VERNISÁŽ - více ve fotogalerii
Sice bylo vedro, ale akce se vydařila. Kubistický portrét i oživlé obrazy měly úspěch. Všem
chutnalo občerstvení a pan Jungr zaujal sportovními soutěžemi téměř všechny. Během dvou
vernisáží se vybralo 3 640 Kč. Za tuto částku se koupí hospodářská zvířata pro chudé
v Africe. Přes organizaci Člověk v tísni vše zařídí maminka Amálky. Děkujeme za fotky a
video panu Pěškovi.

SPORTOVNÍ DEN
V úterý 27. 6. proběhl na hřišti sportovní den. Děti házely granátem, driblovaly, proběhly
překážkovou dráhu a střílely ze vzduchovky.

ZUBY
Ve středu přišla Daníkova maminka, která pracuje ve VZP. Přinesla dětem sady na čištění
zubů. Vysvětlila, jak je ústní hygiena důležitá.

VÝLET – JANŠTEJN - více ve fotogalerii
V pondělí jsme vyrazili na výlet. Vlakem jsme dojeli do Švábova a pak jsme došli do tábora
Vlčat. Prohlédli jsme si ho. Někteří šli hned stavět domečky. Odpoledne jsme se vykoupali
v rybníku. Pan Paclík s dětmi hrál různé hry. Po večeři jsme šli na hranici Čech a Moravy a ke
studánce s živou vodou. Na zřícenině Janštejn měly děti rozluštit nápis. Nechyběla noční hra.
A pak už šup do spacáku. Druhý den po snídani jsme uklidili. Pan Paclík zase hrál s dětmi hry
a pak už pěšky na vlak. Ani se nám nechtělo. Bylo to bezva. Děkujeme panu Paclíkovi, který
celou akci organizoval.

VÝPRAVA DO LUK NAD JIHLAVOU - více ve fotogalerii
V pátek vyrazili třeťáci po cyklostezce do Luk nad Jihlavou. Bylo bezvadné, že jelo hodně
rodičů a taky jeden dědeček. Cesta proběhla pohodově. V Lukách jsme si dali zmrzlinu a jelo
se do školy. Děkujeme dědovi Anetky panu Pěškovi za fotky a video zveřejněné na stránkách
školy.

DEN PREVENCE
Ve čtvrtek 8. 6. proběhl na Štefánikově náměstí Den prevence. Děti se učily poskytovat první
pomoc. Vyprávěly si o tom, jak úrazům zabránit. Všem se líbila sanitka, kterou si mohli
prohlédnout.

BEZOBRATLÍ
V pátek 2. června jsme zkoumali hmyz. Průvodcem nám byl tatínek Nely. Předvedl svoji
sbírku, na zahradě jsme nachystali pasti. Šli jsme k vodě, kde jsme poznávali malé živočichy.
Nakonec jsme malovali různé brouky na kamínky, které přinesla Nely maminka. Děkujeme.
Moc se nám to líbilo.

PREVENCE
V pondělí se třeťáci dozvěděli mnoho o prevenci úrazů. Mohli si taky vyzkoušet masáž srdce
a umělé dýchání. Akce se dětem líbila.

VÝPRAVA DO HLADOVA - více ve fotogalerii
Jungrovi nás pozvali k nim do Hladova. Mají Klub pro pejsky. Stálo to za to. Prohlédli jsme si
psí bydlení. Paní Jungrová připravila pro děti test a vyprávěla zajímavosti o psech. Pan Jungr
s dětmi sportoval. Opekli jsme si buřty. Matyášova maminka předvedla, co všechno umí
jejich fenka. Ani se nám nechtělo domů. Děkujeme.

