Školní akce 2015/16 2. pololetí
16. června 2016 - Dny prevence 3. třída
Hned po návratu z výletu čekala třeťáky další povedená akce na Štefánikově náměstí.
Pracovníci červeného kříže pro nás připravili ukázky práce zdravotníků, hasičů a policistů. Na
jednotlivých stanovištích jsme vyplňovali dotazník z dopravní výchovy, pan požárník nám
vyprávěl o své práci, vyzkoušeli jsme si první pomoc, umělé dýchání, prohlédli jsme si
sanitku i uvnitř a potom jsme si nasadili brýle, které nám navodili pocit opilého člověka a
museli jsme projít slalomovou dráhu, což bylo dost náročné, protože někteří nedokázali jít ani
rovně. Počasí nám vyšlo a za odměnu jsme dostali omalovánky se sladkostí.
13. června 2016 - Příběhy našich sousedů
V tento den se v gotickém sále jihlavské radnice konala slavnostní prezentace žákovského
dokumentaristického projektu Příběhy našich sousedů. Do tohoto projektu se zapojilo 10
týmů z jihlavských škol. Týmy se snažily zachytit osudy pamětníků války a komunistické
nesvobody. Osobně se s pamětníky setkávaly a zpracovávaly audio, video nebo psané
reportáže, pátraly v archivech, navštěvovaly zajímavá místa.
Naši školu reprezentoval tým ve složení Anna Borská, Vojtěch Bohuslav, Zuzana Coufalová,
Matěj Trnka. Tito žáci zpracovali a představili životní příběh pana Zdeňka Jaroše, který
vzpomínal na nálety na Brno v roce 1944, na 50. léta i na to, jak prožíval události v srpnu
1968.
Tým ve výše uvedeném složení vybojoval 3. místo. K velkému úspěchu mu blahopřejeme a
děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.
11. - 13. června 2016 Dětská scéna 2016 -Svitavy
Malí divadelníci ze souboru Hadřík se probojovali až na celostátní přehlídku dětského divadla
do Svitav. V sobotu 11. června vyrazili vlakem. Ve Svitavách se ubytovali a vyrazili do
divadla. Tam strávili nejvíc času. Napjatě sledovali představení ostatních souborů, dělali
rozhovor do deníku Dětská scéna, zúčastnili se dětského diskusního klubu… Hadřík svoji hru
Slon a mravenec zahrál třikrát. A s úspěchem! V neděli večer navštívili divadelníci přídavné
představení LiStOVáNí na motivy knihy Roberta Fulghuma. Překvapením bylo, že autor
přijel osobně a rozdával podpisy. V pondělí děti pracovaly v dílnách a odpoledne vyrazily
domů. Byly to tři dny nabité zážitky
6. - 9. června 2016 - Besedy a vzdělávací programy na Střední zdravotnícké škole
Jihlava
Dne 6. června proběhla na střední zdravotnické škole beseda pro sedmé ročníky, která byla
zaměřena na problematiku sexuality, antikoncepce a AIDS. Žáci se rozdělili do čtyř skupin.
Každá skupina měla určité zaměřené a žáci se vystřidali na všech aktivitách. Formou hry,
diskuze i tvorby vlastní postavy, se žáci dozvěděli o antikoncepci, o nemoci AIDS, o
způsobem přenosu a mnoho dalšího.
Šesté třídy se zúčastnily přednášky o poskytnutí první pomoci na SZŠ v Jihlavě. Vyzkoušeli
si ošetřovat zranění v reálných situacích a prakticky si stanovené postupy ověřili na velice
reálně vypadajících zraněných, což byly žákyně této střední školy.
6. - 9. června 2016 - intenzivní výukový kurz Aj
V týdnu od 6. 6. do 9. 6 .2016 deváťáci absolvovali kurz angličtiny s anglickými lektory a
rodilým mluvčím. Devátá třída se rozdělila do tří skupin podle úrovně znalostí. Lektoři se u

skupin každý den střídali, takže si každá skupina vyzkoušela vše, co s námi lektoři
procvičovali. Celý kurz jsme si anglicky povídali o jídle a restauracích, rodině, sportech,
vlastnostech, cestování a o našem městě. Hráli jsme také spoustu her. S kurzem jsme byli
spokojen. Získali jsme spoustu nových znalostí a zkušeností, někteří se zbavili ostychu a
začali víc komunikovat v cizím jazyce.
