13. -14. června 2013 - školní výlet 1. A a 5. A
Ve dnech 13. 6. - 14. 6. se třídy 5. A a 1. A účastnily výletu na Čeřínek.
Všichni jsme se shromáždili před nádražím a potom nastoupili do vlaku, který nás dovezl do Dolní
Cerekve. Vystoupili jsme z vlaku a šli asi 7 km na místo, kde nás ubytovali. Naobědvali jsme se a
rozdělili se do chatek. Paní učitelky nám daly ještě čas, abychom se zde porozhlédli a zabydleli.
Potom nás svolaly a vydali jsme se na sjezdovku. Páťáci připravili hru pro prvňáčky. Když bylo vše
připraveno, mohlo se začít. Prvňáčci se vydali na sedm stanovišť, kde na ně čekaly různé úkoly.
Například opičí dráha, poznávání přírody nebo orientace. Pak přišlo vyhlášení. Jen tři skupinky
neměly plný počet bodů, ale všichni dostali odměnu. Šli jsme na večeři a učitelky nám oznámily, že
bude stezka odvahy. Všichni ji přešli bez větších problémů. Vykoupali jsme se a šli do chatek. Trochu
jsme si ještě povídali a šli jsme „ brzy“ spát. Ráno si všichni sbalili a stáhli z peřin povlečení. Uklidili
jsme chatky a shromáždili se před jídelnou.
Potom jsme se vydali do Kostelce na vlakové nádraží a vlakem jeli do Jihlavy, kde už na nás čekali
rodiče.
Všem se výlet moc líbil.
Katka Hiršová a Petra Medová 5.A

29. května 2013 - Dřevěnomlýnský dřeváček

Ve středu 29.května 2013 proběhla na naší škole pěvecká soutěž Dřevěnomlýnský dřeváček. Zpěváci bojovali ve
čtyřech kategoriích.

I.kategorie (žáci 1. - 3. tříd): 1.místo - Alois Stavárek (3.B), Nikola Bílá (3.B), Vojtěch Kalaš (3.A)
2.místo - Monika Nejedlá (1.A), Aneta Pokorná (1.B), Míša Brtníková (3.B)
3.místo - Klára Šindelková (1.A), Jakub Diviš (3.A), Adéla Kittlerová (3.A)
II.kategorie(žáci 4. – 5.tříd): 1.místo - Jolana Svobodová (4.B), Marie Vorálková (5.A), Anežka Vlachová (5.B)
2.místo - Václav Hotovec (5.A), Karolína Vopálenská (5.A), Kateřina Baráková
(5.A)
´
3.místo - Natálie Šerá (4.A), Soňa Pavlásková (4.A), Petra Gabrielová (4.B)

III.kategorie (žáci 6. – 7.tříd): 1.místo - Jana Gabrielová (6.A), Bára Altrichterová (6.B), Marie Bartošová (6.B)
2.místo - Simona Kykrlová (7.tř.)
3.místo - Iva Králová (6.A)
IV.kategorie (žáci 8. – 9.tříd): 1.místo - Lucie Metelková (8.tř.)
2.místo - Anna Zemínová (8.tř.)
3.místo – Karolína Karbanová (9.tř.)
Během doby, kdy se radila porota, jsme mohli sledovat a poslouchat hráčku na altovou flétnu Terezku
Hladíkovou, školní pěvecký sbor, děti z kroužků hry na flétnu, hráčku na akordeon Simonu Samkovou a Daniela
Šimáka s freestylovým jojem.

Výherci si kromě diplomu odnesli sladkou odměnu, vítězové navíc i malý dřeváček, ostatní pak diplom za účast.