VÝPRAVA DO UHŘÍNOVIC - více ve fotogalerii
Ve čtvrtek 18. května jsme byli v kravíně v Uhřínovicích. Pozvala nás tam maminka Nikolky.
Tatínek nám zamluvil a zaplatil autobus, takže cesta byla velice příjemná. Prošli jsme celý
kravín. Nikolčina maminka velmi zajímavě vyprávěla. Nejvíc děti zaujala telátka, která si
mohly i pohladit. Poznali jsme, kolik to dá práce, než se dostane mléko do obchodu.
Děkujeme, bylo to bezva.

VODÍCÍ PES

Ve čtvrtek nás navštívila paní policistka a přivedla vzácnou návštěvu-nevidomou paní
s vodícím psem. Paní velmi zajímavě vyprávěla a fenka předvedla, co umí. Bylo to velmi
poučné.

PTÁCI – PROJEKT - více ve fotogalerii
V pátek přišla do třídy Rudova maminka, která si připravila povídání o ptácích. Na
interaktivní tabuli děti poznávaly nejznámější opeřence. Okolo Jánského kopečka pozorovaly
ptáky dalekohledem. Ve třídě vyrobily jednoduchá krmítka a rozvěsily je po školní zahradě.
Také vyhledávaly ptáky v encyklopediích a knihách. Paní Neuwirthová, moc děkujeme.

ZVÍŘECÍ DEN - více ve fotogalerii
Zvířecí den je velmi oblíbená akce, která se koná každý rok. Děti ve třídě rozdělovaly
živočichy podle stavby těla. Potom představily svého mazlíčka. Všechny měly připravené
velmi zajímavé povídání. Potom na školní zahradě zkoumaly a určovaly živočichy na školní
zahradě.

KOMUNITNÍ ZAHRADA
Žáci třetí třídy v rámci projektu Rostliny navštívili 28. dubna Komunitní zahradu. Zde měli
připravený záhon, který osázeli bylinkami, jahodami, cibulí a oseli hráškem a mrkví. Museli
sice odhrnout sníh, ale věří, že úroda bude. Děti si slíbily, že budou zahrádku pravidelně
navštěvovat, ošetřovat a zavedou sem rodiče. Návštěvy zapíší do sešitku ukrytého vedle
záhonu.

PROJEKT - ROSTLINY
V rámci projektu Rostliny děti ve čtvrtek na Heulose sbíraly byliny, uvařily si čaje a pak
rostliny nakreslily.
V pátek třídily rostliny různým způsobem. Pak pracovaly ve skupinkách na stanovištích a vše
zapisovaly do pracovních listů. Také si vyrobily mošt. Alena Tkadlečková pro dvojice zasela
společenství rostlin, o které se budou starat.

Třídní schůzka
V úterý 18. dubna proběhla třídní schůzka. Klára Šlajsová rodiče seznámila, o čem se radili na
Radě rodičů. Pak si všichni pěkně popovídali. Někteří donesli výborné občerstvení.

JARNÍ KUCHTĚNÍ Z BYLIN
Tento projekt připravila Klára Šlajsová, pomáhala Monika Jungrová a Alena Tkadlečková.
Děti se rozdělily do skupin. Chystaly sýrové závitky, rýžovou kaši s ovocem, zeleninový salát
a vajíčkovou pomazánku. Potom byla hostina, kde nechyběl mátový čaj.

POMLÁZKA
Tatínek Natálky Jendriskové přišel za dětmi, aby jim ukázal, jak se pletou pomlázky. Šlo mu
to od ruky a třeťáci to zkoušeli taky. Moc děkujeme.

UČILI NÁS DEVÁŤÁCI
Ve středu vyučovali ve třetí třídě tělocvik, matematiku a prvouku žáci deváté třídy. Byli to
šikovní učitelé a učitelky.

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE
V pátek 31. března děti navštívily psychiatrickou nemocnici v rámci projektu Lidské tělo.
Nejdříve dětem vyprávěl o své práci psycholog pan Šťastný. Paní ředitelka divadla Dana
Holíková přivedla soubor Studánka. Děti si s herci pěkně popovídaly. Po cestě zpátky Alena
Tkadlečková hrála s dětmi různé hry.

