Školní akce 2016/17 2. pololetí
22. června 2017 - Stavíme z TEIFOCu
Regionální kolo soutěže „Stavíme z TEIFOCu“ - pro žáky 7. tříd základních škol
Této soutěže se ve Střední škole stavební Jihlava (pracoviště praxe v Heleníně, Hálkova 42)
zúčastnili Filip Němec a Vojta Vrátný - za svoji stavbu zístali 1. místo - GRATULUJEME a
v krajském kole držíme palce
7. června 2017 - Příběhy našich sousedů
Již třetím rokem se naše škola zapojuje do projektu „Příběhy našich sousedů“ organizace Post
Bellum.
Anička, Jakub, Matěj a Štěpán nahráli vzpomínky pana Antonína Chloupka, vytvořili
z nich rozhlasovou nahrávku, shromáždili velké množství fotografií a dobových dokumentů,
které vypovídají o naší historii druhé poloviny 20. století, o své práci natočili reportáž a se
vším seznámí diváky 7. června na slavnostní prezentaci v gotické síni jihlavské radnice.
Věříme, že se naši žáci v konkurenci 12 dalších žákovských týmů neztratí. Budeme rádi,
když je 7. 6. v 15:30 na radnici podpoříte.
1. června 2017 - Křest knihy "Jak se dělá divadlo".
Ve čtvrtek se vybraní žáci naší školy zúčastnili v Horáckém divadle v Jihlavě křtu knížky
"Jak se dělá divadlo". Knížka(vydalo ji HDJ)je průvodcem po tajemném světě této instituce.
Napsaly ji Barbora Jandová (dramaturgyně HDJ) a Johanka Ovčáčková, která ji doplnila
svými ilustracemi.
Poklad (= knížečku ve veliké truhle) přivezl jednooký pirát a pak si děti mohly na vlastní kůži
vyzkoušet nejrůznější divadelní profese. Na závěr v jejich režii(a režiséra Ondřeje Remiáše)
proběhlo krátké představení..
31. května 2017 - Dřevěnomlýnský dřeváček - více ve fotogalerii
Ve středu 31.5.2017 proběhla na naší škole pěvecká soutěž Dřevěnomlýnský dřeváček.
Zpěváci soutěžili ve čtyřech kategoriích - výsledky zde.
V době, kdy se porota radila, jsme si mohli poslechnout hudební vystoupení – na kytaru
zahrála Daniela Pidmalivska (7.B), na housle Anička Kolářová (7.B) a na flétny Terezka
Matulová, Jan Pavlíček, Eliška Petráková (2.A), Ondřej Duba, Lukáš Nedoma (2.B) a
Natálka Jendrisková (3.tř.).
Výherci si kromě diplomu odnesli sladkou odměnu a vítězové navíc i malý dřeváček.
17. - 19. května 2017 - výjezdní zasedání žákovského parlamentu - více ve fotogalerii
Od 17. 5. do 19. 5. se někteří členové parlamentu účastnili výjezdního zasedání školních
parlamentů jihlavských škol. Bylo nás 45 žáků z pěti základních škol. Vše se odehrávalo v
outdoorovém centru Beruška u Počátek. Necelé tři dny jsme sportovali, komunikovali
navzájem, hráli hry, vyzkoušeli jsme si lanové centrum……Všem se pobyt líbil. Více na
stránkách parlamentu.
16. - 17. května 2017 - Pohár rozhlasu

Ve dnech 16. a 17.05 2017 proběhl v atletickém areálu Na Stoupách v Jihlavě Pohár rozhlasu
základních škol v atletice. Družstva chlapců a dívek naší školy si vedla se střídavými úspěchy.
Mladší žákyně skončily na šestém místě z 18 zúčastněných škol, mladší chlapci skončili
desátí z 19 škol. Starší žáci dopadli lépe. Dívky skončily deváté z 20 zúčastněných a naši
starší žáci skončili druzí i když naší rychlejší štafetě spadl při jasném vedení před závěrečným
úsekem štafetový kolík a doběhla až čtvrtá.
12. května 2017 - naše želva hvězdnatá (Geochelone elegans) má své jméno!!!
