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Den První republiky – zážitkový den v ZŠ Havlíčkova
Ve čtvrtek 1. listopadu v naší
škole proběhl v rámci oslav stého výročí založení Československa zážitkový den. Nazvali jsme
ho Den 1. republiky a jeho cílem
bylo, aby se žáci hravou formou
seznámili s životem u nás mezi
lety 1918-1938.
Všichni žáci školy byli předem
požádáni, zda by mohli s pomocí rodičů vyhledat a pro výzdobu školy a přípravu akce zapůjčit rozličné předměty spojené s
dobou 1. republiky. Dobových
věci se díky tomu sešla velká
spousta, a všem, kteří je zapůjčili, patří dík, protože pomohli navodit prvorepublikovou
atmosféru. K té také velmi přispěla většina žáků a učitelů školy, kteří se pro tento den oblékli
v dobovém stylu.
Po škole bylo rozmístěno šest
stanovišť, z nichž každé bylo
věnováno jedné oblasti běžného života. Za každé z nich byla
odpovědná vždy jedna skupinka žáků z druhého stupně, která
si za pomoci učitelů vše připravila, nazkoušela, a návštěvníkům ukázala a předvedla.
Program na stanovištích

(výklad, ukázky, ochutnávky
a zkoušení různých činností)
byl určen hlavně žákům prvního stupně, kteří jej navštívili
během dopoledne v doprovodu
svých učitelek, ale byl dostupný i starším žákům, pokud měli
zájem.
V přízemí všechny příchozí od
rána vítala DOBOVOU HUDBOU
kapela složená z žáků páté třídy. V průběhu dopoledne pak
každou třídu, která navštívila jejich výklad a koncert, učila oblíbenou lidovou písničku
našeho prvního prezidenta T. G.
Masaryka „Ach synku, synku“.
Druhým stanovištěm v přízemí byla DOBOVÁ MÓDA A
MÓDNÍ DOPLŇKY, kde si žáci
vyslechli výklad od žákyň sedmé třídy, a potom si pod jejich
vedením mohli vše prohlédnout a sami na sobě vyzkoušet.
V prvním patře na žáky čekala
další dvě stanoviště. Na stanovišti s názvem STÁTNÍ SYMBOLY 1. REPUBLIKY si po výkladu
od žáků ze šesté a sedmé třídy,
kteří je seznámili se vznikem
Československa, jeho územním
uspořádáním a státními sym-

boly, mohli sami vyrobit a připnout stužky a vystřihnout a
vybarvit vlajky.
Čtvrté stanoviště, které se
nacházelo také v prvním patře,
bylo u všech žáků asi nejoblíbenější, týkalo se totiž STRAVOVÁNÍ v první polovině minulého
století. Zde jim žákyně devátých tříd nejen pověděly, jaký
byl jídelníček v té době, k čemu
sloužilo nejrůznější nádobí a
ukázaly, jak se zadělává těsto
(což si žáci sami mohli vyzkoušet), ale hlavně jim nabídly
ochutnávku z bohatě prostřeného stolu. A ten byl plný dobrot od bábovky přes buchty až
ke škvarkům a domácímu chlebu se sádlem a solí.
Poslední dvě stanoviště byla
ve druhém patře školy a věnovala se životu dětí v období 1.
republiky. Páté stanoviště neslo
název STARÁ ŠKOLA, a zde si žáci mohli pod vedením svých spolužáků z osmé třídy prohlédnout
staré knihy, časopisy, noviny a
předměty, a hlavně si vyzkoušet psaní dobovým písmem za
pomoci pera a kalamáře.

Šesté stanoviště bylo věnováno HRAČKÁM, HRANÍ A HRÁM
v době dvacátých a třicátých
let.
Tady si děti mohly prohlédnout, osahat a pohrát si s dobo-

Příjezd sv. Martina osvěžila ohňová show
Již 4. ročník lampionového průvodu a příjezd svatého
Martina připravilo Mateřské
centrum Domeček v Lukách
nad Jihlavou pro místní obyvatele, ale i ostatní návštěvníky z blízkého okolí.
Lampionový průvod v čele s
římskými vojáky, bubeníky a
skupinkou chudých vesničanů v dobovém oblečení zahájil
svou cestu u místní vyhlášené restaurace Kolnička. Zvuk
bubnů, světlo z hořících loučí,
světélka z lampionků vytvářely tajemnou atmosféru.
Doprovodný program jsme
letos „osvěžili“ a umožnili jsme návštěvníkům ohnivou
show – ohně Karibiku. V programu nechyběla ani legenda o sv. Martinovi a tradiční
přivolávací píseň. Sv. Martin
nezklamal, a i v letošním roce
zavítal se svou družinou římských vojáků. Jeden z nich
předal lidem poselství. „Dělme se a pomáhejme slabším.
Mějme slitování, ale čiňme tak
s vědomím síly, a nikoli slabosti. Pomáhejme neokázale, ale
zároveň tak, abychom sami
nezmrzli,“ zaznělo v přednesu poselství. Sv. Martin pak se
svou družinou dětem štědře
rozdával zlaťáky.

