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Podomský
školopis

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
z loňské osmé třídy se několik žaček s vervou pustilo
do tvorby školního časopisu a aktuálně se jim podařilo
vyprodukovat už druhé číslo školního časopisu.
Jmenovitě bych tímto chtěla poděkovat Lindě G., Katce
S., Zuzce F., Majdě T., Katce K. a Lindě M. za jejich snahu
a čas věnovaný tomuto časopisu.
Přeji vám příjemně strávený čas u čtení Podomského
školopisu.
Mgr. Monika Knechtová

DÁRCOVSKÁ VÝZVA
Z důvodu blížících se vánočních svátků jsme se my, jakožto žáci 9. třídy ZŠ a MŠ
Podomí, rozhodli jako náhradu za každoroční charitativní "Bleší trh" uspořádat
sbírku tímto způsobem.
Vybrali jsme si dva projekty, které jsou našim srdcím nejbližší. Budeme velice rádi,
pokud nás v naší snaze podpoříte prostřednictvím níže uvedených dárcovských
výzev.
1. Ahoz Na Kopečku z. s. (https://www.ahoznakopecku.cz/) je spolek, který
nabízí bezpečný domov pro zvířata, která byla zachráněna z nevyhovujících
životních podmínek, byla zanedbávaná nebo dokonce týraná. Tuto sbírku
jsme uspořádali, abychom těmto zvířatům pomohli najít nový milující domov,
kde dožijí svůj život šťastní a spokojení, opečovávaní a s plnými bříšky. Odkaz
zde: https://www.darujme.cz/vyzva/1202733
2. Piafa Vyškov, z. ú. (http://piafa.cz/) je spolek, který nabízí sociální služby
a zejména rehabilitace a terapie dětem ve věku od miminek do patnácti let.
Tuto sbírku jsme uspořádali, abychom pomohli nám blízkému spolku dále
provozovat jejich aktivity, neboť celé budoucí fungování spolku Piafa je
aktuálně ohroženo následky pandemické situace.
Odkaz zde:

https://www.darujme.cz/vyzva/1202735?_fid=rlic
Budeme moc rádi, když se rozhodnete alespoň malou částkou přispět do jedné
z vybraných sbírek. Velice rádi bychom Vám za Váš dar také poděkovali zasláním
drobné pozornosti ručně vytvořené žáky deváté třídy, více podrobných informací
získáte v popisu jednotlivých dárcovských výzev.
a

JedoBot 2021
Jako každým rokem SPŠ Jedovnice pořádá v místní sportovní hale
robotickou soutěž, tak i tenhle rok proběhla 23. září. V ní se zúčastnila
jednotlivá družstva z různých škol. Soutěží žáci jak ze středních škol, tak
i ze základních. Každé družstvo má své roboty, vyrobené nejčastěji
z Lega, s kterými závodí. Soutěž
probíhá v různých disciplínách –
např. v sumu, v sledování čáry
s procesorem apod. Kvůli tomu, že
jsme na soutěži nebyli od začátku
a přijeli jsme až v odpoledních hodinách, tak přesně nevíme, jak
jednotlivé disciplíny probíhaly.
Bylo zajímavé se dívat, jak převážně chlapci programují roboty přes
počítače, aby jezdili po vyznačené dráze. Měli jsme příležitost
se do jednoho počítače podívat, jak se robot ovládá. Také jsme si byli projít část školy, kterou studenti
navštěvují.
Zuzana Fialová a Linda Gottwaldová

Exkurze - SPŠ Jedovnice
Dne 12. 10. 2021 žáci 9. ročníku navštívili v rámci Světa práce a
Kariérního poradenství SPŠ Jedovnice. Naši žáci ve SPŠ
absolvovali dvouhodinový program, během kterého měli
možnost se velmi detailně seznámit s chodem střední školy.
Žáci nahlédli do probíhající výuky oborů Strojírenství a
Informačních technologií. Také měli možnost účastnit se výuky
práce na soustruhu a byla jim detailně předvedena činnost CNC
strojů a jejich možností. Odnesli si také drobné výrobky
vyrobené právě na CNC strojích.
Následně se na druhou hodinu exkurze přemístili do učebny
robotiky, kde si pod vedením Ing. Vybíhala každý žák vyzkoušel
programování robota s názvem Ozobot. Následně si žáci mohli pohrát s naprogramovanými roboty z Lego
Technic a prohlédnout si výstavu výrobků z 3D tiskárny.
Ráda bych závěrem poděkovala vedení SPŠ Jedovnice a panu Ing. Vybíhalovi, že nám umožnili takto detailní
náhled do chodu jejich střední školy. Doufám, že tato návštěva některým žákům 9. třídy pomohla
v rozhodování, kam chtějí jít na střední školu.
Mgr. Monika Knechtová

