18. června 2014 - Dřevěnomlýnský dřeváček
Ve středu 18. června 2014 proběhla na naší škole pěvecká soutěž Dřevěnomlýnský dřeváček.
Zpěváci bojovali ve čtyřech kategoriích.
I.kategorie (žáci 1. - 3. tříd): 1.místo - Petra Pospíchalová (2.A)
- Monika Nejedlá (2.A)
- Jáchym Kolář (2.B)
2.místo - Aneta Caklová(1.tř.)
- Alžběta Brzáková (2.B)
- Eliška Nevosadová (3.B)
3.místo - Anna Dvořáková (1.tř.)
- Sedláková (2.A)
- Zuzana Dvořáková (3.A)
II.kategorie (žáci 4. – 5.tříd): 1.místo - Daniel Vopálenský (4.A)
- Alois Stavárek (4.B)
- Jolana Svobodová (5.B)
2.místo - Vojtěch Kalaš (4.A)
- Matěj Trnka (4.A)
- Matouš Brunner (4.A)
3.místo - Adéla Kittlerová (4.A)
- Jakub Diviš (4.A)
- Natálie Šerá (5.A)
III.kategorie (žáci 6. – 7.tříd): 1. místo - Bára Altrichterová (7.B)
- Marie Bartošová (7.B)
2.místo - Karolína Vopálenská (6.A)
- Jana Gabrielová (7.A)
3. místo - Filip Lebruška (6.B)
- Anežka Vlachová (6.B)
IV.kategorie (žáci 8. – 9.tříd):
1.místo - Simona Kykrlová (8.tř.)
2.místo - Anna Zemínová (8.tř.)
Rudolf Kratochvíl (8.tř.)
3.místo - Lucie Metelková (9.tř.)
- Richard Wiesner (8.tř.)
Během doby, kdy se porota radila, jsme mohli sledovat a poslouchat hráčku na příčnou flétnu
Sandru Hutařovou, kytaristy Olivera Moravce a Filipa Lebrušku, pianistu Matouše Tkadlečka
a Daniela Šimáka s freestylovým jojem.
Výherci si kromě diplomu odnesli sladkou odměnu, vítězové navíc i malý dřeváček.fotografie oceněných ve fotogalerii

11. června 2014 - vernisáž 4. B
Ve středu 11. 6. se konala za školou vernisáž výstavy prací dětí za 4. B pro
rodiče, pod názvem Všichni moji blízcí.
Došlo i k oživení fotografií. Děti připravily pro rodiče i malé občerstvení
v altánku.

více ve fotogalerii

3. června 2014 - E.ON CITY CUP
Šestičlenná družstva (po čtyřech chlapcích a dvou dívkách) z každého ročníku
prvního stupně nás v tento den reprezentovala v prvním ročníku fotbalového
E.ON CITY CUPU v Jihlavě na Masarykově náměstí. Hrálo se ve dvojicích, po
jednotlivých třídách, v klecích o průměru pět metrů.V základní skupině jsme
zvítězili nad ZŠ Křížova a prohráli těsně se ZŠ Rošického, a tak postoupili do
semifinále. Zde jsme po boji porazili ZŠ Březinova. Finále bylo opakováním
zápasu ve skupině se ZŠ Rošického se stejně těsnou prohrou. Celkově naši žáci
prvního stupně obsadili v turnaji druhé místo - gratulujeme

21. května 2014 - Hadřík a Hadr
v tento den vystoupily naše dramatické soubory v Základní škole speciální a Praktické škole v
Jihlavě.

7. května 2014 - projektový den 1. stupně - Jihlava
Stará plovárna dříve a dnes...

