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Karolína Špinarová – úspěšná biatlonová reprezentantka naší školy i našeho kraje

Milí čtenáři,
předkládáme vám letošní třetí číslo časopisu. I když se nám přiblížilo jaro a čekají nás Velikonoce, chtěli bychom
se ještě poohlédnout za některými akcemi ze sklonku loňského roku a připomenout vám i události z ledna a února.
Letošní zima byla velice úspěšná pro Karolínu Špinarovou, se kterou si můžete v našem čísle přečíst rozhovor. Ve
fotogalerii si prohlédněte fotografie z tradičních akcí, jako jsou lyžařský výcvik sedmáků, beseda v novoměstské
knihovně, exkurze žáků na městském úřadě či školení první pomoci.
Na přicházející jaro odkazuje každoroční
soutěž o nejlepší jarní výzdobu třídy. Kdo
ji vyhrál letos? Zalistujte časopisem a
dozvíte se to!
Přejeme vám příjemné počtení. Kdo nemá
trpělivost se čtením, může si aspoň
vybarvit mandaly na konci časopisu a
inspirovat se na fotkách netradičními
výtvarnými technikami, které si letos ve
výtvarné výchově vyzkoušeli žáci šestých
tříd.
Krásné jaro přeje redakce školního časopisu s paní učitelkou Konvalinkovou

Zprávičky z pohledecké školy
Postupně všechen sníh taje, jaro ťuká na dveře, a proto se ještě naposledy ohlédneme za tím, co se dělo v naší
škole v zimních měsících.
Zimní sporty
Ani letos jsme se nedočkali ladovské zimy, počasí moc nepřálo zimním radovánkám, ale jednoho dne se k zemi snesla
první sněhová vločka a za ní následovala další.
Najednou tady byla krásná bílá zima.
Toho se muselo využít …

Záchranář a jeho pes
Každý pes záchranář musí složit záchranářské zkoušky, aby mohl být nasazen všude tam, kde technika selhává.
Zajímavou besedu, která byla doplněna videoprojekcí a praktickými ukázkami, si pro žáky naší školy připravila
Martina Junaštíková ze sdružení Labradoří pac se svým kolegou Albertem Dražkovcem a fenkou Sárou.
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Divadlo Šikulka
V měsíci únoru navštívilo Mateřskou školu Pohledec maňáskové divadlo Šikulka se třemi poučnými pohádkami. Rádi
jsme přijali pozvání do školky a společně s mladšími kamarády sledovali, jak je důležité nevěřit cizím osobám,
dokázat používat kouzelná slovíčka a snažit se pomáhat druhým.

Plavecký výcvik
Dne 21. března bude ukončen, k velké lítosti všech žáků, plavecký výcvik. Účastníme se ho společně se ZŠ
Slavkovice, využíváme bazén v Novém Městě na Moravě. V letošním roce se plaveckého výcviku zúčastnili všichni
žáci naší školy. Mladší žáci se seznámili s vodním prostředím a ti starší se zdokonalili v plaveckých dovednostech a
technice.
Odborně fundované učitelky plavecké školy se snažily po celou dobu vytvářet dětem co nejlepší podmínky pro to,
aby se nebály vody, a dbaly na schopnosti dětí. Poděkování patří Tereze Červinkové, která nám nafotila některé
děti pod vodou.
(Mgr. M. Kučerová)
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Florbal - Skvělé 3. místo v krajském kole
Starším žákům naší školy se povedl husarský kousek
- z okrskového kola školních družstev postoupili do
okresního kola, které k překvapení všech vyhráli.
K favoritům turnaje patřila totiž 2. ZŠ ze Žďáru a
Velké Meziříčí. Naši kluci se soupeře na okresní
úrovni nelekli a turnaj vyhráli. Po zásluze pak
postoupili na kraj.
Krajské kolo se konalo v Havlíčkově Brodě
10. prosince 2015. V prvním zápase kluci porazili
Pelhřimov 3:2, ve druhém prohráli s vítězem turnaje
Havlíčkovým Brodem 2:1 a ve třetím porazili Okříšky
6:4. V posledním zápase kluci podlehli Jihlavě 2:0.
Celkově obsadili krásné 3. místo v kraji a skvěle
reprezentovali školu i naše město!
Branky stříleli: Filip Chalupa (8) a Vladimír Žváček
(2). Filip byl pokaždé vyhlášen za nejlepšího hráče
turnaje! Dále školu reprezentovali: Vojtěch
Dobrovolný, Aleš Mrázek, Petr Smitek, Petr
Svoboda, Martin Žák, Vít Chalupa, Matouš Horváth a
brankář Jakub Graňák.
Vedoucím družstva byl pan učitel Zdeněk Harvánek, kterému děkujeme.