5. června 2016 - Hadřík v Lesní školce
V neděli 5. června opět předvedl své herecké umění divadelní spolek Hadřík v Lesní školce
30. května 2016 - ochutnávkové koše pro 1. stupeň - projek Ovoce do škol
Jako doprovodný program k projektu Ovoce do škol jsme dostali OCHUTNÁVKOVÉ KOŠE
s ovocem. Byly zde různé druhy exotických, ale i tuzemských plodů. Některé děti viděly
exotické plody poprvé a museli jsme vyhledat, co se z ovoce má jíst. Dětem asi nejvíce
chutnaly melouny, granátové jablko, dračí ovoce a ananas. Naopak nejméně chutnal
grapefruit a limetka.
17. května 2016 - výlet 4. tříd do Prahy
Cesta autobusem rychle uběhla a od hlavního vlakového nádraží jsme se vydali pěšky na
Václavské náměstí. Podívali jsme se na budovu národního muzea, sochu sv. Václava a pěší
zónou došli k Prašné bráně. Dále jsme pokračovali na Staroměstské náměstí, stanuli před
sochou Jana Husa, Týnským chrámem, na místě popravy českých pánů a před orlojem. Na
Petříně zájemci vystoupali na rozhlednu a prošli se zrcadlovým bludištěm.
4. května 2016 - okresní kolo dopravní soutěže
Dne 04. 05. 2016 proběhlo okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů DSMC. Za naši
školu se zúčastnili žácí druhého stupně Jana Gabrielová, Lenka Čechová, Martin Švíka a
Jakub Svoboda. Družstvo v žádné z disciplín nezaváhalo a již poněkolikáté vyhrálo. Družstvo
mladší žáci (družstvo na získání zkušeností) bylo složeno ze žáků čtvrtých tříd ve složení
Alžběta Brzáková, Aneta Pokorná, Jan Kopecký a Filip Valenta. Po jízdě na dopravním hřišti,
kdy se nám moc nedařilo a ztratili jsme skoro 100 bodů se naši žáci rozhodli zabojovat a
nevídaným výkonem skoro bez chyb svou kategorii také vyhráli. Obě družstva postoupila do
krajského kola, které se koná 02.06.2016 na zimním stadiónu v Jihlavě. - GRATULUJEME
28. dubna 2016 - DEN ZEMĚ
1. stupeň
1A
V rámci dne Země jsme navštívili Služby města Jihlavy, kde jsme se dozvěděli spoustu
informací o třídění odpadů. Pak jsme vyrazili na procházku podél řeky Jihlavy. Počasí nám
přálo a den jsme si všichni užili. 1. A
1B
Děti z 1. B spojily Den Země s poznáváním vzdálenějších míst a s Projektem čeští ilustrátoři.
Vlakem cestovaly do Havlíčkova Brodu, prohlédly si náměstí a navštívily interaktivní výstavu
ilustrací Heleny Zmatlíkové. Navečer si společně s rodiči užily ohýnek a opékání buřtů.
Potom se s rodiči rozloučily a zůstaly ve své třídě, kde přespaly do druhého dne. Čekaly
je různé úkoly, ve kterých poznávaly české ilustrátory, skládaly rozstříhané ilustrace nebo je
dokreslovaly podle své fantazie. Nechyběla stezka odvahy v setmělých prostorách školy,
kterou skoro všichni zvládly projít.

2.
