Ohlédnutí za školním rokem 2015/16 v ZŠ a MŠ Ořechov
Přijímací zkoušky
V letošním školním roce se zúčastnilo přijímacích zkoušek celkem 31 žáků, z toho 21 žáků z
devátého ročníku, 3 žáci ze 7. ročníku – přijaty byly dvě žákyně a 7 žáků z 5. ročníku, přijati
byli tři žáci. Ti, kteří byli úspěšní u přijímacích zkoušek, byli přijati na zvolený obor v 1. kole
přijímacích zkoušek.
Více informací o úspěšnosti či neúspěšnosti žáků nabízí uvedená tabulka.
Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2015/2016

Žáků
z toho:
9. ročník
7. ročník
5. ročník
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Podle druhů škol
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čtyřletá gymnázia
odborné školy s maturitou
učební obory
z toho:
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soukromé školy a učiliště

CELKEM
31

DÍVKY
16

CHLAPCI
15

21
3
7
26
CELKEM
3
2
3
14
4

10
2
4
14
DÍVKY
2
2
2
7
1

11
1
3
12
CHLAPCI
1
1
7
3

23
3

11
3

12
-

Mgr. Barbora Stránská
Sportovní úspěchy ZŠ Ořechov
S koncem školního roku nastává čas k vyhodnocení nejlepších sportovních výkonů za uplynulé
období. Podobně jako v předchozích letech dosáhli reprezentanti ZŠ Ořechov i letos řady
úspěchů. Chronologický přehled medailových umístění uvádějí následující řádky.
15. října 2015 proběhl na Bílé Hoře v Juliánově 9. ročník tradičního Zborovského závodu
branné zdatnosti. Náročný závod, skládající se z výběhu Bílé hory, zdolání lanové překážky,
hodu granátem, plížení pod sítí, střelby ze vzduchovky a přeběhu kladiny, proběhl v chladu a
za silného deště. I v krajně nepříznivých podmínkách dokázalo družstvo ZŠ Ořechov vybojovat
2. místo a navázat na úspěchy z minulých let. Celkových 8 účastí tak proměnilo na 6 výher a
dvě 2. místa. Školu reprezentovali: Tereza Myšková, Natálie Pfefferová, Markéta Poledňová,
Šimon Vaněk, Zdeněk Hrouzek, Pavel Horník, Michal Ryšavý, Max Franta, Šárka Praxová,

