ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
VÝSTAVA MAZLÍČKŮ
Soutěž si vzali na starost žáci 5. a 6. tříd. Připravili překážkovou dráhu pro psy, která se
konala na velkém hřišti. Přišlo 12 páníčků se svými psy. Soutěž pokračovala hodnocením
žákovské poroty, která udělovala body za "krásu". O první místo se rozdělili - H. Pavlíček se
psem Kiki a N. Vaňková se psem Aladinem.
Ve školním altánku probíhala také výstava ostatních domácích mazlíčků - byli tu k vidění
morčata, strašilky, křečci, agama, rybička, želva, .... Celkem bylo 13 zvířátek a soutěž o nej
mazlíčka vyhrál O. Šerý s Agamou vousatou.
Zapsala Eliška Nevosadová

22. března - ZÁVODY RC AUTÍČEK
22. března proběhly na naší škole závody RC autíček. Členové parlamentu připravili velmi
zajímavou trať v tělocvičně školy. Akce se zúčastnilo 22 žáků především z 1. stupně. Na 1.
místě se umístil Filip Semerád z 4.A,na 2. místě Filip Stehlík ze 3. třídy a na 3. místě Matyáš
Jungr z 2. třídy.

2. března - FÓRUM MLADÝCH

2. března se někteří členové parlamentu zúčastnili akce pořádané magistrátem města Jihlavy
FÓRUM MLADÝCH.
Žáci se rozdělili do skupinek podle předem daných témat. Každá skupina diskutovala o
problémech, které je v dané kategorii trápí. Dva nejdůležitější pak prezentovali. Diskuse byla
zpestřena soutěžemi o znalostech Jihlavy. Na závěr děti umístily na mapě Jihlavy značky pro
místa, kde tráví volný čas,místa, kde se jim líbí, místa, kde se cítí ohroženi a místa, kde je
ošklivé prostředí.
Další informace na http://www.jihlava.cz/2016/ds-55959/archiv=0&p1=89145

12. února - Valentýnský den
Žáci všech tříd měli možnost napsat svým spolužákům valentýnské přáníčko.
Po třetí hodině byla psaníčka z valentýnské schránky doručena svým adresátům.
21. prosince 2015 - Pyžamový den - více ve fotogalerii
Žákovský parlament se letos rozhodl zpestřit předvánoční období neobvyklou akcí – tzv.
Pyžamovým dnem. Uskutečnil se 21. prosince na obou stupních školy. Po třídách a chodbách
se tudíž pohybovali malí i velcí, dokonce i dospělí v pyžamech, nočních košilích, županech či
spacích ponožkách a čepicích. Akce se mezi žáky i učiteli setkala s velkým ohlasem.

