Školní rok 2019/20
16.9.2019
Exkurze VŠESTARY
16.září se 6. třída vydala na tradiční podzimní exkurzi, tentokrát do
Archeoparku Všestary.
V areálu archeoparku děti poznávaly život našich předků v pravěku, seznámily
se s prací archeologů a ve venkovní expozici si vyzkoušely práci s pravěkými
nástroji – dřevěným oštěpem lovily mamuta, brousily kamennou sekeru, drtily
obilí či dřevěnými motykami kypřily půdu. Žáci měli také možnost
prohlédnout si vybavení neolitického domu a zjistili, jak vypadaly pravěké
svatyně.
Ve Všestarech jsme strávili příjemný den a těšíme se na další podobnou
expedici.
Do přírody kolo-pěšky
Začátkem září se již tradičně druháci a třeťáci účastní dopravní soutěže na ZŠ
Nad Plovárnou s názvem "Do přírody kolo pěšky". Stejně tomu bylo i letos ve
středu 18. září. Naše druháky reprezentovali Karolína Matulová, Michal Vácha
a Tomáš Novák z 2.A, z 2.B. to byli Jan Zatloukal, Johana Vavrdová a Adéla
Nedomová. Za třeťáky soutěžili Adam Pokorný, David Gořula a Filip Jendrisek
ze 3.A a ze 3.B Eliška Šedová, Adéla Kučerová a Matouš Duba. Protože
prokázali výborné znalosti o přírodě, pohotovost při řešení hádanek a rébusů
a poradili si i s jízdou zručnosti na koloběžkách, vybojovali letos 1. místo mezi
ostatními jihlavskými školami. GRATULUJEME
Pěšky do školy
Datum konání:
19.9.2019- 25.9.2019
Vážení rodiče, naše škola se připojuje k výzvě Pěšky do školy. Pomozte nám
vytvořit pro Vaše děti bezpečné, zdravé a příjemné prostředí před školou a
zkuste nechat auto doma.
Chápeme, že pro mnohé z Vás je z různých důvodů cesta autem nezbytná.
Zkuste tedy alespoň zaparkovat auto 5 až 10 minut od školy a nechte Vaše
dítě dokončit cestu pěšky, nebo jej doprovoďte. Společná cesta je pro děti
důležitá a může být navíc příjemná a zábavná.
U nás ve škole akce Pěšky do školy proběhne v termínu: 19. – 20. a 23. – 25.
září 2019

Vyzýváme všechny děti, aby přišly do školy pěšky, přijely na koloběžce
nebo na kole. Děti, které cestují zdaleka, mohou samozřejmě použít
veřejnou dopravu. Pokud chcete myšlenku akce podpořit nebo si užít
ranní procházku se svým dítětem, registrujte se do rodičovské výzvy na
www.peskydoskoly.cz.
Naše škola se také zapojila do soutěže, ve které budou žáci získávat body za to,
jakým způsobem se do školy dopravili.
Ve čtvrtek ráno 19. 9. 2019 pořádáme před školou happening, kde se
mohou děti a rodiče setkat a popovídat si u malého pohoštění. Děti, které
dodrží podmínky kampaně, dostanou například razítko, deníček…….
V případě nepříznivého počasí se happening přesune na další den nebo do
prostor školy.
Zatím se k výzvě připojilo přes 40 škol. Pěšky se bude chodit v Praze, Ostravě,
Plzni, Hradci Králové, Písku, Jihlavě, Lipníku nad Bečvou, Lanškrounu,
Hradištku, Liberci či Šumperku a další města se stále přidávají. Více se o
kampani dozvíte na www.peskydoskoly.cz
19.9.2019
Jsme moc rádi, že jste přišli do školy pěšky, přijeli na kole nebo koloběžce
nebo použili městskou hromadnou dopravu. Doufám, že jste si dnešní ráno
užili stejně jako my a že i nadále nebudou před školou auta. Vám i Vašim
rodičům (především maminkám) moc děkujeme za napečení spousty buchet.
Příjemný den přeje žákovský parlament.