BONUSOVÉ VIDEO Z EXKURZE
Katka Svobodová z deváté třídy natočila z průběhu exkurze
video, které můžete shlédnout na odkazu zde:

https://www.youtube.com/watch?v=f9MZe9k9yI

Modernizace školy aneb rekonstruujeme a opravujeme
Ve školním roce 2020/2021 proběhla
ve spolupráci s obcí Podomí kompletní
rekonstrukce školních dílen, které
slouží jako učebna pro výuku
polytechnických výukových předmětů.
Učebna má nové rozvody elektřiny,
vody a topení, byla provedena
opatření proti vlhkosti, učebna je
vybavena novými pracovními stoly,

nářadím, hrnčířskými
kruhy, keramickou
pecí. Dále v rámci
stejného
projektu
došlo k rekonstrukci
podlahy v odborné
učebně
fyziky
a chemie, kde byl
instalován nový demonstrační stůl, velkoplošný LCD panel, učebna
byly vybavena sadou elektronických měřících přístrojů pro výuku
fyziky a chemie.
Výňatek z Výroční zprávy za školní rok 2020/2021

ŠKOLNÍ PARLAMENT
Dne 29. 11. 2021 bychom za příznivých podmínek epidemiologické situace rády
za žáky 9. třídy pozvaly zástupce z dalších tříd na školní parlament. Prosíme
tímto, aby si každá třída od pátého do devátého ročníku zvolila dva zástupce,
kteří ji budou reprezentovat. Zároveň vás prosíme, abyste si v těchto třídách
položili následující otázky:
1. Co vám ve škole chybí?
2. Co byste ve škole vylepšili? Upravili? Opravili?
3. Co ve škole naopak hodnotíte kladně?
4. Další vlastní návrhy, pochvaly, připomínky, aj.
Nad vašimi odpověďmi se sejdeme a společně s vedením školy budeme hledat
cesty k řešení všech připomínek.

Nadaní žáci naší školy
Redaktorky Podomského školopisu se rozhodly si vyzkoušet své první rozhovory. Napoprvé oslovili své
spolužáky, o kterých ví, že se ve volném čase věnují nějaké zajímavé aktivitě. Díky tomu si nyní můžete
přečíst medailonky čtyř žáků z deváté třídy. Doufáme, že se nám pro příští číslo podaří oslovit více žáků
z celé naší školy, neboť se zde spousta z nich věnuje zajímavým sportům a volnočasovým aktivitám a jsou
v nich skutečně dobří.

Medailonek o Magdaleně Trdé
Co je tvým talentem?
Mým talentem je moderní gymnastika.
Jak ses ke gymnastice dostala?
Odmalička jsem chtěla tancovat, proto mě moje mamka přihlásila do
gymnastiky.
Jak dlouho tuto aktivitu děláš?
Začala jsem ve třech letech, dělám ji osmým rokem, ale tři roky jsem měla
pauzu.
Co tě v brzké době čeká, co plánuješ?
17. listopadu odjíždím na mistrovství
světa v Helsinkách ve Finsku, v estetické
skupinové gymnastice. První den nás
čeká závod, díky němu můžeme
postoupit do finále, které se koná druhý
den. Zbývající dva dny závodí kategorie
seniorek (18+), kterým budeme fandit.
Jak plánuješ se svým talentem naložit do
budoucna?
Po MS plánuji skončit s tímto sportem
kvůli škole. Tento sport je časově velmi
náročný, protože máme tréninky každý
den a o víkendech máme závody.

Medailonek o Marii Grmelové
Co je tvým talentem?
Mým talentem je malování
abstraktního umění a postav lidí.
Jak ses k malování dostala?
K malování jsem se dostala díky
mamce, která také maluje
a od mala mě k tomu vedla, ale nejvíc jsem začala kreslit
v distanční výuce.
Co tě v brzké době čeká, co plánuješ?
V blízké době mě čekají přijímačky a návrhy šperků, chci
se tomu nadále věnovat.
Jak plánuješ se svým talentem naložit do budoucna?
Do budoucna se hlásím na střední uměleckou školu a poté
bych chtěla kreslit komiksy a ilustrace do knížek nebo
pracovat jako šperkařka nebo zlatník.