28. května 2013 - poznávací výlet - PRAHA - 4.A, 4. B

Ráno jsme vyjeli v 6,30 h od školy. Na Pankráci jsme nastoupili do metra a jeli na Václavské nám. a pokračovali
pěšky k Prašné bráně a Staroměstskému nám., kde po prohlídce sochy J. Husa ,poledníku, místa popravy 27
českých pánů jsme v 10 h shlédli orloj a vydali se přes Karlův most k Pražskému hradu. Obešli jsme nádvoří
kolem chrámu sv. Víta a shlédli výměnu stráží. Kolem 13. h jsme dorazili na Petřín, kde jsme obdivovali výhled na
Prahu z rozhledny a bloudili v zrcadlovém bludišti. Po chvilce na dětském hřišti jsme sešli kolem hvězdárny na
Strahov, kde na nás čekal autobus. Vše se nám vydařilo dle plánu i počasí bylo nádherné. Pouze díky havárii na
dálnici jsme se dostali do kolony a přijeli jsme s 45 min. spožděním v 17,45 h.

vedoucí výletu

21. května 2013 projektový den žáků II. stupně
Po stopách Keltů - Nasavrky
V úterý 21. května se naše skupina vydala na cestu do Nasavrk u Chrudimi, kde jsme na místním zámku
absolvovali vzdělávací program „Po stopách Keltů“. V interiéru jsme se seznámili s každodenním životem Keltů, s
jejich řemesly, bydlením, zvyky, způsobem boje a v zámecké zahradě jsme si potom vyzkoušeli některá řemesla
na vlastní kůži. Nadrtili jsme mouku a upekli placky, vyrobili opukovou formu a odlili drobný předmět z cínu a
nakonec jsme si z měděných drátků vyrobili pravý keltský prsten. Počasí nám přálo a celý program jsme si
opravdu užili.
Spokojení účastníci výletu

Cyklostezka : Luka - Přímělkov
V rámci „Dne Země“ naše skupina 20 žáků 6. – 9. ročníku vyrazila 21. 5. 2013 na ekologických dopravních
prostředcích – kolech – na okružní poznávací cestu po Jihlavě. I přes počáteční nepřízeň počasí jsme všichni
zdárně absolvovali celou, i když změněnou trasu. Navštívili jsme horolezeckou stěnu, projeli jsme městské části
Horní Kosov, Na Skalce, Nad Plovárnou a cyklostezkou kolem ZOO jsme náš výlet zakončili.

Cyklisti

Záchranná stanice živočichů Pavlov
Naše putování začalo dešťovou sprchou, která nás provázela cestou na hlavní vlakové nádraží. Vše
nasvědčovalo tomu, že bude pochmurný, deštivý a chladný den. Ráno jsme přibalili další teplou vrstvu, oblékli si
pláštěnky a vydali se na cestu. Byli jsme mile překvapeni už v Havlíčkově Brodě, kde na nás začalo pomrkávat
sluníčko a když jsme vystoupili ve Vilémovicích, naší konečné stanici, bylo dokonce krásně teplo a slunečno.
Z Vilémovic se cesta klikatí malebnou krajinou luk, polí, lesů, rybníčků a asi po 4,5 km nás dovedla do
Pavlova.Ředitel záchranné stanice živočichů, pan Mgr. Karafiát nás provedl celým objektem a seznámil nás s
jejími obyvateli. Většinou se jimi stali handicapovaní živočichové, kteří byli poraněni např. elektrickým proudem,
srážkou s motorovým vozidlem nebo neopatrným zásahem člověka do přírody. Někteří z nich se po ošetření a
vyléčení mohou vrátit do přírody, ale mnozí na stanici zůstávají po celý život, protože by ve volné přírodě
nepřežili.
Hned u vchodu do záchranné stanice nás přivítali dravci a sovy, například: sokol stěhovavý, káně rousná, lesní i
myšilov, moták lužní, poštolka obecná, orel skalní, krahujec obecný, výr velký, puštík obecný, sova pálená, sýc
rousný, sýček obecný, kalous ušatý,… Viděli jsme řadu dalších ptáků jako: kachny, labutě, čápy a volavky.
Ze savců se nám velmi líbily veverky, vydry, lišky a zvláště nás zaujali norci. Jeden z nich se naší kamarádce
zakousl do zipu u bundy a nehodlal se pustit. Pan Karafiát musel použít léčku a nalákal ho na maso – na malou
kačenku. Teprve pak své sevření uvolnil a kamarádka byla volná.
Návštěvu této záchranné stanice bychom mohli každému doporučit, a to hlavně proto, abychom si uvědomili, jak
člověk ohrožuje okolní svět svým dosti sobeckým způsobem života a jak záslužnou práci stanice ochrany
živočichů odvádí.

