29. ledna 2014 - Červený den
Pokud toho dne na naši školu zavítal nějaký návštěvník, čekalo ho velké
překvapení. Po chodbách a školních třídách se totiž rojily postavy v červeném,
protože ve škole právě probíhal tzv. Červený den.
S nápadem přišli členové školního parlamentu a velice přijemně je překvapila
odezva mezi žáky. Ti, kdo na sobě neměli něco červeného, byli v naprosté
menšině. Během dopoledne členové parlamentu prošli všechny třídy a zjišťovali,
kolik žáků ve třídě přišlo v červeném oděvu. V každé třídě přidělili body pokud byl žák celý v červeném, získala třída 3 body, pokud měl buď tričko nebo
kalhoty, byly přiděleny 2 body a za červený doplněk se přiděloval 1 bod. Vítěz
je vždy jen jeden a tak tento den vyhrála třída 6. B - hlavní výhra červený dort.

více ve fotogalerii

7. ledna 2014 - NÁRODNÍ DIVADLO

18. listopadu 2013 tomu bylo 130 let, kdy bylo otevřeno Národní divadlo
v Praze a zazněla zde opera Libuše od Bedřicha Smetany. Žáci šestých a
sedmých tříd v rámci hudební výchovy vytvořili projekty na toto téma. Nejlepší
práce byly vystaveny na chodbě v 1. poschodí.

19. prosinec 2013 - To byli Beatles...
Ve čtvrtek navštívily třídy 7. A, B a 9. třída městskou knihovnu v Jihlavě, kde se
seznámily s historií nejslavnější skupiny všech dob - The Beatles. Formou
mluveného slova, klipů, hudebních ukázek a fotografií nahlédly i do životních
osudů jednotlivých členů.

17. prosince 2013 -VÁNOČNÍ BESÍDKA V DIVADLE NA KOPEČKU
Žáci se svými učitelkami a učiteli opět připravili program plný písniček, her,
tanců
a
pohádek.
Divadlo zavonělo vánočním cukrovím a návštěvníci si mohli vybrat drobné
dárky
ve
stánku.
Vánoční besídku tentokrát zahájil písní učitelský sbor. Na žádost rodíčů - text
písně
zde.

11. prosince 2013 - Pečení perníčků 3. A

9. prosince 2013 - Beseda s Václavem Koptou

6. prosince 2013 - Spaní ve škole - divadelní soubor Hadr a Hadřík
Děti z dramatických kroužků spali ve škole - trénovali svá představení na
vánoční besídku.
Hadřík z 29. 11. na 30. 11. a Hadr ze 6. 12. na 7. 12. 2013.

27. listopadu 2013 - Normální je nekouřit
V letošním školním roce proběhl poprvé na 1. stupni projektový den, který jsme
nazvali Normální je nekouřit. V 1. a 2. třídách děti motivovala veverka Terka –
plyšový maňásek. Děti soutěžily ve skupinách, vybíraly si aktivity na
stanovištích, kde pracovaly samostatně. Na závěr nakreslily dvě postavy ve
skutečné velikosti, jednu se zdravými orgány v těle a zdravými potravinami

kolem sebe, druhou – kuřáka-s ne právě zdravými orgány a nezdravými
potravinami. Za svoji práci obdržely diplom s motivem veverky Terky.
Děti ve třetích ročnících pracovaly ve skupinách, soutěžily, hrály scénky, při
kterých se bránily pobytu v zakouřeném prostředí. Celé dopoledne vyvrcholilo
prací ve větších skupinách, kdy na velká arch papíru zhodnotily, co vše se
dozvěděly.
Čtvrťáci ve skupinách vytvářeli plakát proti kouření a předváděli krátké etudy o
tom, jak odmítat, když jim někdo nabídne cigaretu.
Žáci pátých tříd dostali domů už víkend před projektem dotazníky, které
vyplňovali s nějakým kuřákem ze svého okolí. Během projektového dne došlo
na základě vyplněných dotazníků k diskusi, žáci si vysvětlili, co je pasivní
kouření, zda kuřákům kouření něco přináší a čím jim škodí. Práce ve skupinách
byla zaměřena na zdravý životní styl.

více ve fotogalerii

27. listopadu 2013 - Rozumíme penězům
Ve středu 27. 11. 2013 proběhl na naší škole projektový den – Rozumíme
penězům.
Tohoto projektu se zúčastnily všechny třídy 2. stupně. Cílem projektu je
seznámit žáky hravou formou s finančními produkty, základními pojmy a
možnými nástrahami ve světě financí. Nedílnou součástí je práce s textem a
vzájemná komunikace a spolupráce ve skupině.

