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Milí čtenáři,
začal nám březen a s ním přichází i další číslo školního časopisu. Ačkoliv nám již klepe jaro na dveře, vrátíme se
ještě k době před Vánocemi a připomeneme si několika fotografiemi, jak krásná a u srdce hřející byla pohoda při
vánoční besídce pod taktovkou pana učitele Zdeňka Novotného. Nebudou chybět ani typicky zimní informace ze
sportu – z lyžařských závodů a z lyžařského kurzu 7. ročníku. Dokonce se dozvíte, že máme dvě nové mistryně.
Zkrátka i když nám začal březen, ohlédneme se ještě za tím, co nám přinesla zima.
Někteří z vás jsou možná smutní, že utekla rychle a že zimní radovánky skončí. Někteří naopak mají radost z
tajícího sněhu a těší se na jarní hřejivé paprsky slunce a vykukující sněženky.
Jarní prázdniny už jsou za námi, v malé anketě se můžete dočíst, jak je strávili žáci prvního i druhého stupně.
A nebojte se, jarní volno už je pryč, ale Velikonoce se přibližují.

Přejeme všem příjemné počtení.
redakční rada s paní učitelkou Konvalinkovou

Hledáme nejlepšího mladého chemika
Již druhým rokem se naše škola účastní velice zajímavé, pěkné a prestižní soutěže Mladý
chemik. Tuto soutěž pořádá Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích. Soutěž pro
jednotlivce probíhá ve třech kolech, první dvě kola sestávají z testování teoretických
znalostí. Třetí kolo prověřuje laboratorní dovednosti.
První kolo se uskutečnilo v učebně chemie na naší škole. Testováni byli žáci, které chemie
baví. Tři nejúspěšnější pokračovali v druhém kole 10. prosince 2014 již v Pardubicích. Z
celkového počtu 270 soutěžících se Terka Křehlíková umístila na krásném 20. místě, a to
jí umožnilo postoupit do třetího kola, kde se prověřují dovednosti v laboratoři. Martina
Janů se umístila též na pěkném 40. místě a Jirka Hron na 157. místě.
22. ledna se Terka Křehlíková zúčastnila 3. kola, kde již musela v bílém plášti prokázat
své schopnosti při práci v laboratoři.
Zároveň s touto soutěží probíhala soutěž pro třídy tvorba projektu. Letos na něm pracovalo osm dívek z
devátého ročníku. Představovaly významnou osobnost,
kterou je profesor Antonín Holý, jenž vynalezl
například lék proti AIDS. Prezentace těchto projektů
proběhla 10. února opět v prostorách
SPŠCH v
Pardubicích.
31. března nás čeká slavnostní vyhlášení výsledků a
zábavné odpoledne pro děti v ABC Klubu v Pardubicích.
Jsem ráda, že se žáci dobrovolně zapojili do takového
projektu a že je to baví. Získají tak i nové životní
zkušenosti. Vidí, že když se učí a zajímají o věci kolem
sebe, přináší jim to další možnosti.
Více informací a plno fotografií můžete zhlédnout na
internetových stránkách: www.mladychemik.cz
(Mgr. Zita Baxantová)
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Soutěž Mladý chemik očima soutěžících
Ve středu 10. 12. 2014 se konalo druhé kolo chemické soutěže pořádané v prostorách
SPŠCH v Pardubicích.
Za naši školu jsme se zúčastnili tři. Z 9. B Tereza Křehlíková a Jiří Hron, z 9. A
Martina Janů.
Společně s námi jako učitelský dozor jela paní učitelka Baxantová.
Asi kolem půl deváté jsme odjížděli ze Žďáru nad Sázavou dálkovým autobusem.
Cesta nám rychle ubíhala, přestože jsme museli dvakrát stavět na závorách. Přibližně
za hodinu jsme vystoupili na hlavním autobusovém nádraží, odkud jsme se pomocí
MHD přepravili k SPŠCH.
Když jsme vstoupili do školy, ujali se nás zdejší studenti. Řekli nám, abychom se
zapsali, a postupně nás začali odvádět do jednotlivých učeben, ve kterých jsme měli
být testovaní.
Jenže ono bylo teprve 10:15 a testování mělo začít až v 11:00.
Tak nás tam nechali pěkně ,,vydusit‘‘ a v 11:05 už ,,konečně‘‘ přišli. Sdělili nám nějaké informace a pak už jsme
začali psát. Na celý test jsme měli asi 70 minut. Po testování nás odvedli do jídelny, kde jsme za odznáček, který
se asi měl odevzdat, ale po nás ho nikdo nechtěl, dostali oběd.
Pak jsme se přesunuli do jedné z mnoha tříd. Byla tam nachystaná prezentace o daktyloskopii (pro neznalé - nauka o
čárách, co jsou na prstech). Pán nám velmi zajímavě vysvětlil, jak se rozeznají různé znaky na prstech, kolik jich
musí být na obvinění pachatele atd. Taky jsme si mohli zkusit, jak se otisky prstů berou. Měli jsme na to speciální
zločineckou kartu a na ni jsme si prsty obtiskli. Druhá přednáška byla o chemii v kosmetice. Pro kluky asi nic moc,
ale nám děvčatům se líbila. Řekli nám o kosmetických přípravcích, o jejich testování a některé i ukázali. Poté
následovala cesta zpátky do Nového Města.
(Tereza Křehlíková, Martina Janů)

