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ÚSPĚCH NAŠICH DEVÁŤÁKŮ  
Ve čtvrtek 11. října  

se v Rytířském sále 

Nové radnice kona-

lo slavnostní oce-
nění vítězů brněn-

ské verze soutěže 

Branný závod, který 
pořádalo Muzeum 

civilní obrany. Naši školu reprezentovali žáci 9.B 

Magdalena Šedová, Tomáš Peter, Tomáš Lenomar 
 a Ivan Nakonechnyi a za svůj výkon získali v kategorii 

devátých tříd 1. místo. V rámci soutěže museli absol-

vovat náročnou tříkilometrovou trať, v níž na ně čeka-

lo šest překážek. Disciplíny byly zaměřeny na ochranu 
člověka za mimořádných okolností. Kromě diplomů, 

které vítězům předával primátor města Brna Petr 

Vokřál, si ocenění žáci mohli prohlédnout Novou rad-
nici a především Sněmovní sál, kde zasedá brněnské 

zastupitelstvo.                         Magdalena Šedová, 9.B 

 
TURNAJ V PEXESU 
V úterý 23. října 2018 se uskutečnil 2. ročník Turnaje 

v pexesu. Zúčastnili se opět ti nejlepší zástupci ze 

všech tříd. Byl to boj zajímavý až do samotného konce, 

kdy se hrálo speciální kolo o třetí místo. To nakonec 
vyhrála Ema Myšková z 5.A, na druhém místě se 

umístila Jolanka Kašpárková ze 6.B a první místo opět 

obhájila Zuzka Báčová z 5.B. Gratulujeme! 
Rosalie Šiklarová, 9.B 

 

SLABIKÁŘOVÁ SLAVNOST 
V pátek 26. října 

se konala Slabi-
kářová slavnost. 

Naši prvňáčci za 

doprovodu svých 

učitelek a tetky 
Bětky v podání 

Rozálky Šikla-

rové z 9.B před-
vedli, jak jsou šikovní a co umí. Zpívali, tančili, reci-

tovali básničky. Mezi přítomnými hosty byli učitelé, 

žáci a nechyběli ani rodiče dětí. Vystoupení se 
prvňáčkům moc povedlo. Sklidili velký potlesk a od 

pana ředitele a paní učitelek Zdeňky Floriánové, Ivany 

Gabryšové a Libuše Císařové dostali svoje první 

slabikáře. Blahopřejeme. O výzdobu i úklid tělocvičny, 
kde slavnost probíhala, se postarali žáci 9.B, kterým 

touto cestou velmi děkujeme.                          

Rosalie Šiklarová, 9.B 

 
 

HALLOWEENSKÝ PLES 
V pátek 9. listopadu  uspo-

řádali žáci 9.A Halloween-

ský ples. Byla zde k vidění 
spousta úžasných kostýmů, 

tančilo se, soutěžilo, ne-

chyběla ani tombola. Sou-
těž v tanci vyhrála Lucie 

Mejzlíková z 8. tř., oce-

nění za nejlepší kostým 

získal pan učitel Karel 
Kozel. I když se některé 

věci na plese nepovedly, 

přesto jsme si akci užili. 
9.A děkujeme za její pří-

pravu a už teď se těšíme na další plesání! 

Rosalie Šiklarová, 9.B  
 

PLAVECKÉ ZÁVODY  
V úterý 27. listopadu  se reprezentantky z osmé a devá-

tých tříd zúčastnily plaveckých závodů na bazénu TJ 
Lesná. V motýlku skončila Magdalena Šedová na  

2. místě, ve znaku se umístila na 1. místě Maruška 

Mejzlíková. 1. místo v prsou získala Katka Pelikánová. 
V kraulu jsme obsadily dvě místa, a to 1. místo Karen 

Böhmová a 3. místo získala Sandra Šojatová. Celkově 

se dívky ve městě i v kraji umístily na 1. místě. 