Ve středu 27. 4. se druháci vydali do Smrčné. Akci organizovala maminka Alenky Klára
Šlajsová. Děti navštívily farmu Kubátových. Viděly ovečky, berany, ale také traktory a
kombajny. Mohly si do nich vlézt. Skákaly na slámě. Navštívily Neuwirthovy. Rudova
maminka je pohostila a pohrály si v dětském pokoji. V keramické dílně si mohly vytvořit
misku, anděla, srdíčko… Paní Sobotková jim vše vypálí v peci. Zkusily si točit na hrnčířském
kruhu. Velkým zážitkem bylo krmení telátka z lahve. Před odjezdem stihly navštívit hřiště.
3.
Ve čtvrtek 28.4. se i naše třída připojila k oslavám Dne Země. Projekt jsme si už
předpřipravili v jihlavském muzeu, kde jsme se byli podívat jaké rostliny a živočichové u nás
na Vysočině rostou a žijí. Ve čtvrtek jsme se vydali do přírody směrem na Borovinku a k
Lyžaři, každá skupina sebou měla sáček, do kterého jsme sbírali různé přírodniny a rostliny.
Ve škole v hodinách prvouky teď všechno třídíme, rostliny jsme dali lisovat a vyrábíme
plakáty o rostlinách a živočiších našeho okolí. Na závěr výletu jsme se zastavili v restauraci
U Lyžaře, kde jsme si dali čaj nebo limonádu, potom jsme ještě měli čas pohrát si v lese a
autobusem jsme se vrátili zpět do školy na oběd.
4A
Den Země 28. dubna – Vypravili jsme se na Starou Plovárnu, kde byla drtivá většina žáků
poprvé v životě. Byli velmi překvapeni, jaké krásné zákoutí Jihlavy to je.
Kolem plovárny vede naučná přírodovědná stezka – žáci vytvořili osm skupin, každá ze
skupin měla dané téma. Na kartičky si dělali poznámky o jednotlivých druzích žijících v této
lokalitě, snažili jsme se také co nejvíce druhů naleznout a ukázat si je. Na závěr každá skupina
seznámila ostatní s tím, co o daném tématu zjistila.
4B
V rámci Dne Země jsme uskutečnili ve 4.B projekt Příroda Vysočiny. Naší vycházce do
přírody, kde jsme poznávali dřeviny a byliny, předcházela návštěva Muzea Vysočiny. Tam
jsme si prošli přírodovědný okruh, žáci si zaznamenávali některá zvířata a rostliny na
Vysočině, které nakreslí při výtvarné výchově.
Vyšli jsme od školy přes Královský Vršek, kde jsme obdivovali rozkvetlé jarní zahrádky,
v lese jsme poznávali stromy. Cestou kolem rybníku na Borovince a lesem jsme došli
k Lyžaři. Den se nám vydařil, počasí nám přálo.
5A5B
5.A,B – Den Země je ekologicky motivovaný svátek. My jsme si vyšli k rybníku Pávov.
Cestou jsme prošli část Hornické naučné stezky a prohlédli si rybník Dubák, který je určený
pro sportovní rybaření. Také jsme si všímali probouzející se přírody a zda si ji lidé
neznečišťují odpadky a neničí ji.

2. stupeň
Cyklovýlet – Boris
Cyklistický výlet Jihlava – Pístov – Okrouhlík a zpět se nám i dětem líbila. Počasí bylo
naprosto ideální, vzdálenost 25 km zvládly všechny děti v pohodě. Jízda proběhla po
cyklostezce i terénem. Všichni jsme se v pořádku vrátili.
Cyklovýlet Honza
V rámci Dne Země jsme si udělali výlet na kolech. Zúčastnili se žáci šestých a sedmých tříd.
Jeli jsme po cyklostezce směrem do Bítovčic. V průběhu jsme se zastavili na loukce, kde jsme
kromě svačiny určovali 10 druhů rostlin. Na zpáteční cestě jsme se občerstvili v Lukách na
Jihlavou v Kolničce. Počasí nám vyšlo a výlet se vydařil.