(Mgr. V. Holubová)

Prezentuj svoji firmu
Ve čtvrtek 17. 12. 2015 se na SOŠ v Novém Městě na Moravě
konala soutěž základních škol Prezentuj svoji firmu.
Naši školu velmi dobře reprezentovali žáci 8. ročníku.
8.B - Matěj Jun, Kryštof Snášel - LGI - firma zaměřená na
prodej počítačových her
8.B - Jakub Graňák, Matouš Horváth – firma GRAHOS zaměřená na vývoj a prodej florbalového vybavení
8.A - Eliška Slámová, Gabriela Zajíčková – Abelia Celebration
– firma zaměřená na přípravu oslav, svateb, diskoték
Úkolem bylo vytvořit fiktivní firmu, vymyslet její
podnikatelský záměr a pracovat na logu firmy, katalogu a
ceníku výrobků, vytvořit akční leták, jmenovky a vizitky.
Nejtěžším úkolem bylo prezentovat firmu před velkým počtem studentů a žáků, před přísnou porotou. Prezentace
dopadla výborně.
Porota fiktivní podnikatele pochválila a 2. místem ohodnotila Matěje Juna a Kryštofa Snášela.
Prezentaci firmy Lotto Fotto předvedly i žákyně 9.B Lucie Kozlová, Tereza Svobodová, Nikol Štorková a Míša
Švejdová. S touto firmou reprezentovaly naši školu na soutěži v Jihlavě, kde jejich firma patřila mezi nejlepší.
(Mgr. Z. Ondráčková)
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Zimní olympiáda dětí a mládeže
Ve dnech 17. 1. - 22. 1. 2016 se v Ústeckém kraji
konala VII. Zimní olympiáda dětí a mládeže, která
potvrdila, že Kraj Vysočina je krajem biatlonu. Druhý
den sportovního klání totiž přinesl Vysočině tolik
očekávané medaile.
Zlato vybojovala v závodě na 3 kilometry klasicky
Karolína Špinarová. Na první střelbě sice dvakrát
minula, druhou položku ale zvládla bez zaváhání a v cíli
se mohla radovat z dvacetisekundového náskoku před
druhou Eliškou Seidlovou z Libereckého kraje.
Pro bronz si na stejné trati zaběhl Michal Zaoral,
který v intervalovém závodě ani jednou neminul. Jeho
neomylný výkon přesto stačil až na třetí místo.
„V domácích vysočinských disciplínách – biatlonu,
rychlobruslení a hokeji - jsme doufali v medaile. Uznání a dík za reprezentaci patří všem, kteří se zapsali do
startovních listin a bojovali za Vysočinu,“ řekla radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana
Fialová.
(Mgr. V. Holubová)
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Dějepisná olympiáda
S velkým přehledem zvítězila v letošním školním kole dějepisné olympiády Markéta
Brodinová z 9.B. V tématu „Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou" dosáhla
89% úspěšnosti a suverénně porazila ostatních osm účastníků školního kola.
Markéta postoupila do okresního kola ve Žďáru nad Sázavou, kde 18. ledna vybojovala v
těžké konkurenci velmi pěkné 10. místo s úspěšností 75 %. Tento úspěch posunul Markétu
Brodinovou do krajského kola, které se uskuteční 21. března v Pelhřimově. Nezbývá než
Markétě držet palce.
(Mgr. A. Kříž)

Matematická olympiáda
19. ledna 2016 se konalo ve Žďáru nad Sázavou okresní kolo matematické olympiády. Pavel
Doležal z 9.A obsadil pěkné 11. místo a postoupil do krajského kola, které se uskuteční
22. března v Jihlavě. Pavlovi blahopřejeme a přejeme v krajském kole hodně úspěchů.
(Mgr. J. Dvořáková)