Gratulujeme!                            Magdalena Šedová, 9.B 
 

SBĚR PAPÍRU 
Od pondělí 12. do pátku 16. listopadu probíhal na naší 
škole sběr starého papíru. O jeho organizaci se 

postaral žákovský parlament školy pod vedením paní 

učitelky Ohnoutkové a vybraných žáků 8. třídy. Sbíralo 
se každý den vždy od půl osmé do osmi ráno. Děti 

přinášely  noviny, letáky, časopisy, knihy bez pevných 

vazeb. Účast byla velmi hojná a zapojily se skoro 

všechny třídy. Nejúspěšnějšími “sběrateli papíru” byli 
žáci 6.A. Blahopřejeme.             Ondřej Červinka, 8. tř. 

 

Co děláme ve škole 
 

  Zrovna dneska v matice              V češtině jsme brali 
       řešili jsme rovnice.                    všelijaká slova … 

      Bere nás to velice –               Historická, archaická, 
       cvičili jsme měsíce!                   dokonce i nová. 
 

Ve fyzice elektřina: 

všechny nás to baví. 
Jsme do toho zapálení, 

někteří i žhaví. 

Jiří Dočkal, 9.B 
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Předvánoční veršovánka 
 

     Když říjen končí               Ten, kdo není líný, 
    a listopad přichází,               vyřezává dýni. 
         listí vítr točí                  Halloween je u konce,   

    strašidla ven vychází.       za dveřmi jsou Vánoce. 
 

Thao Dongová, 9. B 

 

ADVENT V JUNDROVĚ 
V neděli 2. prosince náš školní pěvecký sbor tradičně 

vystoupil na Adventním večeru, jehož součástí bylo 

také rozsvěcování vánočního stromu u nás, v Jundro-

vě. Společně s námi se na pódiu v KC Svratka před-
stavily děti z jundrovských mateřských škol a ze sou-

kromé ZŠ Rozmarýnová. Na akci byla také vyhlášena 

výtvarná soutěž Jundrovská paleta 2018. Náš sbor 
zazpíval 3 vánoční písně, Strážní andělé, Vánoce na 

míru a Tisíc andělů. Všichni se moc snažili a sklidili 

velký potlesk.                              Rosalie Šiklarová, 9.B 

 
 

VÁNOČNÍ JARMARK 
Ve čtvrtek 13. prosince se na 

naší škole pořádal jarmark. 
Každá třída připravila několik 

výrobků, které pak prodávala. 

Na pultech se obdivovaly svíc-

ny, perníčky, přáníčka, nejrůz-
nější vánoční ozdoby, výrobky 

z keramiky. Prodejní stánky le-

tos oživila kavárna s vánočním 

občerstvením či fo-
tokoutek se Santa 

Clausem. Finanční 

prostředky získané 
v rámci Vánočního 

jarmarku putují na 

projekt Adopce na 

dálku a především na dárky dětem z dětských domovů 
ze „Stromu splněných přání“. 

                                                 Rosalie Šiklarová, 9.B 

 

FILMOVÝ ŠPALÍČEK 
V předvánočním týdnu si celá naše 

škola užila take vánoční nabídku 

Velkého Špalíčku. Žáci z prvního 
stupně vyrazili na animovanou 

komedii o zeleném chlupatci, co 

nemá rád Vánoce, nazvanou 
Grinch, šesťáci a sedmáci na 

novou českou pohádku Čertí brko 

a osmáci a deváťáci na životopisný film o Freddiem 

Mercurym a jeho kapele Queen nazvaný podle jejich 
písně Bohemian Rhapsody. Myslím, že  jsme si to 

všichni parádně užili.                    Adéla Palatická, 7.A 

  

SBOR NA BRNĚNSKÝCH VÁNOCÍCH 
Ve čtvrtek 20. pro-

since se náš školní 

sbor opět představil 
na vánočních trzích 

na náměstí Svobody. 