Branný závod
Dne 20.09.2019 se družstva chlapců a dívek naší školy zúčastnila branného
závodu, konaného v areálu lesoparku Heulos. Branný závod prověřil znalosti
žáků ohledně první pomoci a chování při mimořádných situacích a také jejich
zručnost, sílu, postřeh a vytrvalost. Družstvo žáků naší školy ve složení Vojtěch
Orany, František Kozák, Adam Geist a Václav Pavlíček obsadilo v konkurenci
dalších 30 družstev z ostatních jihlavských škol pěkné druhé místo.
GRATULUJEME
Přespolní běh
ne 02.09.2019 proběhlo v areálu Na Skalce okresní kolo mladších a starších
žáků a žákyň v přespolním běhu. Družstvo starších chlapců naší školy ve
složení Václav Pavlíček, Roman Vaško, Alex Vašíček, Jonáš Novotný, František

Kozák a Adam Geist získalo v konkurenci dalších 18 škol z okresu Jihlava
bronzové medaile. Velkým překvapením byly konečné výsledky mladších žáků,
kde chlapci z naší školy, konkrétně Matyáš Jungr, Matěj Palát, Filip Stehlík,
Samuel Barták, Tomáš Vrátný a Dominik Nejedlý porazili všechny ostatní a
obsadili první místo, získali zlaté medaile a postoupili do krajského
kola. Opravdu hodně gratulujeme oběma družstvům.
Dne 09.10.2019 proběhlo v Lyžařském areálu Martina Koukala ve Žďáru nad
Sázavou krajské kolo v přespolním běhu. Družstvo naší školy ve složení Matěj
Palát, Matyáš Jungr, Filip Stehlík, Samuel Barták, Dominik Nejedlý a Tomáš
Vrátný ve velké konkurenci uspělo a obsadilo krásné druhé místo.
GRATULUJEME
Teifoc- krajské kolo
Ve čtvrtek 10.10. 2019 se dva žáci 8.B Ondřej Němec a Jakub Sobotka zúčastnili
krajského kola soutěže“Cihla k k cihle“ (stavění ze stavebnice Teifoc) pro školy,
které postoupily z okresního kola. Pořadatelkou soutěže byla Střední
průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově
Brodě. Dvacet dvojic žáků osmých tříd reprezentovalo školy z celé Vysočiny.
Soutěžící měli k dispozici dvě stavebnice Teifoc. Zadání stavby, kterou měli
vyprojektovat a postavit, bylo všem oznámeno při zahájení soutěže. Letošním
tématem byla třípatrová věž a tři různé půdorysy, které se v patrech mohly, ale
nemusely střídat. Kreativitě žáků byl dán velký prostor. Na vymýšlení a realizaci
měli žáci 3,5 hodiny. Členové poroty během celého dopoledne pečlivě sledovali
průběh staveb a pak provedli závěrečné posouzení podle tří kritériínápaditosti projektu, estetické stránky stavby a technické čistoty provedení.
Ještě před vyhlášením celkových výsledků udělil ředitel pořádající školy tři
zvláštní ceny. Jednu z nich obdržela naše dvojice - Cenu za pohotový přístup
k realizaci stavby. Celkové hodnocení bylo vyhlašováno od posledního 20.
místa, všechny dvojice dostávaly hezké ceny. Naši žáci se umístili na výborném
5. místě, nejlépe ze všech jihlavských škol, které se do soutěže probojovaly.
Ondrovi a Kubovi patří velké poděkování za reprezentaci naší školy, pracovali
nápaditě, soustředěně a se zaujetím, výsledek je zasloužený. Uznání za stavby
patří všem dvojicím. Rozdíly v kvalitě a estetickém dojmu mezi nejlepšími pěti
stavbami byly malé.
Výchovný koncert
4.11.2019
Výchovný koncert - Vývoj hudebních nástrojů od starověku po současnost.

Přednáška sledovala vývoj hudebních nástrojů od prehistorických až po
současné formy. Žáci se prakticky seznámili s téměř kompletní vývojovou
řadou všech druhů dechových a strunných nástrojů. Viděli a slyšeli kromě
jiných také některé středověké či renesanční nástroje jako např. zvířecí rohy,
chrotu, cink, křivý roh, psaltérium, loutnu, fidulu, středověkou harfu apod.
