Školní akce 2015/2016 – 1. pololetí
28. ledna 2016 - matematicko-fyzikální soutěž MAFYN
V den, kdy se rozdávalo vysvědčení, tedy ve čtvrtek 28. 1. 2016, se 6 čtyřčlenných týmů z 2.
stupně naší školy poprvé zúčastnilo soutěže „MAFYN“.
Tato soutěž ověřila jejich matematicko-fyzikální znalosti a dovednosti. Kromě početních a
logických úloh čekala žáky i jedna úloha experimentální (měli určit hustotu válečku). Navíc
po celou vymezenou dobu 3h 14 min 15s měli týmy k dispozici počítač a přístup na internet.
Úlohy a jejich bodování měly všechny kategorie stejné, takže je možné srovnávat i ročníky
mezi sebou.
Soutěž organizovalo Gymnázium v Jihlavě a naše družstva soutěžila v jejich počítačové
učebně, ostatní školy ve svých učebnách.
Celkem se soutěže zúčastnilo 59 týmů z 5 škol a naši žáci si vůbec nevedli špatně. Téměř
všichni se dostali v hodnocení ve své kategorii do 1. poloviny.
V kategorii A (žáci 9. tříd) se tým LOL umístil na 4. a Team Beran na 6. místě z 12 týmů.
V kategorii B (žáci 8. tříd) jsme měli jen jeden tým Pro Team, který si však vedl nejlépe. Ve
své kategorii obsadil 4. místo z 10 týmů a celkově skončil na 6. místě z 59 týmů.
V kategorii C (žáci 7. tříd) se tým Chilli peppers umístil na 5. a Fox Team na 9. z 17 týmů.
V kategorii D (žáci 6. tříd) jsme opět sestavili pouze jeden, zato velice úspěšný tým
Šnekmani, který obsadil ve své kategorii nádherné 3. místo z 20 týmů.
Sladkou odměnou pro všechny soutěžící v soutěži MAFYN byl symbolicky muffin, ale asi
největší odměnou byla fajn spolupráce v týmu a příjemný pocit z dobrého umístění. Tým
Chilli peppers si dokonce vyrobil speciálně pro tuto soutěž vlastní týmová trička.
Už se těšíme na příští ročník.
22. prosince 2015 - Vánoční den ve třídách
21. prosince 2015 - Pyžamový den
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.
18. prosince 2015 - Vánoční panel - 5. A třída
V letošním roce 2015 jsme byli pověřeni výzdobou vánočního panelu na radnici. Náš panel
byl vybrán mezi tři nejlepší, a tím jsme získali výbornou sladkou odměnu - děkujeme
15. prosince 2015 - Vánoční besídka DNK
Už ráno 15. prosince zaplnili žáci naší školy Divadlo Na Kopečku. Proběhla zde poslední
zkouška na vánoční besídku, která měla název Už jenom pár dní zbývá do Vánoc. Představení
plné písniček, tanečků, pohádek proběhlo v 15:30 a v 17 hodin. Letos vystoupili i rodiče.
Tkadlečkovi se syny zahráli píseň Sil jsem proso a pan Mátl s dcerami přednesl vlastní báseň.
Besídka měla úspěch. Rodiče mohli také ochutnat cukroví nebo si koupit drobné dárečky.
4. prosince 2015 - Mikuláš s čerty