K vánočním písním, 
které jsme zpívali 

v Jundrově, jsme přidali ještě Nad horama vyšla 

hvězda, Vánoční, Ryba rybě vyprávěla, Z Betléma se 

ozývá a Vzhůru, bratři milí z filmové pohádky Anděl 
Páně 2. Zpěv doprovázela paní učitelka Kovárníková 

na piano, absolvent naší školy Kuba Ohnoutek na 

kontrabas, naši žáci Jindra Vlach na housle, Rosalie 
Šiklarová na kytaru, rumba koule, rolničky a tambu-

rínu, David Kaprál na tamburínu a Eliška Neudertová 

zvonila na zvoneček. Sbor dirigovala paní učitelka  
P. Kovářová. Podpořit 

nás přišli také spolužáci, 

pan ředitel a učitelé, 

před pódiem se objevila i 
řada rodičů.  K vánoční 

náladě přispěly i sněhové 

vločky, které se při na-
šem zpívání začaly snášet k zemi. A i když nám všem 

byla veliká zima, vystoupení se  povedlo a všem se moc       

líbilo.                                           Rosalie Šiklarová, 9.B                                             
                                         
 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ VE VESTIBULU 
V pátek 21. prosince 
celá naše škola tradičně 

oslavila Vánoce společ-

ným zpíváním lidových 
koled a vánočních písní 

ve školním vestibulu. 

Zpěv doprovodil pan 

ředitel Přemysl Jeřábek na kytaru, paní učitelka 
Kovárníková na piano a náš absolvent Kuba Ohnoutek 

na kontrabas. Bylo to krásné vánoční pohlazení, plné 

sdílené pohody a radosti. Za sebe mohu říct, že jsem si 
to opravdu moc užila.                 Rosalie Šiklarová, 9.B 
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Co nás baví a zajímá 
Kniha, film, hudba   Trochu historie  
 

 

ŘADA NEŠTASTNÝCH 

PŘÍHOD 
Autor: Lemony Snicket 

Nakladatelství: Egmont 

Kniha Řada nešťastných příhod je 
sérií 13 knih, vyprávějících příběh tří 

sourozenců Baudelairových, které 
postihne řada nešťastných událostí, 

se kterými se musí vypořádat. Začíná to smrtí rodičů, 

kteří zahynou při požáru. Sourozence tedy dostane do 
péče celá řada příbuzných. Do cesty se jim ale postaví 
hrabě Olaf, který touží po majetku, který zdědili po svých 

rodičích, a dokáže pro jeho získání udělat cokoliv. Celý 
příběh má spoustu zápletek a určitě se může líbit všem 
věkovým kategoriím.                          Adéla Palatická, 7.A 
 
 

Film a hudba  

BOHEMIAN  

RHAPSODY 
Ve středu 19. prosince 

se žáci osmé a devátých 
tříd zúčastnili projekce 

filmu Bohemian Rhapsody ve Velkém Špalíčku. Bohe-

mian Rhapsody je životopisný film o frontmanovi 
Freddiem Mercurym a o jeho skupině Queen od jejího 
založení až po charitativní koncert Live Aid. Hlavní 

myšlenkou filmu je představit divákům pozadí nejzná-
mějších hitů ze 70. let 20. st., jako jsou např. We Will 
Rock You, Killer Queen, I Want To Break Free, Don't 

Stop Me Now a už řečená Bohemian Rhapsody. Kromě 
hudebního života se dozvídáme také více o osobním živo-
tě Freddieho Mercuryho, jeho homosexualitě a nakažení 
nemocí AIDS. Herecké obsazení hlavních členů kapely se 

dle mého názoru vydařilo. Hlavně Rami Malek jako 
Freddie Mercury předvedl neskutečný výkon. Velmi do-
jemný film se dle reakcí spolužáků očividně líbil. 