Žáci 2. stupně se navíc seznámili i s fyzikálními aspekty tvorby tónu, rezonancí
a šíření zvuku. Děti z 1. stupně si nejdříve poslechly pohádku s písničkami o
trampotách flétniček, které jim způsobil beraní roh s trumpetkou a o tom, jak
jim nakonec pomohly ostatní hudební nástroje. Pak si znovu připomněly
všechny nástroje jak jménem, tak i poslechem krátkých ukázek hry. Celý
pořad děti samy doprovázely svým zpěvem a hledaly některé hudební
nástroje.
Normální je nekouřit
V pátek 8. 11. proběhl na 1. stupni projektový den Normální je nekouřit.
Program je zaměřený na komplexní podporu zdravého životního stylu a
prevenci kouření u dětí mladšího školního věku. To, že kouření škodí zdraví, si
děti uvědomovaly hravou a zábavnou formou. V 1. třídách provázela děti
celým dopolednem plyšová veverka Terka, činnosti byly zaměřené na režim
dne a péči o tělo. Starší žáci se věnovali tématu zdravý životní styl,
potravinová pyramida, pasivní kouření nebo třeba stres.
Rozumíme penězům
V pátek 8. listopadu 2019 probíhal ve všech třídách 2. stupně projektový den
pod názvem „Rozumíme penězům“. Jedná se o dlouhodobý projekt, jehož
cílem je pozvednout finanční gramotnost našich žáků. Vždy ve dvou
celodenních blocích v jednom školním roce se postupně věnujeme rozličným
finančním produktům a službám, žáci se seznamují s pojmy, se základními
postupy i doporučeními. Jednotlivá témata na sebe volně navazují a tvoří
ucelený celek.
Nyní proběhl první blok v tomto školním roce a žáci 6. roč. se zaměřili na
historii peněz a vybavení pokojíčku snů, žáci 7. roč. na hospodaření
domácnosti, žáci 8. roč. na nákup auta a 9. roč. na bydlení a zodpovědné
zadlužování. Snažíme se o to, aby náplň jednotlivých bloků byla pestrá.
Během dne střídáme různé metody a formy práce. Kromě znalostí a
dovedností z oblasti finančnictví se věnujeme také práci s textem či
tabulkami, vedení diskuze, uměleckým vyjádřením. Procvičujeme vzájemnou
spolupráci a komunikaci. Učíme se prezentovat výsledky své práce před
ostatními.

Trapas nepřežiju…
14. listopadu se v divadelním sále DKO uskutečnil vzdělávací pořad Trapas
nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej. Herci Michaela Dolinová jako lektorka
agentury RY-PO-SLUCH (rychlá pomoc slušného chování) a Ladislav Ondřej
jako nový žák 8. třídy seznámili děti ze 6. a 7. třídy se základy slušného
chování pomocí mnoha zábavných scének a situací.
Během pořadu vystoupily také zpěvačky a herečky Anna Slováčková a Nely
Řehořová.
Příběhy bezpráví 2019
V listopadu se uskutečnil již 14. ročník Měsíce filmu na školách. Naše škola je
již tradičním účastníkem tohoto projektu.
Letošním tématem byl pád železné opony a 30. výročí Sametové revoluce. 27.
11. jsme uspořádali projekci filmu 1989: Z deníku Ivany A. Ivana byla v roce
1989 středoškolačka, psala si deník a v něm zachytila poslední rok existence
Československa. Film představil skutečné deníkové záznamy, ukázky
z dobového zpravodajství i soukromé dokumenty a fotografie.
Naším hostem se letos stal Ing. arch. Martin Laštovička, který byl
v listopadu 1989 studentem posledního ročníku brněnské architektury. Na
fakultě se stal členem studentského stávkového výboru. Jeho vyprávění o
listopadových událostech naslouchali žáci 9. ročníku velmi pozorně. Na závěr
besedy zodpověděl jejich dotazy a také si poslechl vzpomínky, které žáci
získali od svých rodičů či prarodičů.