Jihlava - pohled z výšky
V úterý 7. 5. jsme si chtěli prohlédnout Jihlavu z výšky. Hned od rána pršelo, a
tak jsme si nejdříve ve třídě prohlédli letecké snímky Jihlavy a poznávali jsme
různá místa. Potom jsme se vydali na Bránu Matky Boží, kde nás nejdříve
průvodkyně seznámila s její historií a s historií Jihlavy. Nahoru jsme si vyšlapali
až do výšky 24 m a čekal nás krásný výhled na Jihlavu a hledání známých míst,
které nám p. učitelka zadávala. Na Křížek, kam jsme měli potom namířeno, jsme
se podívali jen z dálky, protože déšť nepřestával. Prošli jsme se proto po
hradebním parkánu a vrátili se zpět do školy. Z celého projektového dne jsme si
vyrobili velký plakát, kam jsme naše zážitky zaznamenali.
Jihlava - cyklostezka

Toho dne jsme se vydali po cyklostezce od naší školy, abychom si ukázali, kam
a jak se můžeme bezpečně na kole dostat. Šli jsme podél řeky do Starých Hor,
kde se buduje nový úsek, který propojí stávající cyklostezku s další směrem na
Kosov. Zastavili jsme se na sportovištích na Kosově, kde si žáci zahráli na
hřištích fotbal a vybíjenou. Tam jsme také posvačili. Po cyklostezce jsme došli
až nad UNIHOBY a k Domu zdraví. Cestou jsme sledovali dopravní značky a
vysvětlovali si pravidla silničního provozu pro cyklisty. Pro vytrvalý déšť jsme
nastoupili do trolejbusu a dojeli zpět ke škole. Posledních 40 minut jsme
věnovali dopravní výchově – pravidla na křižovatkách.

Hornická stezka
V rámci oslavy Dne Země jsme se 7. 5. 2014 vydali na Hornickou naučnou
stezku. Velká škoda je, že hodně cedulí s informacemi po cestě chybí a většina
směrových šipek je zničených. Přesto jsme aspoň trochu nahlédli několik staletí
zpátky, kdy naše město bylo slavné díky těžbě stříbra.

Brána a opevnění
Došli jsme na Bránu Matky boží a vyslechli jsme si krátkou přednášku o
opevnění města. Z vyhlídky jsme si prohlédli, jak se Jihlava rozrostla. Potom
jsme prošli hradby. Pro deštivé počasí jsme procházku ukončili dříve.

Po stopách jihlavských pověstí
Naše cesta začala hned vedle školy u kostela sv. Jana Křtitele. Toto místo je
spojeno se vznikem Jihlavy. Odtud jsme se vydali ke kostelu sv. Jakuba, ke
kterému se váže pověst O zvonu Zuzaně.
Navzdory deštivému počasí jsme prošli další místa spojena s pověstmi : O
slavném vítězství, Ohnivý Švéd v Jihlavě, Trucbába a Svatý Martin v Jihlavě.

Chceme hezčí Jihlavu
Dalo by se v našem městě něco změnit? Nad touto otázkou se zamysleli žáci
v projektu „Chceme hezčí Jihlavu“.
Na vycházce objevovali a fotili místa, která se jim nelíbila. Ve skupinách pak
vymýšleli a zpracovali, jak by se dal tento prostor změnit.

Naučná stezka hudební osobnosti Jihlavy
V rámci projektového dne o Jihlavě se naše skupinka vydala po stopách
hudebních osobností, které zde v Jihlavě v minulosti pobývaly. Celá hudební
stezka je velmi pěkně značena deskami s obrázkem not a stručným popisem
místa. Skládá se celkem z 11 stanovišť, která jsme všechna i přes nepřízeň
počasí navštívili. Nejdéle jsme se asi zdrželi v domě Gustava Mahlera, kde jsme
si prohlédli dobové zařízení domu, kostýmy, mohli jsme si vyzkoušet i různé
interaktivní hudební hry a promítli nám krátký film o životě G. Mahlera, celou
prohlídku nás také provázela jeho hudba.

