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Květnový zájezd do Německa a Rakouska – společná fotka v Salzburgu

Milí čtenáři,
sluníčko už nás všechny láká ven, takže sedět ve školních lavicích a ještě vnímat
poslední nové poznatky začíná být čím dál náročnější. Červen se chýlí ke konci a s ním
nastává i konec dalšího školního roku. Některým z vás se dařilo letos méně, některým
více. Prázdniny a odpočinek si ale určitě zasloužíme všichni.
Přinášíme vám poslední číslo letošního školního roku. Událostí, výletů, exkurzí,
školních i sportovních akcí proběhlo hodně, určitě tu nenajdete vše, co se za poslední
dobu událo. Ale i tak doufáme, že se vám čtení v našem časopisu bude líbit a
zůstanete nám věrni i v dalším školním roce.
Z naší redakční rady odcházejí dva členové – Jakub Gerlich a Tereza Křehlíková. Děkujeme jim za práci pro
časopis a přejeme jim mnoho úspěchů na střední škole.
Vám všem chceme popřát krásné a slunečné léto, bez úrazů a nepříjemných zážitků. Užijte si prázdniny, poznávejte
nová místa, sportujte i odpočívejte.
redakční rada s paní učitelkou V. Konvalinkovou

Poděkování za podporu
Žáci 6. tříd děkují všem, kteří je podpořili svými hlasy v soutěži
Jeden za všechny, všichni za stůl. Získali za své video přes 6000
bodů a pingpongový stůl pro naši školu vyhráli.
Děkujeme.

Rozhovor s Mgr. Věrou Burešovou – zástupkyní školy
Nejdříve bych ještě dodatečně chtěla za všechny žáky popřát paní
zástupkyni vše nejlepší k dubnovým kulatým narozeninám, pevné zdraví
a hodně štěstí.
1. S narozeninami souvisí i naše první otázka. Změnila byste něco ve svém
životě, když se ohlédnete zpět?
Život žijeme jen jednou, a proto jsem se naučila netrápit se tím, co by
bylo, kdyby … Pokud člověk něco může změnit, má to udělat hned, a pokud
něco změnit nedokáže, pak se s tím musí smířit.
2. Pocházíte z Nového Města?
Ne, narodila jsem se ve Zlíně, řadu let jsem prožila v Brně a do Nového Města
jsem se přivdala až po vysoké škole.
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3. Kde jste jako učitelka začínala? A chtěla jste být učitelkou od dětství?
Čtyři roky jsem učila v Brně, jeden rok ve Žďáru nad Sázavou a pak už jsem nastoupila do Nového Města.
Učitelkou jsem být nechtěla, spíše jsem se zajímala o výtvarné umění, a to mne dovedlo ke studiu výtvarné
výchovy.
4. Baví Vás více vyučovat výtvarnou výchovu či ruský jazyk?
Navštěvovala jsem základní školu s rozšířenou výukou jazyků a od třetí třídy jsem se učila
rusky a německy. Učitelství výtvarné výchovy ve spojení s jazykem bylo tedy jakýmsi
logickým vyústěním předchozích školních let. Přesto jsem vždy měla bližší vztah k výtvarné
výchově.
5. Vedle ruského jazyka vyučujete i německý jazyk. Navštívila jste země, kde se těmito jazyky mluví?
Jelikož na vysoké škole byla povinná stáž v zahraničí, strávila jsem půl roku v Rusku (konkrétně ve Volgogradu), což
byl nezapomenutelný zážitek. Při studiu němčiny jsem byla studijně týden v Berlíně a několikrát jsem absolvovala
kurz k rozšíření znalostí v Německu i v Rakousku.
6. Máte odsud nějakou příhodu?
Nejvíce zážitků jsem si dovezla z Ruska. Přes zimu tam bylo i mínus 40 stupňů a dul silný vítr,
chodili jsme do školy zabalení jako tučňáci a dívky musely mít navíc povinně sukni. Přála bych vám
vidět, jak jsme vypadaly. Moc jsme se nelišily od Marfušky z pohádky Mrazík. Chodníky se
nesypaly, a proto jsme každou chvíli uklouzly a padly na chodník. Vždycky jsem se divila, proč
Rusové nepadají. Pak jsme zjistili, že mají na botách hřebíky. Inu jiná země – jiný mrav.
7. Co Vám udělá největší radost?
Radost mi dokáže udělat spoustu věcí – pěkné počasí, dobrá kniha, posezení s přáteli, vycházka do přírody aj.
8. Čím vyplňujete volný čas?
Ráda čtu, dívám se na filmy, věnuji se rukodělným činnostem, poslouchám hudbu nebo jdu do přírody.
9. Máte již nějaké plány na letní prázdniny?
Zatím nic určitého v plánu nemám. Bude záležet na počasí a také na tom, kolik se sejde pracovních povinností. V
minulých letech jsme v době prázdnin museli řešit řadu problémů týkajících se školy, tak snad bude tento rok lepší.
Děkuji za rozhovor.
Tereza Křehlíková

Bublina informuje o událostech ze školní družiny
Družinové výlety
Čas od času se s dětmi ze školní družiny
vydáváme na výlet. Letos jsme se vypravili na
Tři kříže a na Jelení skalku. Bylo překvapující,
že mnoho dětí na těchto místech ještě nikdy
nebylo. Aby to nebyla nuda, připravili jsme pro
děti něco navíc. U Třech křížů jsme hledali
ztracené krmení pro ptáčky. Na výlet k Jelení
skalce jsme zase vzali buzoly a zkoušeli se s
jejich pomocí zorientovat v okolí. Počasí nám
přálo, cesta nebyla dlouhá, svačinky byly
vydatné a oba výlety jsme si moc užili.

Den Země ve školní družině
Od roku 1990 slaví lidé v mnoha státech světa 22. duben jako Den Země. Tento den by nám všem měl připomenout,
že žijeme na jedinečné planetě a že ten, kdo jí většinou nejvíce škodí, je právě člověk.
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Děti ze školní družiny se rozhodly upravit, uklidit a aspoň trochu péče věnovat malému kousku Země. Popadly
hrábě, košťata, pytle na odpadky a vydaly se k dopravnímu hřišti. Tentokrát ne křičet, běhat, kopat do balonu a
věšet se na prolézačky, ale uklidit místo, kde za hezkého počasí tráví spoustu času. Do práce se zapojili všichni, ať
už drželi hrábě poprvé nebo ne. Během jedné hodinky okolí hřiště uhrabali, zbavili odpadků a vymetli listí a větve
z hrací plochy. A přestože někteří brblali a moc se jim hrabat nechtělo, nakonec měli všichni radost z odvedené
práce a mohli se těšit na druhý den, kdy se budou moct vrátit ke svým obvyklým radovánkám.

Ze života hmyzu
Tak nějak by se dala nazvat výstavka výtvarných prací dětí z 3. a 4. oddělení školní družiny. Vše, co se dá vidět na
louce, jsme s dětmi trochu zvětšily a vy si jejich výtvory můžete prohlédnout v přízemí školy.

Kreslení na chodník
Ani 1. a 2. oddělení výtvarně nezahálelo. Paní vychovatelky se rozhodly
pro děti uspořádat soutěž v kreslení. První pokus jim na Den dětí
zmařila malá přeprška, a tak se křídy dostaly ke slovu o pár dní později.
Pokud chcete vidět výtvory dětí, spěchejte, může se stát, že nějaký
deštík chodníkovou galerii umyje.

