Školní akce 2016/17 1. pololetí
25. - 27. ledna 2017 - Lyžařský minikurz - více ve fotogalerii
V letošním školním roce jsme zahájili 1. ročník lyžařského výcviku na Šacberku pro žáky 3. a
4. tříd, což by se mělo do budoucna stát každoroční tradicí. Přihlásilo se celkem 25 žáků a
ukázalo se, že nápad to byl dobrý, protože všichni byli moc spokojení a lyžování nadchlo i
děti, kterým se zpočátku lyžovat moc nechtělo a měly z toho obavy. Lyžovat jsme jezdili tři
dny, ráno jsme nasedli před školou do autobusu, který nás dovezl až pod sjezdovku a v
poledne nás zase přivezl do školy na oběd, svačina byla na sjezdovce v bufetu a byl teplý čaj,
párek v rohlíku nebo namazaný chléb. Úplní začátečníci lyžovali v lyžařské školičce "Zajda"
pod vedením lyžařských instruktorů a v pátek už všichni dokázali sjet celou sjezdovku. Děti,
které nestály na lyžích poprvé a lyžovat už umí, jezdily společně ve skupinách s p. učitelkou
Mořkovskou, p. učitelem Brunerem a p. učitelem Kočím a ti jim pomáhali odstranit některé
technické chyby, aby se ještě více zdokonalily. Počasí bylo vydařené a tak jsme strávili tři
povedená dopoledne skoro jako na horách.
14. prosince 2016 - Vánoční besídka v DNK - více ve fotogalerii
29. listopadu 2016 - návštěva divadla
29. listopadu 2016 navštívili někteří žáci naší školy Horácké divadlo v Jihlavě. Zhlédli
divadelní představení Splašené nůžky, v němž se protagonisty hry stali kromě herců i samotní
diváci. Jedná se o typ interaktivního živého divadla.
Děj detektivní crazy komedie nás zavedl do poněkud neobvyklého kadeřnického salónu, kde
pracuje poněkud neobvyklý personál. Čas plynul jako jindy, objevilo se několik stálých i
nestálých hostů a byl klid až do chvíle, než se stal zločin. Diváci se v té chvíli stali jedinými
nestrannými svědky, žalobci i obhájci. Mohli do děje zasahovat, mluvit s postavami, pátrat po
pachateli. Jenom my jsme mohli vypovídat, pouze nám bylo umožněno odhalit vraha.
V Bostonském divadle Charles Playhouse měly Splašené nůžky premiéru už v roce 1980 a s
úspěchem se tu hrají dodnes. Patří tak mezi nejdéle provozované inscenace na světě.
24. listopadu 2014 - zdobení vánočního stromečku
Také letos se naše škola zúčastňuje soutěže " O nejhezčí vánoční stromeček" .
Ozdoby na něj tentokrát zhotovily děti ze školní družiny. Už při zdobení děti prohlížely
stromečky ostatních účastníků, všechny jsou hezké.
Ale nejhezčí je ten náš.
Pokud si to také myslíte, podpořte nás v hlasování. Děkujeme.
24. listopadu 2014 - psaní všemi deseti
Ve čtvrtek 24. 11. 2016 se vybrané žákyně 9. třídy zúčastnily soutěže v psaní všemi deseti na
jihlavské obchodní akademii. Děvčatům se dařilo. Lucie Jadrná se v celkovém pořadí umístila
na pátém místě, v soutěži týmů naše žačky skončily na třetím místě. Celé dopoledne zpestřilo
exhibiční vystoupení mistryně světa v psaní všemi deseti Heleny Zaviačičové.

23. listopadu 2016 - Příběhy bezpráví
Ve středu 21. 11. 2016 se žáci 9. ročníku zapojili do již tradiční akce – projektu Příběhy
bezpráví, který zajímavým způsobem přibližuje mladým lidem moderní dějiny. Tentokrát
zhlédli dokument o poválečném odsunu Němců. Po promítání následovala beseda s panem
Vilémem Wodákem, předsedou Spolku pro starou Jihlavu, který žákům vyprávěl životní
příběh svojí maminky. Někteří žáci pátrali po okolnostech odsunu z míst, kde nyní žijí, a na
besedě se zjištěnými informacemi seznámili ostatní. Velmi přínosné bylo to, že se mohli
seznámit s různými pohledy na tuto složitou problematiku.