Žáci 6. ročníku se s projektem věnovaným finanční gramotnosti setkali poprvé.
Tématem jejich celodenní práce byla „Historie peněz a zařízení svého pokoje
snů“.
Žáci 7. ročníku se zabývali „Hospodařením domácnosti a sestavením rodinného
rozpočtu“. Byli rozděleni do fiktivních domácností, každý žák obdržel svoji roli,
ve které bude pokračovat i v dalších projektových dnech.
Osmý ročník se věnoval tématu „Nákup auta“ a devátý tématu „Spoření,
investice a rodinná oslava“.

19. listopadu 2013 - turnaj v yoyování

Závody v yoyování konané v tělocvičně školy zorganizoval Daniel Šimákvšichni účastníci jsou mimořádně spokojeni. A přejí si aby se povedly i příští
rok. Účast byla veliká. Porota se skládala z pana učitele Kočího, Daniela Šimáka
a dalších... Účastníci byli spokojeni a soutěž si pochvalují.

18. listopadu 2013 Beseda s hasiči

Hasiči nám ukázali své pracovní obleky a přiblížili nám svoji práci. Řekli nám
rozdíl mezi suchým a mokrým hasičem. Potom nám předvedli, jak nehasit
rozpálený olej. A pro pobavení si zkusil hasit sloučeninu benzinu, oleje,
hořlavých látek a vody pan učitel Boris Bruner. A na závěr všem ukázali druhy
hasicích přístrojů.

více ve fotogalerii

15. listopadu 2013 - Toulky jihlavskou minulostí
V rámci projektu „Toulky jihlavskou minulostí“ jsme tentokrát navštívili kostel
sv. Jana Křtitele na Jánském kopečku. Povídali jsme si o vzniku Jihlavy a
seznámili jsme se s osobností sv. Jana Křtitele. Na závěr programu jsme ve
skupinkách plnili zábavné úkoly. Za vzorné splnění těchto úkolů jsme si každý
na památku odnesli „zrníčka stříbra.“

2. A

Tohoto programu se ze stejným nadšením zúčastnili i 3. A, 3. B, 4. A, 4. B a 5.
B

13. listopadu 2013 - soutěž "Bloudění"
Ve středu 13. listopadu se konala v areálu SŠOS Jihlava přírodovědná soutěž
„Bloudění“. Na 21 stanovištích probíhaly přírodovědné aktivity, které se týkaly
mikroskopování, chemických pokusů, testování ekologických znalostí,
poznávání nerostů, rostlin, určování živočichů, procesu tvorby fotografií, atd.
Soutěž probíhala ve tříčlenných skupinách.
Žáci naší školy se umístili na prvních dvou místech. Jsou to: Pavel Dvořák,
Vláďa Filip, Vojta Šourek, Tereza Hašková, Martin Kopecký a Dan Vrtal.
Našim šikovným „deváťákům“ blahopřejeme.

12. listopadu - projekt " Příběhy bezpráví"
Letos se naše škola opět zapojila do projektu Příběhy bezpráví, který organizuje
organizace Člověk v tísni. V úterý 12. listopadu žáci osmého a devátého ročníku
zhlédli dokumentární film Hitler, Stalin a já, ve kterém spisovatelka a
překladatelka Heda Blochová vypráví o svém životě v době fašistické a
komunistické diktatury, o přežívání v osvětimském koncentračním táboře a o
popravě svého manžela při politickém procesu v 50. letech 20. století.

Po projekci jsme přivítali vzácného hosta, jihlavského archiváře a historika
Ladislava Vilímka, který se zabývá osudy jihlavských Židů. Jeho vyprávění a
také jeho osobní zážitky s totalitními režimy vyslechli žáci se zaujetím a o dané
problematice diskutovali ještě v dalších vyučovacích hodinách.

žáci 8. a 9. třídy

8. října 2013 -Exkurze pátých tříd do planetária v Českých
Budějovicích
Dne 8. října jsme odjeli do Českých Budějovic. Dopoledne jsme si prohlédli soutok
Vltavy a Malše, náměstí Přemysla Otakara II., Samsonovu kašnu, bludný kámen a
vystoupali na Černou věž.
V poledne nás čekali v planetáriu , kde jsme v kinosále zhlédli film o Sluneční
soustavě s doprovodným slovem a v další místnosti nám promítli souhvězdí na zimní
obloze. Také jsme si prohlédli hvězdářské dalekohledy a podívali se na Slunce.

více ve fotogalerii

8. - 9. října 2013 - setkání školních parlamentů
Někteří členové školního parlamentu se zúčastnili setkání školních parlamentů na
chatě Na Bělici u Humpolce. Akci pořádal školní parlament ZŠ Dobronín. Žáci pěti
různých škol z Vysočiny tu dva dny prožili plné her zaměřených na spolupráci a
komunikaci motivované Hobitem. Byl tu i čas na předání zkušeností a nápadů mezi
parlamenty. Všem dětem se prožitkový kurz moc líbil. Členové našeho parlamentu si
odnesli řadů námětů a motivaci pro jeho další činnost.