(Kateřina Horváthová)

9. ročník na exkurzi
V rámci projektu Gymnázia Vincence Makovského bylo
umožněno našim žákům navštívit vodní dílo Dalešice a
nedalekou jadernou elektrárnu Dukovany. V úterý 3. března
se 40 žáků, většinou deváťáků, vydalo se mnou a s paní
učitelkou Ondráčkovou na cestu objednaným autobusem ve
směru Bobrová, Křižanov, Velká Bíteš, Náměšť nad Oslavou.
První zastávkou byla přečerpávací vodní elektrárna Dalešice,
kde se nás ujali průvodci. Prohlédli jsme si odstavenou
Francisovu turbínu a navštívili vzdělávací centrum
vybudované přímo v hrázi elektrárny. Stometrová hráz je
zároveň nejvyšší přehradní hrází v ČR. Průvodci nám
vysvětlili princip fungování přečerpávací elektrárny, zhlédli
jsme instruktážní film. Poté naše cesty směřovaly přímo do
provozu, kde bylo možné vidět velín elektrárny, odstavenou
i funkční turbínu či podzemní přívody k turbínám.
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Z dalešické přehrady jsme pokračovali do Hrotovic, kde jsme
poobědvali v jedné z restaurací. V nedalekých Dukovanech jsme se
samozřejmě nedostali do provozu jaderné elektrárny, ale do
zrenovovaného informačního a vzdělávacího střediska tohoto
zařízení ČEZ. Zde všichni zhlédli celkem tři dokumentární filmy o
fungování atomové elektrárny, o jejím energetickém významu a
velkoplošném energetickém výpadku, tzv. blackoutu. Následně se
žáci postupně prostřídali na šesti interaktivních stanovištích,
která jim představila svět jaderné fyziky.
Plni informací a dojmů z tohoto badatelského dne jsme se vydali
na zpáteční cestu do Nového Města na Moravě. Součástí projektu
bylo odevzdání fotodokumentace, vyplnění evaluačních dotazníků a
vytvoření prezentací (výstup od žáků).
(Mgr. Aleš Kříž)

V úterý 3. března jsme se z účastnili exkurze ve vodní elektrárně Dalešice a jaderné elektrárně Dukovany.
V Dalešicích jsme asi dvacet minut čekali na paní průvodkyni. Byla znepokojující zima, ale stejně tam bylo nádherně.
Mohli jsme vidět přehradu, turbínu a spoustu zajímavých věcí. Pustili nám krátký film a dali nám cosi bílého na
hlavu. Vypadali jsme jako uklízečky. Kluky to však velmi zaujalo, někteří si to velmi zajímavě nasadili a vypadali jako
malé děti!
Pak jsme dostali helmu jako stavitelé a šli prozkoumat vnitřek. Po exkurzi jsme se už těšili na dobrý oběd v
restauraci. Byl vynikající! Zašli jsme si ještě na zmrzlinu a vyjeli do Dukovan.
Tam bylo nepříjemné, že jsme asi hodinu museli čekat v autobuse. Program v JE byl zajímavý, ale přiznám se, že už
na mě padala únava.
(V. Lukešová, 9.A)
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Dne 3. 3. jsme měli možnost jet na zajímavou exkurzi do
elektráren v Dalešicích a Dukovanech. Nejprve jsme přijeli do
Dalešic, kde se nachází stejnojmenná vodní elektrárna.
Nutností bylo poučení o bezpečnosti, aby se nikomu nic nestalo.
Zhlédli jsme krátký film o energetice a dále již následovala
samotná prohlídka elektrárny v provozu. Nikdy bych neřekl, že
turbíny i některé součástky jsou ve skutečnosti tak veliké.
Nedaleko Dalešic leží jaderná elektrárna Dukovany, kam jsme
poté zamířili. Bohužel jsme měli možnost navštívit pouze
informační centrum, jelikož přístup do „srdce“ elektrárny by
nebyl z hlediska bezpečnosti možný. Přesto jsme i na modelech
viděli, jak elektrárna pracuje.
Jsem rád, že jsme měli možnost seznámit se s tím, jak se
vyrábí elektřina, bez níž by si v dnešní době těžko někdo představil život.
(J. Hron, 9.B)

Na tomto výletě se mi nejvíce líbila vodní elektrárna Dalešice.
Bylo fajn, že nás provedli celým areálem. V Dukovanech jsme
zhlédli zajímavá videa o chodu elektrárny. Celou cestu jsem si i
užíval legraci s kamarády. Doprovázeli nás naši třídní učitelé.
Zadarmo jsme dostali svačinu i oběd. Po cestě jsme míjeli
leteckou základnu.
(J. Janů, 9.B)

6.3. - beseda o první pomoci pro žáky 8.A a 8.B

6

Sedmáci v knihovně
Ve dnech 9. a 12. března se žáci 7.A a 7.B účastnili besedy v novoměstské knihovně. Ta nesla název Svět bajek.
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Lyžařské závody v Krušných horách
14. a 15. března se konaly lyžařské závody na Božím Daru, které pod názvem Hledáme nové talenty měly na
programu dvě disciplíny. V sobotu se konal Cross Country, který měl délku kolem jednoho kilometru. Závodníci
museli zdolávat překážky různé obtížnosti. Je to taková obratnost na lyžích v těžkých sněhových podmínkách.
Na krásném 4. místě ve starších žákyních skončila v této disciplíně Marta Slonková, závodilo 38 lyžařek.
V mladších žákyních se Veronika Střešňáková umístila uprostřed závodního pole a skončila na 20. místě, Daniel
Malušek dojel na pěkném 14. místě a Michal Zaoral skončil na 18. místě.
Kája Špinarová patří v disciplíně Cross vždy mezi favoritky a opět tuto roli
potvrdila, protože porazila všechny své soupeřky a Cross na lyžích vyhrála!!
Gratulujeme!
V neděli se běželo klasicky, konalo se poslední kolo Českého poháru v běhu na lyžích.
Marta Slonková se umístila na velice hezkém 6. místě. Michal Zaoral si polepšil na
13. místo. Dan Malušek skončil přesně uprostřed závodního pole spolu s Veronikou
Střešňákovou - oba dva doběhli na 19. místě.
Opět se dařilo Karolíně Špinarové, která 2 km klasicky vyhrála a o sedm vteřin
porazila soupeřku z Teplic.
Trenéry lyžařů jsou Míša Buchtová, Tomáš Kyncl a Jarda Slezák.
Všem našim žákům děkujeme za reprezentaci naší školy, města i Sportovního klubu.
Přejeme všem, ať se jim daří i v příští lyžařské sezóně.
(Mgr. V. Holubová)
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Dan Malušek umí skvěle i na sjezdovkách

Michal Zaoral

Verča Střešňáková - 3. Místo

Marta Slonková

Kája Špinarová
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17.3. - Písnička pro draka aneb Jak se vaří pohádka – divadelní představení
pro žáky 1. až 3. ročníku

Ve středu 18.3. - přednáška Záchranné služby pro 8. třídy
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Program o Nikolasi Wintonovi
Žáci 5. - 9. ročníku se 23. 3. zúčastnili v KD projekce
dalšího filmu o N. Wintonovi, zachránci 669 převážně
židovských dětí z okupovaného území Československa
před transportem do koncentračních táborů. Potom
besedovali s jeho tvůrcem.

Vyhodnocení soutěže O nejhezčí jarní výzdobu třídy
I v letošním roce se zapojilo do soutěže sedm tříd 2. stupně naší školy. Hlavní cílem bylo vyprovodit zimu a přilákat
do třídy sluníčko, jaro a pohodu. I když počasí venku jarnímu rozhodně neodpovídalo, ve třídách jsme viděli
květiny, zelenou trávu, zajíce, kuřátka i symboly Velikonoc. Porotě se nejvíce líbila výzdoba třídy 9.A, 8.A a 7.B.
Pochvalu si zasloužili všichni, kteří se na výzdobě podíleli! Odměna byla sladká a studená, ale také slaná a teplá.
(Mgr. Z. Ondráčková)
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Jarní výlet do Brna
Ve čtvrtek 26. 3. jsme jeli se třídou do Brna. Nejprve jsme
šli do Anthroposu. Viděli jsme, jak žili lidé v pravěku, a
prohlédli si velkého mamuta s mládětem. Byly tam také
pravěké chýše z kostí a kůží. Úžasně vypadalo zobrazení
vývoje člověka. Na videu jsme mohli sledovat výrobu pěstního
klínu. Moc se nám líbily pravěké malby na stěnách. Na kostech
byly zajímavé rytiny. Potom jsme si prohlédli obrazy Zdeňka
Buriana.
Po prohlídce Anthroposu jsme jeli do planetária. V sále byla
velká kopule, na kterou nám promítli pořad Úžasné planety.
Dozvěděli jsme se plno zajímavých věcí o sluneční soustavě.
Víte třeba, že prstenec Saturnu se skládá z kamenů? Pan
průvodce nám také promítl noční hvězdnou oblohu. Viděli jsme
souhvězdí, která jsme ani neznali, například Hydru, Psy nebo
Žirafu. Byl to úžasný výlet.
(Adam Kalášek a Ivana Košíková, 4. B)

V daltonské výuce máme možnost řešit extra úkoly, což jsou často matematické nebo jazykové oříšky.
Podle básničky Ludvíka Středy Můj týden jsem zkusila vymyslet svoje verše.
Kristýna Petrová, 4. B
Můj týden
Ludvík Středa

Můj týden
Kristýna Petrová

Co dělám v pondělí?
Bývám velmi veselý.
Učím luční kobylku
tančit valčík, čtverylku.

