6. A - tř. učitelka Mgr. Iva Doláková

VŠEM PŘEJI KRÁSNÉ
PRÁZDNINY
SE SPOUSTOU
VÝJIMEČNÝCH
ZÁŽITKŮ

Přiblížil se konec školního roku a s ním začátek zasloužených prázdnin. Z 21 žáků v naší třídě
má 12 vyznamenání. Než jsme však 30. 6. dostali vysvědčení, zašli jsme 29. 6. společně užít
si zábavu a rozloučit se s tímto rokem a naší 6.A do Vodního ráje.
Těšíme se na prázdniny, ale bude nám smutno po kamarádech ze třídy.

Výlet 15.-16.6. 2017
Okolí Žďáru nad Sázavou
Na výlet nás jelo 19 (Klárka onemocněla a Kristýna si pochroumala nohu) spolu s třídní uč.
Dolákovou a s p. uč. Parčovou.
Ráno (15.6.) v 8.00 jsme se sešli na autobusovém nádraží. Kolem deváté jsme přijeli do
Žďáru, kde jsme se podívali na památku UNESCO kostelík sv. Jana Nepomuckého na Zelené
hoře, o kterém jsme se dozvěděli zajímavé informace. O půl dvanácté jsme se ubytovali v
čtyřlůžkových chatkách v autokempu Pilák, kde jsme se naobědvali z vlastních zásob. Pak
jsme šli pěšky po červené do Polničky, kde byla zábava na čtyřkolkách (na buginy jsme
přemluvili i paní učitelky), lodičkách, zahradním vláčku, s vodními děly a na dětském hřišti.
Odtud jsme pokračovali na Velké Dářko, kde jsme se koupali a viděli první sochu
(Rozcestník) Olšiaka. Po vykoupání jsme se vrátili do Polničky na večeři. Cestou do kempu
jsme viděli druhou sochu (Lev a Orlice jako symbolická hranice Čech a Moravy) a kluci si
zahráli fotbal na nedalekém hřišti. V devět hodin večer jsme se vrátili do kempu. Na závěr
dne jsme hráli noční hru o poklad.
Druhý den (16.6.) jsme vstávali kolem sedmé, nasnídali se a šli do Šlakhamru v Hamrech nad
Sázavou, což byl hlavní cíl druhého dne. Cestou jsme míjeli další sochy Olšiaka (Mamlase,
Hamroně, Koně s povozem a Mamuta). Po druhé hodině jsme došli do Šlakhamru (v překladu
z němčiny to znamená BOUCHAJÍCÍ KLADIVO), kde nám pán vysvětlil, že to je mlýn
pohánějící obrovské kladivo pro zpracování železné rudy, která se v této oblasti těžila. Během
prohlídky se přehnala bouřka, vzduch se pročistil a my opět pookřáli. Ze Šlakhamru jsme šli
na dětské hřiště, kde se většina z nás vyřádila na kolotoči. V 17.35 nám jel vlak zpět do
Jihlavy, v Havlíčkově Brodě jsme přestupovali. S deseti minutovým zpožděním jsme se vrátili
v 18.45.
První den .........21 kilometrů
Druhý den .........12 kilometrů

Hodně jsme nachodili, druhý den jsme byli již hodně zmožení, ale zvládli jsme to na
výbornou. Počasí nám přálo, vůbec jsme nezmokli. Během výletu jsme se hodně vyřádili
a užili spoustu legrace. "Jak za mlada." Všem se nám výlet moc líbil.

Sportovně-branný den 3.5. 2017
3.5. měl druhý stupeň sportovně-branný den. Ráno v 7:50 jsme se sešli před školou a šli jsme
na stadion Na stoupách. Házeli jsme granátem. Po chvíli kluci a poté holky běželi 60m a pak
1 000m.V 10:15 jsme se vrátili do školy ,kde jsme psali test z mimořádných
situací (povodně). Na hřišti nás pak čekala práce s buzolou, střílení ze vzduchovky na terč a v
tělocvičně opičí dráha. Nakonec nás potrápil test z první pomoci. Po celkovém vyhodnocení
všech stanovišť se na 1. místě umístil Vojta Orany a na 2.- 3. místě se shodným počtem bodů
Denisa Ušelová a František Kozák.

Hledání jara 8. 4.
Pět z nás (4 kluci a 1 holka) se v sobotu účastnilo dopolední vycházky, kterou spolupořádala
naše třídní. Trasa dlouhá asi 4 km vedla z Ráje přes Pančavu ke Staré plovárně. Hledali jsme

vyhlášené znaky jara (kvetoucí podběl, čmeláky a slunící se lidi) a symbolicky odemkli 3
studánky. Na závěr jsme měli připravené na dětském hřišti na Staré plovárně soutěže a
ohýnek na opékání dobrůtek.

Naši malí učitelé
V dnech 27.- 31.3. 2017 učili naši spolužáci předměty paní učitelky Dolákové (M,F,OV)
Dvořáková A., Geist A., Hirš A., Hübelbauerová K., Kozák F., Krausová S.,Lipš M., Orany
V., Oubrechtová T., Pavlíček V., Plavec K.,Procházka T., Procházková K., Šemberová K.

NAŠE ÚSPĚCHY

Denda Ušelová - 12. místo silák
Vašek Pavlíček - 15. místo silák
Marek Lipš - 4. místo v okresním kole matematické olympiády
Anička Dvořáková - 3. místo v okresním kole recitační soutěž

Vrakbar (Naše třída) -13.3. 2017
Na začátku programu jsme hráli hry. Před přestávkou jsme společnými silami vymysleli
návrh pro STROM NAŠÍ TŘÍDY, u kterého vznikly menší hádky. Přestávka vše spravila a
každý si na strom na památku namaloval svou větvičku. Se stromem nakonec byli skoro
všichni spokojeni. Cestou do školy jsme si zadováděli na nedalekém hřišti a kluci skákali
parkur.