Žáci šestého ročníku na městském úřadě - 19. a 21.1. 2016
V rámci občanské výchovy jsme měli i letos možnost navštívit městský úřad v našem městě. Žáci se seznámili s
činností různých odborů. Součástí exkurze bylo i zjišťování údajů o sobě a o rodičích. Děti si mohly nechat i cvičně
zhotovit občanský průkaz (cestovní pas), dozvěděly se zajímavosti o historii našeho města.
Velkým zážitkem se stalo závěrečné setkání a neformální rozhovor s panem starostou Michalem Šmardou v jeho
kanceláři. Celou exkurzi organizovala paní Žofie Řádková, které moc děkujeme. Těšíme se na příští setkání.
(Mgr. Z. Ptáček)
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Týden plný sněhových vloček ve 2.A
Týden plný sněhových vloček – to je název našeho týdenního projektu, který probíhal od
31. ledna do 4. února. V tomto týdnu jsme se rozdělili do skupin podle sympatií. Vznikly čtyři
skupiny s názvy Ledíci, Sněhuláci, Lední medvědi a Sněhuldové. Aby se nám práce lépe dařila,
každá skupina si vymyslela svůj pokřik.
Podle kalendáře byla tehdy sice zima v plném proudu, ale počasí si s námi trochu pohrávalo a
mnoho sněhu nám zatím nenadělilo. Proto jsme celý týden soutěžili a snažili se získat co
nejvíce sněhových vloček, alespoň těch papírových.
Ve skupinách jsme vytvářeli myšlenkové mapy na téma zima. Zapojili jsme svoji nápaditost a
znalosti, výsledky našeho snažení každá skupina prezentovala ostatním spolužákům. V českém
jazyku a v matematice na nás čekaly zajímavé úkoly se zimní tematikou. V tělesné výchově jsme pluli na ledových
krách a převáželi sníh. Proběhla dokonce i sněhová koulovaná, ve které vyhráli Ledíci a Sněhuldové, měli na svém
území nejmenší počet sněhových koulí.
Ve čtvrtek jsme se konečně dočkali menší sněhové nadílky a v pracovních činnostech jsme si vyrobili sněžítka se
sněhuláky. V pátek jsme si spočítali všechny získané sněhové vločky, které jsme během celého týdne nasbírali.
Vyhrála skupina Ledíci, druzí byli Lední medvědi, třetí Sněhuldové a čtvrté místo obsadili Sněhuláci.
V tomto týdnu jsme si také uspořádali třídní kolo recitační soutěže. Na 1. místě se umístila Ema Svobodová,
2. místo obsadil David Lukeš a 3. místo získala Kateřina Malušková.
(Mgr. M. Svrčková)
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Zápis dětí do prvních tříd
Vždy na počátku nového roku čeká na předškoláky významný den – zápis do první
třídy. V letošním roce se konal 4. února. Již před třetí hodinou čekaly netrpělivé
děti se svými rodiči v přízemí školy. Všechny děti zvládly první zkoušku dobře a od
září nastoupí do dvou prvních tříd. Jejich třídními učitelkami budou paní učitelky
Ladislava Kachlíková a Iva Hubáčková. Na své nové prvňáčky se velmi těší.
(Mgr. Z. Solařová)
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Olympiáda v německém jazyce
V pátek 5. 2. se ve Žďáře nad Sázavou konalo okresní kolo olympiády v německém jazyce.
Olympiády se zúčastnil Tadeáš Bukáček, žák 8.A, a naši školu úspěšně reprezentoval. Ve
své kategorii vyhrál, porazil ostatních devět účastníků. Zajistil si postup na krajské kolo,
které se uskutečnilo 10. 3. v Jihlavě. I zde se Tadeášovi velmi dařilo. Skončil na druhém
místě se ztrátou pouhého jednoho bodu na vítěze ze ZŠ Chotěboř.
Tadeášovi gratulujeme a přejeme mu do budoucna další úspěchy.
(Mgr. V. Konvalinková)

Rozhovor s paní učitelkou Zdeňkou Ondráčkovou
1. Budou Velikonoce. Plánujete si něco na velikonoční prázdniny?
Pohodu doma i na výletech po Vysočině, barvení vajíček pro koledníky.
2. Kolik let učíte na této škole a kolik let nás ještě učit budete?
Od roku 1989, tedy 27 let. Učit zde budu ještě dva školní roky.
3. Těšíte se do důchodu?
Určitě. Má to své výhody. Nemusíte brzy ráno vstávat, chystat přípravy. Jedete na
dovolenou i mimo prázdniny.
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4. Po čem se Vám v důchodu bude nejvíce stýskat?
Zatím nevím.
5. Co Vás nejvíce baví na Vaší práci? Co se během let, kdy učíte, podstatně změnilo?
Práce s žáky, kteří mají zájem se něco naučit, i já se od žáků učím. A ráda slýchám dobré zprávy o úspěších
bývalých žáků naší školy. Co se změnilo? Přístup žáků k učení, chování některých žáků i lidí ve společnosti,
zmodernizovala se výuka.
6. Jak trávíte volný čas?
Turistikou, plaváním, prací na zahrádce, četbou dobré knížky nebo návštěvou
koncertů.
7. Jak by měl vypadat ideálně prožitý den podle Vašich představ?
S dobrými přáteli na horách nebo u moře.
8. Co je pro Vás v životě nejdůležitější?
Zdravá rodina, láska a dobří lidé kolem mě. Dělat práci, která má smysl a je pro člověka i zábavou. Dělat radost
druhým lidem.
Děkujeme za rozhovor.
N. Rychtářová, A. Šanderová

Mistrovství České republiky v hale - pětiboj starších žákyň v atletice
V Praze se 12. února konalo MČR v hale ve víceboji. Naše žákyně Sára Zámečníková obsadila v této královské
disciplíně krásné druhé místo a k prvnímu místu jí chyběl opravdu jen krůček. Sára musela skvěle zvládnout tyto
disciplíny: 60 m překážek, vrh koulí, skok do dálky, skok do výšky a běh na 800 m. O medaile z MČR bojovalo
19 nejlepších vybraných žákyň z ČR.
Ke krásnému výkonu Sáře blahopřejeme!!
(Mgr. V. Holubová)
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Recitační soutěž
18. února proběhlo v DDM Klubíčko obvodní kolo recitační soutěže. Z naší školy zde
recitovali žáci z 1. i 2. stupně, kteří byli úspěšní ve školním kole. Z 2.A Ema Svobodová, z
3.B Filip Košík a Antonín Drdla, ze 4.B Markéta Zavadilová, z 5.A Karolína Kunstmüllerová,
z 5.B Kristýna Petrová, ze 7.A Denisa Klimešová a Julie Horváthová, z 8.B Matouš
Horváth.
Do okresního kola postoupili Ema Svobodová s básničkou Jiřího Žáčka Ohryzaná básnička
a Matouš Horváth také s texty Jiřího Žáčka Odrhovačka o plavbě Titaniku a O šťastných
lenochodech. Kristýna Petrová a Denisa Klimešová získali ocenění poroty za vnímavé
sdělení textu. Všem recitátorům děkujeme za reprezentaci školy.
17. 3. se uskutečnilo okresní kolo recitační soutěže ve Žďáře nad Sázavou, kterého se
zúčastnili Ema a Matouš. Nepostoupili sice, ale jejich výkon si zaslouží pochvalu. Matouš
za svou interpretaci Žáčkovy básně získal zvláštní uznání poroty.
(Mgr. Iva Hubáčková)