Co dělám v pondělí?
Bývám ještě v posteli.
Vstávat se mi nechce,
nevzbudíte mě lehce.

Co dělám v úterý?
Mívám dlouhé večery.
Dlouhé, až jim koukají
nohy z nočních tramvají.

Co dělám v úterý?
Platím svými dolary.
Mám velkou sbírku zlata,
daroval mi ji můj táta.

Co dělám ve středu?
Napíšu sto pohledů.
Rozešlu je expres poštou,
ať si všichni známí počtou.

Co dělám ve středu?
Zazpívám si koledu.
I když nejsou Vánoce,
přijdou zase po roce.

Co dělám ve čtvrtek?
Vystřihuji ze čtvrtek,
co mi na ně namaloval
měsíc dříve, než se schoval.

A co dělám během čtvrtka?
Honím po zahradě krtka.
Celá zem se kolem chvěje,
jak se mi ten krtek směje.

Co dělám při pátku?
Peču horu oplatků.
Těmi, které neztratím,
staré dluhy zaplatím.

Co bude v pátek?
Budu mít svátek.
Vstupenku do zoo dostanu,
bude tam mnoho zvířat a klokanů.
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Co dělám v sobotu?
Cvičím vrabce u plotu.
Za drobinky z chlebíčků
hopsá z tyčky na tyčku.

Co dělám v sobotu?
Kupuju si novou botu.
A když si koupím i tu druhou,
nemusím šlapat bosou nohou.

Co dělám v neděli?
Nic, abyste věděli!
Cucám mléčné karamely,
těším se zas na pondělí.

Co dělám v neděli?
Nachystám se do školy.
A potom znovu od pondělí do neděle
mám se celý týden skvěle.

Všeználek – tradiční soutěž pátých ročníků očima 5.B
V. Peňázová: V pátek 27.3. se naše třída odebrala do kulturního domu na soutěž DDM Všeználek. Zúčastnila se jí
nejen naše, ale i spodní škola. Za naši 5.B soutěžili Ondřej Smetana, Tomáš Maca, Petr Polnický a já. Ve vedení
soutěže se držela 5.A z naší školy. Poslední kolo však rozhodlo o vítězi. Zvítězila naše třída!! Celou soutěž uváděl
pan Roman Žák. Líbilo se mi to.
H. Konvalinková: Všichni jsme fandili a povzbuzovali své týmy. V půlce soutěže jsme měli nakreslit na velký papír
vlastní planetu a pojmenovat ji. Kreslili jsme ji většinou ve skupinkách po pěti. Poté jsme měli vymodelovat
domeček. Nakonec se vybrala nejlepší práce. V kreslení a modelování jsme neuspěli, ale aspoň jsme vyhráli
Všeználka.
A. Rychtářová: Byl to zábavný den, neboť jsme vyráběli planety a domečky. A k prvnímu místu v soutěži jsme
dostali ještě dětské šampaňské!
T. Maca: Bylo to super. Matika byla jednoduchá. Nejtěžší otázka se týkala kynologie. V soutěži byla i otázka o
mém oblíbeném spisovateli Eduardu Štorchovi, který psal o pravěku. Třída 5.A, náš největší soupeř, udělala zásadní
chybu při poznávání světových staveb.
P. Polnický: Otázky byly ze začátku lehké, ale když diváci odešli vyrábět planetky a domečky, začínaly být těžší.
Nakonec jsme ale vyhráli, což bylo skvělé.
Čtyřčlenný tým žáků 5.B postoupil díky svým znalostem do okresního kola soutěže Všeználek, které se konalo
23. 4. ve Žďáře nad Sázavou. I přes velkou snahu skončili žáci na 5. místě.
Děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.
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30.3. Den učitelů - koncert v hudebně a dopolední ping-pong mezi učiteli a žáky
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Mladý chemik - slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen
V úterý 31. března se v prostorách pardubického ABC klubu konalo vyhlášení výsledků a předání cen v soutěži
Mladý chemik. Je to největší soutěž svého druhu, která svým významem přesáhla hranice regionu a stala se
celorepublikovou záležitostí. V letošním roce soutěžily základní školy z 5 krajů – Pardubického, Královéhradeckého,
Středočeského, Libereckého a z Vysočiny.
Naše škola se již druhým rokem účastní této soutěže vždy ve dvou kategoriích. Osm děvčat z devátých ročníků
tvořilo projekt na téma významná chemická osobnost. Děvčata prezentovala významného chemika - profesora
Antonína Holého, který například vynalezl lék proti AIDS. Ve vědomostní soutěži jsme se probojovali až do 3. kola.
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V úterý 31. března jsme minibusem cestovali do Pardubic. V ABC klubu bylo vše perfektně
nachystáno, zasedli jsme k jednomu stolu a s napětím čekali na vyhlášení. To se neslo opravdu ve
slavnostním duchu. Zahájení se ujal ředitel SPŠCH Pardubice Jan Ptáček a významní hosté z řad
partnerů soutěže - místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská, ředitel Svazu
chemického průmyslu ČR Ladislav Novák, proděkan pro pedagogiku Fakulty chemickotechnologické Univerzity Pardubice Petr Kalenda, generální ředitel společnosti Synthesia Josef
Liška a vedoucí vzdělávacího oddělení odboru školství Pardubického kraje Jiří Hlava.
Umístili jsme se velice dobře a moc mile nás to překvapilo. Za projekt jsme obdrželi 6. místo. Ve
vědomostní soutěži se Tereza Křehlíková umístila na 9. místě a jen o tři místa jí utekl postup do
celostátního finále. Dále jsme dostali diplom za 5. místo v kategorii Nejlepší škola a 5. místo v
kategorii Nejlepší učitel.
Večer jsme si užili díky bohatému programu – zhlédli jsme taneční vystoupení Pohybového studia
Hroch, show kouzelníka a trapnomága Richarda Nedvěda, ukázky efektních pokusů žáků SPŠCH, ukázky
kosmetického salonu mladých vizážistů či diskotéku profesionálního DJ.
Večer byl vydařený. Užili jsme si příjemné napětí při vyhlašování, ale i zábavu, kouzla, chemické pokusy a na závěr i
diskotéku.
Tato soutěž se mi líbí a myslím, že pro žáky, kteří chtějí dělat něco nad rámec výuky chemie, je velice dobře
připravena.
Tak uvidíme, jestli se příští školní rok opět zapojíme a budeme tak už potřetí bojovat o dobré umístění.
(Mgr. Zita Baxantová)

KOMPLETNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Nejlepší projekt
POŘADÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

UČITEL

TÉMA PROJEKTU

1.

ZŠ Cerekvice nad Loučnou

Mgr. Dagmar Víšková

Marie Curie-Sklodowská – Einstein
mezi ženami

2.

ZŠ Habrmanova,
Hradec Králové

Mgr. Alena Janková

Tajemství krve aneb Po stopách
experimentů Jana Janského

3.

ZŠ Studánka, Pardubice

Mgr. Pavlína Marková

Marie Curie-Sklodowská

4.

ZŠ Svoboda nad Úpou

Bc. Michal Krtička

Otto Wichterle – vynálezce
kontaktních čoček

5.

ZŠ Štefánikova, Pardubice

Ing. Miroslava Černohorská

Marie Curie-Sklodowská

6.

ZŠ Nové Město na Moravě

Mgr. Zita Baxantová

Prof. Antonín Holý

7.

ZŠ Skuhrov nad Bělou

Mgr. Petra Holásková

Petra Wenzelová – feromony
českých druhů čmeláků

8.