Žáci 8. třídy

Javořice
Ten den jsme měli jet do Javořice a tam obdivovat přírodu. Ale strašně pršelo. Ráno jsem přijel na autobusové
nádraží na zastávku č.21, díval jsem se všude, ale skoro nikoho jsem tam neviděl. Byla tam jenom Nikča. Po
chvilce jsem zpozoroval, že jde paní učitelka Doláková.nadále začali přicházet ostatní žáci. Nakonec nás celkem
dorazilo něco kolem 12-15. Obdrželi jsme 2 návrhy, jeden byl ,že zajdem zpět do školy a budeme dělat nějaké
přírodopisné hry, a ten druhý byl, že půjdem do ZOO Jihlava. Zoologická samozřejmě vyhrála. Došli jsme do Zoo
a zjistili jsme, že už neprší. Nevadí. V zoologické zahradě to bylo dobré. Dostali jsme papírky na kterých byla
křížovka a po celé zoo byla rozesetá písmenka. Docela zajímavé bylo, když byl papírek s písmenem a před ním
stál předvádějící se páv. Museli jsme počkat než se uráčí vlézt zpět do ohrady,ale pak jsme vše zvládli. Musím
říct že tento "Den Země" stál opravdu za to .
Vypracoval:
Daniel Diviš 9. třída

Lezecké centrum Jihlava
21. května jsme se rozdělili do několika skupin a já a dalších 18 mých spolužáků jsme šli
vyzkoušet novou lezeckou stěnu v Lezeckém centru ve Starých horách. Myslím, že nás to
opravdu bavilo vážně všechny. Alespoň do poloviny vylezli i ti do kterých by to nikdo neřekl,
většina z nás dosáhla vrcholu. Já osobně vím naprosto jistě, že jsem tam nebyla naposledy.
Klára Točíková 9.
třída

Výlet na Čeřínek
Vlakem z Jihlavy do Dolní Cerekve 16 dětí, učitel a německá ohařka Ajda se pohodlně
přepravili a pak za značně deštivého počasí po značce žluté směrem k vrchu Čeřínku vyrazili.
Náladě déšť vytrvalý pranic jim neubral, protože pláštěnkami kvalitními prozřetelně vybaveni
byli. V půli cesty pod stromy smrkovými zastavili a útrobám lačným svým tekutin a
drobných laskomin dopřáli. Takto osvěženi chutě vyrazili dále po cestě do kopce se vinoucí
přírodou překrásnou vpravdě. Na dohled od vrcholku i počasí umoudřilo se a slunkem vlahým
hřálo pochodníků tváře rozradostněné. Na vrchu samém již počasí nádherné bylo, které daleké
výhledy ze samého vršku sjezdovky do kraje očím lačným toho umožňovalo. Také ku radosti
psím druhům (přidal se totiž labrador světlý cestou k nám) pochodníci pod bedlivým zrakem

učitele svého oheň rozdělali a buřtíky spanilé, špekem poctivým vonící jali se opékati. Oj, jak
ty baječně chutnali! Také zajisté labradoru místnímu, jenž v nestřeženém okamžiku
propečený vuřt učitelův na jedno mlasknutí spořádal. Pak bohužel Ajda si packu o nějaký
střep zbloudilý hluboko rozřízla a rána ta jí ošetřena z byla. Po hraní krátkém a rozjímání
oheň uhašen byl a záda svá Čeřínku krásnému pochodníci ukázali, protože oř železný
z Kostelce vyjíždějíci stihnouti musili. Předtím však cestou vrcholové foto u kóty 761 m.n.m.
zhotovili. Cesta ku železnici po značce zelené též pěkná byla a krásný to výlet po matičce
Zemi završila. Howgh!

16. května 2013 - výlet na kolech 4A
Ve čtvrtek 16.5.2013 jsme s dětmi a rodiči vyjeli na kolech do Luk nad Jihlavou.
Tam a zpět jsme ujeli přes 20 km a nové síly jsme nabrali v Lukách v Kolničce.