KONFERENCE O LIDSKÉM TĚLE
V knihovně si děti zjistily informace o lidském těle. Skupiny studovaly soustavu oběhovou,
vylučovací, nervovou a opěrnou. Ve škole zpracovaly své poznatky a předvedly prezentaci.
Na návštěvu přišla paní doktorka Cunderová z plicního oddělení a sestřička z dialyzačního
střediska Jana Vokounová. Obě velmi zajímavě vyprávěly o lidském těle. Děti si na závěr
napsaly krátký test a zjistily, kolik se toho o lidském těle dozvěděly.

PROJEKT - LIDSKÉ TĚLO
V rámci projektu Lidské tělo si děti zahrály na badatele a hledaly informace v knihovně.
Navštívily také Oblastní charitu, kde se dozvěděly, jaké pomůcky používají handicapovaní
lidé. Cestou do školy si vyzkoušely jízdu na vozíku, jaké je to být slepý. Na Heulose malovaly
ústy a nohama.

EKOFILM
V úterý byli třetáci v kině Dukla. Áron Tkadleček jim promítl několik zajímavých ekofilmů.
Neplýtváme jídlem a vodou?

ZÁHADY LIDSKÉHO TĚLA
Děti v pátek 10. 3. zkoumaly lidské tělo. Zamyslely se nad tím, bez čeho člověk nemůže
existovat. Pracovaly také v pracovním listě.

KAREL IV.
V pátek 3. 3. děti navštívily výstavu o Karlu IV. Obdivovaly hlavně korunovační klenoty.

Divadlo II. - více ve fotogalerii
Tento týden byl opravdu divadelní. Navštívili jsme nejen představení v divadle Diod, ale díky
ochotnému technikovi Martinovi, pronikli i do zákulisí a záhad tohoto divadla. Sami jsme si
zahráli, nasmáli se a odhalili několik vlků mezi námi při "Ovčím divadle".
V pátek nás dramaturgyně B. Jandová a herec J. Kundera provedli bludištěm Horáckého
divadla. Ve škole nám pak maminka Šimona četla své bajky a procvičovala herecké vlohy.
Bylo to bezva, díky všem!

Divadlo - více ve fotogalerii
Naše únorové téma je divadlo. Mluvíme o něm, zkoušíme hrát scénky, chodíme na
představení.

Díky pozvání do domu Aničky Žilkové jsme od ní uslyšeli příběh loutek z fary, podívali se na
pohádku o Smolíčkovi a sami si zkusili loutky vodit. Vůbec to není jednoduché!

Planetárium - více ve fotogalerii
7. února jsme se na závěr tématu "Vesmír" ( a díky sponzorovi) podnikli výpravu do
planetária v Brně. Pozorovali jsme zimní noční oblohu, prožili představení " Úžasné planety"
a prozkoumali vesmírné hřiště (tam třeba zjistíte, kolik vážíte na různých planetách,
nahlédnete do lunárního vozidla, podíváte se do dalekohledů....).

Vzduch, voda - více ve fotogalerii
Tento týden bádáme a zkoumáme vodu a vzduch. Pomocí octa a prášku do pečiva jsme
nafoukli rukavice, červená ledová kulička protekla olejem a obarvila vodu, papírový had nad
teplým vzduchem tančí, větrník i mlýnek se točí, jen příšera se ze slané vody zatím
nevynořila...
Rozdíl mezi koulí (Zeměkoulí) a krychlí jsme vyzkoušeli při broušení, ražení a barvení
kostek, které pro třeťáky připravila paní Klára Šlajsová. Díky!