Alena Ryšavá, Barbora Horňáková, Tomáš Smejkal, Patrik Trenz, Šimon Jedlička, Jan Kozlík,
Lenka Božová, Kateřina Frantová, Anna Salneková, Michal Cimrman, Petr Thiel a Vojtěch
Vidrmert.
23. února 2016 se uskutečnil v Želešicích 1. ročník basketbalového turnaje. Jeho vítězem se
stalo družstvo naší školy ve složení: Martin Oliva, Marcel Pavlík, Aleš Schnirch, Michal
Cimrman, Ondřej Dudík, Ondřej Petrovský, Tomáš Trenz, Marek Dudík a Martin Houzar.
Na medailových úspěších školy se významně podíleli i žáci I. stupně. Při své první účasti na
soutěži v minipřehazované postoupil výběr žákyň 4. a 5. tříd do okresního finále v
Pohořelicích, kde 23. března 2016 překvapivě snadno zvítězil. Členkami vítězného družstva
byly: Tereza Myšková, Natálie Pfefferová, Monika Pikulová, Lenka Pavlíková, Karolína Konečná
a Anna Hřebačková.
Chlapecké basketbalové turnaje tradičně vrcholí okresním finále v Tišnově, které letos
proběhlo 31. března 2016. Tým ZŠ Ořechov, hrající celý turnaj jen se dvěma střídajícími hráči,
podlehl až v závěrečných minutách finálového utkání ZŠ Pohořelice a vybojoval stříbrné
medaile. Potvrdil tak pozici nejúspěšnějšího celku v historii okresních finále. Školu
reprezentovali: Martin Oliva, Marcel Pavlík, Jiří Machala, Erik Hlaváč, David Šmíd, Marek
Dudík a Tony Salva.
Okresní finále v basketbale dívek se konalo o necelý týden později opět ve sportovní hale ZŠ
Smíškova v Tišnově. Loňské bronzové medaile obhájily: Lucie Paulíčková, Petra Sedláková,
Anna Schnirchová, Kristýna Pařilová, Anna Ryšavá, Marie A. Havránková a Alena Ryšavá.
Sportovní akce I. stupně ZŠ pokračovaly účastí na tradičním turnaji ve vybíjené. Družstvo
dívek navázalo na loňské vynikající výsledky, když 19. dubna 2016 zvítězilo v okresním finále v
Pohořelicích a 18. května 2016 obsadilo 4. místo v krajském finále v Brně. Na cenném
úspěchu se podílely: Natálie Pfefferová, Lenka Pavlíková, Monika Pikulová, Karolína
Grosmanová, Tereza Myšková, Kateřina Smotrilová, Anna Hřebačková, Nela Dlouhá, Lucie
Lukáčová, Mariana Kissová, Zuzana Doubková, Kateřina Pešková, Karolína Konečná a Eliška
Pařilová.
Poslední sportovní soutěží školního roku tradičně bývá atletický trojboj smíšených družstev
pro I. stupeň ZŠ. Po vítězství v okrskovém kole se tým ZŠ Ořechov kvalifikoval do okresního
finále, jež se uskutečnilo 16. června 2016 v Tišnově. V citelně oslabené sestavě zde, za účasti
devíti družstev, vybojoval bronzové medaile. Absolutní vítězkou soutěže jednotlivců, a to v
souhrnném hodnocení hochů i dívek, se v konkurenci 72 závodníků a závodnic, stala 11-ti letá
Tereza Myšková, která zvítězila ve všech třech disciplínách (hod míčkem: 33,30m, běh na
50m: 7,5s, skok daleký: 442cm) a vytvořila celkovým ziskem 764 bodů nový rekord okresního
finále. Absolutním rekordem okresního finále je rovněž její nedostižný, a zřejmě na dlouhou
dobu nepřekonatelný, pokus ve skoku dalekém. Hned za ní se umístila naše další
reprezentantka Natálie Pfefferová (hod míčkem: 32,38m, běh na 50m: 7,6 s, skok daleký:
419cm) s celkovým ziskem 692 bodů. Teprve na 3. místě skončil nejlepší chlapec, opět náš
zástupce, Zdeněk Hrouzek se 608 body a až v těsném závěsu za ním nejlepší závodník z jiné
školy, Adam Kristek ze ZŠ Bílovice nad Svitavou se 604 body. Naši školu dále reprezentovali:
Bohdan Ryšavý, Bronislav Simon, Jiří Polák, Anežka Šmídová a Lea Balšínková.

Školní rok 2015/2016 lze, jistě nejen ze sportovního hlediska, hodnotit jako velice úspěšný.
Věřme, že podobných výsledků se podaří dosáhnout i v roce následujícím.

PhDr. Vojtěch Sojka, předseda ŠSK

Židovské muzeum Brno
V pátek 20. května 2016 „osmáci“ navštívili Židovské muzeum v Brně, kde zhlédli program s
názvem „I po nejhlučnější bouřce přichází tichý déšť …“.
Jednalo se o osobní vzpomínky pamětnice holocaustu Eriky Bezdíčkové, které byly doplněny
zdramatizovanými ukázkami z její knihy Moje dlouhé mlčení. Tyto ukázky přednesla herečka
Kateřina Rakovčíková, která vyprávění propojila loutkou holčičky Míny.
JAKÉ BYLY REAKCE „OSMÁKŮ“?
Terka N.:
Paní Bezdíčková nám vyprávěla o tom, jak to bylo těžké, co všechno prožila, kolik
smutku a strachu poznala, ale nevzdala se naděje a dokázala TO!
Je to skvělá dáma a má velkou odvahu, že při svém vyprávění se vrací do
nepříjemných vzpomínek.
Petra S.:
Životní příběh paní Bezdíčkové je zajímavý a hlavně emočně náročný. Myslím si, že vykládat
nám o tom, co prožila, není pro ni moc lehké.