23. listopadu 2016 - Vyprávění o africe
Ve středu 23. 11. Se žáci 3. – 7. ročníků dozvěděli mnoho nového o Africe.
Přijel za námi cestovatel Jan Vařeka, který navštívil 21 afrických zemí. Vyprávěl o vlastních
zkušenostech, zážitcích i navázaných přátelstvích. Vysvětlil nám, jak se liší státy na severu
Afriky od těch na jihu nebo v okolí rovníku. Přiblížil nám krásnou africkou přírodu a zvířata,
která jinde nežijí. Promítl nám také fotografie ze svého výstupu na Kilimandžáro.
Velmi zajímavé bylo čtení z anglického originálu knihy Facing the lion, kterou jsme pomáhali
překládat.
21. listopadu 2016 - návštěva badatelského centra - Gymnázium Jihlava
V tento den podnikli žáci devátého ročníku cestu do Gymnázia Jihlava, kde na ně čekaly
zajímavé věci. Deset žáků se rozdělilo na dvě skupiny a každá podnikla něco jiného. Chlapci
dali přednost kouzlům s termokamerou. Nejspíš už nikdy nezapomenou na pohled do hrníčku
horké vody. Ten díky pohledu termokamerou vypadal jako by v něm bylo uvězněné Slunce,
na kterém probíhají erupce. Druhá skupina se věnovala tělnímu pokryvu obratlovců (a nejen
tomu) a sledovala různé struktury pod mikroskopem. Přesvědčili se, že i věda může být
zábava. Pozorované struktury mohli vyfotit a vznikaly tak velmi zajímavé fotky, která
podněcovaly fantazii.
Všichni se velmi těší na příště.
16. listopadu 2016 - projektový den
Ve středu 16. 11. proběhl na 1. stupni projektový den Normální je nekouřit. Ty nejmladší
provedla celým dnem veverka Terka a hry a aktivity byly zaměřené na zdravý životní styl.
Nechyběly soutěže ve skupinách, dramatizace a rébusy. Starší žáci se seznámili s historií
kouření, zahráli si na výživové poradce a sestavovali zdravé jídelníčky. Viděli ale také
obrázky lidských orgánů postižených kouřením a vyrobili poutače proti kouření.
Ve středu 16. 11. 2016 proběhl na naší škole projektový den 2. stupně – „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.
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“.
9. listopadu 2016 - výsledku sběru kaštanů - zde
všem sběračům moc děkujeme
9. listopadu 2016 - turnaj ve florbalu
Dne 09.11.2016 proběhlo okresní kolo ve florbale mladších žákyň. Naše dívky nejprve
remizovaly se ZŠ Luka nad Jihlavou 2:2 a poté porazily ZŠ Dolní Cerekev 5:1 a postoupili z
prvního místo ve skupině do čtyřčlenného okresního finále. Zde v semifinále prohrály se ZŠ
Rošického 6:2 a v zápase o 3. místo naše dívky přehrála ZŠ Kollárova 7:2. Družstvo naší
školy tedy obsadilo konečné čtvrté místo v okresním kole.
8. listopadu 2016 - krajské kolo ve stolním tenise
Dne 08.11.2016 proběhlo v Havlíčkově Brodě krajské kolo ve stolním tenise starších žákyň.
Dívky naší školy Soňa Pavlásková a Denisa Fremundová porazily ZŠ Moravské Budějovice
3:0, ale prohrály se ZŠ Nové Město na Moravě 1:3, ZŠ Pelhřimov 2:3 a ZŠ Ledeč nad
Sázavou 1:3 a celkově dívky obsadili v kraji čtvrté místo.
