během celého školního roku pod vedením Mgr.
Dagmar Kolářové a Mgr. Vilmy Skřivánkové. Jeho členové byli motivováni a vedeni k
samostatné práci, tak aby byli schopni podílet se na organizaci akcí pro naši školu. Za jednu z
nejúspěšnějších akcí považujeme Adopci na dálku, kdy žáci svou pílí přispěli nemalou částkou
na vzdělávání dětí z Indie.
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