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Milí čtenáři,
než se odeberete na velikonoční prázdniny, jsme tu za vámi opět s novým
číslem. Tentokrát vás chceme hned v úvodu naladit na pohodu
nadcházejících volných dní, kdy si třeba rádi vezmete do ruky knížku
a budete relaxovat nad jejími stránkami. Ve 4. třídě vymýšleli žáci ve
slohu své vlastní příběhy. Jeden z nich si nyní můžete přečíst a posoudit,
zda vás také zaujme jako nás a zda se vám bude líbit. Jde o pohádku.
Napsala ji Markéta Smetanová ze 4.B.
Tradičně se v časopise dočtete o různých akcích, které se od začátku
roku 2018 ve škole konaly. Přečtete si rozhovor s paní učitelkou
Hubáčkovou, v anketě zjistíte, komu naši žáci fandili při olympijských
hrách.
Přejeme příjemné počtení, klidné strávení velikonočních prázdnin a bohatou pomlázku.

Krásné jaro všem přeje redakce časopisu s V. Konvalinkovou

Pohádka Sovička Rozárka
Byla jednou jedna holčička, která měla strašně ráda sovičky. Jmenovala se Verunka.
Jednou se rozhodla, že si jednu vyrobí z keramiky, a představte si, že ta sovička měla
takovou čepici se třemi bambulemi. Jednu na vrchu a další dvě na okrajích po
stranách. Ta čepice měla okraje lemované bílou vlnou. Oproti tlustému tělíčku jsou
její křidélka docela malá. Mezi dvěma velkýma očima je vidět malý černý zobáček.
Její peříčka na bříšku jsou bílá. Ta sovička nemá pařáty, jako mívají obyčejné sovy,
ale jenom takové malé a černé drápky. Její barva je bílá a stříbrnozlatá. Je moc
roztomilá.
Když ji Verunka dodělala, tak ji ještě dala do pece, ale jakmile byla sovička z pece
vytažená, tak roztáhla křídla a odletěla. Verunka byla smutná, ale nedalo se nic dělat.
Sovička letěla, letěla a letěla. Doletěla k lesu. Vlastně ani nevěděla, jak se jmenuje.
Když vletěla do lesa, potkala tam veverku, která jí naštěstí rozuměla, protože
studovala soví řeč. Vlastně studovala i jelení řeč. Teda všichni z lesa studovali jelení a
soví řeč, protože jelen je pán lesa a všichni by mu měli rozumět. A o sovách se zase říká, že jsou moudré, a tak k
nim zvířata chodí pro radu.
Ta sovička se s veverkou spřátelila, ale potom se veverka zeptala: „Jak se jmenuješ? Já jsem veverka Zrzka.“ „Já
nemám žádné jméno. Nikdo mě nepojmenoval,“ řekla sovička. „To nevadí, ale jestli chceš, nějaké jméno ti vymyslím.
Chtěla by ses jmenovat třeba Rozárka?“ Sovičce se jméno líbilo, a tak řekla, že by se Rozárka jmenovat chtěla.
„Tak ano, sovičko, tedy sovičko Rozárko, co budeme dělat? Chtěla bys, abych tě provedla tady po lese?“ „Ano, už
se těším. Díky!“ odpověděla sovička se svým novým jménem Rozárka.
Když jí veverka zrovna ukazovala borůvky, tak se po malé Rozárce natáhlo káně. Veverku to vyděsilo! „Zrovna nová
kamarádka a hned jsem ji ztratila,“ vzlykala. Ale potom si řekla: „Musím ji jít zachránit!!“ Veverka skákala, skákala
a skákala. Káně zrovna drželo sovičku při zemi, aby do ní udeřilo svým hrozným zobákem. Už, už se chystalo, ale
náhle přiskočila veverka ochotna pomoct v každé situaci a odstrčila káně. Veverka se s kánětem začala prát.
Sovička se přidala a klovala ho zobákem. Přece by v tom nemohla veverku nechat samotnou. Potom veverka řekla:
„Utíkáme!“ Veverka se sovičkou Rozárkou začaly utíkat. Sovička vlastně letěla. Šlo to pomalu a káně ji dohánělo.
Veverka zepředu křikla: „Schovej se!“ Sovička se schovala mezi rostlinkami. Káně to nakonec vzdalo a odletělo.
Veverka šťastně přiběhla za sovičkou a řekla: „Vyhrály jsme!“ Sovička radostí povyletěla: „Hurá! Pojď, ať tě mohu
provést po lese, jak jsme si slíbily.“ A tak veverka vzala sovičku Rozárku na procházku lesem a obě kamarádky se
měly spolu dobře.
(Markéta Smetanová, 4.B)
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Zprávy ze školní družiny