Nikol Š. :
Byl to dobrý program, protože z učebnic dějepisu se toho tolik nedozvíme. Řekla nám
spoustu informací a postřehů z té děsné doby. Tehdy jí bylo skoro stejně jako nám…

Nikola Š.:
Její příběh mě velmi zaujal. Je to skoro zázrak, že někdo jako my měl tu čest se s někým
takovým setkat osobně a vyslechnout si její příběh, z kterého mi šel skoro mráz po zádech.
Jsem opravdu ráda, že jsem měla takovou příležitost.
Monika S.:
Všechny příběhy, které vyprávěla, byly smutné. Nejhorší pro ni ale musela být smrt její
maminky.
Natka H.:
Obdivuji, co musela tahle malá, drobná žena v životě zvládnout. Musí to být pro ni strašně
těžké na to vzpomínat. A přesto všechno se dokázala usmívat.
Adélka L.:
Pro mě to byl nezapomenutelný zážitek!
Marek Z.:
Věděl jsem, že to bude zajímavé. Je zázrak, že paní Bezdíčková přežila to, co podle mě
přežít nešlo.
Lucka P.:
Muselo to být velmi drsné, některým z nás se chtělo i brečet. Paní Erika je fakt velmi
silná a statečná žena.
Mgr. B. Stránská a Mgr. I. Šmídová
Pasování na čtenáře
Rytíři, ve své době ctnostní a vážení lidé, by dnes zřejmě skládali velký obdiv, k u nás vcelku
všední události - Pasování na čtenáře. Pro rytíře bylo pasování zásadním okamžikem a
troufám si poznamenat, že v životě našich prvňáčků je osvojování si čtení také zásadním
okamžikem. Když uvážíme, že většina dnešních prvňáčků nastupuje do školy v 6 letech, znají
pár písmen a během roku se z nich stanou čtenáři, kteří si čtou s porozuměním text jim
přiměřený, najednou vnímáme nevšednost této události. Není to hodné obdivu a uznání?
Není to malý zázrak?
Někoho tento zázrak stojí mnoho úsilí, někomu se jakoby víc nabízí. Ať už je to tak, nebo
jinak, velký dík patří rodičům, babičkám, dědečkům, tetám, přátelům, zkrátka všem, kteří děti
v tomto úsilí podporují a denně se jim věnují a čtou. Toto důležité úsilí bylo dovršeno 2. 6.
2016 pro třídy 1.A,1.B ZŠ a MŠ Ořechov. Děti totiž byly slavnostně pasované od paní ředitelky
Mgr. Ivany Šmídové a pana místostarosty Tomáše Dudíka na čtenáře.
Pasování proběhlo v odpoledních hodinách v Kulturním centru. Slavnostní setkání bylo
zahájeno prezentací fotek dětí z již pomalu končící první třídy. Dále děti zatančily s Míšou tak,
že kdyby nezněla reprodukovaná hudba a zpívala s nimi živá Míša, byla by hodně překvapená,

co ořechovští prvňáčci umí! Zkrátka, dětem se zahájení moc povedlo a patří jim za to ještě
jednou velká pochvala. Děkujeme také paní ředitelce a panu místostarostovi za slavnostní
předání barevných šerp a knih a nemalý dík patří Vám maminky, tátové, babičky a dědečkové,
kteří jste za dětmi přišli a kteří je podporujete. Vřelé díky.
Mgr. Petra Zoubková, Mgr. Ivana Drábková, Hana Červená – asistentka pedagoga

Olomouc - školní výlet 8. A
Začátek června – paráda!!! - do Olomouce jede 8. A.
Do Olomouce je to kus, ale nás veze žlutý autobus …
Na náměstí u radnice, viděli jsme Sloup Nejsvětější Trojice.
V Rodasu jsme si nabarvili svíčku, voňavou sůl jsme ozdobili za chviličku.
V Savíně nepotkáte ani človíčka, spí se tu dobře, je to klidná vesnička.
Vápenec vytvořil Mladečské jeskyně, ten kdo byl uvnitř – ví něco o zimě.
V Lošticích jsme se dozvěděli, jak tvarůžky dříve vyráběli.
Kouknem se k řezbáři a pak už domů, příští rok naposledy vyrazíme spolu.