Vánoční besídka 18.12. 2014
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Vánoční turnaj – třídy jednoho ročníku v zábavném boji kdo s koho
5. ročník – 5.B zvítězila
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6. ročník – 6.B vyhrála

7. ročník – vítězem se stala 7.A
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8. ročník – 8.A porazila 8.B

9. ročník – 9.B vítězem
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Zprávy z pohledecké školy
HELE LIDI
Zajímavé dopoledne jsme prožili se zástupci Sdružení nevidomých a zrakově postižených „Slepíši“ se vzdělávacím
programem HELE LIDI.
Žáci si hravou formou prakticky vyzkoušeli své smysly a také, jak si člověk poradí, je-li o některé ochuzen. Třeba
jak sluch a hmat nahrazují nevidomému člověku zrak, jakou komunikaci vedou neslyšící nebo jaké je to nechodit.
Zkusili si chůzi s bílou holí, jízdu na invalidním vozíku a další. Dozvěděli se mnoho dalších informací a zajímavostí o
jednotlivých handicapech.
Součástí programu byla také tvořivá část. Pod vedením lektorů si žáci ze šamotové hlíny vytvořili plastiku lidské
hlavy, která jim zůstala na památku.

Kouzelnické vystoupení
Paní učitelky a děti z MŠ Pohledec nás pozvaly na vystoupení plné kouzel a zábavy. Za příjemného hudebního
doprovodu děti sledovaly jedno kouzlo za druhým a některé dokonce pomáhaly kouzelnickému mistrovi.

Vánoční besídka
V pátek 18. prosince proběhla vánoční besídka. Stala se posledním rozloučením v roce. Vánoční čas patří především
rodině, a proto jsme chtěli i my pozvat naše rodiny a všechny přátele do naší školy, abychom prožili několik
společných chvil a rozdali připravené dárky.
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Zimní radovánky
Konečně napadla dlouho očekávaná sněhová nadílka. Rychle jsme se oblékli, vzali jsme si přichystané „dopravní
prostředky“ a už jsme si užívali darů bílé prachové peřiny.
A protože většina dětí zůstává po vyučování ve školní družině, tak tu peřinu natřásly, trochu ji upravily, udělaly z ní
tři koule a na naší školní zahradě postavily sněhuláka.
(Mgr. Marie Kučerová)

Projektový den v 1. A – Výživa aneb Jíme zdravě?
Co vás napadne, když uslyšíte slovo výživa? Jistě
každého něco jiného. Úkolem tohoto dne bylo,
abychom se naučili rozpoznávat zdravé a nezdravé
potraviny. Den jsme začali básničkou Ovoce a
zelenina. Tuto básničku jsme se během chvilky
naučili, zahráli si na ilustrátory a k textu básně
jsme dokreslovali obrázek. Pak pro nás paní učitelka
připravila několik zajímavých činností a úkolů z
českého jazyka a matematiky, písničku Bananafon,
kterou jsme si i zatancovali. Nejvíce jsme se však
těšili na ochutnávku různých druhů potravin, které
jsme poznávali se zavázanýma očima. Asi nejtěžší
bylo poznat oříšek, brusinky či ředkvičku. Další
činností byla skupinová práce, v které jsme měli za
úkol zhotovit 2 kamarády a vymyslet jim jména. Měli
jsme spoustu nápadů, ale nakonec zvítězil Zdravík a
Čipsík. Zdravík jí zdravé potraviny plné vitamínů a Čipsík jí nezdravě. Výsledky svého celodenního snažení jsme na
závěr všichni prezentovali zhotovenými kamarády a plakátem zdravých a nezdravých potravin. Projektový den jsme
si užili a stal se dalším kamínkem v mozaice vědomostí a dovedností, které získáváme ve škole.
(Mgr. Martina Svrčková)