15. května 2013 " S lesníkem do lesa"
OD SAZENICE PO PODLAHU
Ve středu 15. 5. 2013 se žáci pátých tříd zúčastnili akce Den lesa s lesníkem. Akce proběhla pod záštitou nadace
Dřevo pro život.
Autobus přivezl děti do lesa pod vrch Rudný, kde se seznámily s programem a rozdělily do skupin. Žáci obcházeli
různá stanoviště, kde se dozvěděli mnoho o práci lesníků: jakou rozeznávají zvěř, jak se v lese hospodaří nebo

jak se o les pečuje.
Akce však neskončila v lese. Žáci nastoupili znovu do autobusu, který je převezl do firmy Kronospan, kde jim
ukázali, jak se dřevo zpracovává, aby z něj byla dřevotříska nebo další produkty.
Nakonec žáci malovali obrázky, které měly znázorňovat, co se jim líbilo. Odborná porota potom vyhodnotila
nejhezčí z nich.
Všem se Den lesa s lesníkem líbil.
Kateřina Hiršová 5.A

Krétké vido z akce můžete shlédnout zde.

22. dubna 2013 - DEN ZEMĚ
Muzeum Vysočiny v Jihlavě pořádalo v pondělí 22. 4. 2013 tradiční celodenní akci ke Dni Země.
V jednotlivých přírodovědných expozicích byla pro zájemce připravena řada zajímavých úkolů:
zábavné určování přírodnin, ekologické a přírodovědné testy a kvízy, jednoduché pokusy,
mikroskopování p?írodnin, atd.
My jsme si v letošním roce vybrali především přednášku RNDr. Aleše Tomana: „Uganda, jak ji
neznáte“. Získali jsme mnoho nových poznatků a dozvěděli jsme se hodně zajímavostí o této africké
zemi, která je krásným místem pro netradiční zájezdy a dovolené, ale určitě jen pro opravdové
milovníky přírody. Je to sice země velmi zaostalá, ale lidé jsou tu více spojeni s přírodou. Uganda leží
na rovníku, ale v této krajině můžeme najít vedle tropických lesů také savany i horské štíty. Je tu
několik národních parků, z nichž každý je naprostou světovou raritou. Spousta divokých zvířat tu má
svůj domov a s domorodci žijí v naprostém souladu, který jim můžeme jen závidět.
Pan RNDr. Toman doplnil své povídání nádhernými snímky ugandské krajiny, které pořídil při svém
cestování Afrikou. Tuto přednášku mohu všem doporučit, moc se mi líbila.

Tereza Hašková, 8.tř.

3. dubna 2013 - Den učitelů
Tradicí školy, která začala před čtyřmi roky, je zajímavá akce, při které si připomínáme svátek všech
učitelů.
Žáci 9.třídy si na jedno dopoledne vyzkoušejí, jaké to je, být učitelem. Každá dvojice si připraví dvě
vyučovací hodiny a nahradí paní učitelky a pány učitele ve výuce žáčků na prvním stupni.
Po skončení vyučovacího procesu je zvykem pozvat všechny učitele na pohoštění, které jsme pro ně
navařili a nachystali jako zkušení kuchaři – po roce výuky vaření – do kuchyňky školy. Nazdobíme
„švédský stůl“, na kterém nechybí slané ani sladké dobroty.
Myslíme si, že tato akce se stala pěkným doplněním vyučovacího procesu a milým připomenutím Dne
učitelů.
Žáci 9.tř.

více ve fotogalerii

27. b?ezna 2013 - záchranná stanice IKAROS

Ve středu 27. března se v tělocvičně naší školy konal naučný pořad záchranné stanice IKAROS. Žáci
měli možnost seznámit se s různými zvířaty, dozvědět se něco o jejich životě, čím se živí, kolika let se
dožívají. Pořad se dětem velice líbil.

více ve fotogalerii

22. února - 2. března 2013 - Lyžařský výcvikový kurz
První dny našeho kurzu bylo mlhavo, od úterý bylo už počasí dokonalé. Všechny děti se brzo naučily
lyžovat a celý týden proběhl bez zranění a nemocí. Všem se nám na kurzu moc líbilo.

více fotografií ve fotogalerii

22. února 2013 - Autorské čtení Jana Opatřila
Děti druhých tříd se zúčastnily v Městské knihovně Jihlava autorského čtení mladého spisovatele Jana
Opatřila. Ukázky z knihy Dobrodružství kapříka Metlíka bylyzajímavé a poutavé. Autor si své knihy
dokonce i sám ilustroval. Dětem se akce velmi líbila.