Projekt Příběhy
PROJEKT PŘÍBĚHY - třída 2. B je zapojena do projektu Jihlava vzdělává
kulturou - Inkubátor.Třídu vede lektorka Mgr. Michaela Piskačová, Ph.D. z
Jihočeského divadla, která během 10 návštěv v tomto školním roce bude u
dětí formou her rozvíjet dovednost porozumět příběhu, naslouchat druhým,
pracovat s hlasem, gestem, vystupovat na veřejnosti. Proběhla už 3 setkání,
nejvíc děti oslovily příběhy barona Prášila, mají za sebou i první pokusy o
vlastní vypravování. Na další setkání s příběhy se moc těší.
Odborník ve výuce
V letošním roce 2019/20 jsme v rámci projektu Šablony II – odborník ve
výuce navázali spolupráci s lektorem Aj, který od listopadu 2019 do února
2020 navštěvuje jednou týdně žáky 8. a 9. ročníků, jednu vyučovací hodinu v
každé třídě. Žáci mají jedinečnou možnost konverzovat s rodilým mluvčím a
zlepšit se tak v mnoha ohledech v anglickém jazyce.

Mikulášská besídka
4.12.2019
Začal advent a v divadle Na Kopečku se konala Mikulášská besídka. U vchodu
do sálu na rodiče čekala ochutnávka cukroví a opět si mohli koupit krásné
vánoční drobnosti z naší školní družiny. Na pódiu se potom zpívalo, tancovalo,
koledy zahráli flétnisté, cvičila se gymnastika, slyšeli jsme hru na ukulele, viděli
divadelní představení souborů Hadr a Hadřík nebo pohádku od 8.B, prvňáci
předvedli jak už umí písmenka a čím by chtěli být a přišli samozřejmě i čerti.
Všem účinkujícím děkujeme za dobře odvedenou práci.
Mikuláš
5.12.2019
I do naší školy zavítal ve čtvrtek 5. prosince 2019 Mikuláš. Dokonce dva
Mikulášové. Měli s sebou své pomocníky anděly a hordu čertů. Hodné děti,
které jim zazpívaly písničku nebo zarecitovaly básničku, podarovali sladkostí.
A ty zlobivější? Asi u nás zlobivé děti nejsou, protože do pekla si čerti nikoho
neodnesli.
VVV.GALERIE
V rámci projektu Odborník do výuky se v letošním školním roce žáci II. stupně
(7.-9. ročníky) účastní edukačního programu VVV.GALERIE pořádaného
Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě. Tento program nese podtitul výtvarná
výchova v galerii a v jeho rámci žáci každé třídy 5x navštíví galerii a seznámí se
postupně s pěti uměleckými směry- romantismem, realismem,
impresionismem, kubismem a abstraktním uměním. Program v galerii, který
vede paní Pavlína Pitrová, probíhá vždy zhruba
takto:
- seznámení s chodem galerie, s její
činností,zaměřením
- představení daného uměleckého stylu (skupinová
práce)
- popisy výtvarných děl, jejich
prezentace
- projekce významných výtvarných děl, stručná
historie
- prohlídka a představení obrazů typických pro daný umělecký směr ve stálé

expozici
- samostatná tvořivá práce
v ateliéru
- závěrečné zhodnocení a
shrnutí
Na závěr celého programu budou žáci na svých dílech inspirovaných
uvedenými uměleckými směry rozpoznávat určující typické znaky pro
jednotlivé směry.
V listopadu a prosinci proběhla první část programu se zaměřením na
umělecký směr romantismus.
Jihlava vzdělává kulturou
Od 14. října do 16. prosince navštěvovali žáci V. B každé pondělí v rámci
projektu Jihlava vzdělává kulturou jihlavský DIOD. Zde nacvičovali divadelní
představení o třech osobnostech našich dějin - o Věře Čáslavské, Miladě
Horákové a Janu Ámosi Komenském. Dvouměsíční intenzivní snažení
vyvrcholilo ve středu 18. prosince představením pro rodiče.