7. května 2014 - projektový den 2. stupně - DEN
ZEMĚ
ÚDOLÍM ŘEKY DOUBRAVY
Putování podél řeky Doubravy jsme si vybrali proto, že jsme se chtěli seznámit
s divokou nespoutanou přírodou v okolí Chotěboře. Těšili jsme se na pěkný

slunečný jarní den strávený mimo budovu školy. Skutečnost byla trochu jiná. Od
rána se k nám počasí chovalo macešsky. Bylo chladno a deštivo. Před desátou
hodinou jsme vystoupili v Chotěboři z vlaku, oblékli jsme pláštěnky a vydali
jsme se na cestu směrem do údolí Doubravky. Putovali jsme podél ní asi 6 km
do vesničky Bílek.
Cesta vedla lesní pěšinou, ale často jsme se pohybovali po žulových balvanech
podél řeky. Dost to po mokrém podkladu klouzalo. Krajina je zde krásná,
malebná. Poznali jsme, jak v praxi vypadá kamenné moře, viklan, mrazové
zvětrávání, kamenná mísa,… Viděli jsme vysokou vyvýšeninu Sokolohrady a
Čertův stůl a další zajímavá místa. Z rostlin nás zaujala večernice vonná
(opravdu krásně voní) a česnáček obecný (ten je zase cítit po česneku).
Živočichové se nám v tomto pošmourném počasí vyhýbali, ale pěnkavy,
sýkorky a budníčci nás doprovázeli celou cestu.
Exkurze byla pěkná, i když by nám určitě bylo ještě lépe za teplejšího a suššího
počasí.

DOBRONÍN - NAUČNÁ STEZKA O KONÍCH
V rámci projektu ke Dni Země se naše skupina 30 žáků 2. stupně pod vedením
paní učitelky Dolákové a Fukové vydala poznávat koně. Vlakem jsme dojeli do
Dobronína, na jehož okraji se nachází Ranč „Ztracená podkova“. Majitel ranče
nás provedl stájí a zájemci se mohli svést na koni. Ostatní se mezitím vyřádili
v dětském koutku. Někteří si dokonce vylezli na betonovou sochu
„Pohádkového koně“ od M. Olšiaka.
Z ranče vede asi 0,5 km dlouhá naučná stezka o koních, která byla zbudována
v loňském roce 2013. Na sedmi informačních tabulích jsme se dozvěděli mnohé
o životě a chování koní, o jejich využití lidmi a řadu dalších zajímavostí
spojených s koňmi (např. koňské rekordy, o koních známých osobností, o
bájných koních). Vše názorně přibližují fotografie.
Škoda jen, že nám nepřálo počasí a téměř po celou dobu výletu mrholilo. Kvůli
chladu jsme tedy závěr výletu strávili v restauraci. Do Jihlavy jsme se vrátili
vlakem o půl jedné.

HOROLEZECKÁ STĚNA
Na Den Země se naši žáci také vypravili na horolezeckou stěnu v Jihlavě –
Starých Horách. Zúčastnilo se 22 dětí.
Nejdříve horolezečtí instruktoři žákům vysvětlili a názorně předvedli
navlékání úvazků, jištění a lezení….. Děti si vytvořili váhově stejné dvojice,
vzájemně se jistili a vystřídali se v lezení různě těžkých horolezeckých
cest. Všichni zvládli vylézt několik cest. Instruktoři děti moc chválili za
obratnost při lezení i za vzorné chování na i pod stěnou.

CYKLOVÝLET PŘES KLÁDU
Až na počasí myslím vydařený cyklovýlet přes kládu. Trasa: škola – Luka nad
Jihlavou – Bítovčice – Luka nad Jihlavou se zastávkou v Kolničce (pro zahřátí)
– škola, v čase 8.30 – 13.00, cyklisté otužilí :Michal, p. Střelcová +8 dětí 6.B –
Lucka, Jana, Káťa, Žanda, Filip, Šíma, Miki, Dominik (2 odpadli pro nemoc –

David, Dominik), celou dobu víceméně pořád mrholilo či pršelo, ale všichni to
zvládli v pohodě, doprovodný program (hry, buřty) se neuskutečnil právě pro
nepřízeň počasí. Jedinou komplikaci (stromy přes cestu) jsme zvládli bez
problémů – obešli jsme ji. Bylo to fajn.