ZŠ Luže, tým A

Mgr. Marie Hřebíková

Otto Wichterle

9.

ZŠ Barvířská, Liberec

Mgr. Eva Knaiflová

Marie Curie-Sklodowská

10. - 11. ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod

Mgr. Marie Skálová

Marie Curie-Sklodowská

10. - 11. ZŠ Smetanova, Přelouč

Mgr. Blanka Prokopová

Semtex a Stanislav Brebera

12.

ZŠ Polabiny 3, Pardubice

Mgr. Petr Císař

Jára Cimrman

13.

ZŠ Luže, tým B

Mgr. Marie Hřebíková

Jan Evangelista Purkyně

14.

ZŠ Dašice, tým A

Mgr. Filip Vlček

John Stith Pemberton – výrobce
Coca Coly

15.

ZŠ Dašice, tým B

Mgr. Filip Vlček

Dmitrij Ivanovič Mendělejev

Tábor za odměnu
Tereza Křehlíková, žákyně devátého ročníku, prokázala vynikající znalosti z oboru chemie a postoupila až do
regionálního finále soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Za odměnu byla pozvána na bezplatný
chemický tábor, který se uskutečnil 28. 5. – 29. 5. v prostorách SPŠCH. Pro žáky byla připravena spousta
zábavných činností. Čekala je i exkurze objevující taje alchymie a historii těžby stříbra v Kutné Hoře.
(Mgr. Zita Baxantová)
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Tereza Křehlíková, 9.B: Ve čtvrtek 28. 5. jsem vyrazila s paní Bittnerovou do Pardubic na chemický tábor. Při
zahájení nás uvítal pan ředitel. Dopoledne jsme strávili rozděleni ve skupinách a psali jsme testy, nebo spíš takové
kvízy a křížovky. Pak následoval oběd.
Dalším bodem programu byl výlet do Kutné Hory. Stříbrné doly a alchymistická dílna, kde voskoví alchymisté
hledají Kámen mudrců a elixír věčného mládí, byly zajímavé. Pár lidí si zahrálo na permoníky a někdo se bohužel i
„majznul“ do hlavy o zpevňovací trámy v dole. Přespali jsme na univerzitní koleji a druhý den nás čekaly zábavné
pokusy. Zajímavé i trochu legrační, protože málokdo uměl zacházet s balonky. Vypadalo to, jako byste pustili Pata a
Mata do laboratoře a oni začali nekontrolovaně řádit. Po obědě jsme měli možnost vyrazit do pardubických ulic na
nákupy perníků a jiných důležitých věcí. Poté jsme autobusem odcestovali domů.

Výsledky fotosoutěže
Do soutěže se nepřihlásil velký počet mladých fotografů, jak jsme doufali, ale vybrat nejlepší fotografie byl těžký
úkol.
Fotografie měly zaměření:
a) Naše třída i (selfie)
b) Děti a jejich svět
c) Moje zvíře
d) Příroda (detaily)
e) Naše město a jeho okolí
Nejzajímavější a nejhezčí fotografie podle poroty zaslala žákyně 7.B třídy Adéla Lemperová, žák 8.B třídy Petr
Smitek a paní učitelka Věra Burešová.
Blahopřejeme k vítězství v soutěži a přejeme úspěchy při dalším fotografování.
Ukázky některých fotografií si můžete prohlédnout níže.
SM Lotto Fotto

1. místo - Adéla Lemperová, 7.B
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2. místo - Petr Smitek, 8.B

3. ísto - paní učitelka Burešová

Opouští nás další deváťáci…
Každý konec školního roku je všemi žáky očekáván s radostí a nedočkavostí. Všichni se těší na pohodu prázdnin a
nicnedělání. Nejvíce se většinou těší deváťáci, které po prázdninách očekávají nové zkušenosti, nová škola, nová
parta kamarádů, nové lásky, skvělé zážitky …
Všem žákům 9. ročníku přejeme, ať se jim jejich očekávání vyplní. Jak hodnotí svoji školní docházku na
základní školu a přijímací zkoušky, si můžete přečíst níže. Anketa byla anonymní.

1. Kam jste se hlásili na střední školu a proč?
9.A
Na kadeřnici. Baví mě úprava vlasů.
Na elektrikáře na Žďas. Bude mě to bavit.
Na gymnázium. Chtěla jsem školu někde v blízkosti a líbila se mi možnost, že se budu moci ještě rozhodnout, co dál.
Na žďárské zdravotní lyceum, chci se věnovat rehabilitaci.
Na Bělisko, na opraváře lesnických strojů. Baví mě stroje opravovat.
Na sportovní gymnázium, baví mě sportovat.
Na Bělisko, je to blízko a líbí se mi jejich obory.
Na pedagogickou, protože moje teta je učitelka a už odmalička jsem si na učitelku hrála s panenkami.
Na kuchařku. Baví mě vařit a každý, kdo na tu školu chodí, mi říká, že se tam cítí jako doma.
Na Gymnázium ve Žďáře, osobně žádný důvod nemám.
Na gymnázium a pedagogickou, chtěla bych studovat psychologii a z obou škol k tomu budu mít přístup.
9.B
Na Biskupské gymnázium ve Žďáře, prý tam dobře vaří a ta škola se mi líbí.
Na Biskupské gymnázium do Žďáru. Slyšela jsem na něj jen pozitivní ohlasy, mnoho známých mi ho doporučilo.
Na Bělisko, na obor, který jsem chtěl, navíc to mám blízko bydliště.
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Na Biskupské gymnázium ve Žďáře, protože se mi líbil kolektiv učitelů, prostředí a školní projekty.
Na hotelovku, baví mě jazyky a vaření. Vše je tu skloubené dohromady.
Gymnázium, chci jít pak na vysokou.
Do Žďáru na „průmku“, abych mohl dál studovat.
Na kadeřnici, protože mě to bavilo už od školky.
Do Boskovic na pedagogickou, protože mě baví učit děti.
Na Gymnázium v Novém Městě, protože nemusím dojíždět.

2. Připadaly vám přijímací zkoušky těžké? Jaké byly první pocity po nich?
9.A
Dělala jsem jen pohovor.
Zkoušky jsem nedělal.
Matematika byla těžká, ale ani český jazyk nebyl úplně jednoduchý.
Zkoušky byly akorát – některé otázky těžké, jiné lehké. Byla jsem ráda, že už to mám za sebou.
Ani moc ne, byl jsem rád, že je to už za mnou.
Byl jsem jen na pohovoru.
Čeština ani ne, ale matematika ano. Pocity byly smíšené, ale po matematice jsem šla na češtinu už klidná a s
nadšením.
Úplně nejtěžší to nebylo, ale pár věcí mě překvapilo.
Nepřipadaly mi nějak moc těžké, ale nejlehčí zrovna taky nebyly. První pocity? Když jsem slyšela spolužáky, jak se
baví o správném řešení, tak jsem moc dobrý pocit neměla.
9.B
Byly jednoduché, určitě se našly věci, které jsem nevěděla, ale tolik jich není. Nijak jsem se nestresovala, jsme
slabý ročník.
Byla jsem dobře připravená, bylo to lehké. Při debatách se spolužáky o výsledcích jsem sice neměla moc dobrý
pocit, ale nakonec to vše dobře dopadlo.
Ne, měl jsem jen pohovor.
Tak středně. Následovala úleva, že už to mám za sebou, ale taky strach z výsledků.
Matika ano, čeština ne. Velká úleva.
Celkem to bylo jednoduché. Stres a pocit neúspěchu.
U češtiny jsem odpočíval, ale matika dala zabrat.
Jediná ze třídy jsem dělala všeobecné a byly celkem lehké. První pocity byly, jestli se tam vůbec dostanu.
Připadaly mi lehké, ale první pocity byly, že jsem to zkazil.

3. Připravovali jste se na zkoušky nějak?
9.A
Ano, formou testů z předešlých let.
Trochu jsem si opakovala.
Na matematiku hodně, každý den jsem počítala.
Snažila jsem se, ale myslím si, že jsem do toho mohla dát trochu víc.
O víkendu před zkouškou jsem si zopakovala nějaké vzorečky a nějaké základní věci z češtiny, jinak ne.
9.B
Ano, ale jen týden předem.
Ano, měsíc před přijímacími zkouškami jsem každý pátek jezdila na přípravné kurzy.
Tak určitě, ale ne moc.
Asi tři měsíce, podle učebnic a starších přijímaček.
Dělala jsem testy na internetu.
Měl jsem doučování z češtiny a matematiku mě učil táta.
Ne moc, ale trochu ano.