Živá planeta Země - více ve fotogalerii
Z vesmíru jsme se přenesli na planetu, kde je život, na naši Zemi. Zkoumáme jaké jsou
podmínky pro život (tedy vodu, vzduch, půdu a světlo s teplem ze Slunce). Děláme pokusy.

vyrábíme sopku, z které vytéká láva, z vody a mléka tvoříme západ slunce a taky rozpouštíme
cukr s ingoustem ve vodě...
Nejen vodu v různých skupenstvích jsme jeli pozorovat na šacberk, ale také 9 spolužáků, kteří
už tam od středy lyžovali. vzduch foukal marazivý, voda byla ledová, půda zmrzlá a tak i
když Slunce probleskovalo, šli jsme se brzy zahřát čajem do třídy.

Hvězdná noc - více ve fotogalerii
Už 14 dnů si povídáme o hvězdách a planetách, ale v v noci z 19. na 20. ledna jsme je i
opravdu společně pozorovali! Vše začalo už přípravou vesmírného pohoštění. Tím jsme vítali
rodiče, kteří doprovodili děti se spacáky večer do školy. Někteří se k nám připojili a v Muzeu
Vysočiny si poslechli "živé" představení vesmíru v podání jihlavského astronoma M. Podařila
s kolegou. S nimi jsme pak i rozeznávali planety, hvězdy a souhvězdí na vrcholu Brány
Matky Boží. Bylo mrazivo, ale krásně. Dobrodružná byla pak i zimní cesta do školy ve tmě,
jen za svitu hvězd. Ve třídě jsme usínali při čtení Malého prince. Při východu slunce jsme
společně posnídali čerstvé rohlíky a vrhli se na přípravu plakátů o vesmíru. Povedly se! U
jejich prezentace jsme se i nasmáli a podivovali, kolik toho už víme a ještě nevíme. Moc nás
potěšilo, že nás navštívila paní učitelka a ochutnala vesmírný dort.

Vesmírné bádání - více ve fotogalerii
V pátek 13. 1. jsme vyrazili bádat o vesmíru do knihovny. Byli jsme očekáváni v krásném
salónu v nejvyšším patře se 4 stoly plnými knih o 4 vesmírných tématech. Četli jsme,
prohlíželi a vypisovali důležité informace.
Cestou do školy jsme na schodech amfiteátru Heulos do údolí zazpívali píseň o planetě Zemi,
vytvářeli sněhové koule - planety ( a shazovali je do Jihlávky - černé díry). Ale hlavně jsme
na zasněžené louce vytvořili model sluneční soustavy: na tyč se žlutým praporkem jsme
přivázali provázky s planetami ( poměry délek odpovídaly skutečnosti) a obíhali ve
vyšlapaných cestičkách, v kruzích kolem "Slunce"!

VESMÍR
V lednu nás bude provázet téma VESMÍR. V pátek 6. ledna jsme řešili čtyři základy vesmíru:
Kde se vzal vesmír?
Jak slunce přitahuje planety?
Jaké obrazy tvoří hvězdy na obloze?
Kdo se může vypravit do vesmíru?
Ve třídě se odehrál velký třesk, psali jsme báseň o vesmíru, počítali jeho stáří, zkoumali
jednotlivé planety sluneční soustavy a vyšívali Velký vůz. Stihli jsme i oběhnout jako planety
Jánský kostelík. Vesmír nás vtáhnul, zaujal a těšíme se na odhalování dalších záhad.

ZDOBENÍ STROMKU
Poslední den školy třeťáci vyrazili do Zborné. Chtěli zvířatům připravit vánoční strom.
Ozdobili ho pochoutkami, které si doma připravili. Počasí bylo velmi vánoční.

DÁREČKY
Klára Šlajsová s dětmi 21. prosince batikovala šátky. Akce se velmi vydařila a děti měly
pěkné dárečky.