Úspěšná sezóna pro Karolínu Špinarovou
MČR v klasickém lyžování - Nové Město na Moravě 20. 2. – 21. 2. 2016
Sprint volně
1. místo a titul z MČR získala Karolína Špinarová
21. místo Bára Nečasová
3 km klasicky
7. místo Kája Špinarová
15. místo Bára Janíčková
24. místo Michal Zaoral
28. místo Bára Nečasová
Ve dnech 27. – 28. 2. se v Novém Městě na
Moravě konalo MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V BIATLONU. Z naší školy a Školního sportovního
klubu se nominovali tito žáci: Karolína Špinarová,
Barbora Janíčková, Barbora Nečasová, Veronika Novotná, Michal Zaoral, Vláďa Žváček a Dan Malušek.
V sobotu dopoledne se jel rychlostní závod volně.
Téměř s minutovým náskokem vyhrála a titul na MČR získala Karolína Špinarová.
Krásné 3. místo obsadil Michal Zaoral a Veronika Novotná, 7. místo Barbora Janíčková a Vláďa Žváček, 28. místo
Bára Nečasová a 31. místo Daniel Malušek.
Odpoledne se jel štafetový závod dvojic.
1. místo a titul na MČR získala Kája Špinarová (Veronika Tomášková)
3. místo Vláďa Žváček (René Horákovský)
5. místo Michal Zaoral (Tadeáš Otava)
7. místo Bára Janíčková (Veronika Novotná)
V neděli čekal na závodníky závod s hromadným startem klasicky.
Díky bezchybné střelbě se titulu na MČR s minutovým náskokem opět
dočkala Kája Špinarová.
7. místo Veronika Novotná
9. místo Barbora Janíčková
11. místo Michal Zaoral
19. místo Daniel Malušek
29. místo Bára Nečasová
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Po sečtení všech závodů během celého roku se Kája stala CELKOVOU vítězkou ČESKÉHO POHÁRU.
Všem gratulujeme.
Všem děkujeme za krásnou reprezentaci města i naší školy.
(Mgr. V. Holubová)

Rozhovor s Karolínou Špinarovu, žákyní 7.B a úspěšnou sportovkyní
1. Gratulujeme ti k posledním úspěchům a zlatým medailím. Odkdy vlastně děláš
biatlon?
Moc děkuji, s biatlonem jsem začala někdy ve 3. třídě, ale lyžuji už odmala.
2. Co tě na biatlonu nejvíc baví?
Nedá se říct, co mě baví nejvíce a co nejméně. Biatlon je zajímavý ze všech stran.
Ať už je to střelba nebo lyžování.
3. Můžeš nám popsat, jak vypadá biatlonový trénink?
Každý trénink je jinak zaměřen. Když je střelecký trénink, musíme nachystat
střelnici.
Nejdříve si napáskuju zásobníky a jedu se rozjet cca 3 km. Nastřelím a rozcvičím
se. Až teď začíná trénink. Například na 2km okruhu máme vyznačené přechody
kopců a ty jedeme naplno. Po každém kole jdu střílet. Po dokončení kol uklidíme
střelnici, převlékneme se a jdeme domů.
4. Býváš při závodech nervózní?
Je rozdíl, jestli je to před nebo při závodě. Při závodě nemám ani čas myslet na trému, ale před ním je to něco
jiného. Musím zaklepat, už nebývám tak nervózní jako kdysi…
5. Stala se ti někdy nějaká nehoda či nepříjemnost v průběhu závodu?
Nepočítám-li občasné pády, tak dvě nepříjemnosti by tu byly. Při loňském MČR v Jablonci nad Nisou jsem kvůli
technické závadě zbraně musela obkroužit deset trestných koleček. Druhý den jsem si to plně vynahradila. Letos
na ZODM jsem zapomněla objet jedno trestné kolo. Trestná minuta mě odsunula na 6. místo. Byl to i můj ,,nejhorší“
výsledek v této sezoně.
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6. Do jaké míry ovlivní tvůj výkon, když se při střelbě netrefíš?
Záleží hlavně na tom, jak se cítím fyzicky. Letos se mi podařilo vyhrát i se čtyřmi trestnými koly.
7. Máš nějaké sportovní vzory?
Určitě Soukalová a taky je mi hodně sympatická Italka Wierer.
8. Co ráda děláš ve volném čase?
Moc volného času mi nezbývá, ale ráda jezdím na kole, hraju na kytaru a relaxuju.
Děkuji za rozhovor.
B. Felcmanová

Lyžařský výcvik 7. ročníku – 22.2. – 26.2.
Ptali jsme se sedmáků, jak se jim kurz líbil, co zažili a jak si ho užili.
Melicharová Lada, 7.A: Před několika týdny jsme s třídou byli na lyžařském výcviku. Každý si mohl vybrat, jestli
chce jít na běžky, snowboard nebo sjezdovky. Já jsem šla jako začátečník na snowboard. První den jsme se učili
pády, tak jsme ani na lanovce nejezdili. Druhý den jsme si zopakovali to, co jsme se naučili, a pak už jsme mohli jít
na sjezdovku. Sice jsem na svahu zažila plno pádů, ale nakonec jsem se to naučila a zbylé dny už jsem jezdila sama.
Moc se mi to líbilo.