20

4. Doporučili byste něco budoucím deváťákům, až se budou rozhodovat, kam půjdou?
9.A
Vyberte si hlavně něco, co vás bude aspoň trochu bavit.
Rozhodujte se sami za sebe a určitě jděte na dny otevřených dveří.
Nekašlete na školu a učte se, ať nemáte zbytečně špatné známky.
Je dobré přijet se na školu podívat, zjistit atmosféru a přístup.
9.B
Hlavně přemýšlejte, co vyberete. Pak tu práci budete dělat celý život!
Rozmyslete si, zda na to vůbec máte.
Jděte dělat jen to, co vás bude bavit.
Rozhodněte se hlavně podle sebe, ne podle rodičů.
Rozhodněte se sami za sebe, mluvte se studenty ze středních škol a ptejte se na jejich zkušenosti.
Věřte si.
Ať to nepodceníte jako já!
Nevím, sama jsem se dlouho rozhodovala.
Nedávejte těm přijímačkám velkou důležitost, ale taky nezanedbejte přípravu.
Pořádně to promyslete.

5. Jak budete vzpomínat na školní léta (od 6.-9. třídy)?
9.A
Bylo to fajn. Bude mi chybět naše třída.
Určitě budu ráda vzpomínat na svou třídu i na svou třídní.
Budu vzpomínat v dobrém, i když jsem se někdy s učiteli hádal.
Budu vzpomínat dobře, některé předměty mi budou chybět.
Krásně, spousta zážitků. Hlavně vím, že takovou super třídu už mít nebudu. Nejvíc budu vzpomínat na Bohouše,
takového člověka fakt nenajdete!
Já ani nevím, rodiče mi říkají, že na základku budu vzpomínat pořád, ale já se spíš těším, až odejdu.
S radostí, určitě jsme prožili spoustu špatných chvil nebo neshod, ale i spoustu legrace.
Samozřejmě v dobrém. Myslím, že většině vzpomínek se zasměju. A rozhodně nezapomenu na paní učitelku třídní.
9.B
Určitě budu vzpomínat na super lidi, co se tu sešli a na všechny zážitky s nimi. Na chvíle legrace i bolesti, které se
taky našly. Na některé učitele. Hlavně na uvolněnou atmosféru, která tu pořád panovala.
S většinou spolužáků jsem vycházela a na ZŠ budu mít hezké vzpomínky.
Někteří učitelé myslím všem deváťákům pili krev, ale i tak se těším, až na některé budu vzpomínat. Jinak školní
léta byla celkem fajn.
Bude se mi po všech stýskat.
Tato léta byla pro mě zábavná. I když nás někdy učitelé trápili, tak jsme se nějak dokázali v hodinách i pobavit.

6. Byli jste spokojeni s kolektivem ve vaší třídě?
9.A
Byl jsem v našem kolektivu rád.
Celkem ano, ze začátku se mi třída moc nelíbila, ale za pár let se můj pohled změnil.
Ano, jiný kolektiv bych si nemohl přát.
Určitě, byli jsme jako jedna velká rodina.
Až na pár výjimek ano.
Když jsem nás viděla v 6. třídě, myslela jsem, že to bude hrůza, ale teď už mám jiný názor.
Nejdřív ne, ale teď už si nedokážu představit náš kolektiv bez nějakého člena. Každý má své místo.
V dobrém, bylo to fajn období.
9.B
Určitě! Lepší jsem si ani nemohla přát. Není tu nikdo, kdo by to tu kazil a nějak třídu rozházel.
Celkem ano.
Ano, byla sranda.
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Někdy to pokulhávalo, ale ušlo to.
Průměrně, nejsou tu žádní vulgární žáci, kteří by zanedbávali školu.
Celkem jo, byla tu sranda.
Bylo to docela snesitelné.

7. Vzpomenete si na nějaký nezapomenutelný zážitek, trapas nebo lásku?
9.A
Každý školní výlet s naší paní učitelkou byl nezapomenutelný.
Vzpomínám, jak musel Honza stát 45 minut před nástěnkou a být otočen zády ke třídě.
Ano, ale psát to nechci.
Mám v paměti poznámku, kterou dostal spolužák: Celou hodinu ruší. Nedává pozor, baví se spolužáky. A hlavně dává
najevo, jak se nudí!
Líbil se mi výlet v 6. třídě, byla tam sranda.
Je jich moc a každý byl výjimečný.
Je jich hodně, ale většina je jen mezi námi spolužáky.
9.B
Určitě byly zážitky, na které se nedá zapomenout. Na školním výletu z nás panu učiteli praskla žilka a po vodní
bitce v kempu si na nás chodili lidé stěžovat skrz údajně rozházené kondomy (bílé balonky!).
Pěkný byl výlet na Vranov v 8. třídě.
Na matematiku v 6. ročníku a pana učitele Pečínku.
Bylo jich moc, je těžké nějaký vybrat.
Byl jsem rád, že mě v osmičce nová třída přijala pohodově.
Když v naší třídě vytvořily holky takovou lechtivější nástěnku a nikdo o tom nevěděl až do druhého dne.
Super byl výlet v sedmičce.

8. A ještě na konec. Jaký je váš oblíbený učitel/ka nebo předmět a proč?
9.A
Paní učitelka Pulgretová je strašně fajn, chápe dnešní dobu. Z předmětů – tělocvik a
přírodopis.
Paní učitelka Konvalinková, Kršková, Růžičková i Pulgretová. Nebo pan učitel Havlík a
Kříž.
Čeština. Protože je to hodina nejvíc v pohodě .
Mojí nejoblíbenější učitelkou byla v 7. třídě paní Kršková, která nás měla na angličtinu.
Teď v 9. třídě především paní učitelka Tonarová, ale i třídní Z. Ondráčková.
Dějepis a pan učitel Kříž. Historie je někdy hodně zajímavá a pan učitel ji umí hodně
dobře vysvětlit.
Paní učitelka Kršková a angličtina.
Pan učitel Kříž a paní učitelka Konvalinková, jsou to dobří učitelé. Můj oblíbený předmět byl dějepis, čeština a
tělocvik.
Paní učitelka Pulgretová, dobře se s ní povídá a chápe nás. Dobře se dá mluvit i s paní učitelkou Holubovou.
Paní učitelka Konvalinková, byla na mě, jak já na ni.
Dějepis! Je zajímavý. Dozvíme se, čím procházeli naši předchůdci, a díky tomu si uvědomujeme, jak se máme v této
době blaze. I pan učitel Kříž. Je spravedlivý a na nic si nehraje.
Asi paní učitelka Dvořáková, protože jsem se díky ní dostala mnohem dál ve svých znalostech matematiky. Mým
nejoblíbenějším předmětem byl vždy přírodopis.
Ráda mám paní učitelku Dvořákovou, Ondráčkovou, Konvalinkovou, vlastně skoro všechny. Ale tyto paní učitelky nás
učí už dlouho a všechny nás znají moc dobře. Baví mě dějepis. Pan učitel Kříž umí hezky a poutavě vyprávět.
9.B
Učitelů je víc, ale můj oblíbený předmět byla angličtina. Baví mě. K oblíbeným učitelkám patří paní učitelka Hábová,
Pulgretová a určitě další.
Můj oblíbený předmět je anglický jazyk – baví mě a do budoucna se mi bude hodit. Ze všech učitelů mi přijdou
nejsympatičtější Mgr. Simonová, Petrová, Baxantová a pan učitel Harvánek.
Z předmětů asi přírodopis a paní učitelka Pulgretová. Dále tělocvik, díváme se na holky .
Paní učitelka Burešová, je hodná.
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Ruský jazyk a z učitelek paní učitelka Hábová.
Paní učitelka Simonová, angličtina a tělocvik.
Český jazyk a literatura, protože ráda čtu a dozvídám se nové informace. Dějepis, protože miluji historii.
Angličtina s paní učitelkou Hábovou je suprová. Stejně otevřeně se dá mluvit i s paní učitelkou Burešovou, která je
hodná.
Paní učitelka Petrová (občas naštve ), Pulgretová a Simonová jsou fajn učitelky. A hlavně náš třídní Aleš Kříž.
Pan učitel Pečínka.
Dějepis a matematika, pan učitel Kříž a paní učitelka Baxantová.
Český jazyk a paní učitelka Petrová – je spravedlivá a dost naučí. Hudební výchova a pan učitel Novotný – je vždy
dobře naladěný. Přírodopis a paní učitelka Pulgretová – naučí potřebné věci.
Matematika a Zita Baxantová, protože mě matematika baví.
Pan učitel Kříž a přející pan učitel Pečínka . I když mi šli někteří učitelé na nervy, tak se to dalo vydržet!
Moje nejlepší paní učitelka je Mgr. Z. Baxantová. Je strašně hodná. Nejraději z předmětů jsem měla tělocvik.
Můj nejoblíbenější předmět je a bude angličtina. Dříve jsem jí moc nerozuměla, teď už v pohodě překládám a z
poslechu skoro všemu rozumím.
Pan učitel Kříž. Je prima, učí dobře dějepis a já mám historii ráda.
Paní učitelka Petrová. Umí dobře vysvětlit látku a má velkou trpělivost. Dá se s ní normálně domluvit.
Paní učitelka Petrová, její předměty jsem neměl rád, ale jako učitelka byla suprová. Vždycky se nám snažila ve
všem vyhovět a pomáhala nám, jak to šlo. Nejoblíbenějším předmětem je angličtina.
Moje oblíbená učitelka je paní Petrová, protože i přesto, že je přísná, tak se umí zasmát.
Aleš Kříž, Alena Hábová, tělocvik a dějepis.
Ruský jazyk s paní učitelkou Burešovou.