ŠTĚDRÝ DEN
V pátek 16. prosince byl ve třetí třídě Štědrý den. Některé děti vyzdobily třídu, jiné
v kuchyňce připravily bramborový salát. Potom hodovaly, hrály hry. Na návštěvu přišla
maminka Amálky a vyprávěla, jak vybrali peníze za obrázky dcer a koupili kozu pro rodinu
do Afriky. Třeťáci mají peníze z vernisáže a mají se zamyslet, komu je věnují.

BESÍDKA
Vánoční besídka se opravdu vydařila. Děkujeme Tkadlečkům za přípravu písně a všem
rodičům, kteří se na vystoupení podíleli.

PROJEKT - BAREVNÝ ROK
9. prosince jsme vyrazili na Šacberk putovat barevným rokem. Čekala nás čtyři zastavení.
Zkoumali jsme svátky, pranostiky, chuť a vůni jednotlivých měsíců. Ve škole děti vše
zaznamenaly do pracovních listů.

KNIHOVNA
5.prosince nás v knihovně seznámili s ilustrátory dětských knížek. Děti pracovaly ve
skupinách a dozvěděly se spoustu zajímavostí.

MIKULÁŠ
Navštívil nás Mikuláš. Protože jsou všichni hodní, dostali bonbon.

HURÁ SNÍH
Ve čtvrtek napadl sníh a my toho využili. Děti se rozdělily do skupin a vytvořily sněhové
objekty. Pak následovala vernisáž. Ve škole každý o svém objektu napsal povídání. V pátek
z objektů nezbylo nic. Škoda.

POVOLÁNÍ-KADEŘNICE
Ve středu za námi přišla maminka Julinky a vyprávěla nám o povolání kadeřnice. Nejen
vyprávěla, ale také stříhala a česala. Bylo to zajímavé. Děkujeme.

STŘÍBRNÉ TERASY - více ve fotogalerii
V rámci projektu Povolání, který připravila Alena Tkadlečková, děti navštívily Stříbrné
Terasy. Provázel je pan ředitel a Olíkova maminka, která zda pracuje jako ekonomka.
Prohlédly si mateřskou a základní školu Montessori Meruzalku. Pan ředitel je provedl
prádelnou, kavárnou, chráněnou dílnou, kde mohou tvořit lidé s handicapem. Paní Kolářová
dětem ukázala domov seniorů. Velmi zajímavé byly rozhovory s klienty. Třetáky nadchla
ukázka evakuace klienta při požáru. Zašlapaly si na rotopedu, zazpívaly si v kapli. Poznali
mnoho zajímavých zaměstnání. Bylo to bezva. Paní Kolářová, moc děkujeme.

NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT

Ve středu 16. 11. měla celá škola projektový den. Třeťáci se zabývali škodlivostí kouření a
mají jasno. Poslední hodinu šli na vycházku a zazvonili si klíči u pomníku 17. listopadu.

PROJEKT-POVOLÁNÍ II. - více ve fotogalerii
V pátek pokračovalo povídání o povolání. Děti se rozdělily do sedmi skupin a zkoumaly,
v čem jsou dobré. Pracovaly na sedmi stanovištích. Prověřovaly komunikaci, zručnost,
představivost, přesnost, sílu, spolupráci, paměť. Samy se ohodnotily. Na závěr hrály hry a
proběhly se na hřišti.

LISTÍ
Děti velmi pilně uklízely listí na školní zahradě.

TŘÍDNÍ SCHŮZKA

Třídní schůzka byla velmi příjemná. Pěkně jsme si popovídali.

PLAVÁNÍ
V úterý proběhlo poslední plavání. Julie a Ondřej byli velmi úspěšní.

PROJEKT-POVOLÁNÍ -více ve fotogalerii
V listopadu jsme zahájili nové téma – Povolání. Navštívili jsme autobusové nádraží. Cestou
se děti orientovaly podle buzoly. Na nádraží ve skupinkách plnily různé úkoly a vše
zapisovaly do pracovních listů. Hledaly v jízdním řádu a ptaly se lidí, jestli rádi jezdí
autobusem. Pak přijel pan Šalanda a velmi zajímavě vyprávěl o povolání řidiče. Děti si mohly
sednout za volant a prohlédnout si motor. Pane Šalando, děkujeme.