21. února 2013 - Zpívání v dešti
Ve čtvrtek zhlédli někteří žáci a učitelé v Horáckém divadle představení Zpívání v dešti.
Divadelní adaptace muzikálu Zpívání v dešti vznikla v roce 1983 na základě úspěšného hudebně-tanečního filmu
z roku 1952. Příběh pojednává o nezadržitelném nástupu zvukového filmu a s tím nastupujícími problémy,
s kterými se musí vyrovnat především filmoví herci.
Děti byly nadšeny divadelní hrou, zvláště hereckými výkony.

20. a 22. února 2013 - projektový den
Jak probíhal na naší škole projektový den
Ve středu 20. února se konalo na naší škole semifinálové kolo alternativního výukového dne.
V letošním roce byla vyhlášena tři témata:
1. „Historie v příběhu času“: Příchod Konstantina a Metoděje na Moravu /1150 let/
Zlatá bula sicilská /800let/
2. „ Věda pro život“: Jan Janský /140 let od narození/
Otto Wichterle /100 od narození/
3. „ 60 let ?T“
My, žáci 6. až 9. ro?níku jsme byli rozděleni do skupinek po 4 žácích. Několik dní předem jsme si vylosovali
jedno z témat a pak jsme vyhledávali informace, vytvářeli plakátky a připravovali jsme se na prezentaci projektu.
Kromě životopisných dat jsme měli za úkol vypracovat odpovědi na dané otázky, vyrobit pohádkové postavičky,
zhotovit mapy, časové přímky historického vývoje vládnoucích panovníků, jejich rodokmen. Vymýšleli jsme také
obrazy a scénky ze života významných osobností a pokusili jsme se předvádět profese týkající se televizního
vysílání.
Semifinálového kola se zúčastnilo 116 žáků a do pátečního finále postoupilo 10 skupin, tedy 40 žáků.
Porota vyhodnotila 3 nejlepší družstva. Jako odměnu jsme si vybrali dopoledne strávené ve Vodním Ráji. Už se
těšíme, že si to tam pěkně užijeme.
Naše projekty i výrobky jsou vystavené na chodbě školy, abychom si je mohli prohlédnout a porovnat.

Výsledky soutěže
1.místo: Jan Zelinka, Patrik Kratochvíl, Adam Altrichter
2.místo: Adam Paul, Tereza Vrátná, Iveta Jeřábková, Jaromír Návrat
3.místo: Daniel Diviš, Viktor John, Barbora Altrichterová, Jan Šimánek

více obrázků ve fotogalerii

19. února 2013 - Zdravé zuby - návštěva pracovníků Dm drogerie u prvňáčků
Děti byly poučeny o ústní hygieně, shlédly pohádku " Hurvínek u zubaře" a na modelech se učily
správně čistit zuby. Na závěr dostaly dárkovou taštičku se zubním kartáčkem, pastou, nechyběly ani
žvýkačky bez cukru nebo chránič na kartáček.

5. února 2013 - ŠKOLNÍ KOLO RECITAčNÍ SOUTěŽE
V úterý 5.února 2013 prob?hlo školní kolo recitační soutěže.
Z mnoha zúčastněných recitátorů zvítězili:
V I.kategorii (žáci 1.tříd)
1.místo – Klárka Šindelková a Evelínka Moravová
2.místo – Petruška Pospíchalová, Anetka Pokorná a Zuzka Vlková
3.místo – Dominika Panušková a Bětka Brzáková
Ve II.kategorii (žáci 2.-3.tříd)
1.místo – Míša Brtníková, Lojza Stavárek a Lucka Šlechtická
2.místo – Štěpán Taláček a Jakub Hos
3.místo – Katka Míčová a Nikola Bílá
Ve III.kategorii (žáci 4.-5.tříd)
1.místo – nebylo uděleno
2.místo – Veronika Neubauerová, Ester Smolíková