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2014/2015
V letošním školním roce byli žáci přijati na střední školy po vykonání přijímacích zkoušek (poprvé formou testů
z českého jazyka a matematiky na vybraných školách) a na základě prospěchu na základní škole.
Přehled škol, na které byli žáci naší školy přijati:
Celkový počet vycházejících žáků
Na gymnázia, SŠ a učební obor s maturitou bylo přijato
Na SOU bylo přijato

42
29
13

Přehled škol:

počet žáků

SOŠ Bělisko Nové Město na M.

Gymnázium Nové Město na M.
Gymnázium Žďár n. Sáz.
Biskupské gymnázium Žďár nad Sáz.
SŠ obchodní Žďár nad Sáz.
SPŠ Žďár nad Sáz.

SŠ gastronomická Žďár nad Sáz.
SŠ zdravotnická Žďár nad Sáz.
Hotelová škola Světlá Velké Meziříčí
Obchodní akademie Jihlava
SŠ pedagogická Čáslav
SŠ pedagogická Boskovice

tesař
ošetřovatelka
opravář lesních strojů
lesní mechanizátor
instalatér
všeobecné
sportovní příprava
všeobecné
všeobecné
kadeřnice
strojírenství
elektrotechnika
tech. zařízení budov
mechanik elektrotechnik
ekonomika a podnikání
informační technologie
elektrikář
cukrář
kuchař- číšník
zdrav. lyceum
hotelnictví a turismus
obchodní akademie
pedagogické lyceum
pedagogické lyceum
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1
1
3
1
1
8
1
2
3
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1

Vybíjená – okresní kolo
Dne 9. dubna se konalo ve Žďáře nad Sázavou okresní kolo ve vybíjené MIX 4. - 5. ročníků, v němž hráli hlavně
členové ŠSK. Turnaje se zúčastnilo 14 družstev, naše škola skončila na krásném 5. místě.

Dubnová exkurze osmáků v čističce odpadních vod
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Další zprávy ze sportu
Orientační běh
Dne 22. dubna se naše škola zúčastnila okresního kola školních družstev v orientačním běhu, skončila druhá a
postoupila v kategorii II do krajského kola. V kategorii III jsme obsadili 8. místo.
Z jednotlivců si nejlépe vedla žákyně Klárka Pilná ze 4. B, která skončila na druhém místě, a Tomáš Dvořáček s
Katkou Nepustilovou, kteří skončili na třetím místě.
Dále školu reprezentovali Adam Červinka, Eliáš Hradil, Jan Beneš a Táňa Slámová. Všem děkujeme za reprezentaci
školy.
Krajské kolo kategorie II se uskutečnilo v Chotěboři 22. května.
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Kopaná
Dne 23. dubna odehráli starší žáci minikopanou – okrskové kolo, skončili druzí.
Dne 30. dubna se konalo okresní kolo v minikopané v Bystřici nad Pernštejnem starších žáků. Naši kluci skončili na
5. místě, do kraje postoupilo Velké Meziříčí.
Dne 4. května odjeli kluci 4. - 5. tříd do Bystřice nad Pernštejnem, na okrskové kolo McDonalds Cup v kopané, kde
skončili na 3. Místě. Do okresního kola nepostupují.
(Mgr. V. Holubová a Mgr. Z. Harvánek)

Postup do celostátního finále
Dne 6. května 2015 se konaly v Třebíči krajské přebory škol prvního stupně ve štafetových bězích 1. – 5. ročníku.
Naše škola týden předtím vyhrála okresní přebory, postoupila na kraj a věřila, že se v kraji umístí mezi třemi
nejlepšími. Naši žáci ale mile překvapili a krajské přebory vyhráli!!! Vybojovali si tak účast v celostátním finále,
které se uskuteční koncem května v Čáslavi. Všem mladým sportovcům gratulujeme za krásnou reprezentaci školy a
našeho města.
Účastníci štafet:
1. – 3. ročník: Jolana Poupalová, Beata Kocianová, Tereza Kunstmüllerová, Rozálie Konečná, Vilém Kalášek, Šimon
Chalupský, Vít Fousek, Petr Smetana
4. - 5. ročník: Tadeáš Dobrovolný, Johana Chodilová, Vojtěch Hájek, Veronika Střešňáková, Denisa Dvořáčková,
Jindřich Zdražil, Lukáš Hudec, Markéta Humlíčková
(Za Školní sportovní klub - Mgr. Ilona Špinarová a Mgr. Vlasta Holubová)
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Dopravní soutěž Besipu
Oblastní kolo
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Okresní kolo
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Kroužky na gymnáziu
Kroužek 3D tisku
Během druhého pololetí se několik žáků naší školy zúčastnilo na gymnáziu kroužku s názvem Svět je třírozměrný.
Sešli jsme se celkem čtyřikrát. Za tu dobu jsme se všichni naučili pracovat s grafickým programem, s jehož pomocí
se tisknou 3D modely. Z posledního setkání jsme si všichni odnesli malý model z plastu.
(Simona Kališová, 8.A)

Přírodovědný kroužek
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Okresní přebor škol v atletice družstev
Dne 14. května se konal Pohár rozhlasu mladšího žactva ve Žďáře nad Sázavou. Zastoupení škol
bylo velice početné, protože na stadionu bojovalo přes 220 žáků – 13 chlapeckých družstev a 14
dívčích družstev.
Žáci naší školy bojovali jako o život a nakonec se v silné konkurenci prosadili - chlapci skončili na
skvělém 3. místě a dívky na krásném 2. místě v okrese. Postup do krajského kola unikl dívkám
opravdu jen o pár bodíků.
Družstvo mladších žákyň reprezentovalo školu v této sestavě: Sára Zámečníková, Julie Svrčková,
Iveta Moravcová, Sabina Pestrová, Karolína Špinarová, Barbora Janíčková, Lenka Zahradníková a Barbora
Nečasová.
Chlapci závodili v tomto složení: Zdeněk Pelán, Josef Švanda, Matouš Horváth, Vojtěch Dobrovolný, Vít Chalupa,
Filip Daniel, Jiří Ptáček, Jan Beneš.
Všem žákům gratulujeme a děkujeme za perfektní reprezentaci školy i města.
(Mgr. Vlasta Holubová)