Rokštejn
Dne 28. dubna se konal Den Země a někteří žáci 9. B, 7. A a 7. B se při této příležitosti vydali
s paní učitelkou Dolákovou a Lapešovou na zříceninu Rokštejn. V 8:15 jsme vyrazili od naší
školy na autobusové nádraží a odtud jsme jeli autobusem do Luk nad Jihlavou. Čekala nás asi
desetikilometrová túra k našemu cíli – k Rokštejnu. Zříceninu jsme si se zájmem prohlédli a
také se tam nasvačili
Na závěr si někteří zahráli hru, při které jsme vytvořili dvě skupiny a šlo o to zabránit druhé
skupině vtrhnout do hradu. Hra nás natolik zaujala, že jsme zapomněli na čas. Přestože jsme
celou zpáteční cestu na vlak běželi jako o život, ujel nám.
Někteří z nás čekali hodinu na zastávce v Přímělkově na další spoj, ti aktivnější pokračovali
s paní učitelkou Dolákovou na další zastávku. Naštěstí jsme dorazili v pořádku a výlet se nám
moc líbil.
Šacberk
28. dubna se žáci druhého stupně v rámci oslav Dne Země vydali na vycházku kolem Jihlavy.
Autobusem jsme dojeli do Pávova a z Pávova jsme se pěšky vraceli přes Zbornou, Šacberk a
Borovinku zpátky do školy. Počasí nám přálo, na Šacberku jsme si užili sluníčka a sportovci
trénovali běh do vrchu. U Borovinky jsme viděli zbytek důlní šachty. Procházka se vydařila.
Pokud se chceš dozvědět víc, klikni na následující odkaz.
Dukovany
Dne 28. 4. 2016 proběhla tradiční akce "Den Země". Pro žáky osmého a devátého ročníku
byla v rámci této akce uspořádána exkurze do vodní přečerpávací elektrárny Dalešice. Po
zhlédnutí filmů byli žáci zavedeni do provozu elektrárny. Zjistili, jak vypadá turbína a jak
moc hlasitá je, když je právě v chodu. Prohlédli si potrubí, které vodu přivádí a kudy by bez
problémů projel autobus.
Po prohlídce Dalešic čekalo ještě infocentrum jaderné elektrárny Dukovany. Stejně jako v
Dalešicích přišel nejprve film o elektrárně. Následně další, kde žáci zjistili, co je energetický
mix a co by se stalo, kdyby došlo k blackoutu, tedy úplnému výpadku proudu. Poté
následovala prohlídka infocentra s odborným výkladem.

Horácké divadlo
Žáci 6. a 7. tříd navštívili Horácké divadlo. Dramaturgyně Barbora Jandová nám vyprávěla o
historii našeho divadla, provedla nás zákulisím a seznámila se všemi divadelními profesemi.
Na závěr jsme si mohli vybrat a vyzkoušet nejrůznější klobouky a čepice.
Poté jsme si prohlédli v Domě Gustava Mahlera expozici Gustav Mahler a Jihlava, která je
věnována nejen samotné osobnosti tohoto významného hudebního skladatele a dirigenta
světového významu a jeho rodině, ale zabývá se i soužitím české, německé a židovské
národnosti v Jihlavě.
26. dubna 2016 - Vídeň
Žáci sedmých až devátých tříd se zúčastnili exkurze do Vídně. Viděli jsme pestrobarevný
dům architekta Hundertwassera, prošli jsme se zahradou kolem zámku Schönbrunn,
vystoupili na vyhlídku Gloriette, někteří se vydali i do labyrintu. Prohlídku Vídně jsme
zakončili pěší procházkou v centru - viděli jsme např. budovu parlamentu a radnice, chrám sv.
Štěpána, Hofburg, vídeňské divadlo Burgtheater, náměstí Marie Teresie… Počasí nám přálo.
Věřím, že jsme si Vídeň všichni užili.
21. dubna 2016 - Mc Donalds cup
Ve čtvrtek 21. 4 .2016 proběhlo na umělé trávě ZŠ E. Rošického okrskové kolo již 19.
ročníku Mc Donalds cupu pro mladší žáky. Naše mužstvo bylo složeno ze žáků 2. a 3. třídy.