Biatlonový pohár
Ve dnech 10. – 11. ledna 2015 se za velice nepříznivých povětrnostních podmínek konalo v Novém Městě na Moravě
1. kolo Českého poháru mladšího a staršího žactva v biatlonu.
Nejúspěšnější závodnicí z Nového Města na Moravě se stala Karolína Špinarová, která získala tři medaile, z toho
jednu zlatou v biatloncrossu, 1 stříbrnou v rychlostním závodě a další stříbrnou vybojovala v závodě s hromadným
startem.
Moc Karolíně blahopřejeme a přejeme další úspěchy!
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Za mladší žáky dále startoval Michal Zaoral a Filip Konečný. Krásným umístěním bylo 8. místo Michala Zaorala v
rychlostním závodě, Filip Konečný skončil na 47. místě. Mladších žáků bylo na startu přes padesát.
Za mladší žákyně soutěžila i Barbora Janíčková, která se umístila na 15. a 19. místě z celkového počtu čtyřiceti
startujících dívek.

Velice úspěšně si počínal i starší žák Vladimír Žváček, jenž obsadil v rychlostním závodě 10. místo, v biatloncrossu
a v závodě s hromadným startem skončil na pěkném 12. místě. Starších kluků startovalo přes čtyřicet.
Všichni jsou členové SK NMnM a trénují s Míšou Buchtovou.
Všem jmenovaným gratulujeme a děkujeme za hezkou reprezentaci města.
(Mgr. Vlasta Houbová)

Rozhovor s paní učitelkou Mgr. Janou Dvořákovou
1. Učíte ráda? Jak dlouho vykonáváte toto povolání?
Učím ráda a učím dlouho, začala jsem v roce 1987. Bystřejší z vás
si lehce spočítají, kolik let učím, někteří si napište odčítání pod
sebe a ostatní se zeptejte těch, kteří už znají výsledek.
Učitelství je pěkné a tvůrčí povolání, pokaždé v jiné třídě a s
jinými žáky. Přestože učím už tolik let, žáci mě nepřestávají
překvapovat stále něčím novým.
2. Jak se za tu dobu podle Vás škola změnila?
Nevím přesně, jestli máte na mysli školu obecně nebo konkrétně
naši školu. Školy dostaly větší volnost v metodách vyučování, mají
možnost většího výběru volitelných předmětů a používání moderní
techniky, jako jsou počítače, tablety, interaktivní tabule, výukové
programy.
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Nic z toho, když jsem začínala učit, nebylo. Největším pomocníkem byl meotar. A konkrétně naše škola prošla celou
řadou změn zvenku i uvnitř. Máme nová okna, zateplení a fasádu, žáci mají šatní skříňky, třídy jsou vybaveny
moderní technikou, bílými tabulemi a pěkným nábytkem. V některých třídách probíhá výuka pomocí žákovských
počítačů a snad každý učitel má svůj notebook. To nám může kdejaká škola závidět.
3. Čím jste chtěla být jako dítě?
Učitelkou, snad už od první třídy, když jsem viděla svoji první paní učitelku stát před tabulí. To mi vydrželo až do
čtvrtého ročníku na gymnáziu, kdy jsem se rozhodovala, kam si podám přihlášku na vysokou školu.
4. Učila jste i na jiných školách?
Ano, učila jsem dva roky po vysoké škole na Základní škole v Bystřici nad Pernštejnem, potom jsem byla tři roky na
mateřské dovolené a od té doby učím tady.
5. Co považujete za svůj největší pedagogický úspěch?
Za úspěch považuji, když se všichni ve zdraví dočkáme konce školního roku, a za největší pedagogický úspěch, když
se mi přitom podaří u některých z vás vzbudit zájem o matematiku.
6. Jaké jsou Vaše zájmy?
V létě ráda pracuji na zahrádce, nejraději jsem ve skleníku, je tam teplo, všechno pěkně roste a
můžu se v něm zavřít, i když venku prší. V zimě si občas upletu svetr. Ten potom nosím nebo ho
hned zase vypářu. Jinak ráda vařím, zkouším nové recepty, ale nerada umývám nádobí.
7. Jak byste ohodnotila svoji třídu 8.A?
V 8.A jsem třídní učitelkou už třetí rok a učí se mi tam moc dobře. Většina žáků se hodně snaží, zodpovědně si plní
svoje úkoly a povinnosti, dosahují moc pěkných výsledků nejen v učení, ale i v různých sportovních a vědomostních
soutěžích. Samozřejmě jsou tam i výjimky, zvlášť někteří chlapci teď procházejí složitým životním obdobím, ale
oni z toho taky vyrostou. Myslím si, že spolu všichni máme pěkný vztah, a byla bych ráda, kdyby nám vydržel až do
konce devátého ročníku, potom na sebe budeme rádi vzpomínat. Já určitě ano.
Děkujeme za rozhovor.
Dominika a Jitka Janů