HUDEBNÍ STEZKA
Naše skupina vyrazila nejdříve k Besednímu domu, kde se nacházel sál pro
divadelní představení a koncerty. Prohlédli jsme si vestibul Horáckého divadla,
zde koncertoval významný hudební skladatel Gustav Mahler. Další zastávku
jsme udělali u kostela Povýšení sv. Kříže, kde bývala kasárna s vojenskou
hudbou. Budova Městské knihovny byla původně postavena jako jezuitské
gymnázium, studoval zde Gustav Mahler. Prošli jsme ulicí Hluboká, kde
Mužský pěvecký spolek pořádal koncerty v zahradě. Kostel sv. Jakuba je spojen
se jménem H. Fischer, který byl předním nositelem jihlavského kultur. života
19. století. Prohlédli jsme si zvenku dům U Tří knížat, ve 2. poschodí se
nacházel velký sál, kde se konala divadel. představení. V parku Gustava
Mahlera jsme se vyfotili. Deset vodních střiků u jezírka představuje počet
Mahlerových symfonií. V kostele Nanebevzetí Panny Marie (v18.stol. zde bylo
vokální centrum) jsme se na chvíli schovali před deštěm. V domě ve Smetanově
ulici č. 2 žil český skladatel Bedřich Smetana, který studoval na jihlavském
gymnáziu. Na závěr jsme navštívili dům Gustava Mahlera, kde se nachází
expozice, která dokumentuje prostředí, v němž G. Mahler prožil své mládí.

VÝLET NA KOLECH
Ve středu 07.05.2014 v rámci celoškolské akce ke "Dni Země" vyrazila naše
skupina 21 cyklistů do blízkého okolí JIhlavy. Cesta vedla po cyklotrasách nebo
lesních cestách.Během dopoledne jsme s krátkými přestávkami urazili 25 km.
Přes nepřízeň počasí a místy i náročnému terénu, naplánovanou trasu ZŠ Pístov - Vysoká - Rantířov - Zaječí skok -ZŠ zvládly všechny děti s úsměvem.

29. dubna 2014 - 2. B – Sasov
V úterý 29. 4. byla třída 2. B pozvána p. Jeletz na Sasov, kde si děti celé
dopoledne užívaly jízdu na poníkovi, ohýnek, špekáčky, běh přes překážky, ale
také si prohlédly místní statek – koně, prasátka, býky… Děkujeme za pozvání,
bylo to moc fajn!

více ve fotogalerii

29. dubna 2014 - výlet Praha - 4. A a 4. B
V tento den navštívily žáci čtvrté třídy Prahu. Jejich putování začalo na
Václavském náměstí a skončilo na Petříně. Počasí jim přálo, výlet se všem moc
líbil.

více ve fotogalerii

15. dubna 2014 - 2. A - beseda o včelách
V tento den proběhla ve třídě 2. A beseda o včelách. Za zajímavé povídání moc
děkujeme paní Jaroslavě Holcové.

11. dubna 2014 - krajská přehlídka dětských divadel
v Třebíči
DS Hadřík ze ZŠ Havlíčkova získal širší nominaci na celostátní přehlídku ve
Svitavách, přímý postup nebyl udělen.

Gratulujeme.