a Jolana Svobodová
3.místo – Lucie Jadrná, Kristýna Lejsková a Anna-Marie Klímová
Ve IV.kategorii (žáci 6.-7.tříd)
1.místo – Bára Altrichterová
2.místo – Katka Čechová a Natálka Andrysíková
3.místo – Simona Kykrlová a Bára Šmídová
V V.kategorii (žáci 8.-9.tříd)
1.místo – Petra Švíková
2.místo – Petra Rosická
3.místo – Sergej Kish

Mezi jednotlivými kategoriemi, v době kdy se porota radila, všem zúčastněným zazpíval školní pěvecký sbor,
děti zahrály na flétny a dokonce přišla i kouzelnice…

V okresním kole budou naši školu reprezentovat žáci, kteří se umístili na prvních místech (kromě1.tříd).
Více fotografií ve fotogalerii.

8. února 2013 - sportovní den žáků druhého stupně
Žáci druhého stupn? byli rozd?leni do ?ty? skupin. První skupina lyžovala na Šacberku, druhá bruslila v Malém
Beranov?, t?etí šla na turistický výlet do okolí Jihlavy a ?tvrtá skupina po?ádala hry a sout?že.
Lyžování na Šacberku
Autobusem dopravního podniku jsme se ráno p?evezli od školy ke sjezdovce na kopci Šacberk. Protože všechny
d?ti, které se zú?astnily, um?ly lyžovat, prob?hlo p?evle?ení a nazutí lyží bez problém?. Po vyjetí nahoru jsme
využili prosvitajícího sluní?ka, rozd?lili se na lyža?e a snowboardisty a za?ali jsme zlepšovat sv?j jízdní styl. O p?l
jedenácté jsme se nasva?ili v nov? zrekonstruovaném bufetu u sjezdovky a poté jezdili až do p?l dvanácté. Ve
dvanáct hodin jsme byli odvezeni zp?t k naší škole. Kdyby nebylo poran?ného záp?stí jednoho chlapce ze šesté
t?ídy, prob?hl by sportovní den na Šacberku bez potíží a v pohod?. P?íští rok se všechny d?ti, samoz?ejm?
krom? devá?ák?, t?ší na zopakování.
Bruslení + turistika
Naše skupina se vydala na túru podél levého b?ehu ?eky Jihlavy. Cílem naší cesty bylo kluzišt? v Malém
Beranov?, proto naše záda zatížily batohy s bruslemi. Led sice nebyl po p?edchozí oblev? v nejlepším stavu, ale
nám – velkým fanoušk?m bruslení, to nevadilo. N?kte?í nebruslili, ale zase se vy?ádili se švihadly nebo na
proléza?kách. Na zpáte?ní cestu jsme se vydali op?t podél ?eky, ale tentokrát po pravém b?ehu, kde byl terén o
n?co náro?n?jší. Náš sportovní den jsme završili vydatným ob?dem ve školní jídeln?.

Zimní výlet
Od školy se naše skupina vydala sm?rem na Borovinku, odtud k Lyža?i. V restauraci U Lyža?e jsme se oh?áli
horkým ?ajem a posílili sva?inou. Další etapa vedla na vrh Rudný, kde jsme se setkali se skupinou sjezda?? a
snowboardist?. Zpátky jsme vyrazili p?es Lesnov, kolem Jit?enky, až ke škole.

Sout?že ve škole

Sportovní den prob?hl i ve škole. Žáci, kte?í se nemohli ze zdravotních d?vod? zú?astnit aktivních sport? venku,
hráli ve t?íd? stolní hry – volby, ruletu… Po sva?in? jsme se p?emístili do herny Pod Kotlem, kde jsme si mohli
zap?j?it z velmi široké nabídky stolní hru, která nás zaujala, nap?. Doba kamenná, Pán prsten?, mlýny atd. Do
školy jsme se vrátili akorát v?as na ob?d.