Zápis nanečisto – 7.ledna
Budoucí prvňáčci si přišli vyzkoušet, jak jim to za pár týdnů půjde při opravdovém zápisu.
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Zápis do prvních tříd
22. ledna naše škola přivítala děti, které přišly k zápisu do budoucích prvních tříd. V příjemném prostředí naší
školy na předškoláky čekaly paní učitelky 1. stupně, aby je provedly připravenými úkoly.
Děti byly velmi šikovné, statečně plnily jednotlivé úkoly spojené s poznáváním geometrických tvarů, barev nebo
prvních hlásek slov. Také nám předvedly, jak krásně umí zpívat a recitovat. Setkání s předškoláky, pořádaná naší
školou před zápisem, zřejmě přispěla k tomu, že děti neměly s plněním úkolů či zodpovídáním dotazů žádné potíže.
Zápis všem zúčastněným jistě zpříjemnil i pan školník, který pro každého připravil již tradiční párek v rohlíku.
Děkujeme všem rodičům, kteří se rozhodli zapsat své dítě do naší školy. Jsme rády, že si děti zápis jako jeden z
významných okamžiků v životě užily a těší se společně s námi na nový školní rok, ve kterém poprvé usednou do
školních lavic.
(kolektiv učitelek 1. stupně)
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Anketa – Jak jste strávili únorové jarní prázdniny?
1.A – Lucie Lorencová: Byla jsem nemocná, ale cvičila jsem i gymnastiku.
Marek Lukeš: Byl jsem doma a hrál jsem na počítači.
1.B – Ivana Máčková: Byla jsem u babičky.
Mirek Krondráf: Hrál jsem na počítači.
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1.C – Alžběta Janebová: Bohužel jsem byla nemocná.
Šimon Koutník: Chodil jsem do bazénu.
2.A – Lucie Felcmanová: Prázdniny jsem strávila u babičky, byla jsem nemocná.
Jiří Sedlák: Byl jsem u kamaráda.
2.B – Monika Bláhová: Byla jsem v bazénu a u babičky.
Dan Rundštuk: Stavěl jsem sněhuláka.
3.A – Martina Komínková: Hlídala jsem bratra Jirku.
Adam Padrtka: Byl jsem venku a hrál si.
3.B – Petr Smetana: Byl jsem doma.
Kateřina Holková: Pracovali jsme na zahradě.
4.A – Jana Koutníková: Byli jsme na dovolené v Pasohlávkách.
Eliáš Hradil: Byli jsme na horách v rakouských Alpách.
4.B - Veronika Střešňáková: Jezdila jsem na snowboardu.
Michal Starý: Byl jsem na lyžích.
5.A – Markéta Humlíčková: Byla jsem u babičky.
Lukáš Hudec: Seděl jsem u počítače.
5.B – Adéla Rychtářová: Lyžovali jsme u babičky.
Karel Žváček: Hrál jsem si doma anebo vozil sestřičku.
6.A – Julie Horváthová: Bohužel jsem měla angínu.
Jakub Petr: Byl jsem hodně venku.
6.B – Barbora Nečasová: Trávila jsem čas na snowboardu.
Tomáš Černý: Byl jsem na počítači.
7.A – Julie Svrčková: Byla jsem na snowboardu.
Filip Daniel: Byl jsem u babičky ve Žďáře.
7.B – Hana Stará: Trávila jsem čas se zlomenou rukou.
Matouš Horváth: Stavěl jsem sněhuláky, jezdil na kole.
8.A – Dominika Janů: Léčila jsem si zlomenou ruku.
Ludvík Sláma: Hrál jsem fotbal.
8.B – Markéta Brodinová: Byla jsem na biatlonu.
Zdeněk Loub: Trávil jsem čas u počítače.
9.A – Vendula Šírová: Byla jsem venku s kamarády.
Jakub Gerlich: Byl jsem nemocný.
9.B – Helena Německá: Chodila jsem na rehabilitace.
David Suchý: Bavil jsem se s kamarády.