Lyžování 3. a 4. ročník
28.1.2020
Stalo se již tradicí, že koncem ledna se zájemci o lyžování ze třetích a čtvrtých
tříd účastní lyžařského kurzu na Šacberku. Letos se našlo 46 lyžařů, kteří tři dny
od středy 22.1. do pátku 24.1., každý den ráno nasedli do autobusu a spolu s
pány učiteli Tv vyrazili zdokonalovat se ve svém lyžařském umění. Těm, kteří
stáli na lyžích poprvé, pomáhali instruktoři z lyžařské školičky Zajda. Všichni byli
spokojení a ve fotogalerii se můžete podívat, jak jim to šlo.
Basketbal mladší žáci
Dne 29.01.2020 proběhlo na hale SMJ Jihlava, v Rošického ul. okresní kolo v
basketbalu mladších žáků. Družstvo chlapců naší školy ve složení Matěj Palát,
Tomáš Vrátný, Filip Stehlík, Denis Kolář, Matyáš Jungr, Adam Martilík, Samuel
Barták, Dominik Nejedlý a Oliver Kolář nejprve porazilo ZŠ Velký Beranov,
Gymnázium Ad Fontes a ZŠ Luka nad Jihlavou. V boji o první místo ve skupině
podlehlo ZŠ E: Rošického a skončilo v základní skupině druhé. V semifinále

podlehlo ZŠ O. Březiny, ale v utkání poražených týmů ze semifinále zvítězilo
nad ZŠ Kollárova a obsadilo tak celkově třetí místo. Gratulujeme.
EXKURZE do Jihlavských kotelen s.r.o.
4.2.2020
Letos jsme oživili výuku chemie devátých ročníků návštěvou Jihlavských kotelen
s.r.o., v provozovně U Hřbitova 21, kde dochází ke zpracování biomasy. Kromě
historie firmy jsme se dozvěděli, že zásobují teplem velkou část sídlišť přímo
v Jihlavě, ale firma funguje i v okolí Jihlavy, např. v Telči, Třešti, …
Žáci měli možnost nakouknout přímo do velína kotelny, seznámit se
s fungováním malé laboratoře a nahlédli jsme také do skladu dřevní štěpky.
Zeptali jsme se na délku topné sezóny, na teplotu vody v potrubí, na
dodavatele štěpky, naopak jsme se dozvěděli i o výrobě elektrické energie.
Poučné a zajímavé. Děkujeme. Eva Slámová
Rozumíme penězům
Ve čtvrtek 6. 2. 2020 se na naší základní škole uskutečnil projektový den
věnovaný finanční gramotnosti – „Rozumíme penězům“.
Tohoto projektu se zúčastnily všechny třídy 2. stupně ZŠ.
Cílem projektu je seznámit žáky hravou formou s finančními produkty,
základními pojmy a možnými nástrahami ve světě financí. Nedílnou součástí
je práce s textem a vzájemná komunikace a spolupráce ve skupině (dvojice,
fiktivní domácnosti).
Tématem celodenní práce žáků 6. ročníku bylo tentokrát „Spoření a investice,
oslava narozenin“. Žáci 7. ročníku se zabývali plánováním a realizací
„Dovolené“. Osmý ročník se věnoval tématu „Výhodné nakupování“. Žáci
deváté třídy měli na programu závěrečné téma celého projektu RP „Smlouvy“
a jejich záludnosti.
Sportovní den 2. stupeň
Dne 12.02.2020 proběhl na naší škole zimní sportovní den pro žáky druhého
stupně. Vybírali si z nabídky lyžování na sjezdovce Šacberk, bruslení na zimním
stadiónu v Jihlavě, vycházky do přírody a pro nedostatek sněhu bylo možné
vybrat i koupání ve Vodním ráji v Jihlavě. Děti si vybraly podle svého uvážení a
všechny čtyři nabídky byly vyváženě naplněny. Nejvíce dětí s zapsalo na
bruslení, nejméně na vycházku. Počasí nám celý den přálo a všichni jsme si
sportovní dopoledne užili.