vými hračkami, zaskákat přes
gumu, zahrát cvrnkanou s fazolemi a staré domino.
Po skončení se všichni účastníci, oblečení v kostýmech,
společně vyfotili před budo-

vou školy, a s pocitem hezky
prožitého dopoledne zavolali:
„Ahoj, 1. republiko!“
Žáci a učitelé,
ZŠ Havlíčkova Jihlava
Foto: archiv školy

Soutěž v piškvorkách učí
studenty novým dovednostem
JIHLAVA (jv, tz) – Úterý 6. listopadu patřilo na SŠ průmyslové,
technické a automobilní v Jihlavě oblastnímu turnaji v soutěži
pIšQworky.
Utkalo se 14 týmů z celého
jihlavského okresu, zvítězil tým
Gymnázia Jihlava s kuriózním
názvem Chovanci psychiatrie v městečku Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.
Po klasifikačních kolech ve
skupinách odešlo šest týmů s
porážkou, následovalo play-off.
Do souboje o 1. místo postoupil
s pozdějším vítězem tým Hroudy z Gymnázia Otokara Březiny
a Střední odborné školy Telč.
Vítězný tým ve složení Lukáš
Weselý, Ondřej Med, DanielPatrik Oppelt, Tadeáš Havlík a

Vilém Pech postoupil do krajského turnaje.
Třetí místo obsadil další tým
Gymnázia Jihlava, pod názvem
Im-Pro.
Soutěž pIšQworky je mistrovstvím základních a středních
škol České a Slovenské republiky v piškvorkách. Pořádá ji spolek Student Cyber Games, jehož
členové se snaží naučit studenty hrou novým dovednostem.
Letošního jedenáctého ročníku se podle informace organizátorů účastní více než 1.400
týmů z 660 škol. Každou školu mohou reprezentovat maximálně čtyři pětičlenné týmy.
Ty nejlepší z krajů se o mezinárodní titul mistra v piškvorkách
utkají 7. prosince na grandfinále v Brně.

Dušičkové strašení v Polné

Děti byly šťastné, měly možnost si zazpívat a užít si krásnou společnou akci. K této
akci patří každoročně Martin-

ské rohlíčky; mizely rychlostí blesku. Na akci byla cítit
melancholická a tajemná
atmosféra na každém kroku.
Realizační tým děkuje za
hojnou účast, která je pro nás
důkazem, jak přínosné je pro
rodiny s dětmi trávit čas společně, a jak důležité je pro
všechny obyvatele mít možnost se společně setkávat a
sdílet společné zážitky.
Děkujeme, víme, že díky vám
má naše práce smysl.
Blanka Kovářová,
MC Domeček
Foto: autorka

Školy,
představte
se nám
Povedla se vaší škole nějaká zajímavá akce? Měli jste u
vás tvořivou dílnu, sportovní, výtvarnou, vědomostní…
soutěž? Máte za sebou výlet?
Můžete o vaší aktivitě dát
vědět prostřednictvím novin.
Napište nám na mail: brabencova@jihlavske-listy.cz.
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POLNÁ (lan) – Přelom měsíců
říjen a listopad s sebou nese
svátek, neboli památku zesnulých - Dušičky. V USA mají svátek Halloween, což je den, kdy
se děti i dospělí převléknou
do různých obleků, počínaje
pohádkovými bytostmi a konče strašidly, až hrůzostrašnými
nestvůrami.
V Polné si letos Dušičky,
potažmo Halloween, připomínali strašidelnou akcí. Na
pátek 26. 10. si přichystali
v tamním pivovaru zábavnou
kostýmovou akci. Na programu byla soutěž o nejlepší kostým z řad diváků a průvod na
polenský hrad. Připravena byla
strašidelná cesta se soutěžemi
a odměnami a ohňová show
Novus Origo.

KOSTÝMY byly opravdu nápadité a strašidelné.

Foto: FB Polná City Info