4. prosince 2015 - Spaní ve škole - Hadr a Hadřík
V pátek 27. 11. spal ve škole soubor Hadřík a 4. 12. soubor Hadr. Divadelníci nacvičovali a
pilovali nová představení, hráli hry a povídali si. Některé maminky přichystaly sladké
občerstvení.
2. prosince 2015 - vystoupení v Divadle Na Kopečku
V úterý 2. 12. vystoupily děti ze ZŠ Havlíčkova v Divadle Na Kopečku na Zpívání na
kopečku s minipásmem Přišli čtyři koledníci. Sklidily velký potlesk.
27. listopadu 2015- Příběhy bezpráví
Letos v listopadu se uskutečnil již 11. ročník Měsíce filmu na školách, což je tradiční akce v
rámci projektu společnosti Člověk v tísni s názvem "Příběhy bezpráví". Hlavním tématem pro
rok 2015 se stala okupace Československa v roce 1968.
27. listopadu žáci devátých tříd zhlédli sérii krátkých filmů nazvanou Okupace ve filmových
dokumentech. Po promítání následovala beseda s historikem PhDr. Zdeňkem Jarošem, který
žákům vysvětlil okolnosti událostí ze srpna 1968 a zaujal je i líčením osobních zážitků.
Někteří žáci rovněž seznámili ostatní se vzpomínkami, které získali od svých prarodičů.
Díky tomuto projektu nejenže škola získá množství výukových materiálů, ale především
umožňuje žákům zajímavým a poutavým způsobem poznat naše moderní dějiny.
27. listopadu 2015- Zdobení vánočního stromku
V tento den proběhlo tradiční zdobení vánočních stromků na Masarykově náměstí. I letos
tento úkol v naší škole dostali třeťáci. Celý týden vyráběli ozdoby z krabic od mléka, protože
jsou nepromokavé a snad vydrží nepřízeň počasí. V pátek ráno se potom 10 dětí vypravilo
stromeček ozdobit. Za odměnu dostali Mikulášský perníček a se stromečkem se samozřejmě
vyfotily. Teď doufají, že se stromeček bude všem líbit a počasí a darebáci ho moc nezničí.
24. listopadu 2015- Bloudění 2015
8. tř.- Jadrná Lucie, Kubík David, Přibyl Jonáš
9. A - Coufalová Zuzana, Gabrielová Jana, Mejstříková Tereza
9. B - Altrichterová Barbora, Čechová Kateřina, Matějíčková Denisa
Tři tříčlenné týmy se soutěžního klání Bloudění zhostily s vervou a nadšením. Žáci plnili
nejrůznější úkoly zaměřené převážně na zdravý životní styl. Plnili nejrůznější úkoly ze
zdravovědy, kvízy a chemické pokusy. Vyzkoušeli si membránovou filtraci, zjistili, jak
nejrůznější chemické prvky barví plamen. Obvazovali se, třídili odpad a dokonce si
vyzkoušeli, jaké to je být starý.
Žádný z našich týmů nezabloudil. Ze sedmnácti zúčastněných týmů se umístili všechni velmi
dobře. Nejlepší tým, složený ze žákyň 9.A, se umístil na krásném pátém místě. Všem
gratulujeme!
23. listopadu 2015- projektový den - 1. stupeň - "Normální je nekouřit"
V 1. A se žáci seznámili s veverkou Věrkou a cigaretou Retkou. Povídali si o tom, co je pro
člověka zdravé a co naopak nezdravé. V průběhu projektu vypracovali pracovní list o
zdravých a nezdravých potravinách. Do 1. B přišla plyšová veverka Terka a vyprávěla dětem
o sobě a o své návštěvě v ZOO, kde potkala kuřáky. Všechny děti se zapojily do rozhovoru,
proč je kouření škodlivé. Ve skupinách jsme zjišťovali, která jídla jsme nejčastěji a nejméně
jedli v posledních dnech. S Terkou si děti zacvičily a potom plnily úkoly, které pro ně
připravila. Každý si mohl vybrat, co ho baví – výroba veverky loutky, hádanky a luštěnky,

omalovánky nebo výroba domina .
Druháci si s veverkou Věrkou vyprávěli o tom, jak je důležitý pohyb a zdravá strava. Ve
skupinách plnili úkoly, založili zdravou nekuřáckou restauraci, vytvořili jídelní lístek a zjistili,
kterým orgánům kouření škodí. Na závěr vyběhli ven a s veverkou Věrkou si zacvičili.
I ve 3. třídě se žáci věnovali nejen škodlivosti kouření, ale zaměřili se i na správnou osobní
hygienu a výživu. Provázel je příběh cigarety Retky, seznámili se s historií kouření, pobavili
se veselou pohádkou o Manče, která se nemyla a skončila v prasečím chlívku. Následovalo
pár her, kde si hráli s ovocem a zeleninou a třídili různé druhy potravin. Zahráli si na
výživové poradce a sestavovali zdravé jídelníčky na celý den. Závěr už byl trochu vážnější,
ale o to víc poučný, protože si žáci ukazovali některé lidské orgány, samozřejmě na
interaktivní tabuli, a řekli si, jak právě kouření a strava ovlivňují jejich správnou činnost. Teď
souhlasíme s cigaretou Retkou a všem vzkazujeme: MY JSME CHYTŘÍ, MY KOUŘIT
NEBUDEME.
Ve čtvrtých třídách zazněla úvodem Pohádka o závislosti a navázal motivační rozhovor. Žáci
navzájem hledali odpovědi na otázky a dozvěděli se něco o sobě navzájem. Velký úspěch
měla dramatizace, kde žáci hledali možná řešení situací, do kterých se mohou dostat - téma
kouření. Závěr patřil skupinové práci a tvorbě reklamních poutačů proti kouření.
V 5. ročnících zahájila projekt pohádka O Honzovi, následovala fakta a mýty o kouření a
alkoholu. Během činností se žáci seznámili s různými pohybovými aktivitami, které pomáhají
předcházet stresům.
23. listopadu 2015- projektový den - "Rozumíme penězům"
Tohoto projektu se zúčastnily všechny třídy 2. stupně ZŠ.
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 „Zodpovědné zadlužování a
nové bydlení“.