Lyžování na sjezdovce Šacberk
Počasí sportovnímu dni přálo, v noci dokonce nasněžilo a přes den bylo mírně
pod nulou a občas se ukázalo i slunce. Na sjezdovce Šacberk jsme si připadali
po noční sněhové nadílce jako na horách. Děti se rozdělily do družstev podle
své výkonnosti a jezdily pod dohledem učitelů, kteří se radami snažili odstranit
některé jejich chyby. Po svačině a odpočinku ve Ski baru u sjezdovky si děti užily
volné lyžování na za skoro ideálních sněhových podmínek. B. Brunner
Sportovní den ve VODNÍM RÁJI
Jako již tradičně během zimy se koná ve škole zimní sportovní den. Letos si
čtyřicet žáků vybralo koupání ve Vodním ráji. Ještě než jsme vyrazili za
vodními radovánkami, byli všichni poučeni o bezpečnosti, jak se chovat
v podobných zařízeních, aby neohrozili sebe a ostatní veřejnost. Po nezbytné
hodince jsme pomalu vyšli od školy po cyklostezce kolem řeky Jihlavy,
abychom se hlavně protáhli.
Jakmile jsme se všichni sešli ve vodě, řádně jsme si užili místních atrakcí
včetně sauny a tabogánu. Za dvě hodiny jsme byli příjemně unavení, a tak
jsme se vraceli spokojeně do školy. Cestou jsme si vyprávěli o zážitcích
z právě uplynulého dopoledne. E. Slámová
Vycházka Šacberk
Trasa procházky vedla kolem rybníku Borovinka, restaurace U Lyžaře na vrch
Šacberk, zpět do školy jsme se vraceli po hornické naučné stezce. Procházku
jsme si užili, cesta zimní přírodou byla velmi pěkná. Jedinou komplikací byl
poměrně silný vítr. Na Šacberku jsme viděli lyžující kamarády a cestou zpátky
nás Kája Plavec seznámil s nově vybudovaným mokřadem. Do školy jsme se
vrátili vymrzlí a příjemně unavení. P. Nováková
Bruslení na zimním stadionu
Sportovní den v úterý 12. února část žáků 2. stupně prožila na zimním
stadionu. Žáci si zde mohli vylepšit svoji bruslařskou techniku, hráli různé hry,
chlapci se pustili i do neobvyklé varianty ledního hokeje – místo hokejek použili
hrazdičky pro začínající bruslaře. Dopoledne jsme završili procházkou
zasněženým parkem a do školy na oběd se všichni vrátili s úsměvem na tváři.
A. Lapešová
3v1: NAPROSTO MODERNÍ aneb VO CO DE?
Ve středu 19. února 2020 se žáci 8. B zúčastnili vzdělávacího programu 3v1:
NAPROSTO MODERNÍ aneb VO CO DE?, který společně připravili tři jihlavské

kulturní instituce.
Program měl formu netradičního praktického průvodce. Žáci v jednom dni
navštívili postupně knihovnu, muzeum a divadlo.
V Městské knihovně Jihlava se seznámili s klasickou podobou knih, učili se
orientovat v knihovním systému, využívali různé formy informací a kreativně i
kriticky s nimi pracovali. Ve skupinách vytvářeli dada báseň a na závěr
společně vypracovali svůj manifest.
V Muzeu Vysočiny Jihlava se seznámili s druhy umění v různých historických
dobách. Zamýšleli se nad tím, co je vlastně umění, falzum, kýč…Zabývali se
fenomény zakázaného a oficiálního umění, zkoumali vkus v obdobích
svobody a totalit. Stali se restaurátory, dotvářeli původní podobu obrazů
nebo vlastní interpretaci.
V divadelní dílně Horáckého divadla Jihlava zúročili získané informace a
vytvářeli dramatické etudy. Hlavní roli vždy hrál obraz. Lektorky vedly žáky
k vyjádření vlastního postoje k tématům jako je závislost na cizím mínění,
rozdíl mezi hodnotou a cenou, mezi argumentací a manipulací, k vyjádření
svých emocí.