7. - 11. dubna 2014 Akce „Čistá Jihlava“
V týdnu od 7. 4. do 11. 4. jsme se zúčastnili akce „Čistá Jihlava“ pořádané
krajem Vysočina. Tento projekt věnovaný „Dni Země“ slouží ke zlepšení
estetiky prostředí a je zaměřen na pořádek ve městě Jihlava a jejím okolí.
Děti z nižších ročníků provedly během tohoto dubnového týdne úklid v okolí
školy a žáci vyšších ročníků sebrali několik pytlů odpadu podél cyklostezky od
ZŠ Havlíčkova po objekt „Vodní Ráj“.
Tato každoroční akce je sice záslužná, ale určitě by bylo mnohem lepší,
kdybychom udrželi krajinu stále čistou, neničili ji a neodhazovali odpad tam,
kam nepatří.

27. března 2014 - návštěva Denního a týdenního
stacionáře
V tento den navštívily děti z divadelního souboru Hadřík v rámci Dne
otevřených dveří Denní a týdenní stacionář v Jihlavě. Žáci viděli hlavně nově
zrekonstruované prostory dílen, ubytovací místnosti, učebny pro zájmovou
činnost. Líbily se jim výsledky rukodělných prací klientů. Nejvíce je ale zaujala
relaxační místnost - pohodlíčko s vodní postelí.

6. března 2014 - pasování prvňáčků na čtenáře
Tento den byli prvňáčci v Městské knihovně pasováni na čtenáře. Studenti z
Divadla De Facto Mimo pro ně připravili pěkný program.

4. března 2014 - DMF
4.března 2014 se uskutečnil 19.ročník DOCELA MALÉHO FESTIVALU v
divadle DIOD.
S podporou magistrátu festival tradičně organizovala naše škola. Porota
(učitelka dramatiky Lada Hubáčková-Pokorná, dramaturgyně HDJ Bára Jandová
a produkční DIODU Karolína Koubová) hodnotila vysokou úroveň přehlídky,
vyzdvihla i účast souborů ze zařízení pro klienty s různými typy zdravotních
handicapů.
Do krajského kola v Třebíči, které se uskuteční 11. a 12. 4. 2014, získaly postup
DS Hadřík ze ZŠ Havlíčkova se hrou Zahrada a DS Chlup chlupatý ze ZUŠ
Jihlava s představením Welzl se vrací. Jako náhradník byl nominován DS Blilo
nás pět ze ZUŠ Jihlava se hrou Brácha.

více ve fotogalerii

3. března 2014 - představení pro rodiče
V pondělí 3. března 2014 se uskutečnilo "Představení pro rodiče". Tentokrát v
divadle DIOD. Rodiče, prarodiče, spolužáci, kamarádi mohli vidět velkou škálu
vystoupení žáků naší školy - hru na housle, kytary, na příčnou, zobcovou i
altovou flétnu, keyboard, představení divadelních souborů Hadr a Hadřík, břišní
tanečnice, práci s yoyem.
Mohli slyšet básně, prózu i písničku. Za svou snahu sklidili všichni účinkující
velký potlesk.
Program představení naleznete zde.

více ve fotogalerii

22. února - 1. března 2014 - LVK
Děti a učitelé naší školy byli od 23.02.2014 do 01.03.2014 už pojedenácté
nad Pecí pod Sněžkou, v penzionu Táňa. Lyžařského výcvikového kurzu se
zúčastnilo 29 dětí naší školy, 21 ze sedmé třídy, 6 z osmé třídy a jedna dívka
z deváté třídy.. Devět dětí jelo ze ZŠ Větrný Jeníkov. LVK se letos zúčastnilo i
sedm dětí se snowboardy.
I přes nedostatek sněhu jsme všichni lyžovali každý den. Děti, co vůbec lyžovat
neuměly, se naučily bezpečně sjíždět svah a zastavit, ostatní se ve svém
lyžařském a snowboardovém umění zdokonalovaly. Odpoledne jsme pořádali
soutěže a hry, večer jsme pouštěli dětem video z výcviku, aby mohli vidět v čem
dělají chyby a zlepšovat se. Každý večer jsme uspořádali krátkou přednášku o
věcech, souvisejících s bezpečným pobytem a pohybem na horách. Všem se

nám pobyt velmi líbil a hodně dětí se chce na hory zase vrátit.
zapsal B. Brunner