17. října 2016 - turnaj ve stolním tenise
Dne 17.10.2017 proběhlo okresní kolo ve stolním tenise mladších žáků. Družstvo žákyň naší
školy podlehlo 3:0 ZŠ Nad Plovárnou, 3:0 ZŠ Luka nad Jihlavou a porazilo 3:1 ZŠ Puklice a
skončilo ve skupině na 3. místě. Družstvo chlapců skončilo také třetí ve skupině po porážce
4:0 se ZŠ Nad Plovárnou a 4:1 se ZŠ Rošického a nakonec zvítězilo 4:2 nad ZŠ Seifertova.
5. října 2016 - přespolní běh
Dne 05.10.2016 se žáci naší školy zúčastnli okresního kola v přespolním běhu. Za účasti 20
škol z našeho okresu obsadili mladší žáci a žákyně shodně 9. místo, starší žákyně skončily 14.
a nejlépe si vedli starší žáci, kteří skončili na pěkném 5. místě.
20. září 2016 - exkurze 2. stupeň
Muzeum Třebíč
V úterý 20. 9. 2016 jely třídy 6. A a 6. B do Třebíče.Naším cílem bylo poznat památky
UNESCO. Navštívili jsme muzeum s interaktivním programem"Jak se staví baziliky",
prohlédli si zdejší unikátní katedrálu a prošli si i židovské město. Někteří žáci byli unešeni
bylinkovou zahrádkou místního kláštera.
Permonium
V tento den byli žáci 9. a 8. ročníků v Permoniu – unikátním zábavním parku, který je
zakomponovaný do bývalého černouhelného dolu Kukla v Oslavanech. Zde se zúčastnili
interaktivní hry plné zábavy i napětí. V čtyřčlenných družstvech museli zdolat velké
nadzemní bludiště imitující styl důlních chodeb, sopku propojenou s lanovým centrem,

prales či starou hornickou dílnu, kde museli plnit řadu originálních aktivit. Každé družstvo,
které v limitu splnilo deset úkolů, získalo oslavanského permona. Část hry se uskutečnila
v zrekonstruované těžní věži, kde se žáci mohli dozvědět historii těžby v Rosickooslavanském uhelném revíru. Žákům se hra velmi líbila. Při plnění úkolů museli
spolupracovat, využít logiky i svých vědomostí. A také zažili spoustu legrace a odnesli si
nevšední zážitky.
Skanzen Modrá
V tento den se třídy 7. A a 7. B vydaly na společnou exkurzi do moravského Velehradu a
Archeoskanzenu Modrá. Cílem bylo seznámit se s životem našich předků v době existence
Velkomoravské říše a s působení bratrů Konstantina a Metoděje na Velké Moravě. Po
příjezdu na místo jsme nejprve navštívili Velehrad a obdivovali zdejší nádhernou baziliku.
Přestože právě probíhala mše, mohli jsme v tichosti nahlédnout dovnitř. Potom jsme přešli do
Modré, kde se nás ujal průvodce, a společně s ním jsme prošli repliky staveb, které se kdysi
nacházely ve velkomoravském hradišti. Viděli jsme polozemnice, kde žili chudí rolníci, ale i
knížecí palác, hrnčířskou dílnu, hospodářské budovy i kostelík a školu, kde se vzdělávali
tehdejší členové církve. Ochutnali jsme obilné placky, pohladili hospodářská zvířata a
nakonec si všichni zastříleli z luku. Po příjemně strávených hodinách v archeoskanzenu už
zbývalo jenom vydržet náročnou cestu domů přes ucpanou dálnici.
20. září 2016 - Týden mobility
V tento den vystoupil dramatický soubor Hadřík v rámci Týdne mobility na Masarykově
náměstí v Jihlavě se svou hrou Slon a mravenec.
19. září 2016 - Do přírody kolo-pěšky
V půlce září si zasoutěžila 2 družstva po 6 dětech z 2. a 3. ročníku v dopravní soutěži Do
přírody kolo, pěšky, která se konala na dopravním hřišti. Žáci museli prokázat vědomosti o
přírodě, prošli si jízdou zručnosti na koloběžce a ukázali své znalosti z první pomoci. Do
třetího místa se sice neumístili, ale i tak je čekaly krásné ceny.