18. - 19. listopadu 2015 - republikové kolo stolní tenis
Do republikového kola se probojovali - 8. třída Šimon Jadrný, Mikuláš Střelec, 9. třída Tomáš
Homolka, Alex Varga
Z patnácti účastníků obsadili chlapci deváté místo v družstvech a Šimon Jadrný
vybojoval druhé místo v soutěži jednotlivců.
VELKÁ GRATULACE

5. listopadu 2015 - exkurze SOŠ aSOU Třešť
Ve čtvrtek 5.11.2015 navštívily deváté třídy Den otevřených dveří SOŠ a SOU v Třešti. Žáci
byli seznámeni se studijními obory okrasné zahradnictví, krajinářství a ekologie, cukrář,
kuchař - číšník, řezník - uzenář, truhlář a dalšími.

22. října 2015 - Talentovka
V tento den se tři chlapci z deváté třídy zúčastnili soutěže psaní všemi deseti pořádané
Obchodní akademií Jihlava. Psalo se v programu ZAV. Soutěže se zúčastnil i pan Jaroslav
Zaviačič, autor výše uvedeného programu, a devítinásobná mistryně světa v psaní na
klávesnici PC Ing. Helena Zaviačičová-Matoušková. Držitelka světového rekordu v psaní
na klávesnici rychlostí 928 čistých úhozů za minutu předvedla své umění v exhibičním
vystoupení. V soutěži jednotlivců se nejlépe umístil Dominik Ebr na 5. místě. Jako celek se
chlapci umístili na 3. místě. Gratulujeme

22. října 2015 - Oslavy 90. výročí založení školy
„Tak sednout a ticho!“ Takhle výhružně začala ve čtvrtek 22. října v Diodu akademie k 90.
výročí školy. Lojzík Stavárek, který spolu s Anetkou Pokornou pořad uváděl, si v úvodu
zahrál na školu. Poté, co hosty přivítal pan ředitel Radim Foit, zhlédli návštěvníci krátký film.
Na akademii vystoupili divadelní soubory Hadr a Hadřík, flétnisté, recitátoři, žáci zahráli na
hudební nástroje. Důkazem výborné spolupráce školy s rodinou byla společná vystoupení
rodičů s dětmi. Paní Stavárková doprovodila Lojzíkův zpěv na klavír, Jonatan a Benjamín
Tkadlečkovi zahráli s rodiči Sil jsem proso a Markétka a Veronika Mátlovy zarecitovaly
s tatínkem jeho báseň. Moderátoři se také zatoulali do historie a připomenuli jména některých
bývalých ředitelů.
Po skončení akademie se hosté přesunuli do budovy školy. Hned u vchodu se jich ujali
průvodci z řad žáků, předali jim školní almanach, DVD s filmem, který mapuje život naší
školy a malý dáreček vyrobený dětmi ve školní družině. Následovala prohlídka školy, kterou
si užili jak provázející žáci, tak hosté, od nichž se nám dostalo mnoha pochval. Příjemné
odpoledne bylo zakončeno společným posezením u kávy a vzpomínáním na chvíle prožité
v lavicích či za katedrou.