                                                        Ondřej Červinka, 8.tř.                                                                                               

 
Kniha SNĚŽÍ, SNĚŽÍ… 

Autoři: Maureen Johnsonová, John 

Green, Lauren Myracleová 

Nakladatelství: Yoli 
 

Sněží, sněží… je sbírkou tří svátečních 
romancí tří různých autorů s názvy  

Zasněžený express, Vánoční zázrak  

a Archanděl prasátek. Povídky se ode-
hrávají na Štědrý den při sněhové 
kalamitě. Ta zamíchá s plány jednot-

livých hrdinů, do jejichž osudů se navíc připlete také 
čtrnáct roztleskávaček, jedno malé prase nebo keramická 
elfí vesnička. Všechny tři příběhy jsou krásné, plné 

sněhu,Vánoc, přátelství, dobrodružství a zázraků. Skvěle 

se u nich pobavíte a také si uvědomíte, že i když se vám 
nedaří, tak se může vše obrátit k lepšímu a mohou se dít  
i zázraky.                                         Rosalie Šiklarová, 9.B 

 

 

Škola v Jundrově 
        V roce 1873 zakoupila obec od paní Marie Hříbkové 

z Brna budovu č.p. 1 na začátku dědiny za 8500 zlatých. 
Pozemky rozprodala a do budovy umístila první školu. 
Škola byla 3. ledna 1874 slavnostně posvěcena a 4. ledna 
se začalo s vyučováním. V roce 

1885 bylo nutno zřídit druhou 
třídu, a protože budova nestačila, 
bylo nutné najít jiné řešení. V 

roce 1887 byla postavena dvou-
třídní škola s bytem pro učitele a 
v témže roce se v ní začalo vyučovat. Dostala popisné 

číslo 114. 
        Trojtřídní škola z doby před převratem byla rozší-
řena od druhého pololetí školního roku 1918/19 o další 

třídu pro děti z německých škol. Na začátku školního roku 

1919/20 bylo do školy zapsáno 270 dětí. Na základě toho 
byla v roce 1920 ustanovena jako čtyřtřídní. Počet tříd se 
pak během let měnil podle stavu žactva. Byl také učiněn 

pokus, aby v Jundrově byla zařízena škola měšťanská. To 
se však nepodařilo a měšťanskou školu získal v roce 1921 
Komín. Jundrovské děti chodily nadále většinou do 

Žabovřesk. Počet tříd se stále měnil. Od školního roku 

1936/37 byla v Jundrově pětitřídní škola. 
        Školní práce v Jundrově na začátku roku 1945 byla 

narušována častým bombardováním Brna, škola byla 
poškozena, a proto k pravidel-
nému zahájení vyučování došlo 

až 24. května 1945. Od 1. září 
1952 byla škola přeformována 
na školu nového typu, byla zří-

zena národní a střední škola. Do 

školy chodili žáci nejen z Jun-
drova, ale i žáci z Jinačovic a Rozdrojovic. Protože 
prostory staré školní budovy na ulici Stromovka 1 byly 

nedostačující, byla 1. dubna 1973 zahájena stavba nové 
školy. Ta byla  umístěna v sídlišti Jasanová, č.p. 2. V roce 
1974 škola oslavila 100 let od založení první české školy 

v Jundrově. K otevření nové školy na Jasanové došlo  
1. září 1975.  
        V dnešní době má škola osmnáct učeben, přípravnou 

třídu, devět kabinetů a jednu sborovnu, počítačovou 
učebnu, tělocvičnu, sportovní halu a bazén, dílny a  ku-
chyňku pro pracovní činnosti, družinu a školní jídelnu.                                            
                                                           Tomáš Lenomar, 9.B 
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JAZYKOVÉ PŘESMYČKY 
Kam jezdíme na zimní dovolenou? 

 

(Přeskládej písmenka v jednotlivých řádcích, aby dávala smysl, 
 a máš odpověď.) 