Rak Ladislav, 7.A: Přestože v daném týdnu nebyl
sníh, náš kurz se díky umělému zasněžování
sjezdovky konat mohl. Lyžovali jsme na Harusově
kopci. Vybral jsem si jízdu na sjezdových lyžích.
První den nám počasí přálo. Po zbytek týdne se
však ochladilo a bylo pod mrakem. Sraz býval
v 8:40. Začali jsme rozcvičkou a potom jsme asi
do dvanácti lyžovali. Nahoru jsme vyjížděli
lanovkou. Na sjezdovce jsou dvě dráhy. Hlavní
dráha je ze začátku prudká, ale potom se stává
pozvolnější. Druhý pruh je mírně prudký, ale
pomalejší. Na hlavním pruhu byl skokánek, na němž
jsem skákal.
Na lyžích nás bylo pouze šest, ostatní dali
přednost snowboardu nebo běžkám.
Kurz jsem si užil a jsem rád, že jsem se zúčastnil.
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Nečasová Barbora, 7.B: Celý kurz se mi líbil. Mohli jsme si vybrat mezi sjezdovkou a běžkami. Já jsem si vybrala
sjezdovku. Některé děti se šly učit na snowboardu. Já už na něm umím, tak jsem si jen tak jezdila. Počasí bylo
pěkné. Týden však utekl jako voda! :(
Sjezdovka byla pěkně upravená a hezky se na ní lyžovalo.
Dostál Adam, 7.A: „Lyžák“. Někdo si řekne – nudný lyžování. Ale to není vůbec pravda! Je to ohromná sranda.
Něco se naučíte a nemusíte chvíli chodit do školy.
Když výcvik začínal, neuměl jsem sjezdovat, brzdit ani bruslit. Když jsem odcházel poslední den ze sjezdovky, uměl
jsem vše, co potřebuji. Když jsem se vracel domů, byl jsem vždy celý mokrý, ale přesto jsem se nemohl dočkat
dalšího dne.
Kurz se mi líbil a hlavně jsem si ho dost užil!
Petr Jakub, 7.A: Na lyžařský výcvik jsem se moc těšil. Každý den jsme se sešli v 7:30 ve škole, odtud jsme s
panem učitelem Křížem zamířili ke Ski hotelu. Tam na nás čekal pan Koubek. Připravili jsme se a začali lyžovat.
První den jsme byli chvíli na stadionu a potom jsme sjeli pod „velblouda“. Tam jsme se učili všechno možné –
lyžování bez hůlek, sjíždění z kopce, bruslení atd. Na konci jsme byli všichni mokří a unavení.
Pondělí se mi moc nelíbilo, nejlepší byl čtvrtek, mohli jsme jezdit, jak jsme chtěli.
V pátek jsme dostali diplomy a medaile. Potom jsme se šli podívat za ostatními na sjezdovku. Bylo to super a za rok
bych šel rád znovu!

Sochorová Kateřina, 7.B: Náš výcvik začal 22. února v 7:40 u zadního vchodu do naší školy. Odtud jsme se vydali
s panem učitelem Křížem za Petrem Koubkem ke Ski. Asi po třiceti minutách jsme ho zahlédli čekat u lyžařských
buněk. Později jsme se v buňkách převlékli, odložili nepotřebné věci a šli lyžovat.
Dopoledne strávené na lyžích probíhalo velmi dobře a vůbec jsem se nenudila. Po 10. hodině jsme už stoupali do
kopce ve snaze dostat se k našim buňkám. Nakonec se nám to podařilo a mohli jsme si zaslouženě pochutnat na naší
svačině. Pak už se celá naše běžkařská skupina vydala ke škole, od níž se každý vydal svou cestou k domovu.
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Ostatní dny probíhaly ve stejném duchu, až na pátek. Byl to náš poslední den, a jakožto „zkušení lyžaři“ jsme se
mohli vydat na lyžařské tratě! Lyžování jsme zakončili o něco dříve a šli jsme k našim už zabydleným buňkám, kde
na nás čekalo překvapení v podobě perníkových medailí a diplomů.
Až na pár pádů se mi lyžařský výcvik moc líbil. Jsem ráda, že jsem ho absolvovala.