Regionální vycházka – akce pro rodiče
V sobotu 30. dubna jsme se společně s rodiči vydali na regionální vycházku. Výchozím
bodem naší cesty bylo silůvské nádraží. Jaro už bylo plně cítit ve vzduchu, ptáci o sobě
dávali vědět v lese i na poli.
Za krásného slunečného počasí jsme navštívili zajímavá místa v okolí Silůvek - kamenný
stůl, pomníček letecké havárie, pomník zavražděné dívky, pohanské obětiště, staleté
borovice na Karlově. Trasa dlouhá 7 km vedla po hranicích katastru obce směrem na Hlínu,
Moravské Bránice, Dolní Kounice a Mělčany. Zpestřením byly zajímavé příběhy každého
zastavení, které nám vyprávěl pan Rudolf Bezchleba.
Mgr. Jana Schořová, žáci 7. A

Třídní výlet 3. A a 3. B
Konečně je tu závěr školního roku a s ním přichází dlouho očekávané výlety tříd. Nejinak
tomu bylo ve 3. třídách, které společně 14. 6. vyrazily objevovat krásy Moravského krasu.
V dopoledních hodinách jsme přijeli na parkoviště Skalní mlýn, odkud jsme šli podél říčky
Punkvy necelé dva kilometry ke vstupní hale do Punkevních jeskyní.
V jeskyních nás čekala hodinová prohlídka, nejdříve „suchou cestou“, při níž jsme
obdivovali krásné dómy s krápníky. Nejvíce se nám líbil Masarykův dóm zdobený velkým
množstvím stalaktitů a stalagmitů. Vyšli jsme na dně propasti Macocha. Poté jsme opět
vstoupili do jeskyní, ve kterých jsme absolvovali i tzv. „mokrou cestu“ – plavbu lodičkou po
řece Punkvě. Plavba to byla dobrodružná a vtipně komentovaná.
Po výstupu z lodiček jsme se přemístili ke kabinkové lanovce, která nás vyvezla na 138 m
hlubokou propast Macocha. Šli jsme se podívat na horní i dolní můstek, odkud jsme
dohlédli až na samé dno propasti.
Na závěr nás čekal rozchod, děti si nakoupily suvenýry a občerstvení a poté jsme se vydali
zpět do Ořechova.
A co se dětem nejvíce líbilo? „Nejlepší byla komentovaná plavba na řece Punkvě. Byla
sranda. Nikdo nezapomene na Zatáčku smrti! Pohled do propasti byl taky super! Moravský
kras je opravdu krásný a stojí za to ho navštívit.“
Mgr. K. Vaculíková a Mgr. P. Koubová

Pěší výlet do Ivančic – akce pro rodiče
V sobotu 28. května se žáci 2. A spolu se svými sourozenci, rodiči a prarodiči shromáždili
v 9 hodin na vlakovém nádraží v Silůvkách. Vybaveni svačinami a dobrou náladou jsme se
vydali na pěší výlet do Ivančic. Naše putování vedlo přes Hlínu k rozhledně Vladimíra
Menšíka. Ze Silůvek si děti stoupání k rozhledně zkrátily plněním prvního úkolu. Školáci
cestou vyřešili početního hada a ti menší poskládali hada z dominových kostek. Cesta vedla
přes lesní divadlo ochotníků z Hlíny. Zatímco děti prozkoumaly všechna zákoutí, „dospěláci“
se příjemně ve stínu stromů osvěžili. Od divadla k rozhledně to už byl jen kousek. I když
z rozhledny nebyl právě ideální rozhled, pozorovali jsme okolní vesnice a města. Na
památku si mnohé děti zakoupily suvenýr. Naše cesta pokračovala po modré turistické
značce přes obec Hlínu k Ivančicím. Tentokrát vedla z kopce mezi poli a loukami.
Následovaly další úkoly pro děti a krásné výhledy na okolní krajinu. Téměř na konci
putování, kdy už některé děti byly unavené, přišel na řadu poslední úkol: vytvoření obrázku
z nasbíraných přírodnin. Nyní se aktivně zapojili i rodiče a s výrobou obrázku vydatně
pomáhali. Výsledkem bylo mnoho zajímavých lesních skřítků, krajinek a nechyběl ani tank.
Závěrečný úsek cesty se líbil hlavně některým chlapcům. Po předchozích vydatných deštích
byly části cesty dost blátivé a proč chodit okolo, když to jde i blátem? A to už jsme stanuli
v cíli cesty: u Skřípského mlýna na okraji Ivančic. Zde jsme se zchladili zmrzlinou nebo
osvěžujícím nápojem. Na děti čekala drobná sladká odměna. Někteří z nás ještě došli
ke splavu na řece Jihlavě. Protože bylo krásné teplé slunečné odpoledne, většina dětí