Želva je ještě příliš malá na to, abychom mohli s jistotou určit pohlaví. Vzhledem k tomu se
musel školní parlament rozhodnout pro volbu jména, které by pasovalo jak pro želví slečnu,
tak i pro želvího kluka. Nakonec v hlasování vyhrálo jméno Vlasta. Takže ať máme Vlastíka
nebo Vlastičku, důležité je, aby se naší želvičce dobře vedlo.
Terárium je umístěno v učebně přírodopisu v prvním patře školy.
A teď několik faktů o našem zvířátku:
Na ZŠ Havlíčkova se Vlasta jako zhruba dvouleté mládě „přistěhoval/a“ dne 3. ledna 2017.
Tento druh se vyskytuje výhradně v Indii, Pákistánu a na Srí Lance.
Samice dorůstají velikosti 20-25 cm, samci jsou výrazně menší - jen 14-17 cm.
V přírodě se dožívá přibližně 80 -120 let.
10. května 2017 - okresní kolo dopravní soutěže
Dne 10.05.2017 proběhlo na dopravním hřišti v Jihlavě okresní kolo v DSMC.Družstvo
našich starších žáků ve složení Petra Gabrielová, Lenka Čechová, Aleš Koten a Josef Vrátil
skončilo po nevydařené jízdě zručnosti o jeden bod na druhém místě. Družstvo mladších
žáků naší školy ve složení Aneta Pokorná, Alžběta Brzáková, Jan Kopecký a Filip Valenta
soutěž s velkým náskokem vyhrálo a postoupilo do krajského kola, které se koná 08.06.2017
v Humpolci. Všem děkujeme a gratulujeme. Výsledky zde
10. května 2017 - výchovný koncert 4. - 9. ročník
Ve středu 10. května 2017 proběhl v naší tělocvičně výchovný koncert bubenické skupiny
Wild Sticks (v českém překladu Divoké paličky). Seznámili jsme se i s méně běžnými typy
bicích nástrojů a jejich užitím v různých hudebních stylech. Sami žáci byli do pořadu aktivně
zapojováni. Součástí programu byla i část, kde si vybrané děti mohly zkusit své rytmické
cítění na bicí nástroje.
Skupina spolupracuje s nadací Pomozte dětem a 10% z celkového výtěžku věnovala této
nadaci.
4. května 2017 - Do lesa s lesníkem více ve fotogalerii
Ve čtvrtek 4.5. strávili naši čtvrťáci a páťáci celé dopoledne v lese a i když počasí nebylo
úplně super, vše se pěkně vydařilo. V nedalekém Lesnově pro ně lesníci připravili několik
stanovišť, kde se seznámili s jejich celoroční prací. Děti poznávali lesní zvířata a ptáky,
podívali se jak se v zimě krmí, zkusili si sázet stromky, měřili stromy pomocí speciálních
přístrojů. Čekala na ně i kobylka Asibára, která pomáhá vytahovat klády z lesa, pan
dřevorubec ukázal i moderní techniku, která se v lese používá, včetně ochranného oděvu,
který ani motorová pila neprořízne. Také se dozvěděli, které stromy a proč se musí v průběhu
růstu lesa vykácet. Po splnění lesní části se všichni přesunuli autobusem do jihlavského

dřevařského závodu Kronospan, projeli se celým závodem a z okna pozorovali práci. Na
závěr pro děti byly připraveny modely dřevěných stromů, které pomalovaly a za odměnu
dostaly na posilněnou koláč a na památku drobné dárky.

3. května - Ochrana člověka za mimořádných událostí - sportovně branný den
Dne 3. 5. 2017 proběhl na naší škole sportovně - branný den. Děti z prvního stupně běhali na
tratích 60 a 500 m v rámci Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Oproti minulým létům
se časy zaznamenávaly elektronickou časomírou, takže výsledky jsou přesné na setiny
sekundy.
Děti z druhého stupně měli běhy na 60 a 1000 m rozšířeny i o branné soutěže. Stanoviště byly
rozmístěny jak v atletickém areálu Na Stoupách, kde byl hod granátem na cíl, tak i na školním
hřišti, kde na horním byla střelba ze vzduchovky a na dolním hřišti orientace podle buzoly.
V prostorách školy byla v tělocvičně překážková dráha a v učebnách děti vyplnily po
předchozím proškolení v jedné branný test a v druhé je čekaly otázky ze zdravovědy. Dětem
se soutěže líbily a pro první stupeň budou obdobné soutěže připraveny na konci školního
roku.