Výstava replik korunovačních klenotů 9. 2.
Spolu s 6. B jsme byli jako první v Jihlavě na komentované prohlídce výstavy o životě Karla
IV. a replik českých korunovačních klenotů (necelou hodinu)v křížové chodbě hotelu
Gustava Mahlera.

Živá příroda v naší třídě

Od nového roku máme akvárium. Chováme tam krevety a šneky.

Krásně nám kvetou i pokojové kytky.

Sáňkování - zimní sportovní den - 2.2.2017
Z nabízených sportů si většina naší třídy vybrala sáňkování. Od školy jsme vyrazili s paní
učitelkou třídní a s paní učitelkou Pacvoňovou sáňkovat na kopec Na Břízkách a u Demlovy
školy. Jízda na prudkém svahu byla pro někoho děsivá, ale i zábavná. Skoro každý alespoň
jednou spadl. Po 4 hodinách sáňkování jsme šli do školy.

Prohlídka radnice 24.1.
V rámci poznávání svého města v hodinách Ov jsme se vydali společně se svojí třídní na
prohlídku radnice s průvodkyní a na vycházku po nejvýznamnějších památkách historického
centra Jihlavy. Nevynechali jsme ani betlém v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A ÚSPĚCHŮ
V NOVÉM ROCE 2017

Kufrování - 28. 12. 2016
Na společnou mimoškolní akci naší třídy tentokrát dorazilo 5 kluků, 1 holka a paní učitelka.
Přidali jsme se ke každoroční akci DDM a aniž bychom zakufrovali, našli jsme všech 16
kontrol nejdelší trasy tradiční orientační hry. Strávili jsme spolu příjemnou 1,5 hodinu, trochu
jsme si zasportovali a za odměnu jsme v cíli obdrželi sušenky a lístky na bazén nebo bruslení
(podle zájmu).

Krásné Vánoce

všem svým žáčkům
i jejich rodině.
U stromku pohodu a štěstí,
pod ním 365 dárků
a v každém jeden šťastný
krásný den ...
přeje tř. učitelka Iva Doláková

Třídní vánoční besídka - 22.12.2016
Dnes jsme se neučili a celý den jsme strávili spolu se svou třídní učitelkou. Ráno jsme se šli
projít po památkách v okolí školy a pak jsme si ve třídě udělali vánoční besídku. Hráli jsme
hry, Anna a Sabina nám zahrály na své hudební nástroje vánoční písně, společně jsme si pak
také tři zazpívali a rozdali jsme si vánoční dárečky pod stromečkem, který nám darovala
maminka Adama G. Všude vládla příjemná vánoční atmosféra...

Mikuláš - 5.12.2016
Navštívilo nás 8 čertů. Všechny nás pomalovali . Mikuláš chtěl slyšet nějakou písničku,
zazpívali jsme "Bejvávalo". Nakonec jsme dostali bonbóny.

Ukázka dravců - 21.10.2016
Na ukázce dravců byl 1.stupeň a šesté třídy. Pán, který nás prováděl, byl zábavný a krásně
nám popisoval, jak dravci a sovy loví. Řekl nám také, jak se máme zachovat, když najdeme
dravce v přírodě. S sebou na ukázku dovezl hodně sov, jednoho supa a další dravce. Nakonec
nám ukazovali, jak jednotliví ptáci loví za letu.
Ukázka se nám moc líbila.

Vrakbar - 4.10.2016 - Seznámení
Povídali jsme si s lektory o tom, co máme rádi nebo čemu se věnujeme ve volném čase.
Sestavovali jsme si pravidla pro naše návštěvy Vrakbaru. Hráli jsme hry, jak skupinové, tak
hromadné.

Třebíč - za památkami UNESCO - 20.9.2016
V úterý 20.9. 2016 jsme se vypravily obě 6. třídy na vlastivědný výlet do Třebíče. Navštívily
jsme baziliku sv. Prokopa s průvodkyní, interaktivní program v muzeu o tom, "jak se staví
bazilika", a prošly jsme židovské město. Na hlavním náměstí jsme měly 30 minut rozchod na
zakoupení suvenýrů. Vrátily jsme se v 13:15.

Výlet se všem líbil 10/10

Výlet do Kolničky -14.9.2016
Rozhodli jsme se udělat seznamovací akci na kolech. Od školy nás vyjelo pět dětí a cestou se
dvě holky přidaly. Jeli s námi i někteří rodiče. Celkem nás bylo 13.V Lukách nad Jihlavou
jsme si v cukrárně u Koloucha koupili zmrzlinu. V Kolničce jsme si dali hranolky s kečupem.
Výlet se nám líbil 9/10 hvězdiček.

Noční Jihlavou - 9. 9. 2016
První společná mimoškolní akce s naší novou třídní p. uč. Dolákovou. Nakonec přišly jen 4
holky, takže to byla ryze dámská jízda. Účastnily jsme se tradičního pochodu kolem
význačných památek Jihlavy. Cestou jsme sbíraly kontrolní razítka. Vše jsme stihly ještě za
světla a akci jsme zakončily opečením špekáčků na zahradě DDM.

A UŽ JE TU OPĚT NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ...
CO NÁS LETOS VŠECHNO ČEKÁ ???
ZAČÍNÁME NA 2. STUPNI A SEZNAMUJEME SE S NOVÝMI UČITELI