fotografie z videokamery najdete zde a zde, další ve fotogalerii

28. února 2014 - výtvarná technika enkaustika
Enkaustika - malování horkým voskem. Roztavený vosk se nanáší pomocí
speciální žehličky na voskový papír, kde vytváří kouzelné efekty. První, kdo
tyto žehličky vyzkoušel, byli žáci prvního a čtvrtého ročníku. Výsledky jejich
snažení si můžete prohlédnout ve fotogalerii či přímo ve škole. Věříme, že se
stejným nadšením si tuto techniku vyzkouší i ostatní žáci školy.

27. února 2014 - výroba draků - 6. B

více ve fotogalerii

12. února 2014 - recitační soutěž
Ve středu 12. 2. 2014 proběhlo školní kolo recitační soutěže.Z mnoha
zúčastněných recitátorů zvítězili:
V I. kategorii (žáci 1. – 3. tříd)- 1. místo – F. Kozák, K. Jurkovičová
2. místo – O. Němec, J. Taláček
3. místo – P. Pospíchalová
Ve II. kategorii (žáci 4. – 5. tříd) - 1. místo – A. Stavárek, Š. Taláček, A.- M.
Klímová
2. místo – P. Jurkovič, M. Brtníková, J. Hos
3. místo – L. Šlechtická, T. Šourková, H.
Hejdová
Ve III. kategorii (žáci 6. – 7. tříd) - 1. místo – B. Altrichterová, V. Neubauerová
2. místo – M. Stratil, I. Jeřábková, V. Mátl
3. místo – P. Švejda, K. Čechová
Ve IV. kategorii (žáci 8. – 9. tříd) - 1. místo – P. Švíková
2. místo – S. Kykrlová
Mezi jednotlivými kategoriemi, v době, kdy se porota radila, žáci zahráli na
kytary, piano, příčné flétny, altovou flétnu a mohli jsme vidět práci s yoyem.
V okresním kole (6. 3. 2014) budou naši školu reprezentovat žáci, kteří se
umístili na prvních místech (kromě 1. tříd).

více ve fotogalerii

17. a 18. února 2014 - Projektový den
V tomto týdnu proběhl na naší škole projektový den věnovaný 10. výročí
vstupu České republiky do Evropské unie.
Žáci 6. – 9. tříd byli rozděleni do skupinek. Vylosovali si jeden z členských států
Evropské unie a vytvořili plakát, na kterém byly základní informace o zemi.
Dále si připravili povídání o některé z osobností země a o zajímavé přírodní
nebo kulturní památce. Své vyprávění zpestřili několika anglickými větami. Pak
následovaly otázky, které se týkaly EU a nakonec praktický úkol: „Co je pro
danou zemi typické“. Žáci měli možnost vytvořit, předvést nebo uvařit jídlo,
stavbu, píseň, zvyk, atd…
Porota výkony žáků ohodnotila a vybrala 4 nejlepší družstva a zde jsou
výsledky:
Slovensko reprezentovali: Jaromír Návrat, Tereza Coufalová, Jeřábková,
David Kubík
Belgii zastupovali: Petra Švíková, Adam Bína, Marie Bartošová, Patrik
Švejda, a Dominik Zelinka
Spolkovou republiku Německo nám představili: Dominik Králík, Marcela
Ježková, Adam Altrichter, Jessica Zajacová,Jonáš Přibyl
a za Švédsko vystupovali: Daniel Šimák, Yvette Otiepková, Vojtěch Mátl,
Jan Šimánek a Jana Šrámková
Žáci vítězných družstev si jako odměnu vybrali dopoledne strávené na
horolezecké stěně nebo ve Vodním ráji.
Všem žákům, kteří se na školní projekt připravili, děkujeme a 7 dětí, které se
naopak práci vyhnuly, čeká nesnadný úkol – vypracují vylosovanou zemi
samostatně.