19. října 2015 - okresní kolo - stolní tenis - mladší žáci
Družstvo chlapců naší školy ve složení Aleš Koten, Adam Doležal, Matouš Brunner a Tomáš
Pospíchal porazilo v základní skupině ZŠ Brtnice 4:0, ZŠ Rošického 4:1 a ZŠ Dušejov 4:0. V
semifinále vyhráli chlapci nad ZŠ Stonařov 4:3. Ve finále prohráli se ZŠ Polná 0:4 a celkově
obsadilo družstvo chlapců 2. místo.
Družstvo dívek ve složení Soňa Pavlásková, Kristýna Hlávková a Natálie Šerá porazilo v
základní skupině ZŠ Kamenice 3:0 a ZŠ Velký Beranov také 3:0. V semifinále vyhrály dívky
nad ZŠ Kollárova 3:1 a ve finále, po velkém boji, zvítězily nad ZŠ Demlova 3:2 a okresní
kolo vyhrály.
Všem gratulujeme

13. října 2015 - Objev svůj rytmus
V úterý 13.10. si žáci 2., 3. a 5. ročníku užili hudební pořad zaměřený na rozvoj rytmického
cítění Objev svůj rytmus. Pořadatelé děti seznámili s různými rytmickými hudebními nástroji,
ať už známými třeba z hodin hudební výchovy - rumbakoule, triangly, dřevěné bloky,
tamburíny, nebo neobvyklými - cabasa, djembe, darbuka. Úplně všichni si vyzkoušeli hru na
tyto nástroje pod taktovkou pořadatelů a podle jejich pokynů dokázali vytvořit opravdu
zajímavou hudbu. V závěru hrály děti na barevné plastové trubice zvané bobotubes. Zvládli s
nimi zahrát stupnici i známé dětské písničky.

12. října 2015 - Listování -Manolito Brejloun
Když se nám na začátku září ozvala paní Veronika Hejlíková s nabídkou, že by v naší škole
mohli uspořádat další představení scénického čtení a že by tentokrát přijela i autorka knihy,
neváhali jsme a nabídku jsme přijali. Myslíme, že hodiny strávené s herci a španělskou
spisovatelkou Elvirou Lindo nikdo nelitoval.
Herci Jiří Ressler a Jakub Řezníček představili čtenářům z 2. – 6. třídy knihu Manolito
Brejloun, která je ve Španělsku velkým hitem a byla přeložena již do 20 jazyků. Děti se tak
seznámily s hlavním hrdinou – desetiletým chlapcem Manolito Brejlounem a jeho rodinou a
skvěle se bavily svéráznými Manolitovými zážitky. Po představení následovalo povídání
s autorkou, děti se vůbec nestyděly a Elvira Lindo ochotně odpovídala na všechny dotazy.
Setkání bylo zakončeno autogramiádou. Jsme rádi, že děti odcházely spokojené a řada z nich
si odnášela zakoupené knihy, do kterých jim autorka vepsala osobní věnování.

8. října 2015 - Přepolní běh
Výsledky - mladší žáci 6., mladší žákyně 7., starší žákyně 8. a starší žáci 9. z 15 účastníků gratulujeme

8. října 2015 - LEGIOVLAK v Jihlavě
Na začátku října přijel na jihlavské hlavní nádraží tzv. Legiovlak – replika legionářského
vlaku z období 1918 – 1920. Českoslovenští legionáři v něm prožili dlouhou cestu ze západní
části Ruska až do Vladivostoku. Obě deváté třídy měly možnost si expozici prohlédnout 8.
října. Jednotlivými vagony je provázeli průvodci v replikách legionářských stejnokrojů,
zajímavě vyprávěli o životě a činnosti československých legionářů a zodpověděli případné
dotazy. Žáci si prohlédli např. lékařský vůz, poštovní vagon, bojový vůz, velitelský vagon a
další.