Za soupeře jsme měli ve skupině ZŠ Kollárova, ZŠ O. Březiny a Cerekev, která se ale k
zápasu nedostavila. ZŠ Kollárova jsme porazili 7:1 a se ZŠ O. Březiny jsme remízovali 2:2.
Nejvíce gólů nastřílel Matěj Palát a po gólu přidal i Denis Kolář a Matyáš Jungr. Postoupili
jsme do okresního kola, které se bude konat v pondělí 2. 5. 2016 opět na umělce u ZŠ E.
Rošického.
Složení teamu :
3. třída - Matěj Palát, Denis Kolář, Tomáš Vrátný, Jára Sommer, Filip Stehlík, Natálka Suchá
a Natálka Zemanová
2. třída - Sam Barták, Matyáš Jungr, Oliver Kolář, Ruda Neuwirth a Ben Tkadleček
20. dubna 2016 - autogramiáda FC Vysočina
V tento den na naší škole proběhla autogramiáda dvojice fotbalistů FC Vysočina - Jakub
Fulnek a Yani Urdinov.
20. dubna 2016 - Krása jihlavských parků - výtvarná soutěž - ocenění
Děkujeme všem, kteří se této soutěže zúčastnili a oceněným gratulujeme.
19. dubna 2016 akce ČISTÁ VYSOČINA
I naše škola se zapojila do akce "Čistá Vysočina". Žáci 1. stupně uklidili areál a přilehlé okolí
školy. Žáci 2. stupně se během dvou vyučovacích hodin také aktvině zapojili do úklidu města,
ve kterém žijí. Bylo s podivem, jaké odpadky a v jakém množství sesbírali na úseku kolem
cyklostezky.
13. dubna 2016 - projektový den 2. stupeň - ROZUMÍME PENĚZŮM

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.
Tématem šestihodinové práce žáků 6. ročníku bylo tentokrát „Spoření a investice, oslava
narozenin“. Žáci 7. ročníku se zabývali plánováním a realizací „Dovolené“. Osmý ročník se
věnoval tématu „Výhodné nakupování“.
Žáci IX. A, B měli na programu závěrečné téma celého projektu RP „Smlouvy“.
13. a 14. dubna 2016 - Krajské kolo recitace a dětského divadla v Třebíči
13. dubna se konalo krajské kolo recitace v Třebíči. Zúčastnila se ho Anička Dvořáková z 5.
třídy a Alois Stavárek z 6. třídy. Oba důstojně reprezentovali naši školu a Lojzík získal
zvláštní uznání.
O den později proběhlo krajské kolo dětského divadla. Soubor Hadřík byl velmi úspěšný
s příběhem Daisy Mrázkové Slon a mravenec. Porota ho velmi pochválila a získal doporučení
na celostátní přehlídku Dětská scéna ve Svitavách. A nejen to, také výborný dort.
7. dubna 2016 - Den učitelů ve škole
Dne 7. dubna proběhl u nás ve škole Den učitelů. Žáci devátých tříd měli možnost si
vyzkoušet vyučovat žáky prvního stupně. Současně v tento den žáci 9. tříd připravili ve školní
kuchyňce občerstvení pro pedagogický sbor a zaměstnance školy. Jak v kuchyni, tak před
mladšími spolužáky se deváťákům velmi dařilo. Pro žáky byl tento den skvělým zážitkem a
zajímavou zkušeností.
30. března 2016 - VZPoura úrazům
Ve St 30. 3. 2016 proběhla na naší škole beseda zaměřená na prevenci dětských úrazů v rámci
projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům. Unikátní byla především
v tom, že jí vedli dva ambasadoři projektu, kteří jsou sami po úrazu upoutáni na invalidní
vozík nebo se s následky úrazu celoživotně potýkají, Jarmila Onderková a Pavel Bambousek.