2. května 2017 - Bezpečný pes
V úterý 2. 5. nás navštívili „psí kamarádi“z kynologického servisu. Nejprve jsme se dozvěděli
spoustu informací z oblasti fyziologie, výcviku psů, rozdělení plemen a jejich využití v praxi.
Naučili jsme se znát řeč psího těla, mimiku a rozpoznat varovné signály. Snažili jsme se
osvojit si techniky, které nám pomohou ochránit si důležité části těla v případě útoku,
případně takovému útoku úplně předejít. Za odměnu jsme se mohli s pejsky seznámit a
pohladit si je.
26. a 11. dubna 2017 - Anglické divadlo
V dubnu se žáci naší školy zúčastnili anglického divadlo. Mladší žáci zhlédli pohádku Kocour
v botách, starší volnou adaptaci anglického bestselleru Williama Goldinga Pán much. Tuto
hru nacvičili brněnští studenti pod vedením Mgr. Niky Štěpánkové v rámci Domino Project
Theater.
24. dubna 2017 - exkurze do Drážďan
se přihlášení žáci sedmých, osmých tříd a deváté třídy zúčastnili exkurze do Německa.
Navštívili jsme zámek Moritzburg a především Drážďany, hlavní město Saska. Seznámili
jsme se s historií města, jeho částečným zničením během druhé světové války a s poválečnou
obnovou. Během prohlídky jsme viděli obrazovou galerii Zwinger, chrám Frauenkirche,
Semperovu operu, Královský zámek, katedrálu Nejsvětější trojice….
Zámek Moritzburg je nerozlučen spojený s natáčeným pohádky Popelka. Po krátkém výkladu
věnovaném především Popelce jsme si během kratšího volna mohli prohlédnout zámecké
zahrady a také najít, popř. vyzkoušet Popelčin střevíček.
Celý výlet se vydařil. Počasí nám přálo a oba průvodci odvedli skvělou práci. více ve
fotogalerii
20. dubna 2017 - Dětská divadla v Třebíči

Ve čtvrtek 20.4.2017 proběhla krajská přehlídka dětských divadel v Třebíči. Náš dramatický
soubor Hadřík byl úspěšný, získal zvláštní ocenění poroty, děti byly pochváleny.
6. dubna 2017 - Velikonoční tvoření
Ve čtvrtek 6. 4. byl pro žáky 2. - 5. ročníků připraven projektový den Velikonoční tvoření. Již
s týdenním předstihem si mohly děti vybrat podle svého zájmu z nabízených činností - výroba
proutěného velikonočního věnce, malování vajec voskem, šití látkových vajíček, výroba
pomazánek nebo zajíčka z ponožky a zdobení polystyrenových vajec drobnými kvítky. V
jednotlivých tvořivých dílnách vládla pohoda a klid, děti nadšeně pracovaly a jejich výtvory
se vydařily. Posuďte sami... více ve fotogalerii
5. dubna 2017 - "Žáci učí žáky"
Ve středu 5. dubna 2017 si žáci 9. ročníku mohli vyzkoušet učit své spolužáky na 1. stupni.
Moc pěkně se zhostili tohoto úkolu např. v hodinách českého jazyka, matematiky, tělesné
výchovy atd..
Současně část deváťáků připravila ve školní kuchyňce občerstvení pro zaměstnance školy.
J. Mořkovská - více ve fotogalerii
30. března 2017 - Vzhůru do minulosti - 4. třída navštívila jihlavské muzeum
více naleznete na stránkách třídy nebo v reportáži zde
23. března 2017 se uskutečnil 22.ročník DOCELA MALÉHO FESTIVALU
Ve čtvrtek 23. 3. 2017 se v Diodu Jihlava konal 22. ročník DOCELA MALÉHO
FESTIVALU, který pořádá naše škola za podpory statutárního města Jihlavy. Herci z
dětských divadelních souborů bojovali o postup do krajského kola v Třebíči. Vystoupilo 10
soutěžních a 3 nesoutěžní soubory.
Náš soubor Hadr vystoupil s Nevhodnou pohádkou a Hadřík se hrou Kdybych já byl dospělý
nominovala porota do širšího výběru do krajského kola.
