ČERVEN
16. - 17. června výlet

WESTERNOVÉ MĚSTEČKO STONETOWN

Výlet ve westernovém městečku STONETOWN u Humpolce se celkem vydařil. Chatky
nebyly nic moc, ale program byl nabitý a docela se nám líbil. Byl tam obchod
se suvenýry a mnoho z nás si něco koupilo. Soutěžili jsme kluci proti holkám např. v
házení noži, sekerami, střílení z luku, práskání bičem…..
Večer jsme seděli u ohně a opékali jsme špekáčky. A pak nám v muzeu vyprávěli o
Indiánech a životě na divokém západě. Kdo chtěl stezku odvahy, tak mohl obejít lesem
kolem chatek. V jedenáct hodin jsme měli večerku, byli jsme z celého dne tak unavení,
že jsme po pár minutách usnuli.
Ráno jsme se vzbudili, sbalili jsme se a šli na zříceninu hradu Orlík nedaleko Humpolce.
A z Humpolce, kde jsme měli rozchod, jsme jeli vlakem domů.

Dne 1.6. se uspořádal den s pokrývkami hlavy. Žáci si mohli donést nějakou pokrývku hlavy
za kterou dostali body.
Třídy mezi sebou soutěžili kdo jich bude mýt nejvíce a také nejoriginálnější pokrývku hlavy.
Vítězové dostali sladké odměny.

DUBEN
Pochvala Štěpánu Taláčkovi za vzornou reprezentaci školy v Biologické olympiádě (10.
místo) a matematické olympiádě (úspěšný řešitel).
Pochvala Aloisi Stavárkovi za vzornou reprezentaci školy v krajském kole RECITAČNÍ
SOUTĚŽE
28. 4. DEN ZEMĚ
Naše skupina jela s Paní učitelkou Hlubučkovou a Panem učitelem Kočím do Luk nad
Jihlavou do Kolničky. Během jízdy jsme si zahráli poznávací hru a bylo to moc
senzační!
19. 4. akce ČISTÁ VYSOČINA
Žáci 6. B sbírali odpady podél cyklostezky u Kauflandu.
15. 4. Návštěva městské knihovny v Jihlavě

13. 4. Rozumíme penězům
Tento den žáci v rámci tohoto projektu připravovali svoje oslavy narozenin. Seznámili se s
rozpočtem domácnosti, s produkty bank - účty, spořící účty, Stavební spoření.....Nejvíce se
líbila tvorba reklamních spotů na různá témata správné hospodaření s penězi.

BŘEZEN
30. 3. Vzpoura úrazům
Dne 30.3. proběhla akce pro 2. stupeň, která nás seznamovala s problematikou úrazů. Dva
handicapovaní lidé (pán a paní) nám pověděli, jak se dostali na vozíček a čím si prošli. Ke
konci jsme si mohli sednout na vozíček a vyzkoušet si, jaké to je vést například ovoce, otočit
se na vozíčku a jet zpět. 4 nejrychlejší byli odměněni. (Katka Míčová)

10. 3. Zeměpisný pořad Filipíny

(60 Kč)

8. 3. Vrakbar 8.00 - 10.45 hod

(30 Kč)

CO JSME DĚLALI: Sedli jsme si do kruhu a představili jsme se. Poté jsme hráli hru
„chlívky a prasátka“
a jiné hry. Za chvíli dva žáci namalovali STROM TŘÍDY.
STROM TŘÍDY
Každý žák si u stromu třídy namaloval svou větev. Potom nám dvě lektorky dali lístečky tří
barev,
a na ně jsme napsali: ZELENÝ - co nám vadí (co se nám nelíbí)
ČERVENÝ - co trvá dlouho (co se nám líbí)
ORANŽOVÝ - co se změnilo (k dobrému)
Kačka Míčová, Verča Bečková

1. 3. Návštěva muzea - Starověká Jihlava, pokračování přednášek o historii Jihlavy
ÚNOR
25.2. Alternativní den. Den plný zábavy, sportů, bystrosti ale i vědomostí.
Ale týmová práce je nadevše.
Alois Stavárek

Děti jsou rozděleny do družstev, které jsou tvořena žáky všech tříd 2. stupně. Každé družstvo
si připraví prezentaci vylosované olympiády, kterou společně představí.
Dále budou žáci soutěžit ve sportovní a vědomostní části.

5. února Hudební koncert (50 Kč)

LEDEN
Přejeme pohodový nový rok 2016 6.B
15. ledna čtvrtletní práce z Matematiky
ŘÍJEN
12. října se koná ve škole LISTOVÁNÍ - Manolito Brejloun (autorské čtení z knížky
španělské autorky E. Lindo, která bude také přítomna) ( 50 Kč, je možno si knihu koupit za
170 Kč)
6. října jdeme do VrakBaru ( 30 Kč ) 8.00 - 10.15 hod.
2. října pojedeme do Brna do VIDA! science centrum. ( 300 Kč)

ZÁŘÍ
22. září se koná úvodní třídní schůzka 6. B. Začátek v 17. 00 hod.
29. září navštívíme besedu o historii Jihlavy v Jihlavském muzeu. ( 10 Kč )