Oba byli ochotní říci dětem svůj životní příběh (autohavárie způsobená mikrospánkem při
velké únavě a pád z výšky při balancování na zábradlí mostu), upozornit na nejčastější příčiny
úrazů, ale také ukázat, jak se s následky úrazu dokázali vypořádat, jak probíhala
rekonvalescence, jak se i s vozíkem dá žít naplno, i když je to mnohem složitější a určité věci
si nadobro musí odepřít. Oba dnes aktivně sportují a v krátkých video-ukázkách nebo na
fotografiích ukazovali dětem, jak sportují lidé bez pohyblivých dolních končetin. Neopomněli
upozornit na to, že i oni používají při sportu ochranné pomůcky, protože dobře ví, jak málo
stačí k tomu, aby došlo k úrazu.
Postupně se při besedě vystřídali všechny třídy 2. stupně. Součástí besed byli i dotazy žáků.
Na závěr měli zájemci z řad žáků možnost vyzkoušet si svojí zručnost při ovládání
invalidního vozíku. V rámci soutěže mezi spolužáky měli v co nejkratším čase projet na
vozíku stanovenou dráhu, otočit se a zacouvat do cíle. Nejšikovnější získali drobnou odměnu.
Všechny besedy byly pro žáky zdarma – hradila je VZP. Oba ambasadoři projektu byly po
celé dopoledne velmi milí, ochotní a jejich vyprávění bylo nejen emotivní, ale doufejme i
poučné a pro naše žáky dostatečně varovné.
29. března - 3. dubna 2016 - zájezd Anglie
Na přelomu března a dubna jsme se zúčastnili 6 denního zájezdu do Anglie. Podívali jsme se
do Londýna a podnikli jsme i několik výletů na jih Anglie. Bydleli jsme v rodinách a dobře
jsme si procvičili angličtinu.

22. března 2016 - VZPoura úrazům - 4. - 5. ročník
Úraz – slovo, o kterém si mnozí myslí, že se jich netýká. Jenže někdy stačí jen pár sekund a
…. Měli jsme možnost setkat se s lidmi, kterým právě pár sekund změnilo celý život.
Dozvěděli jsme se o příčině úrazu našich přednášejících, kteří zůstali upoutáni na kolečkovém
křesle. Povídání bylo velmi zajímavé a emotivní. Snad si v budoucnu dokážeme na sebe dávat
pozor a nebudeme zbytečně riskovat.
21. března - 31. března 2016 Barevné jaro na zahradě školní družiny.

Motto:

Pokud se vejce rozbije silou zvenčí, život končí.
Pokud se rozbije silou zevnitř, život začíná.
Skvělé věci vždy začínají zevnitř.

První jarní den a velikonoční svátky jsme se s dětmi ze školní družiny při ZŠ Havlíčkova
rozhodli přivítat výstavou výrobků tematicky zaměřených na toto období.
Právě dlouhé období zimy, která letos dětským radovánkám příliš nepřála, nás přivedlo na
myšlenku, oživit prostor družinové zahrádky, která v letních a podzimních měsících
procházela revitalizací a tudíž jsme museli hledat náhradní řešení pro pobyt venku.
Po zahrádce se nám všem stýskalo – uvědomili jsme si, jak důležité je mít pro činnost vlastní
vyhrazený prostor, kde se děti mohou cítit bezpečně a pohodlně.
A tak se již na konci února začala hromadit ve třídách vyfouklá vajíčka, za která děkujeme
maminkám. Postupně vznikaly kraslice zdobené různými technikami, vajíčka jsme vyráběli
z papíru, keramické hlíny, zdobili jsme vejce slepičí, husí, plastová, polystyrénová. V nadšení
z toho, jak se nám to daří, začaly vznikat jarní zápichy, závěsy, věnce, květiny, hnízda,
obrázky.
A to vše je k vidění právě na výstavě „JARO“ od prvního jarního dne do apríla.
18. března 2016 - Silák roku
V pátek 18. března se uskutečnil již 17. ročník soutěže " O siláka roku" pro záky ZŠ 2. stupeň,
kterou pořádá Městská policie Jihlava.
Této akce se zúčastnilo 14 škol, soutěžilo se v 5 disciplínách. Naši školu reprezentovalo 14
žáků a žákyň .