Postup na Mistrovství ČR v moderní gymnastice
Na začátku května bojovala děvčata z našeho oddílu moderní gymnastiky o
postup na Mistrovství ČR. Do oblastního závodu nastoupily dívky z celého
kraje Vysočina, aby poměřily své dovednosti v povinných sestavách. Svým
zdařilým výkonem si postup na MČR zajistila Julie Svrčková. Julii gratulujeme
a držíme palce do Chomutova, kam odjede 6. června.
Skvělé výkony v závodech předvedla i ostatní děvčata z naší školy. Mezi těmi
nejmenšími si skvěle vedla Lucinka Lorencová, která získala bronzovou medaili.
Karolínka Nuhálová obsadila 4. místo, Lucka Laifrová 7. místo, Markéta
Zavadilová 8. místo.
(Mgr. Lenka Zdražilová)
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Výlet do Německa a Rakouska ve dnech 15.5. - 17.5.2015
Letos se nekonal výlet Paříž - Londýn, ale paní učitelky
nám uspořádaly výlet do Německa a rakouského města
Salzburg.
Na dlouhou a velmi únavnou cestu jsme vyrazili okolo
šesté hodiny ráno od kulturního domu. Jeli jsme
směrem na České Budějovice. V Pelhřimově k nám
přistoupil náš sympatický a stále usměvavý průvodce
Petr Vlk.
Cestou jsme měli jen jednu krátkou přestávku, a tak
jsme všichni uvítali, když jsme konečně zastavili pod
Orlím hnízdem. Nahoru nás vyvezly červené autobusy a
nakonec také výtah. Výhledů jsme si ale moc neužili,
protože byla příšerná mlha a ještě k tomu všemu mžilo.
Byla jsem trochu zklamaná.
Ale náladu jsem si spravila v solných dolech v
Berchtesgadenu. Při příchodu jsme si oblékli zapůjčené kombinézy, nasedli na vláček a vyrazili na prohlídku.
Průvodce v solných dolech nám pouštěl různé hlasové nahrávky, díky kterým jsme se toho o dolech hodně dozvěděli.
Také jsme se mohli sklouznout po dřevěné skluzavce, po níž jezdili dělníci do práce.
Po této velmi zajímavé a zábavné prohlídce solných dolů nás pan řidič odvezl k našemu hotelu, nebo spíše k horské
chatě. Musím říci, že jsem od toho ubytování čekala trochu víc, ale na druhou stranu si říkám, že to také mohlo být
mnohem horší a ty dvě noci se tu daly vydržet.
Druhý den jsme si užili plavbu po Královském jezeře a výlet ke třináctému největšímu vodopádu na světě. Cesta k
vodopádu byla sice trochu namáhavá, ale odměnou nám byl pohled na vodopád a na ledovcem vytvarované údolí. Po
tomto „výšlapu“ si někteří z nás odpočinuli v lázních Watzman. Ti, kteří do lázní nechtěli jít, si prohlédli městečko
Berchtesgaden. Druhý den se mi také moc líbil.
V neděli jsme okolo deváté hodiny odjeli znovu pod Orlí hnízdo, tentokrát na prohlídku Hitlerových bunkrů. Zde
jsme si mohli prohlédnout expozici o samotném Hitlerovi, nacistickém Německu a také o Anně Frankové.
Po této velice zajímavé prohlídce jsme se přesunuli autobusem do rakouského Salzburgu. Tady jsme si prohlédli
zámek Mirabell a jeho nádherné květinové zahrady, pevnost Hohen-Salzburg a také samotné město.
Domů jsme se vrátili okolo jedenácté hodiny večer. Výlet se mi moc líbil, tedy až na pár drobných nedostatků,
které se nám podařilo překonat, možná i díky milému a velice tolerantnímu průvodci, který byl ochotný nám
odpovídat na naše otázky.
(Martina Janů, 9.A)
Poznáváme sousední země
Naše škola uspořádala zájezd do Německa a Rakouska. Uskutečnil
se 15. - 17. května. V šest hodin jsme odjížděli od kulturního domu.
První den jsme vystoupali speciálním autobusem a potom výtahem ve
skále na Orlí hnízdo, z něhož bohužel nebyl žádný výhled. Všude jen
hustá mlha. Také jsme prozkoumali solné doly v Berchtesgadenu,
kde jsme jeli vláčkem a sklouzli se několikrát po dřevěné skluzavce.
Druhý den jsme pluli lodí po jezeře Königssee. Z konečné zastávky
jsme pak šlapali k jezeru Obersee a k třináctému největšímu
vodopádu na světě. Odpoledne nás čekaly termální lázně, v nichž
jsme strávili příjemné dvě hodiny. Nechyběla ani zastávka v místním
Penny.
Třetí den jsme se sbalili a před celodenní návštěvou Salzburgu jeli
do Dokumentačního centra, kde jsme viděli výstavu o A. Hitlerovi,
Anně Frankové a nakoukli do bunkrů z druhé světové války.
Výlet jsme si užili, jen nás trochu mrzelo, že nebylo lepší počasí.
(N. Rychtářová, K. Jiroušková, 8.A)
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9.ročník - květnová beseda o naučné literatuře
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Poznáváme Vysočinu za každého počasí
V rámci projektu Gymnázia Vincence Makovského vyrazili ve čtvrtek 21. 5. žáci šestých tříd na exkurzi směr
Žákova hora a Tisůvka. Počasí jim sice nepřálo, neboť celé dopoledne je na túře provázel déšť, ale budiž jim ke cti,
že nereptali a celou asi desetikilometrovou trasu absolvovali ve zdraví. Odměnou jim byl dobrý oběd a kofola v
restauraci U Hrocha ve Škrdlovicích.

35

Atletika - okresní kolo ve čtyřboji škol
V pátek 22. května se ve Velkém Meziříčí konaly okresní závody škol v atletickém čtyřboji starších žáků.
Naše škola měla zastoupení v kategorii dívek i chlapců, většinou to byli žáci 8. ročníků. Každý závodník musel
zvládnout sprint na 60 m, skok do dálky nebo výšky, hod míčkem nebo vrh koulí, děvčata běh na 800 m, chlapci
běželi 1 km.
V okresním kole bojovalo o nejlepší umístění celkem 13 škol. Chlapci skončili na pěkném 8. místě ve složení: Zdeněk
Loub, Petr Komínek, Vláďa Žváček, Petr Smitek, Jiří Švanda. Dívky vybojovaly krásné 2. místo a postoupily do
krajského finále, které se konalo v Třebíči 28. května. Celkem soutěžilo kolem 60 děvčat. Druhou nejvšestrannější
atletkou v okrese se stala naše Barbora Felcmanová. Úspěšné družstvo tvořila tato děvčata: Barbora Felcmanová,
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Anna Šanderová, Lucie Peňázová, Marta Slonková a Vendula Šírová. Všem žákům děkujeme za krásnou reprezentaci
školy i města.
(Mgr. Vlasta Holubová)

5.6. - výlet do Vídně

37

Zprávy z pohledecké školy
Spolupráce školy není neznámým pojmem. Myslí se tím spolupráce s rodinou, s veřejností, se subjekty v obci.
Pokud jste se stali věrnými čtenáři našich příspěvků do školního časopisu, jistě jste si všimli, že některé akce
organizuje škola, jiné probíhají ve spolupráci s rodiči a s dalšími složkami, jež působí v naší obci. Tyto složky
zároveň připravují pěkné akce s nezapomenutelnými zážitky.
Společně jsme se zaměřili na budování patriotismu k obci a všímavosti ke svému okolí. Naším cílem je především to,
aby se žáci ve škole cítili bezpečně a bezpečná byla cesta do školy i ze školy.
Naše základní škola se nachází v horní části obce po levé straně silnice, přibližně 100 metrů od autobusové
zastávky. Celé roky vedeme děti k tomu, aby přecházely silnici u pohledecké kapličky. Čas od času se však najde
někdo, kdo tyto pokyny poruší.
Přístupová cesta k budově školy opravdu není bezpečná, a tak členové Sboru dobrovolných hasičů v Pohledci přišli s
myšlenkou naučit žáky, jak toto nebezpečí zvládat.
Velmi často je můžete zahlédnout, jak v uniformách hlídkují u naší školy a dbají na bezpečný přechod všech dětí, a
tím upozorňují i řidiče, jak se mají na tomto frekventovaném místě chovat. Patří jim poděkování za to, že svůj volný
čas věnují k ochraně našich žáků.
Přástky
Ve čtvrtek 19. 3. jsme využili pozvání paní Jany Rosecké ze Žďáru nad Sázavou na tradiční představení žďárských
folklórních souborů Studánka, Bystřinka, Rozmarýnek a Kamínek s názvem Přástky.
Toto slovo, vonící dávnou minulostí, už není pro naše děti neznámé. Vědí, že skoro v každé chalupě u nás na Horácku
stával tkalcovský stav a hospodář na něm tkal lněné plátno. Než se však len spřádal, muselo se vlákno nejprve
připravit. Když bylo vlákno připraveno, ženy z vesnice se sešly, společně předly a také si hodně povídaly. Žďárské
folklórní soubory nám přiblížily dobu přástek v písních, tancích a hrách.
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Březen – měsíc knihy
V měsíci březnu navštívili naši žáci obecní knihovnu. Zde na ně čekala knihovnice paní
Slámová, aby děti seznámila s dětskou literat urou. Představila jim spisovatele Hanse
Christiana Andersena. Při čtení jeho životopisu se žáci dozvěděli mnoho informací o jeho
životě a díle. S velkým nasazením plnili všechny připravené úkoly.