Anketu zpracovaly B. Felcmanová, A. Šanderová, A. Rychtářová.
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Zprávy ze školní družiny
Karneval v družině
I v tomto školním roce jsme společně s dětmi oslavili příchod masopustu bujarým karnevalovým veselím. Již několik
dní předem si děti ve školní družině připravovaly karnevalové masky. Stříhalo se, lepilo, barvilo…. A konečně nadešel
den „D“ a všechny děti představily své masky v plné kráse. Za zvuků písně v rytmu samby se nám představili piráti,
šašci, princezny, kočičky, sportovci, a dokonce i jeden invalida. Potom přišly na řadu soutěže. Nakonec si všichni
zatančili.
(Kateřina Horváthová)

Masopustní hodování
V úterý 17. února jsme s dětmi ve školní
družině zakončili masopustní týden
velkou hostinou. Společně s dětmi jsme
z
připravených
surovin
zhotovili
pomazánky na jednohubky. Děti si
vyzkoušely nejen zdobení, ale i krájení
cibule, rohlíků, zeleniny a servírování.
Snědlo se úplně všechno a je škoda, že
takovou oslavu nemůžeme mít v družině
každý den.
(Kateřina Horváthová)
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Rozhovor s paní učitelkou Mgr. Marií Bartošovou
1. Jak se Vám líbí na této škole?
Docela se mi tu líbí. Osobně oceňuji pohled z okna do zeleně  při všem tom stresu,
který s sebou nese práce učitele. Jsem moc ráda za příjemné kolegyně a kolegy
učitele. A taky mě mile (někdy i nemile) překvapuje, jak rychle čas v práci utíká.
2. Jak dlouho tady učíte? Začínala jste zde?
Začínala jsem zde hned po vysoké škole, i když jsem to neměla původně v plánu.
Chtěla jsem na „svou“ dolní školu, kam jsem chodila na 2. stupeň, ale neměli pro mě
místo.
3. Učí se Vám lépe na 1. či 2. stupni?
Víc mi vyhovuje 1. stupeň, ale obecně se to říct nedá. Nejvíc záleží na žácích, jak si spolu sedneme. Určitou výhodou
menších dětí je, že se dají snadněji „rozhýbat“ a probudit k aktivitě v hodině.
4. Jaká jste byla žákyně Vy?
Na 1. stupni jsem bývala hodně pečlivá, z toho už jsem myslím vyrostla. Co se mi ani za roky studia nepodařilo úplně
odstranit, je pocit, že toho pořád znám málo. Ale naučila jsem se tento pocit brát s rezervou, protože v konečném
účtování jsem si víckrát ověřila, že to stačí.
5. Jste sportovkyně? Máte oblíbený sport?
Ne, za sportovce bych se určitě neoznačila. Co mě opravdu baví je turistika, a to hlavně kvůli
přírodě a případným výhledům do kraje. Ráda se kochám a to jde nejlépe na horách. Občas si
vyjedu na kole, zahraji ping pong a ještě méně než občas protáhnu tělo cvičením pilates.
6. Čím vyplňujete svůj volný čas?
Myslím, že jsem čtenářský maniak. Kromě čtení a občasného sportu trochu zahradničím,
hraji na kytaru, trávím čas s neteří, vařím a peču, cestuji a setkávám se se zajímavými lidmi.
7. Jak jste strávila letošní jarní prázdniny?
Jinak než jsem si představovala a plánovala. Od začátku zimy jsem se těšila na parádní týden lyžovačky (nějak
jsem vnitřně byla přesvědčená, že letos to opravdu vyjde), ale den před pololetním vysvědčením jsem chytla
nějakou virózu. Takže jsem skončila zase u knížky.
Děkuji Vám za rozhovor.
Tereza Křehlíková