Na čtvrtek 18. ledna si vychovatelky školní družiny pozvaly rodiče. Nešlo o žádné
konzultace, paní vychovatelky pro rodiče i děti připravily podvečer plný tvoření, zvuků,
chutí a vůní. Rodiče si mohli s dětmi vyzkoušet něco málo z toho, co dělají děti během
zájmových činností. Vyrobili si společně malý hudební nástroj kazoo, museli vzít do
ruky i jehlu a nit při tvorbě domečku, připravili si toust dle vlastní chuti a procvičili
svoje pátrací schopnosti při hledání slov chybějících v básničce.
Na závěr všichni trochu podlehli hazardu. Vyplnili si výherní tiket Binga a pak jen
napjatě čekali a škrtali čísla. Hlavní výhrou v Bingu totiž byla velká čokoláda. Nečekali
dlouho, protože po šesti tazích už byli známi vítězové! Paní vychovatelky prohledaly
šuplíčky, našly další sladkosti a mohlo se losovat dál. Mezi losováním zbyl čas i na
trochu hudby. Děti využily své nové hudební nástroje a zazpívaly a zahrály rodičům
písničku.
Když byly všechny sladkosti rozdány, nezbylo nic jiného než jít domů. I když do družiny přišlo jen několik málo
rodin, strávily tu příjemný podvečer a všichni se už těší na další setkání.
(K. Horváthová)
Nepořádek na dvoře

Děti, které navštěvují školní družinu, využívají školní dvůr pravděpodobně nejčastěji. Vždy si ale po sobě uklidí.
Nepořádek, který na nás čekal první jarní den, vylétl z oken školy.
Přinejmenším to stojí alespoň za zamyšlení.
(K. Fialová)
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Rozhovor s Mgr. Ivou Hubáčkovou, třídní učitelkou 2.B
1. Jak dlouho již učíte na naší škole?
Na škole učím 17. rokem.
2. Co se Vám líbí na práci s dětmi?
Práce na 1. stupni je pestrá a tvořivá. Děti pracují se zájmem, jsou upřímné.
3. Chtěla jste být učitelkou už jako malá?
Pro učitelství jsem se rozhodla na střední škole.
4. K jakým studentům jste patřila Vy na ZŠ a SŠ?
Byla jsem poctivá studentka, někdy jsem ale úkoly nechávala na poslední chvíli.
5. Co byl Váš nejoblíbenější předmět?
Na ZŠ jsem chodila do sportovní třídy se zaměřením na běžecké lyžování. Měla jsem tedy ráda tělocvik, také
jsem ráda malovala. Bavil mě přírodopis a matematika.
6. Co ráda děláte ve volném čase?
Volný čas nejraději trávím v přírodě. Chodím na procházky, jezdím na kole, v zimě na běžkách.
7. Sledovala jste zimní olympijské hry? A jak se Vám líbil výsledek?
Olympiádu jsem samozřejmě sledovala a všem našim sportovcům
držela palce, byli výborní.
8. Co Vy a zimní sporty?
Když je dost sněhu, jezdím na běžkách, letos jsem o jarních
prázdninách po delší době i bruslila.
9. Jak slavíte Velikonoce a máte je ráda?
Jako malá jsem Velikonoce ráda neměla. Se svými dětmi jsem si je ale začala užívat. Snažíme se dodržovat
tradice. Upeču perníčky, beránka a mazanec, barvím vajíčka, kluci si upletou pomlázku. Ve velikonoční nádivce
nesmí chybět mladé kopřivy a v polévce sedmikrásky.
Děkujeme za rozhovor a přejeme krásné a pohodové jarní dny.
Petra Halouzková a Lada Melicharová

Zprávy z pohledecké školy
Ohlédnutí za zimními měsíci…
Předvánoční čas
Poslední měsíc v roce bývá nevlídný, deštivý. Jen někdy, a to zpravidla jenom dětem, udělá radost, když hodně
nachumelí.
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Udělat radost někomu druhému se jistě podařilo starším žákům
naší školy, kteří se zapojili do projektu Krabice od bot. Do
charitativní sbírky zapojili i své mladší spolužáky. Krabice od
bot byla krabice naplněná hračkami, pastelkami a dalšími
drobnostmi pro děti, které možná nedostaly žádný jiný dárek.
Ze dvou obyčejných krabic se stal tajemný dárek pro jednu
dívku a jednoho chlapce.
Věříme, že potěšily!
Vánoční čas patří především rodině, a proto je to doba, kdy
zveme naše rodiny a všechny přátele do naší svátečně
vyzdobené školy, kde proběhla vánoční besídka a jarmark.
Rodiče si domů odnášeli nejen radost ze svých dětí, ale i hezké
výrobky, které si na vánočním jarmarku zakoupili.
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Stopy ve sněhu

Dne 24. ledna 2018 jsme se vydali na pozorování stop zvířat. Počasí se netvářilo nejvlídněji, ale nedaleko za vsí děti
v mlze rychle rozeznaly postavu v mysliveckém oblečení. Očekával nás pan Holek. Příroda nám nabídla krásnou bílou
plochu a pan Holek svoje znalosti z myslivosti. Jeho zkušenému zraku neunikla žádná stopa. Děti pod jeho vedením
zanedlouho dokázaly objevit, přečíst a zakreslit stopy zvířat a ptáků. Došlo i na pravidla chování v lese. Panu
Holkovi za krásně připravenou akci děkujeme.
Zima v bílém kožíšku
Dne 14. února 2018 jsme přijali pozvání do MŠ v Pohledci, kam za dětmi přijel Mgr. Pavel Josef Macků z Nedvědice,
aby je seznámil s tím, jak se žije zvířátkům v polárních krajinách a jak je důležité kamarádství a vzájemná pomoc.
Pořad byl doprovázen promítáním obrázků.
Pohádka z polárních krajin o životě v mrazu a ledu se všem líbila.
Zakončení plaveckého výcviku