Plavecký výcvik
V měsíci dubnu došlo ke zpestření hodin tělesné výchovy u žáků 3., 4.
a 5. ročníku. Děti absolvovaly celkem 10 dvouhodinových lekcí týdně v
plaveckém bazénu v Poličce.
Věříme, že plavecký výcvik napomůže větší bezpečnosti při pobytu
dětí u vody.

Barma v proudu času
Společně s novoměstskými žáky se starší žáci naší školy mohli seznámit se Svazovou republikou Myanmar, u nás
nazývanou Barma.
Veliké poděkování patří paní učitelce Baxantové, která nám každoročně dává vědět, kdy agentura POHODÁŘI
navštíví Nové Město na Moravě. Na tento školní rok si agentura připravila přednášku o zemi s 50 miliony obyvatel,
která leží na pobřeží Bengálského zálivu.

Oslava 40. výročí otevření MŠ Pohledec
Mateřská škola v Pohledci oslavila 25. dubna své 40. výročí otevření. Součástí oslav byl den otevřených dveří.
Školka, krásně vyzdobená výtvarnými pracemi svých svěřenců, vítala všechny příchozí. Děti předvedly pěkné
vystoupení, kterého se zúčastnili i bývalí absolventi – žáci pohledecké školy pod vedením pana učitele Novotného.
Děti si připomněly svůj pobyt v mateřské škole, zavzpomínaly si, setkaly se s mladšími kamarády. Přivítaly je také
jejich bývalé paní učitelky.
Dopravní hřiště
V měsíci květnu jsme se opět vydali na dopravní hřiště do Nového Města na Moravě.
Zjišťovali jsme, zda se zlepšila výkonnost našich cyklistů podle dopravních značek a
signálů. Čtvrťáci se pokusili zvládnout připravené dopravní testy a získat tak pomyslný
řidičský průkaz.
Maňáskové divadlo
Po mnoho let, pokud nám to čas dovolí, přijímáme rádi pozvání paní učitelek z pohledecké školky na různá
představení.
Tentokrát jsme přijali pozvání na maňáskové divadlo v podání agentury Šikulka.

A co jsme zažili v červnu nebo co nás ještě čeká?
•
•
•
•

krásný Den dětí na novoměstském školním hřišti, spojený s fotbalovým turnajem a návštěvou kina
fotografování pod modrou oblohou
dvě hodiny muzikoterapie
školní výlet

A potom už to přijde, začnou prázdniny …
(Mgr. Marie Kučerová)
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Poslední sportovní zprávy
Krajské přebory škol v atletickém čtyřboji starších žákyň
Dne 28. května postoupily naše žákyně na krajské přebory v Třebíči. Vedly si skvěle a obsadily krásné 3. místo.
Celkem soutěžilo 7 nejlepších školních družstev z kraje Vysočina.
Naši školu a Nové Město na Moravě reprezentovaly tyto žákyně ŠSK:
Marta Slonková, Barbora Felcmanová, Vendula Šírová, Anna Šanderová, Lucie Peňázová.
Gratulujeme jim a děkujeme za vzornou reprezentaci!
Štafetové běhy – naše škola závodila v celostátním finále v Čáslavi
Okresní a krajská kola se uskutečnila v dubnu a první polovině května.
Do Čáslavi se sjelo 15 nejlepších týmů. Stejně jako v předchozích fázích soutěže se zápolilo ve třech závodech.
Žáci 1. - 3. tříd závodili na 8 x 100 m. Stejný závod absolvovali i žáci 4. - 5. ročníku. Třetím závodem byla věkově
smíšená štafeta na 8 x 200 m. O pořadí rozhodoval součet časů.
Naše škola se umístila na 9. místě. Myslíme si, že už samotný postup na republikové závody je pro školu úspěch.
Proto všem dětem moc gratulujeme!
Pohár pro vítěze si odvezla ZŠ Slovácká Břeclav. Druzí byli letos s celkovým odstupem 2,5 vteřiny zástupci ZŠ
Komenského v Jilemnici. Na třetím místě se umístila ZŠ Campanus Praha.
Žáci, kteří reprezentovali naše město:
Účastníci štafet 1. – 3. ročník: Jolana Poupalová, Kateřina Holková, Tereza Kunstmüllerová, Rozálie Konečná, Vít
Fousek, Vilém Kalášek, Šimon Chalupský a Karel Brusenbauch.
Účastníci štafet 4. - 5. ročník: Tadeáš Dobrovolný, Jindřich Zdražil, Jan Dufek, Vojtěch Hájek, Johana Chodilová,
Veronika Střešňáková, Denisa Dvořáčková
Náhradníci: Petr Polnický, Ondřej Sladký a Kristýna Hanychová
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PEACE RUN V ČR
Dne 29. května se zastavil v Novém Městě na Moravě nejdelší
štafetový běh na světě - Světový běh harmonie. Jde o nesoutěžní
běh, jehož cílem je posílit mezinárodní přátelství a vzájemné
porozumění. Běžci nesou jako symbol harmonie hořící pochodeň,
kterou si předávají s lidmi, s nimiž se cestou setkávají.
Naposledy jsme takhle vítali běžce v roce 2012. Za tři roky děti
povyrostly, některé opustily ZŠ i ŠSK a opět přišly děti nové.
Užívali jsme si to stejně radostně jako děti z celého světa.

Okresní kolo ve čtyřboji (mladší žactvo)
Naše škola si 4. června úspěšně vedla v atletickém čtyřboji ve
Žďáře nad Sázavou. Žákyně 6. - 7. ročníku zde vybojovaly 3.
místo. Vyhrála ZŠ z Bystřice nad Pernštejnem, druhá skončila
ZŠ Velké Meziříčí. Závodilo deset okresních škol. Naši mladší
žáci obsadili 4. místo. Bojovalo se ve sprintu, vytrvalostním
běhu, míčku a skoku do výšky nebo do dálky.
Město a školu reprezentovaly Sára Zámečníková, Karolína
Špinarová, Julie Svrčková, Markéta Humlíčková a Sabina
Pestrová. Za chlapce závodili Zdeněk Pelán, Josef Švanda,
Vojtěch Dobrovolný, Matouš Horváth, Filip Daniel.
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Krajský přebor v orientačním běhu škol
Přebor se konal v květnu v Chotěboři. Naše škola skončila v
kategorii I (nejmladší žáci) na 2. místě, v kategorii II + III na
posledním místě.
Z jednotlivců se nejlépe umístila Táňa Slámová, která svoji
kategorii D7 vyhrála. Na velmi hezkém 4. místě skončila v kategorii
D5 Klárka Pilná. Sedmá byla Ema Marečková a osmá Katka
Nepustilová.
Z chlapců se nejlépe umístil Eliáš Hradil, jenž doběhl pátý v
kategorii H5. Adam Červinka obsadil devátou příčku a Tomáš
Dvořáček skončil desátý.
Všem patří gratulace za reprezentaci školy a našeho města.
(Mgr. V. Holubová)

ZÁBAVA S BUBLINOU

Dokreslete obrázek
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Najdi rozdíly
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