22. března 2017 - Představení pro rodiče DIOD
Ve středu 22. března 2017 se uskutečnilo jako každý rok Představení pro rodiče. Kromě
divadelních souborů Hadr a Hadřík se představili flétnisté, zpěvák, recitátoři, tanečnice,
kytarista a klarinetistka. Zaplněný sál divadla DIOD nadšeně tleskal všem účinkujícím. více
ve fotogalerii
22. března 2017 - okresní kolo OVOV
Gratulujeme k zisku 4. místa v kategorii družstev.
21. - 31. března 2017 - DOPRAVNÍ VÝCHOVA
V tomto období proběhne ve všech třídách zopakování a prohloubení učiva týkajícího se
tématu - DOPRAVNÍ VÝCHOVA - na závěr si svoje znalosti všichni ověří v testech.

21. března 2017 - okresní kolo RECITACE
Gratulujeme k zisku jednoho 1. místa a k zisku dvou třetích míst, ostatním děkujeme za účast
17. března 2017 - Matematický klokan
Tři nejlepší řešitelé v jednotlivých kategoriích zde.
4. března - 11. března 2017 - LVK - 7. ročník
Ve dnech 04.03.2017 až 11.03.2017 se konal lyžařský výcvikový kurz v hotelu Siréna v
Janských Lázních. Zúčastnilo se 33 dětí naší školy, všechny ze sedmých tříd. Počasí bylo
hodně teplé, ale sněhu bylo po celý týden dostatečné množství. Devět dětí stálo na lyžích
vůbec poprvé. Všechny se naučily bez problémů lyžovat a v pátek absolvovaly závody v
obřím slalomu. Dětem se na LVK velmi líbilo.
Boris Brunner - více ve fotogalerii
17. února 2017 - basketbal mladší žáci
Dne 17.02.2017 proběhlo okresní kolo v basketbalu mladších žáků. Družstvo naší školy v
základním kole porazilo ZŠ Brtnice, ZŠ Seifertova, ZŠ Třešť a ZŠ Luka nad Jihlavou a
postoupilo do semifinále, kde porazilo ZŠ Nad Plovárnou 17 : 4. Ve finále, po velkém boji,
prohráli chlapci se ZŠ Rošického 8 : 13, obsadili tak druhé místo a získali stříbrné medaile.
15. února 2017 - VESMÍR - alternativní den 2. stupně
Celý program se věnoval vesmíru, připomněl výročí narození osobností jako byli Galileo
Galilei, Jan Kepller, Tycho Brahe či Isaac Newton a připomněl rovněž uplynutí sta let od
založení České astronomické společnosti.
Jak už je u nás ve škole tradicí, žáci 2. stupně pracovali ve věkově smíšených družstvech a
během dopoledne plnili nejrůznější úkoly.
1. Domácí příprava žáků byla zaměřena na vyhledání informací z dějin kosmonautiky,
prvních letů do vesmíru, na seznámení se s osobnostmi jako byli Galilei, Koperník, Brahe či
Newton. Žáci rovněž zjišťovali údaje o působení České astronomické společnosti.
2. Šifra - zde si žáci prověřili svůj logický úsudek, protože jejich úkolem bylo rozluštit
číselný kód na základě pěti nápověd. Většina týmů si vedla velice úspěšně, protože se jim
šifru podařilo rozlousknout na první pokus. Jenom pět skupin potřebovalo pokusy dva či tři.
3. Mobilní planetárium - šlo o promítací kopuli, ve které žáci zhlédli naučný program s
názvem Ze Země do vesmíru. Seznámili se se Sluncem a jednotlivými planetami Sluneční
soustavy, některými měsíci a planetkami, s pásy asteroidů a komet, galaxiemi, mlhovinami a
hvězdokupami. Viděli, jak vznikají a zanikají hvězdy. Po promítání s využitím technologie
vytvořené v NASA každá skupina vyplnila pracovní listy o Sluneční soustavě.
4. „Interview s astronautem“ - zde měly děti za úkol provést rozhovor s Neilem
Armstrongem, kterého představovat učitel. Rozhovor probíhal anglicky a děti měly za úkol
zjistit určité informace z jeho života a hlavně z jeho cesty na Měsíc.
5. Orientace - „kolotoč“ kolem kužele a následné kopnutí míče do branky, bylo pro většinu
pětičlenných družstev nadlidský výkon. Podařilo se to pouze všem členům jednoho družstva.