Žáci ŠSK i ostatní zájemci se učí na snowboardu - únor 2015
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Ve Školním sportovním klubu máme mistryni České republiky v biatlonu mladších žákyň
O víkendu 21. – 22. února 2015 se v Jablonci nad Nisou konalo
MČR mladšího a staršího žactva. Celkem na mistrovství závodilo
156 žáků ve čtyřech kategoriích.
Naši školu, město a Sportovní klub NMnM reprezentovali tito
žáci: Kája Špinarová a Michal Zaoral za mladší žáky a Vláďa
Žváček, který bojoval o nejlepší umístění mezi staršími žáky.
V sobotním rychlostním závodě obsadil Michal Zaoral 26. místo,
Kája Špinarová po technické závadě vzduchovky musela objet 10
trestných kol a skončila na 23. místě, Vláďa Žváček dojel na 14.
místě.
Odpoledne se běžely štafety dvojic. Nejlépe skončila dvojice
dívek s Kájou Špinarovou, obsadily těsně 4. místo. Michalova štafeta byla dvanáctá a Vláďova dvojice skončila na
krásném 6. místě.
V neděli pokračovalo MČR hromadným startem. Ve starších žácích dojel Vláďa Žváček na 17. místě, Michal Zaoral
skončil v mladších žácích na 19. místě a Kája Špinarová se stala díky bezchybné střelbě a velmi rychlému běhu
poprvé ve své kariéře mistryní ČR!
Děkujeme všem za velice krásnou reprezentaci našeho města!
(Mgr. V. Holubová)
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23.2.– 27.2. - Lyžařský kurz 7. ročníku
I letos absolvovali sedmáci tradiční kurz lyžování. Ptali jsme se jich, jak se jim líbil a jak si při něm vedli.
Lemperová Adéla, 7.B: Na kurzu jsme si mohli vybrat, jestli chceme jít na běžky, snowboard nebo na sjezdovky.
Většina z nás šla na běžky ke Ski hotelu. Tam nás rozdělili do tří skupin – začátečníci, pokročilí a dobří běžkaři.
Začátečníky měl pan Koubek, pokročilé vedl pan učitel Kříž a dobří běžkaři lyžovali s panem učitelem Harvánkem.
Ten ale druhý den onemocněl, takže od úterý jsme lyžovali ve dvou skupinách. Ze začátku jsme všichni padali, ale
potom nám to už šlo. Bylo to super. Myslím, že každý z nás se něčemu přiučil.
Slavíčková Lucie, 7.B: U Ski jsme se učili různé styly lyžování. Také jak zabrzdit z kopečka. Výcvik nebyl špatný,
ale protože jsem začátečník, byl pro mě náročnější. Připadala jsem si ze začátku jako královna pádů.
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Stará Hana, 7.B: Kurz jsem strávila na snowboardu, bylo to fajn. Paní učitelka Holubová nás učila, jak se na
zrádném prkně udržet a jak sjet kopec. Ze začátku mi to vůbec nešlo, ale potom jsem jako zázrakem jela. Avšak
moje jízda byla pomalá, takže i lenochod by mě na sjezdovce předjel.
Jak plynuly dny, pomalu jsem přidávala na rychlosti. Bylo to kouzelné. Poslední den jsem vyjela na kopec, nazula si
snowboard a těšila se, jak proletím sjezdovku dolů jako ohnivá čára. Jela jsem a najednou se přede mnou objevila
maličká koule. Já zpanikařila a přední hrana začala nabírat sníh. Potom už jsem jenom letěla vzduchem a dopadla na
záda. Klouzavý sníh mě svezl do půlky kopce. Když jsem dojela, pomalu jsem se zvedla a otřeseně koukala ze
sjezdovky dolů. Potom jsem vstala a sjela dolů, příšerně mě bolela ruka.
Sedla jsem si a jen koukala, jak jezdí na sjezdovce ostatní. O hodinu později jsem zjistila, že mám zlomenou ruku.
Moravcová Iveta, 7.B: Byly jsme s holkama ve skupině pana Koubka, který nám občas dával zabrat. Proto jsme si
někdy tajně trasu zkrátily. Lež má ale krátké nohy, a tak nás pan Koubek nachytal a my musely jezdit víckrát. I tak
jsem si ale kurz užila.

Rak Jaroslav, 7.A: Na tento lyžařský kurz nikdy nezapomenu. Užil jsem si tam se spolužáky spoustu srandy.
Každé ráno jsme se rozcvičili a šli na svah. Hned nahoře byly bedny s malými skokánky. O trochu dál vpravo malý
skokánek. Pokoušeli jsme se na něm dělat různé triky. Někdy se stalo, že jsme spadli, ale nikdy to naštěstí nebolelo.
Nevýhodou bylo, že Brňáci a někteří Pražáci měli prázdniny, a tak od deseti do dvanácti byly u turniketu největší
fronty, ve kterých se čekalo třeba i deset minut.
Trojan Roman, 7.A: Na lyžařský kurz jsem se už moc těšil. Každý den jsme se sešli ve škole, odkud jsme vyrazili
ke Ski. Cesta byla pokaždé dlouhá, ale všichni jsme se těšili, že si pěkně zalyžujeme a užijeme legraci. Každý den
byl namáhavý, ale horký čaj o velké přestávce nás vždy povzbudil k dalším sportovním výkonům. Poslední den jsme
všichni obdrželi diplomy za účast, abychom měli památku na krásný týden.