ZACHEUS, DRAVCI
V pátek 21. října jsme navštívili výstavu v klubu Zacheus, kde mají třeťáci své výtvory.
Posvačili jsme v parku G. Mahlera a vyrazili autobusem na výukový program Dravci. Bylo to
velmi zajímavé a poučné.

JIHLAVA-PROJEKT, pokračování více ve fotogalerii
V pátek se děti zase věnovaly Jihlavě. Orientovaly se v mapě, zpracovaly informace, které
nashromáždily při své cestě městem. Každá skupina předvedla prezentaci svého tajemného
místa. Nakonec si zahrály hru.

SKLIZEŇ PRO DIVOKOU RÝŽI
V pátek děti s A.T. sklidily úrodu z malého políčka na zahradě školy. Zásilku dodaly do
Divoké rýže. Tam měli velikou radost.

OBCHODOVANÍ - více ve fotogalerii
V úterý začali třeťáci s projektem Obchodování. Alena Tkadlečková přinesla krabiceobchody. Děti si je prohlédly a příště už budou nakupovat a prodávat.

JIHLAVA-PROJEKT více ve fotogalerii
Pátek, projektový den. Hurá do města. Děti si mohly během týdne vybrat, zda budou zkoumat
radnici, kostel sv. Jakuba, ZUŠ, bránu Matky boží nebo podzemí. Nejdříve ve skupinkách
pracovaly ve studovně jihlavské knihovny. Z připravených materiálů vybíraly to
nejdůležitější. Pak se rozutíkaly na svoje stanoviště a bádaly dál. Mohly se také zeptat
kolemjdoucích, jestli jim to místo připadá tajemné. Vše zapisovaly do pracovních listů. Bylo
to bezva. Aleno Tkadlečková, díky.

SPALI JSTE NĚKDY V KOSTELE?
Třeťákům ze ZŠ Havlíčkova se to splnilo. Sešli se se 29. září v 19 hodin v kostele Povýšení
sv. Kříže. Připravili si karimatky a spacáky a vyrazili na noční prohlídku Jihlavy. Zasvěceným
průvodcem jim byl pan Vilém Wodák. Do kostela se vrátili unavení, ale nabití dojmy a
zážitky. Ráno je čekala snídaně v bistru Divoká rýže s malou přednáškou o zdravé výživě.
Následovalo putování Od brány k bráně. To jim zabralo celé dopoledne. Teď už znají názvy
všech jihlavských bran. V poledne se vrátili na oběd do školy. Celou akci vymyslela a
zorganizovala Alena Tkadlečková, maminka Benjamína a Jonatana, kteří třetí třídu
navštěvují.

RESPEKT-PROJEKT více ve fotogalerii
Po dva pátky se třeťáci věnovali tématu respekt. Strávili zajímavá dopoledne na Heulose.
Umíme se respektovat? Na tuto otázku zkoušeli odpovědět. Utvořili si třídní pravidla a zvolili
třídní samosprávu.
Víte, jak se rozdělí chleba v monarchii, anarchii nebo demokracii? To zkoušely děti ve
skupinách další pátek. Byl to úkol náročný, ale zvládly to.

PROJEKT – RESPEKTOVANÍ více ve fotogalerii
Už je tady třetí třída a Alena přichází s novými nápady. Září bude zasvěceno respektu.
V pátek jsme se vydali na kolech po cyklostezce a snažili se respektovat pravidla silničního
provozu. Děti plnily úkoly z pracovního listu. Na cestě nás doprovázeli Jungrovi a maminka
Rádi. Marek Jungr uspořádal pro děti různé soutěže a závody. Akce se vydařila a všem
rodičům patří dík.