Horváthová Julie, 7.A: Na lyžařský kurz jsem se těšila. První den jsme došli
od školy ke Ski, kde na nás čekal pan instruktor. Nazuli jsme si boty, nasadili
lyže a zkoušeli jsme jezdit různými způsoby. Potom jsme byli rozděleni do
několika skupin. Jedna skupina zkoušela různé cviky na rovnováhu, druhá
sjížděla mírný kopec. Pak jsme se vyměnili. Podobně to probíhalo až do čtvrtka,
v pátek jsme měli dovoleno jezdit po tratích.
Byl to vyčerpávající týden, ale mám pocit, že i přes všechny pády jsem se v
lyžování opravdu zlepšila.
Halouzková Petra, 7.A: Náš lyžařský kurz se uskutečnil na kopci Harusák. I
když mé zkušenosti s lyžováním byly nulové, vybrala jsem si snowboard. Ze
začátku mě sice bolelo celé tělo, protože zemská přitažlivost byla hrozná! Na
závěr kurzu se mi přece jen podařilo sjíždět kopec bez pádů.
Byl to úžasný týden se zjištěním, že i lyžování a jízda na snowboardu jsou super.

Školení první pomoci pro 8.A a 8.B – 26. 2. a 4. 3.
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Výtvarná výchova trochu jinak
Prostřednictvím projektové výuky Smysly nejsou nesmysly si žáci šestých ročníků vychutnali výtvarnou výchovu
jiným způsobem. Postupně prověřovali své smysly, kterými zpětně vnímali své výtvarné vyjádření.
Zrak. Význam zraku pro lidský život byl žákům jasný. Živá debata se rozvinula při tématu Nevidomý. Někteří
dobrovolníci si vyzkoušeli chodit poslepu v doprovodu vodící osoby – spolužáka. Následovala kresba bez podpory
zraku. Malovat poslepu podle sluchového diktátu se žákům moc líbilo. V závěru byli všichni překvapeni, jak se lišila
jejich kresba od skutečnosti. Následně měli žáci načrtnout předmět, který neviděli, ale mohli se jej ohmatat. Na
kolik se lišilo jejich výtvarné vyjádření od skutečnosti, si mohli ověřit zrakem.
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Hmat a cit byl prověřován hrou Hádej, co píši. Žáci psali na záda
spolužákovi vzkaz, ten hádal podle citu, o jaký vzkaz se jedná. Velmi
poutavé bylo zhlédnutí videoukázek, kde lidé bez rukou zvládají
bravurně běžný život. Děti zajímal život těchto lidí, s obdivem
sledovaly jejich kresby nohama a ústy. O podobné kresby se také
pokusily. Jako námět jim sloužil jednoduchý motiv či nápis. Na vlastní
kůži si vyzkoušely stejnou kresbu rukou, kterou běžně píší, a rukou,
kterou nepíší, kresbu ústy a nohama. Nejobtížnější byla pro všechny
kresba nohou. Zajímavé bylo sledovat, že kresby pravou a levou rukou
byly u některých žáků téměř shodné. Ti potvrdili, že jim kresba rukou,
kterou běžně nepíší, nedělala potíže. Následovala kresba ruky uhlem a
kresba ruky jako pod rentgenem.
Chuť. Chuťové pohárky si všichni mohli otestovat při ochutnávání
potravin bez podpory zraku. Žáci se pokusili o výtvarné ztvárnění
ochutnaného vzorku. Nakonec malovali oblíbený a nejméně oblíbený
pokrm. Po zhlédnutí skupinou všichni hádali, o kterou potravinu se
jedná.
Čich. Zda mají žáci v pořádku čichové buňky, si mohli ověřit při
čichání různých vůní, se kterými se setkáváme v běžném životě.
Všichni se pokusili nakreslit, co cítili.

Hrou na rozeznávání různých zvuků byla uvedena závěrečná část projektu, která byla věnována sluchu. Následovalo
krátké povídání o významu sluchu, o hluku a jeho negativním dopadu na lidské zdraví. Poté ve sluchátkách každý
poslouchal píseň či melodii, kterou měl v oblibě. Při ní barevně vystihl dynamiku poslouchané hudby.

Na závěr celého projektu o smyslech pracovali žáci ve skupinkách. Vybrali si jeden ze smyslů, o kterém vytvořili
poutavý plakát. Ten pak prezentovali před třídou.
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Uvedená forma interaktivní výuky se žákům velmi
líbila. Svědčila o tom zapálenost a zvědavost, s
jakou přistupovali k jednotlivým činnostem. Jejich
výtvarná díla potvrdila zájem o dané téma. Pro
všechny bylo prima vyzkoušet své smysly a
výtvarně ztvárnit své prožitky.
(Mgr. A. Tachirová)

Zprávy ze školní družiny
LABRADOŘI V DRUŽINĚ
Dne 3. března k nám do školní družiny přijela
paní Martina Junaštíková se svým kolegou a
dvěma fenkami Ariskou a Sárou. Společně pro
nás připravili ukázku výcviku asistenčních psů
a canisterapie.
Ariska nám ukázala, jak umí poslouchat nejen
na slovo, ale jak krásně reaguje i na pokyn
rukou. Sára děti naučila, jak se s cizím psem
seznámit a jak ho hladit. Děti si vyzkoušely
polohování se psem. A obě fenky trpělivě
dětem přinášely hozené předměty.
Nejvíc se dětem líbilo, když se položily na
břicho a obě fenky jim ze zad sbíraly piškoty.
Všichni už se těšíme na příště, kdy k nám
Labradoří pac přijede s pohádkou o pejskovi a
kočičce. A hádejte, kdo bude hrát hlavní role?
(K. Horváthová)
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Dřevěné divadlo J. Hrubce - pro 1. a 2. třídu – Princezna na hrášku