V kategorii 9. ročník- děvčata vybojovala Katka Čechová 3. místo, Patr vyškovský dosáhl
také na bronz v kategorii 9. ročník - chlapci. Všem děkujeme za reprezentaci školy.
18. března 2016 - Velikonoční tvoření - 3. - 5. ročník
V tento den si žáci 3. - 5. ročníku mohli sami vybrat dvě aktivity na velikonoční tvoření.
Kdo rád pracuje s jehlou a nití vyrobil si jako velikonoční dekoraci vajíčko z látky. Vajíčka
byla veselá, pestrobarevná, někteří dozdobovali i krajkou a různými prýmky. Práce šla dobře i
klukům, ale jako nejzkušenější švadlenky se ukázaly holky z páté a třetí třídy, protože jejich
vajíčka byla moc povedená. ( p. uč. Dubová)
Jedno ze stanovišť velikonočního tvoření se konalo v kuchyňce. Děti zde vykrajovaly
z připraveného lineckého těsta velikonoční vajíčka, zajíčky, slepičky a kuřátka. Upečené tvary
potom slepovaly rybízovým džemem. Někteří cukroví hned s chutí snědli, jiní si je odnesli
domů. ( p. uč. Havelcová)

Děti zdobily vajíčka metodou, která je na Vysočině tradiční – rozpálený vosk nanášíme na
vajíčko špendlíkovou hlavičkou. Základním prvkem této metody je sluneční paprsek, jehož
skládáním tvoříme jednotlivé vzory. Děti musely být velmi opatrné a ohleduplné, aby se
nespálily. Práce je bavila a na výsledku to bylo znát – vajíčka byla opravdu pěkná. ( p. uč.
Živná)
Velikonoční tvoření -Žáci si přichystali : květináč , hlínu, 2 vyfouklá vejce, tempery, štětec,
úzkou a širší stuhu, špejli, drátek.
10 dní předem jsme nechali ve vázách nastříhané vrbové proutí, které obrazilo listím. Také
jsme vytiskli ze samolepících barevných papírů drobné kytičky a motýlky.
V den projektu jsme nejdříve obarvili 2 vejce. Než uschla, vyplnili jsme květináče hlínou a po
obvodu zapíchli 4 větve vrby.
Pomocí špejle jsme vejce protáhli úzkou stužkou a na vejce nalepili kytičky a motýlky.
Všechny větve spolu s vejci na stužce jsme nahoře sepnuli drátkem. Na závěr jsme uvázali
širokou mašli. ( p. uč. Havlíčková)
Zdobení květináčů ubrouskovou technikou
Děti práce zaujala, některé si nazdobily květináč velmi nápaditě. Kdo byl s prací hotov, ještě
si udělal zápichy do květináče s velikonoční tématikou. Musím děti pochválit, byly pracovité
a ukázněné. ( p. uč. Kvasničková)
5. března - 12. března 2016 - Lyžařský výcvikový kurz 7. ročník
Ve dnech 05.03.2016 až 12.03.2016 se 33 žáků našich sedmých tříd zúčastnilo lyžařského
výcvikového kurzu v Jánských Lázních, v hotelu Siréna. Počasí nám naštěstí přálo a i místní
vlekaři naznali, že náš týden je první opravdu zimním týdnem v Krkonoších. Lyžovat se nově
naučilo šest žáků, ostatní se zdokonalovali ve své technice lyžování. Odpoledne a večer žáci
plnili různé soutěže, každý večer absolvovali přednášku o horách, lyžování, první pomoci a
dvakrát měli večerní diskotéku. Zranění jsme z lyží přivezli až poslední den, natažené vazy v
koleně. Všem dětem se v Krkonoších líbilo a doufáme, že se tam za rok opět podíváme.B.