6. Poselství - tato část se věnovala historii poselství, která lidstvo vyslalo vzdáleným
civilizacím, aby je informovalo o naší existenci. Po krátké přednášce měly jednotlivé
týmy samy za úkol vymyslet a ztvárnit své vlastní poselství o naší civilizaci, které by vyslaly
do vesmíru. Většina týmů se inspirovala poselstvími, která již byla vyslána. Některé týmy
ale byly velmi kreativní a vymyslely originální vzkazy.

7. Anglické instrukce - Instrukce se týkaly přesného vykonání úkolu a postupu provedení,
jehož zadání bylo v anglickém jazyce. Podmínky pro zdárné splnění úkolu byly celkem čtyři.
Provést úkol jednou rukou, v limitu pěti minut, jídelními hůlkami a ve správném pořadí barev.
Vložit všech pět míčků ve správném pořadí a zadaným způsobem se nepodařilo splnit
žádnému družstvu. Hodně družstev nedodrželo zadání jednou rukou, zachování pořadí barev
bylo také problematické.
8. 3D - model - v rámci domácí přípravy na Alternativní den mohli žáci ve svých týmech
zhotovit libovolný 3D model související s problematikou vesmíru. Velmi zdařilé modely
vyrobily skoro všechny týmy v širokém záběru od modelů vesmírných těles přes nejrůznější
kosmická plavidla až k zajímavě ztvárněným souhvězdím. Veškeré práce byly zahrnuty do
celkového hodnocení týmů a vystaveny v rámci prezentace výsledků Alternativního dne
v prvním patře školy.
9. Tvořivá dílna - stanoviště tvořívá dílna se skládalo ze dvou částí. První byla zaměřená na
hvězdné nebe. Žáci měli dle návodu složit papírový model a následně nastavit na otočné části,
jakou část oblohy by viděli v určitý den a hodinu. Druhá část pak spočívala v konstrukci
papírové rakety, která by dolétla co nejdále. Fungovala na principu vypuzení vzduchu z pet
láhve.
Vše vyvrcholilo poslední vyučovací hodinu, kde se jednotlivé týmy postavily před porotu a
představily svoji práci jak ústně, tak na plakátu, který vytvořily. Během celého odpoledne
týmy sbíraly body, které byly na závěr dne sečteny a my vám nyní představíme tři vítězné
týmy:
na 1. místě se umístil tým číslo 23 ve složení Denisa Fremundová, Matěj Trnka a Mirka
Horejsková
2. místo vybojoval tým číslo 11, který vytvořili David Kubík, Jakub Vondráček, Simona
Šalandová a Marek Lipš
3. místo získal tým číslo 5 ve složení Václav Hotovec, Jiří Pokorný, Veronika Bečková a
Robin Šrámek
Odměnou pro všechny tři týmy je kartička, která opravňuje k přednosti ve frontě na obědy.
14. února 2017 - školní kolo recitační soutěže - více ve fotogalerii
V úterý 14.února 2017 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Mezi jednotlivými kategoriemi,
v době, kdy se radila porota, zahráli Jakub Diviš na piano, Sabina Krausová na altovou flétnu,
Matouš Brunner na klarinet, Václav Hotovec a Filip Lebruška na kytary.
Výsledky recitační soutěže.
2. února 2017 - sportovní den 2. stupně - více ve fotogalerii
Dne 03.02.2017 proběhl na naší škole Zimní sportovní den. Zúčastnili se ho všichni žáci II.
stupně. 37 dětí jelo lyžovat na sjezdovku Šacberk, 32 dětí bruslilo na Horáckém zimním
stadionu, 20 dětí hlavně ze 6. tříd bobovalo a 50 dětí šlo na zimní vycházku k ledopádu v
Hybrálci. Počasí nám přálo. Všude na Vysočině ležel sníh a teploty byla kolem 0 C .
V rámci procházky jsme šli do Hybrálce. Cílem byl místní ledopád. Ten na své zahradě uměle
vytváří pan Rychtecký. Procházku jsme si užili, cesta zimní přírodou přes Borovinku byla
nádherná, vydařená byla i závěrečná koulovačka. Do školy jsme se vrátili pořádně vymrzlí a
spokojení.