vyzkoušela teplotu vody. Byla super. V odpoledních hodinách jsme nasedli do vlaku a ten
nás dovezl zpět do Silůvek. I když trošku unaveni, ale plni nových dojmů, jsme se rozjeli do
svých domovů.
Mgr. Helena Škondrová, třídní učitelka 2. A
Jak jsme hráli divadlo
Dne 4. května se uskutečnil v KC Ořechov společný program pro rodiče žáků 6.A a 6.B. Obě
třídy v rámci hodin hudební výchovy secvičily pod vedením paní učitelky Petry Koubové
hudební představení dvou pohádek – Šípková Růženka a O dvanácti měsíčkách. Známé a
oblíbené písničky v těchto dvou pohádkách, které jsou součástí úspěšného pohádkového
příběhu Tři bratři, pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Děti si se zpívanou
podobou těchto pohádek poradily velmi úspěšně a svým přestavením tak udělaly radost
všem rodičům a prarodičům, kteří se tohoto vystoupení v hojném počtu zúčastnili.
Mgr. Jitka Šimková a Mgr. Jana Neužilová

PROJEKTOVÝ DEN

V pátek 3. 6. 2016 proběhl v naší škole projektový den Ochrana člověka za mimořádných
událostí. Po požárním poplachu jsme se vydali na obhlídku jednotlivých stanovišť. Hned
první zastavení přineslo mnohým nezapomenutelný zážitek. Zúčastnili jsme se simulované
dopravní nehody s přesným popisem první pomoci. Dále jsme pokračovali k celní správě,
dopravní policii, červenému kříži, a pak jsme se konečně dočkali. Na hřišti přistál velký
vojenský vrtulník, který jsme si mohli celý prohlédnout. Na závěr, po vyčerpávajícím
dopoledni, čekal na všechny řízek ve školní jídelně.
Mgr. Magda Jachnická

MŠ - třída Myšky
1. září nastoupilo do třídy Myšek 27 dětí, které se těšily, co nového zažijí.
Třída pracuje podle vzdělávacího programu „Začít spolu“ a obsahem vzdělávání je
především příprava dětí k nástupu do 1. třídy. Hlavním prvkem je environmentální výchova,
s níž koresponduje projekt „Vyprávění starého stromu“. Celým školním rokem prostupuje
také projekt časopisu Pastelka „ Rok v přírodě“ a tělovýchovnou stránku výchovy zaštítil
projekt Sokola „ Cvičíme se zvířátky“.
Děti v průběhu školního roku měly možnost zhlédnout mnoho divadelních představení a
hudebních produkcí. Propojenost třídy s přírodou bylo podpořeno několika poznávacími

výlety do okolí Ořechova. Příprava dětí na školní docházku probíhala jak v rámci
dopoledních činností, tak od března do května měli rodiče možnost docházet s dětmi do
edukativních skupin. Spolupráce třídy s rodiči byla upevňována při ranních úkolech, ale také
v rámci několika odpolední, kdy se celé rodiny setkávaly v tematických dílničkách.
Školní rok utekl jako voda a před dětmi je už pouze jeden důležitý úkol, vystoupení a
slavnostní šerpování u příležitosti pasování na školáky.
Za celý kolektiv mateřské školy bychom dětem a rodičům chtěli popřát krásné prázdniny a
úspěšný vstup do 1. třídy.
Bc. Martina Hrdličková

Oběd se starostou obce – loučení s 9. třídou
Pátek 24. 6. byl významný den pro naši devátou třídu. Tak jako minulá „devítka“ jsme byli
pozváni na oběd s panem starostou. Před obědem jsme šli na obecní úřad, kde nám paní
ředitelka dala pamětní fotografii se jmény našich spolužáků a pan starosta pamětní listy.
Poté, co jsme dostali rady do života, se naše skupinka vydala společně s naší třídní paní
učitelkou Smejkalovou, paní ředitelkou a panem starostou do restaurace U Rybníčka. Na
uvítanou jsme dostali sklenku kofoly. Hlavní chod byl kuřecí řízek s hranolkami. Jídlo bylo
moc dobré. Bylo dobré jako celková nálada v jídelním sále. Po jídle jsme předvedli
generálku proslovu a zazpívali závěrečnou písničku. Den jsme si užili a jsme rádi, že jsme
se mohli pěkně a důstojně rozloučit.
Vít Soukal, IX.A