 

                       a/  N  K  E  O  R  Š  K  O 

                       b/  A  M  U  Š  A  V   

                       c/  S  Y  K  E  D  B  Y 

                       d/  C  R  K  O  L  I  É  Y  H  R  O 

                       e/  N  Í  S  J  K  E  E  Y 
 

Viktorie Kosmáková, 7.B 
 

 

SPORTOVNÍ KŘÍŽOVKA 
 

V tajence se skrývá zimní sport. Vylušti podle legendy: 
 

1. zimní sportovní náčiní, které se objevuje ve filmu Kokosy na sněhu 

2. disciplína jamajského sportovce usaina Bolta 

3. druh závodu, při kterém členové družstva postupně  absolvují určené 

    části trati 

4. bílý sport 

5. sport, při kterém se hráči pohybují po ledu s koštětem 

6. zimní sport, jehož kolébkou je Kanada 

7. zimní sport nebo zimní dopravní prostředek 
 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         
 

   Viktorie Kosmáková, 7.B 
 

 

ZIMNÍ OMALOVÁNKA 

 

 

 

ZLATÁ VAŘEČKA 
 

Oblíbená PIZZA 
 

Potřebujeme:  
20 dkg hladké mouky,  
půl kostky droždí, sůl,  

3 lžíce oleje,  
130 ml vlažné vody,  

lžičku cukru do kvásku. 
 

Postup:  

z droždí, cukru a vody necháme vykynout kvásek. Přidáme 
jej ke zbývajícím ingrediencím a vypracujeme těsto.  
Z těsta vyválíme tenkou placku, dáme na plech, potřeme 

rajčatovou šťávou a poklademe přísadami dle vlastní 
chuti (např. šunkou, salámem, sýrem, kukuřicí, žampiony, 

olivami, aj.). Pizzu pečeme v troubě rozehřáté na 200 - 
250 ºC asi 10-15 minut. Dobrou chuť! 

                                                             Adéla Palatická,7.A 
 

Rychlá BUCHTA 
Zvládneme upéct sami! 

Potřebujeme:  

1 hrnek oleje,  

2 hrnky cukru moučka,  

3 vajíčka, 

1 vanilkový cukr,  

1 kypřicí prášek do pečiva,  

1,5 hrnku mléka,  

3 hrnky polohrubé mouky. 
 

Postup:  

do větší nádoby nasypeme mouku, cukr, vanilkový cukr  

a kypřicí prášek a promícháme. Dále přilijeme olej, vajíčka, 

trochu mléka a začneme mixovat. Během mixování přiléváme 

mléko, někdy potřebujeme celý 1,5 hrnek, ale někdy třeba jen 

jeden hrnek. Přiléváme, až těsto zřídne. Těsto nesmí být však 

úplně řídké, prostě tak akorát. Těsto nalijeme do pečicí 

formy, ve které je pečicí papír. Rychlou a jednoduchou 

buchtu pečeme v rozehřáté troubě na 180 °C asi 30 minut.  
Poznámka: 

když budeme vlévat těsto do pečicí nádoby, můžeme trochu 

nechat v míse a přisypat čokoládu nebo kakao. Pak nalijeme 

zbytek do nádoby na pečení, nebo můžeme udělat různé 

ornamenty. Budeme mít dvoubarevnou buchtu. 

Upečenou buchtu necháme vychladnout, podle fantazie 

ozdobíme a můžeme podávat. Vynikající je s horkým kakaem 

či čajem.                                                   Sabina Kubová, 7.A 
 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Redakční rada Jasanopisu: Sabina Kubová, Adéla 

Palatická, (7.A), Viktorie Kosmáková (7.B), Ondřej 

Červinka (8.tř.), Tomáš Lenomar, Magdalena Šedová a 

Rosalie Šiklarová (9.B). Texty a fotografie byly vytvo-

řeny ve spolupráci s pedagogy ZŠ Jasanová. Připomínky 

a další náměty jsou vítány u Rosalie Šiklarové (9.B) 

nebo u paní učitelky Pavlíny Kovářové. 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Řešení: 

přesmyčky: a/ Krkonoše, b/ Šumava, c/ Beskydy, d/ Orlické hory, e/ Jeseníky 

sportovní kířžovka: biatlon 

 