Příběhy našich sousedů
4. března 2020 se v gotické síni jihlavské radnice konala slavnostní prezentace
pamětnických příběhů v rámci projektu Příběhy našich sousedů. Žáci
jihlavských základních škol a gymnázia zde představili 7 zajímavých životních
osudů.
Naši školu reprezentoval tým ve složení Sabina Krausová, Vojtěch Orany,
Natálie Vargová a Jáchym Kolář, kteří zpracovali vzpomínky téměř
devadesátiletého pana Jaromíra Juna. Na základě jeho vypravování připravili
životopis, komiks a natočili rozhlasovou reportáž. Ve středu je čekala ta nejtěžší
část – odvážně vystoupit s připravenou prezentací před početné publikum. Se
svým vystoupením byli spokojeni a velkého poděkování se jim dostalo i od
samotného
pamětníka.
My jim za reprezentaci školy velice děkujeme a myslíme si, že na ně můžeme
být opravdu pyšní.
Bruslení 1. stupeň – únor-březen 2020
Letos poprvé si žáci 1. stupně v rámci výuky užili bruslení na zimních stadionu.
Během čtyřech lekcí se na ledě postupně zdokonalovali. Nejprve se společně
se svými rodiči rozhodli, zda potřebují pomoc trenéra nebo jsou už schopni
samostatně bruslit a podle toho byli rozděleni do skupin. Prvňáčci byli v péči
trenérů po celou dobu kurzu. Druháci se s trenéry učili dvakrát, na třetím kurzu

s nimi byli někteří žáci 9. tříd a pomáhali mladším spolužákům. Do posledního
bruslení se zapojili v některých třídách rodiče, s dětmi si jízdu užili, dokonce jim
zorganizovali několik her. Další ročníky bruslili většinou bez trenéra. Děti
udělaly na ledě velké pokroky a bruslení si náramně užily.
Uzavření škol
Datum konání:
16.3.2020
Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí Vlády ČR je i naše škola po jarních prázdninách do
odvolání uzavřena, je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole.
Uzavřena bude školní jídelna i družina. Obědy mají žáci odhlášeny. Pronájem
tělocvičny probíhá bez omezení.
Potvrzení o uzavření školy, které je nutným podkladem pro získání
příspěvku na ošetřování dítěte do 10 let věku, si můžete vyzvednout na
sekretariátu školy od pondělí 16.3.2020 vždy od 7:00 hod. do 13:00 hod. Dále
pak po individuální telefonické domluvě termínu. Informace o OČR ČSSZ, tiskopis OČR - pdf
O žádost je možné požádat emailem nebo telefonicky na sekretariátu školy.
Potvrzená žádost Vám bude odeslána na email uvedený v Bakalářích.
Během pondělí 16.3.2020 byste měli také dostat podklady od třídních učitelů
na procvičování učební látky. Doručeny vám budou prostřednictvím systému
Bakaláři nebo přímo na webových stránkách třídy.
Domácí výuka
16.3.2020
Vážení rodiče,
v době uzavření škol s Vámi budou vyučující intenzivně spolupracovat
prostřednictvím našich školních webových stránek - 1. - 4. ročník
elektonické žákovské(účet žáka) - záložka Komens- nástěnka - 5. - 9. ročník.
(Dotazy na příslušné učitele zašlete pomocí odkazu - Poslat zprávu) a dále na
webových stránkách tříd

Úkoly budou zadávanypřibližně v této frekvenci Čj, M, Aj - 2x týdně, ostaní
předměty mimo výchov 1x týdně, výchovy 1x za 14 dní
Nikdo nevíme, jak dlouho bude toto mimořádné opatření v ČR trvat, proto
prosíme o Vaši spolupráci, určitě to bude fungovat.
V případě nejasností či problémů v připojením - prosím obracejte se
na sochorova@zshavlickova.ji.cz nebo 567570201
žákovský účet - www stránky školy - elektronická žákovská - zapomenuté
heslo - email ( většinou email zákon. zástupce)
Online výuka zdarma
https://www.etaktik.cz/56-interaktivnich-titulu/
http://ucebnice.online/