2. října 2015 – exkurze do Brna -VIDA cetrum, Špilberk a Kapucínská hrobka
V pátek 2. 10. 2015 se třídy 6. A, 6. B, 7. A, 9. A a 9. B v doprovodu 6 vyučujících účastnili
společné exkurze do Brna.
Celé dopoledne jsme strávili v science centru Vida, kde jsme si mohli vyzkoušet desítky
zajímavých pokusů. Nejvíce se nám líbila otáčející se místnost, hudební kabina, místnost na
focení stínů, odpalování rakety, jízda na kole vysoko nad zemí či možnost vyzkoušet si
moderování zpráv o počasí. Po 1,5 h. jsme byli rozděleni na 4 skupiny a odešli jsme na 60
min za svými programy. Jedna skupina zkoumala své smysly, druhá suroviny, třetí hledala
kriminalistickými metodami vraha (některé skupinky byly úspěšné) a čtvrtá se pomocí
menších úkolů v hlavní hale snažila odhalit heslo, které vedlo k odemčení zámečku na řetězu
a otevření kufříku s „pokladem“ (i tady byly některé skupinky úspěšné). Na závěr jsme shlédli
show plné experimentů spojených se změnami skupenství, především se suchým ledem a
s kapalným dusíkem.
Šesté třídy se rozhodly zůstat ještě ve Vida centru delší dobu a ostatní pokračovali na
prohlídku centra Brna. Deváté třídy absolvovali na hradě Špilberku poutavou hodinovou
prohlídku katakomb a replik zdejších vězeňských cel, 7. A navštívila Kapucínskou hrobku,
ale pohled na mumie nebyl všem příjemný. Nakonec jsme se prošli přes Zelný trh a kolem
radnice s brněnským drakem na náměstí Svobody, kde jsme se všichni sešli u brněnského
orloje.
Do Jihlavy se oba naše autobusy vrátily v 16:30.
Žákům se exkurze velice líbila, vesměs jí hodnotili kladně (proběhlo anonymní hodnocení
akce):
„Celá exkurze se mi líbila. Brno je krásné město a program pro nás byl super. Ve VIDA

centru to bylo zábavné a Špilberk byl super… Nelíbilo se mi to, že jsme měli rozchod jen pár
minut, ale jinak bylo vše super.“

2. října 2015 – exkurze do Tábora a Chýnovských jeskyní
V pátek 2. října se 8. třída a třída 7. B vydaly na tradiční podzimní exkurzi, tentokrát do
jižních Čech. Dopoledne jsme navštívili město Tábor, kde jsme si prohlédli expozici
věnovanou husitství a potom jsme sestoupili do podzemí pod starou táborskou radnicí. Zde se
nacházejí sklepy z období 15. – 16. st., ve kterých byly zřízeny např. spižírny, pivnice,
provizorní bydlení, ale viděli jsme i vězení pro klevetivé ženy.
Odpoledne jsme navštívili přírodní památku – Chýnovské jeskyně. Strmými chodbami a
schodišti jsme sestoupili až do hloubky 41 metrů. Nenacházejí se zde žádné krápníky, ale
krásně barevné stěny a stropy puklin, chodeb a jeskyň. Dobrodružnou cestu završil
adrenalinový zážitek u východu – museli jsme projít pod stropem plným pavouků a jejich
zámotků.

21. září 2015 - Do přírody Kolo-pěšky
Skupina žáků 2. a 3. ročníku se zúčastnila dopravně poznávací soutěže. Během dopoledne
plnili různé úkoly - jízda zručnosti na koloběžce, poznávání dřevin, pravidla silničního
provozu a jiné. počasí jim přálo a všichni se těší na další ročník

11. září 2015 - focení prvňáčků
3. - 4. září 2015 - Čeřínek - adaptační kurz 8. třídy
Ve dnech 3.- 4. 9. 2015 se žáci 8. třídy zúčastnili adaptačního(zážitkového) kurzu na Čeřínku.
Kurz absolvovalo 22 žáků, doprovod tvořili učitelé Eva Hlubučková a Michal Kosina, aktivity
a hry připravili a vedli šikovní a sympatičtí instruktoři Martin Cepák a Simona Komárová.
Smyslem kurzu bylo větší vzájemné poznání a stmelení nově vytvořeného třídního kolektivu.
K tomu podle následné pozitivní odezvy žáků po skončení kurzu opravdu došlo. Přispěla
k tomu celá série navzájem propojených venkovních i vnitřních týmových aktivit a her
(např.:trojnožka, bumper ball, síť, pavičina, cubs, lyže, věž, mandala atd), které přirozenou,
zábavnou a přitom účinnou formou vedly žáky nejen k soutěžení, ale hlavně k vzájemné
pomoci a spolupráci. S hrami pomáhali či se jich podle situace přímo účastnili i oba učitelé.
Atmosféra po oba dny, kdy aktivity probíhaly, byla velmi přátelská a otevřená. Ukázalo se, že
obě bývalé 7. třídy mají dobré předpoklady, aby se z nich po letošním spojení stala z hlediska
dětského kolektivu dobrá třída.