1. října 2013 - spaní ve škole 5. A
Z 30. září na 1. října jsme spali ve škole. Sešli jsme se odpoledne na školní zahradě,
zahráli si různé hry a opekli buřty. Potom jsme si ve škole v naší třídě rozložili
karimatky a spacáky a před usnutím jsme se ještě podívali na film. Ráno jsme si
uvařili čaj v kuchyňce, nasnídali se a šli jsme se učit.

žáci 5. A

27. září 2013 - srážka vlaku

Akce na vlakovém nádraží
Dne 27. září jsme se jako žáci 9. třídy zúčastnili akce na Hlavním vlakovém nádraží,
v doprovodu paní učitelky Ivy Dolákové. Akce byla na téma srážky vlaku s osobním
automobilem a s člověkem. Po názorné ukázce jsme si mohli vyzkoušet různé testy,
střelbu ze zbraně a také brýle, které simulovaly pohled opilého člověka. Akce byla
poučná a zábavná.

více ve fotogalerii

26. září 2013 - exkurze Slavkov u Brna
26. září jsme se vydali do Slavkova u Brna, abychom si prohlédli místa spojená se
slavným Napoleonovým vítězstvím.
Nejprve jsme navštívili Mohylu míru – památník postavený na počest obětí této bitvy.
Multimediální expozice nás doslova vtáhla do dění, protože díky počítačovým
animacím jsme se stali přímými účastníky bitvy. Ve vzdělávacím centru jsme potom
vyplňovali pracovní listy, které ukázaly, jak jsme byli při prohlídce pozorní.
Následovala prohlídka kaple a přemístění na kopec Žuráň, odkud kdysi Napoleon
celé bitvě velel.
Naši cestu za Napoleonem jsme uzavřeli na krásném barokním zámku ve Slavkově.

žáci 8. a 9. třídy

více ve fotogalerii

26. září 2013 - exkurze do ZOO Praha
Na čtvrtek 26. 9. 2013 naplánovaly paní učitelky vzdělávací exkurze pro žáky 6. – 9.
tříd. My, žáci 7. ročníku jsme se společně s o rok mladšími spolužáky rozjeli do
pražské ZOO. Ráno bylo krásné, dokonce i slunné, a tak jsme se těšili, jak si den
užijeme. Cestou do Prahy začalo poprchávat, ale Praha nás přivítala už zase modrou
oblohou. V ZOO jsme byli rozděleni do 2 skupin. Jedna skupinka odešla
s průvodcem na devadesátiminutovou prohlídku ZOO a děti z druhé skupinky
mezitím řešily testové úkoly v terénu. Procházely po zahradě a hledaly odpovědi na
otázky. Pak jsme si role vyměnili.
Exkurze byla pěkná, dozvěděli jsme se mnoho nových informací. Navštívili jsme
například pavilon orangutanů, ledních medvědů, hrochů, slonů, antilop, žiraf, ale také
indonéskou džungli a ptačí voliéry. Nejzvláštnějším a současně velmi vzácným
zvířetem je hrabáč. Těžko se dá zařadit do systému, ani zoologové si nevědí rady.
Patří prý někam mezi chobotnatce, sirény nebo damany. Podobá se malému
prasátku nebo také mravenečníku?
Některé části ZOO jsou ještě uzavřené po letošních povodních, provádí se tam
čištění a úpravy, aby bylo možné opět nastěhovat zvířata na původní místa.
Žáci 7. třídy

25. září 2013 - Etika v EU - aneb jiný kraj, jiný mrav

Obě 7. třídy se 25. 9. 2013 v Městské knihovně zúčastnily přednášky „Etiketa v EU –
aneb jiný kraj, jiný mrav“. Přednášející p. Fišer představil několik vybraných zemí EU
z různých geografických částí Evropy a seznámil nás s jejich zvyky, tradicemi,
mentalitou. Velká část přednášky byla věnována mimoverbální komunikaci a tomu,
jak se liší v různých koutech Evropy. Vše bylo proloženo vtipnými krátkými videi
z internetu. Dětem se program líbil, protože byl zábavný.