Mistrovství ČR žactva v atletice - 5. - 6. března v Praze
Naše žákyně Sára Zámečníková přivezla nedávno z Mistrovství
ČR stříbro z atletického pětiboje, na který se specializuje.
Na MČR v březnu skončila v běhu na 60 m překážek na 5. místě
a do dálky musela skočit 541 cm, aby brala bronzovou medaili.
Vítězka dálky stejné kategorie skočila 587 cm, konkurence byla
obrovská! Jen pro zajímavost - stejně daleko skákali i starší
žáci - proto je Sářin výkon obdivuhodný.
(Mgr. V. Holubová)

Tradiční Všeználek má svou vítěznou třídu – 5.B z naší školy
10. 3. se uskutečnila soutěž, kterou již tradičně pro 5. ročníky místních základních škol pořádá DDM Klubíčko. Ptali
jsme se našich žáků, jak se jim soutěžilo a jak se jim soutěž líbila.
Křivánková Michaela (5.C): Na Všeználkovi se mi líbilo. Za naši třídu soutěžila Ema Marečková, Klára Pilná, Katka
Nepustilová a Tomáš Janů. Zbytek třídy fandil a později vyráběl mapu na téma, jak bychom si představovali naši
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republiku. Nakonec nám z našich představ vzniklo Spojené království panen a pánů, které před ostatními
prezentovali Denisa a Petr. Naše třída se umístila na 3. místě.
Marečková Ema (5.C): Soutěž jsme si moc užili. Pán, který ji organizoval, byl na nás moc hodný. Nejvíce nás bavilo
téma HUDBA. Naše třída nás hodně podporovala. Škoda, že se Všeználek nepořádá i pro šestou třídu!

Střešňáková Veronika (5.C): Soutěž začínala v osm hodin v kulturním domě. Naši spolužáci soutěžili v otázkách z
matematiky, češtiny, řešili otázky podobně jako v AZ kvízu. Na prvním místě se umístila 5.B z naší školy. Druhá
skončila 5.A ze základní školy na náměstí. Naše 5.C byla třetí. Je ale důležité říci, že nám na druhé místo chyběl
jen jeden bod.
Janů Tomáš (5.C): Všeználek se mi líbil. Otázky byly trochu těžké, ale atmosféra byla dobrá.

Petrová Kristýna (5.B): Ve čtvrtek 10. března se v
kulturním domě uskutečnila soutěž Všeználek, které se
zúčastnil i čtyřčlenný tým z naší třídy. Veronika
Ohrazdová, Vojtěch Hájek, Michal Starý a já. Celkem
soutěžilo pět týmů z obou základních škol. V
matematice nám dělaly problém římské číslice, ale v
násobilce jsme se nespletli. Češtinu nám usnadnil výběr
z možností a, b, c, d. Další disciplína byla podobná jako
AZ kvíz. Vybírali jsme čísla s otázkami ze všeobecného
přehledu, například jaké jsou básně v Erbenově Kytici
nebo jaký význam mají květy rostlin.
Úspěšní jsme byli i v poznávání osobností. Aby se naši
spolužáci v hledišti nenudili, dostali za úkol vymyslet a
nakreslit svoji zemi. Každá třída měla potom
prezentaci. V poslední soutěži jsme měli uhodnout
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patnáct hudebních žánrů. Lehce jsme poznali hip–hop, metal, vážnou hudbu a dechovku. V ostatních žánrech jsme si
nebyli moc jistí, ale nakonec jsme všechny uhodli.
Napjatě jsme očekávali závěrečné vyhodnocení. Nejvyšší počet bodů nám zajistil výhru a postup do okresního kola
ve Žďáře nad Sázavou. Měli jsme všichni velkou radost. Soutěž nás bavila a těšíme se do dalšího kola. 8. dubna nám
držte palce!

Přilákejme sluníčko a jaro do naší školy!
V březnu proběhla soutěž „O nejhezčí jarní výzdobu třídy“ konaná
pro třídy na 2. stupni naší školy. Hodnocení soutěže proběhlo ve
středu 16. března o velké přestávce. Vyhlášení výsledků a předání
cen poté ve čtvrtek 17. března.
Soutěže se zúčastnilo šest tříd. Všichni, kteří se podíleli na výzdobě,
si zaslouží pochvalu. Třídy prokoukly a dostaly veselejší a svěží jarní
podobu.

1. místo získala 9.A
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2. místo obsadila 8.A

3. místo patří 6.A

Na čtvrtém místě skončila třída 7.A. Páté místo obsadili nástěnkáři ze 7.B a na šestém místě se umístila 6.B.
Blahopřejeme vítězům a chválíme všechny, kteří se snažili vyzdobit svoji třídu, aby dýchala jarní atmosférou.
(Mgr. Z. Ondráčková)

Velikonoční anketa pro žáky 1. stupně
Co máš nejradši na Velikonocích?
1.A
Ondřej Vokoun
Dominik Feri
Tereza Ester Kamenická

Asi když dostávám sladkosti.
Sladkosti.
Barvení vajec.
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Tereza Grecová

Mrskání.