Daniel Filip, 7.A: Na tomto kurzu jsem se chtěl naučit na snowboardu. Celkem se mi to povedlo, ale potřebuji se
zlepšovat. První den to bylo velmi namáhavé, ale aspoň byla sranda. Druhý den jsme byli na svahu a hned první jízdu
jsme se skutáleli dolů po břiše nebo po zádech. Třetí, čtvrtý a pátý den jsme se snažili o zdokonalení. Kurz byl
super.
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Kopřiva Jan, 7.A: Když jsem jel poprvé z kopce, myslel jsem, že spadnu, ale nespadl jsem, což byl zázrak. Při
jízdě z delšího kopečka už jsem však tolik štěstí neměl a v půlce letěl do příkopu. Celý týden se mi líbil a doufám,
že jsem se naučil aspoň trochu bruslit.
Dvořák Lukáš, 7.A: Naučil jsem se jezdit na snowboardu a teď mohu jezdit se sestrou. Dobře jsem si zajezdil a
moc jsem si to užil. Jezdila s námi paní učitelka Holubová a instruktor Kája.
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Mistrovství republiky žactva
Mistrovství republiky žactva v běžeckém lyžování se zúčastnila Marta Slonková a Vladimír Žváček. Tratě ve
Vrchlabí se nacházely na louce a kolem bylo bahno nebo tráva, takže sníh byl velice mokrý a pomalý. Lyže jely
pomaleji a sil bylo méně. Marta byla dvakrát na 7. místě a Vláďa na 13. a 15. místě.
Našim žákům za reprezentaci města moc děkujeme, každé umístění do 15. místa na MČR je úspěchem!
(Mgr. V. Holubová)

Recitační soutěže
Žáci 5. ročníku strávili v únoru jednu hodinu českého jazyka
společně v duchu recitačního klání. Z obou tříd byli vybráni
zástupci, kteří pro své spolužáky recitovali básničky. Celou
soutěží provázel nadaný a pohotový moderátor Jan Prosecký.
Paní učitelka Pešková a Konvalinková poté vybraly z každé
třídy dva nejlepší, ti postoupili společně do školního kola, v
němž se vybírali recitátoři pro soutěž pořádanou DDM
Klubíčko. Zde jsou jména postupujících: Hana Svobodová a
Petr Dufek z 5.A, Hana Konvalinková a Veronika Peňázová
z 5.B.

Petr Polnický a Katka Šmardová

Tomáš Procházka
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Jitka Doležalová

Lucka Hiesböcková

čtyři vybraní recitátoři

Hanka Žváčková

Jan Prosecký

Školní kolo recitační soutěže pro žáky 1. stupně

všichni soutěžící

postupující čtveřice
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Obvodní kolo recitační soutěže
26. února dopoledne jsem spolu s paní vychovatelkou Kateřinou Fialovou a ostatními dětmi vyrazil do kulturního
domu na recitační soutěž. Když jsme tam přišli, usadili jsme se, dostatečně jsme se občerstvili před řečnickým
výkonem a pak už jsme poslouchali básně ostatních recitátorů.
Celá soutěž byla rozdělena na čtyři kategorie. V první a druhé kategorii soutěžili žáci prvního stupně. Třetí a
čtvrtá kategorie byla pro šestý až devátý ročník. Během dopoledne jsme si mimo recitování také vyzkoušeli, jak se
např. vyrábí kytička z papírových ubrousků.
Za naši školu postupuje do okresního kola ve Žďáře nad Sázavou Julie Horváthová ze 6.A třídy. Myslím, že jsme
strávili krásné dopoledne.
(Jakub Gerlich, 9.A)

Julie Horváthová

Jakub Gerlich

Denisa Klimešová a Hana Svobodová

Petr Dufek

Kristýna Hanychová

Hana Svobodová, Karolína Kunstmüllerová, Hana Konvalinková
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Stanislav Chromý

Iveta Kališová

Všem žákům, kteří se zúčastnili této soutěže, děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Julii gratulujeme a budeme
jí držet palce v dalším kole.
(Mgr. V. Konvalinková)