Medailonek o Kateřině Koutné
Co je tvým talentem?
Mým talentem je volejbal.
Jak ses k volejbalu dostala?
Volejbal jsem začala hrát ve školním kroužku.
Poté jsem hrála v tělocvičně s dospělými,
a protože mě to naplňovalo, přihlásila jsem
se do Volejbalu Vyškov.
Jak dlouho tuto aktivitu děláš?
Tuto aktivitu dělám již 2 roky.
Co tě v brzké době čeká, co plánuješ?
Téměř každou neděli nás čekají zápasy v soutěži Juniorky kraj.
Jak plánuješ se svým talentem naložit do budoucna?
Volejbalu se chci věnovat ještě dlouhou dobu a kdybych už nehrála závodně, tak budu chodit
na volejbal např. do Podomí.

Medailonek o Gabrielu Holém
Co je tvým talentem?
Především sporty, hlavně fotbal.
Jak ses k téhle činnosti dostal?
Začalo to tím, že jsem nastoupil na Základní
školu do Jedovnic a jelikož je tam fotbalový
klub, tak jsem tam začal chodit.
Jak dlouho tuto aktivitu děláš?
Fotbal hraji už 9. rokem a neplánuji s tím
přestat.
Co tě v brzké době čeká, co plánuješ? V nejbližší době mě čeká
několik halových turnajů.
Jak plánuješ se svým talentem naložit do budoucna?
Chtěl bych studovat v Brně na Sportovním gymnáziu se zaměřením na fotbal.

MALÍŘSKÁ VÝZVA pro 1. stupeň
Rády bychom oslovily zejména žáky našeho prvního stupně v naší malířské výzvě.
Náš časopis dosud nemá žádného vlastního maskota a my bychom to rády napravily. Nejsme
ale dobré malířky, proto s tím potřebujeme pomoci.

Maskotem časopisu může být téměř cokoliv – zvíře, postavička, věc, existující i vymyšlené,
fantazii meze neklademe.

Svoje výtvory, prosím, odevzdejte svým třídním učitelům nebo paní učitelce Knechtové
ve sborovně školy do 20. 12. 2021. Poté ze všech maskotů vybereme tři nejzdařilejší, které
uvedeme v dalším čísle časopisu a jejich autoři budou odměněni drobnou sladkostí.

Pokud by se chtělo do této výzvy zapojit dítě, které nechodí do naší základní nebo mateřské
školy, prosíme, jeho výtvor vyfoťte a pošlete na e-mail podomskyskolopis@zspodomi.cz taktéž
do data 20. 12. 2021.
Za vaši účast vám předem děkujeme

SOUTĚŽNÍ KVÍZ
Chceš s námi soutěžit? Zkus odpovědět na následující
otázky
a odpovědi se svým jménem a datem vyplnění vhoď
do označené krabice umístěné na klavíru ve vestibulu
školy.
Tři první žáci se všemi správnými odpověďmi budou po
uzavření soutěže dne 20. 12. 2021 odměněni drobnou
sladkostí.
Pokud nejsi žákem školy a chceš také soutěžit, pošli
svoje odpovědi se svým celým jménem na email
podomskyskolopis@zspodomi.cz

1. Kolik zemí procestovala paní učitelka
Zouharová?
A) 12

B) 17

C) 9

2. Jak dlouho učí paní učitelka Loníková
na naší škole?
A) 6

B) 2

C) 3

3. Který ze zaměstnanců školy je největší
fanoušek našeho časopisu?
A) pan ředitel
B) pan školník
C) paní učitelka Kutálková

4. Jak dlouho je pan učitel Tomek
ředitelem naší školy?
A) 12 let

B) 5 let

C) 8 let

5. Jaký je největší koníček paní učitelky
Knechtové?
A) její práce
B) háčkování
C) sportování
6. Kolika jazyky mluví pan učitel Němec?
A) 0,5

B) 6

C) 3

7. Jaký titul má paní učitelka Kutálková?
A) MUDr

B) RNDr

C) Mgr

Slovo závěrem
Milí čtenáři,
děkujeme Vám za Vaši přízeň, že jste s námi vydrželi až do konce dalšího čísla našeho školního časopisu.
Na další číslo se můžete těšit na přelomu ledna a února 2022.
Další informace o naší škole najdete na: https://www.zspodomi.cz/aktuality.php
Pokud se chcete přihlásit k odběru časopisu, odhlásit se z odběru nebo nám něco sdělit, kontaktujte nás
na emailu podomskyskolopis@zspodomi.cz