1.B
Vítek Drdla
Ondřej Hiesböck
Veronika Červinková
Kateřina Čejková.

Malovaná vajíčka a mrskání.
Také malovaná vajíčka a mrskání.
Pomlázky.
Mrskání.

2.A
Kateřina Malušková
Rozálie Šiborová
Jakub Hájek
David Lukeš

Malování vajíček a mrskání.
Malování vajíček a mrskání.
Mrskání holek.
Mrskání a dostávání sladkostí.

2.B
Martin Müller
Miroslav Krondráf
Vendula Sochorová

Mrskání. Jsem rád, že dostávám vajíčka.
Mám nejradši sladkosti a mrskání.
Cukroví.

2.C
David Šustáček
Matěj Sladký
Monika Lukešová
Marie Mahlová

Kreslím vajíčka, pečeme beránky.
Mrskání a pomáhání mamce doma.
Velikonoční vajíčka.
Malování vajíček.

3.A
Ondřej Svrček
Matyáš Kotinský
Jana Dvořáčková
Anna Krejčí

Jsem rád, že dostanu hodně vajíček a čokoládových zajíců.
Mrskání.
Barvení vajíček.
Také mě baví barvit vajíčka.

3.B
Rozálie Konečná
Beata Kociánová
Vítek Fousek
Adam Červinka

Sbírání mušlí na pláži.
Pečení.
Když holky řvou při mém mrskání.
Asi sladkosti.

4.A
Martina Komínková
Kristýna Hanychová
Jan Svoboda
František Slovák

Malování vajíček.
Malování vajíček.
Sladkosti a mrskání.
Dostávám rád vajíčka a pomlázku.

4.B
František Ondráček
Petr Smetana
Nikol Machová
Lucie Kyšková

Pomlázka a dostávání sladkostí.
Mrskání, dostávání vajíček a sladkostí.
Když ke mně přijdou kluci mrskat.
Jsem ráda, že jsem doma a že k nám chodí kluci mrskat.

5.A
Anna Zdražilová
Karolína Kunstmüllerová
Miroslav Lukeš
Max Pavelek

Barvení vajec.
Nemám ráda Velikonoce.
Dostávání dárků a potkávání známých.
Mrskání a barvení vajíček.

5.B
Tomáš Dvořáček
Michal Balvín
Kristýna Petrová

Koledování a dobroty.
Mrskání a dobrůtky.
Zdobení vajíček.
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Lenka Slámová

Společné chvíle s rodinou.

5.C
Adam Starý
Václav Zdražil
Lýdie Ptáčková
Michaela Křivánková

Mrskání.
Sejít se s kamarády a hrkat.
Sladkosti.
Pohádky.

Děkujeme všem za odpovědi a přejeme krásné Velikonoce!

Fotogalerie
Beseda v knihovně - Světem bajek
7.A – 7. března
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J. Janů, D. Janů

7.B – 8. března
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Bublina zjistila, co vás čeká

29. 3.
4. a 5. 4.
6. 4.
7. 4.
8. 4.
8. 4.
12. 4.
13. 4.
19. 4.
26. 4.
3. 5.
10. 5.
11. 5.
11. 5.
12. 5.
12. 5.
26. – 28. 5.
30. - 31. 5.
3. 6.
23. 6.

turnaj ve stolním tenise – žáci proti učitelům
beseda v knihovně (6.A, 6.B)
EZOP „Někoho chci následovat, někoho musím poslouchat“ (7.A)
EZOP „Někoho chci následovat, někoho musím poslouchat“ (7.B)
zájezd do Osvětimi (8. – 9. ročník)
okresní kolo Všeználka (5.B)
EZOP „Pravidla a zákon na internetu“ (8.A)
vystoupení v pensionu (5.B)
zeměpisný pořad „Srí Lanka“ (5. - 9. roč.)
EZOP „Pravidla a zákon na internetu“ (8.B)
beseda v knihovně (8.A, 9.A)
EZOP „Zdravíčko, sousedé“ (9.A)
vystoupení v pensionu (9. roč.)
Policie ČR „Základy právního vědomí“ (8.A, 8.B)
beseda v knihovně (1.A, 1.B)
EZOP „Zdravíčko, sousedé“ (9.B)
zájezd do Berlína, Postupimi a Drážďan (5. – 9. ročník)
focení tříd
zahájení stavby krčku do ŠJ
vysvědčení

ZÁBAVA S BUBLINOU
Omalovánka - mandaly

27

28

BUBLINA – školní časopis
Vydává Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860
Mgr. V. Konvalinková a žákovská redakční rada (Dominika Janů, Anna Šanderová,
Barbora Felcmanová, Natálie Rychtářová a Jitka Janů)
Časopis najdete též na webu školy www.zs2.nmnm.cz
Případné dotazy či nápady posílejte na e-mail vladimira.konvalinkova@zs2.nmnm.cz

29