Na škole máme medaili z Mistrovství ČR zásluhou Venduly Šírové
V Jablonci nad Nisou se 28. 2. – 1. 3. 2015 konalo MČR staršího žactva v
atletice.
Český atletický svaz vybírá na mistrovství jen nejlepší závodníky, protože
kapacita kryté haly je omezená, a proto v jedné disciplíně smí startovat max.
kolem 25 závodníků.
Nominaci na MČR si vybojovala Sára Zámečníková, která běžela 60 m překážek.
Do finále nepostoupila, ale účast na mistrovství je pro ni veliká zkušenost,
kterou uplatní v létě, kdy bude muset výborně zvládnout 5 disciplín v
atletickém víceboji, na nějž se Sára specializuje!
Na svoje první MČR byla vybraná i Vendula Šírová, která se věnuje velice
atraktivní disciplíně – skoku o tyči. Na tréninky dojíždí do Pardubic.
Vendula jela na MČR tabulkově na 8. místě, ale všechny soupeřky překvapila,
protože si vytvořila krásný osobní rekord – skočila 295 cm, čímž si vybojovala
stříbrnou medaili z Mistrovství ČR a vyhoupla se mezi nejlepší skokanky České
republiky. K první velké medaili moc gratulujeme!
(Mgr. Vlasta Holubová )
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Velikonoční kraslice
Blíží se Velikonoce a k nim neodmyslitelně patří velikonoční kraslice. Vajíčko je od pradávna symbolem zrození
nového života. O Velikonocích slouží jako odměna pro koledníky. Dříve existovalo několik způsobů výroby kraslic malování voskem, vyškrabávání, obarvování květinami či lepení slámy. Všechny tyto způsoby nejsou sice moc těžké,
ale nejsou ani jednoduché. Takové kraslice nemohly mít v tehdejší době jakoukoliv barvu.
Červenou, tu dávaly dívky svým chlapcům. Modrou zase malým koledníkům. A černou, tu dávaly hospodyně manželovi.
V dnešní době jsou nejrozšířenější vajíčka se samolepkami a čokoládová. Avšak i dnes najdeme kraslice, které se
dělají tradičními způsoby. Jeden takový vám chci představit.
Kraslice malované voskem
Potřebujete k tomu jen stojánek s plechovým víčkem nad hořící svíčkou, kousek vosku, školní voskovky a tužku s
gumou, do které zapíchnete obyčejný špendlík. A pak děláte čárku za čárkou, až vzniknou krásné voskové kraslice.
(Jakub Gerlich, 9.A)

stojánek na vosk

pštrosí vejce

Fotogalerie
Běžky u SKI - trénink v lednu 2015
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Ping pong 2015

Bublina zjistila, co vás teprve čeká
23.3.
26.3.
27.3.
2. - 3.4.
duben
11.5.
15. - 17.5.
5.6.
červen

program o Wintonovi (5. - 9. ročník)
vyhodnocení soutěže O nejhezčí jarní výzdobu třídy
turnaj žáků proti učitelům ve stolním tenise
velikonoční prázdniny
Barma - Pohodáři (5. - 9. ročník) - cestopisný program
okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář
třídenní zájezd (Orlí hnízdo, Königssee Salzburg)
divadlo Drak (4. - 6. ročník)
krajské kolo Fiktivních firem v Jihlavě (žáci 8.B)
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EKOOKÉNKO
Analýza školy
V lednu jsme provedli analýzu současného ekologického stavu naší školy ve všech čtyřech oblastech: voda, odpady,
prostředí, energie. Na analýze pracovali žáci školy společně s učiteli a s dalšími zaměstnanci školy. Zapojeny byly
všechny třídy od 2. – 9. ročníku. Při zpracování srovnávací analýzy ekologického stavu naší školy jsme vycházeli z
výsledků ekologického stavu ZŠ při minulé analýze z roku 2012.
Po vyhodnocení, které provedl pracovní tým složený ze zástupců Ekotýmu, jsme stanovili silné a slabé stránky naší
školy v jednotlivých oblastech a srovnali jsme si výsledky s analýzou minulou. S výsledky analýzy jsme seznámili
vedení školy a zveřejnili jsme je na nástěnce Ekoškoly.
(Mgr. Lenka Zdražilová)

Ekokodex
Aktualizovali jsme náš EKOKODEX. Podívejte se na jeho novou podobu.
















třídíme odpad
neodhazujeme odpadky
šetříme energií
neničíme majetek
šetříme vodou
správně větráme
používáme šmíráky
sbíráme pomerančovou a citronovou kůru
jsme zapojeni do programu Recyklohraní
třídíme hliník
sbíráme víčka od PET lahví
chováme se slušně
pomáháme přírodě
staráme se o květiny
staráme se o zvířata

výtvarné zpracování Ekokodexu
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ZÁBAVA S BUBLINOU
Dokresli

Vtipy

„Tati, už mě to sáňkování nebaví.”
„Ale synu, jsi na čerstvém vzduchu, nenaříkej a táhni mě zase nahoru!”
Američan a Rus si telefonují:
A: „Hele, Ivane, teď říkali, že tam u vás jsou děsný mrazy, -60°C.“
R: „To je blbost, nanejvýš tak -20°C, Jacku.“
A: „No fakt, teď to hlásili na CNN, -60°C.“
R: „Ale no tak někde třeba -20°C, ale to už je fakt výjimečný.“
A: „No, ale ty záběry byly drsný... omrzlý silnice, stromy, baráky...“
R: „Jo, ty myslíš VENKU?!“
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Bill Gates přijel na Floridu a hned začal vybalovat lyže. Recepční mu říká: „Ale pane, tady jsme na Floridě, tady
žádný sníh není."
„Vím, je to zařízené, sníh mi přivezou až zítra."
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