Brunner
9. března - DOCELA MALÝ FESTIVAL
Ve středu 9. března patřil DIOD malým divadelníkům. Konal se zde 21. ročník DOCELA
MALÉHO FESTIVALU, který pořádá naše škola. Je to přehlídka dětských divadel
s postupem do krajského kola v Třebíči. V 9 hodin sál praskal ve švech a musely se přidávat
židle. Kromě sedmi soutěžních souborů zde vystoupila i taneční skupina Úlet Denního a
týdenního stacionáře, hudební soubor Raraši ze ZŠ speciální a Prš v Jihlavě a divadelní
soubor NaToTaTa.
Oba soubory ZŠ Havlíčkova byly úspěšné. Hadr s představením Justýna a upíři měl velký
úspěch u diváků a Hadřík s příběhem Slon a mravenec byl porotou nominován do krajského
kola.
8. března 2016 - Představení pro rodiče DIOD
8. března proběhlo v divadle DIOD Představení pro rodiče. Diváky přivítala paní zástupkyně
Zdena Sochorová. Moderátory večera byli Anetka Pokorná a Lojzík Stavárek. Kromě
divadelních souborů Hadr a Hadřík se představili recitátoři, flétnisté, na klavír zahrál Matouš
Tkadleček. Nechyběla ani gymnastická sestava a aerobic. Účinkující byli odměněni velkým
potleskem.
25. února 2016 - alternativní den - Olympijské hry Dne 25. 02. 2016 proběhl na naší škole
alternativní vyučovací den, letos na téma „Olympijské hry“. Jako každý rok byly děti

rozděleny do družstev napříč ročníky 2. stupně, tentokrát po pěti a šesti. Každé družstvo si
vylosovalo jedny z letních či zimních olympijských her a zpracovalo na toto téma prezentaci.
Děti plnily úkoly nejen teoretické (vědomostní kvíz o olympijských hrách, fyzikální příklady
ze sportovního prostředí), ale i praktické. Každé dítě proběhlo překážkovou dráhu
v tělocvičně, prokázalo svou šikovnost ve slalomu s míčem nebo hokejkou, naházelo několik
šipek do terče. Dále v družstvech zkoušeli žáci odhadovat míru, váhu, čas nebo počet, řešit
hlavolamy a vyhledávat informace na internetu. Po skončení soutěží jednotlivá družstva
prezentovala vylosovanou olympiádu, včetně informací o československých a českých
úspěších (prezentace ve fotogalerii). Všechny úkoly byly bodovány. Po konečném součtu
všech disciplín se vítězem stalo družstvo číslo 6 „Izzy“ ve složení J. Gabrielová, P. Břinek, A.
Vlachová, A. Doležal a E. Dvořáková.
5. února 2016 - návštěva hudebního pořadu Škola z MARSU - 4. a 5. ročník
3. února 2016 - školní kolo recitační soutěže
Ve středu 3.února 2016 proběhlo školní kolo recitační soutěže.
I.kategorie (žáci 1.-3. tříd) - 1. místo – Klára Jurkovičová (3. tř.), Zuzana Dvořáková (3. tř.)
2. místo – Samuel Barták (2. tř.), Simona Křižanová (2. tř.)
3. místo – Tereza Matoušková (1. B), Nicol Zvěřinová (1. B)
II.kategorie (žáci 4.-5. tříd) -1. místo – Anna Dvořáková (5. A)
2. místo – František Kozák (5. A)
3. místo – Monika Nejedlá (4. A)
III.kategorie (žáci 6.-7. tříd) -1. místo – Alois Stavárek (6. B), Anna Kolářová (6. B)
Štěpán Taláček (6. B), Prokop Jurkovič (6. A)
2. místo – Nikola Bílá (6. B)
3. místo – Patrik Barták (7. A), Jakub Diviš (6. A)
IV.kategorie (žáci 8.-9. tříd) - 3. místo – Patrik Švejda (9. A), Natálie Andrysíková (9. B)
Iveta Jeřábková (9. B), Kateřina Čechová (9. B)
Mezi jednotlivými kategoriemi, v době, kdy se radila porota, zahráli žáci na zobcové flétny,
Matouš Tkadleček na piano a Veronika Bečková předvedla několik kouzelnických triků.