Naše škola organizuje plavecký výcvik
ve všech po sobě jdoucích ročnících.
Rodiče žáků jsou této aktivitě
nakloněni a finančně rozšířenou výuku
plavání zabezpečují.
Poslední hodinu plavání si děti
doopravdy užily a už nyní se těší, jak
osvojené dovednosti procvičí při
letním koupání.
Poděkování patří zkušeným a hlavně
hodným instruktorkám plaveckého
výcviku.
(Mgr. M. Kučerová)
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Velký úspěch našich sportovců na Zimní olympiádě dětí a mládeže
Hry VIII. Zimní olympiády dětí a mládeže České republiky se
uskutečnily na sportovištích v Pardubickém kraji od 28. 1. 2018 do 2. 2. 2018.
Pořadatelé vypsali jedenáct sportovních soutěží (alpské lyžování,
běžecké lyžování, lední hokej, skicross, snowboarding, biatlon,
krasobruslení, rychlobruslení, lyžařský orientační běh a doplňkové
sporty - taneční soutěž a šachy).
Tato akce patří mezi největší sportovní události, pořádá se jednou za dva roky.
Za každý kraj jsou nominováni v jednotlivé disciplíně pouze dva sportovci v dané
věkové kategorii. Už samotná nominace je pro mnohé závodníky velkou odměnou
za celoroční sportovní přípravu.

Z naší školy se do nominace dostali tito žáci:
běžecké lyžování: Vítek Fousek, Lucka Crháková, Patricie Srnská
biatlon: Kateřina Holková, Adéla Horákovská, Karolína Špinarová, Michal Zaoral
akrobatické lyžování – skicross: Jan Beneš
Hned první olympijský den vybojovali naši sportovci dvě zlaté medaile. V běžeckém lyžování Lucie Crháková a
v biatlonu Michal Zaoral.
Oba dva závodníci rozšířili svoji medailovou sbírku druhý den – Lucka stříbrnou medailí a Michal bronzovou
medailí. V běžeckém lyžování si pro bronzovou medaili doběhla v závodě s klasickou technikou Patricie Srnská.
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Michal Zaoral dovršil svůj úspěch ve štafetovém závodě, kde se svými kolegy z klubu SK NMNM vybojovali pro
kraj Vysočina 1.místo.
Velký obdiv a pochvalu si zaslouží i další umístění našich závodníků: 5. a 9. místo Karolíny Špinarové, 12. místa
Kateřiny Holkové a Adély Horákovské, 16. místo Vítka Fouska a 17. místo Jana Beneše. Na nepopulárním čtvrtém
místě se ještě umístila biatlonová štafeta ve složení Karolína Špinarová, Adéla Horákovská a Veroniky Tomášková
z SK NMNM.
Všichni závodníci dopomohli svými výkony k celkovému 3. místu Kraje Vysočina.
Všem sportovcům děkujeme za vzornou reprezentaci a jejich současným trenérům za smysluplnou práci.
(Mgr. V. Holubová)

Mistrovství České republiky v biatlonu
Ve dnech 23. - 25. února 2018 se v našem domovském areálu Vysočina Areny uskutečnilo žákovské Mistrovství ČR
v biatlonu.

Na republikové závody se z naší školy nominovali tito žáci: Kateřina Holková, Adéla Horákovská, Jolana Žváčková,
Tereza Kunstmüllerová, Peter Freiwald, Michal Zaoral, Barbora Nečasová a Karolína Špinarová.
23. února - štafetový závod dvojic (volně)




3. místo Michal Zaoral a Jonáš Kabrda (žáci C)
7. místo Adéla Horákovská a Kateřina Holková (žákyně B)

24. února - závod s hromadným startem (volně)




2. místo Michal Zaoral (žáci C2)
5. místo Karolína Špinarová (žákyně C2)

25. února -sprint (klasicky)






1. místo Karolína Špinarová
10. místo Kateřina Holková
13. místo Adéla Horákovská
15. místo Michal Zaoral

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.

(Mgr. I. Špinarová)
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Olympiáda v německém jazyce – 8. 2.
,Naši školu letos na olympiádě v německém jazyce reprezentovaly tři žákyně - Lucie Tranová a Lucie Gerlichová
z 9.A a Kateřina Sochorová z 9.B. Soutěž totiž nově umožňuje nominovat ve stejné kategorii tři finalisty ze
školního kola.

Olympiáda se uskutečnila ve Žďáře nad Sázavou. Na první tři místa dívky sice nedosáhly, přesto se s úkoly popraly
velice dobře. Poslechovou část zvládly všechny skvěle, v konverzační části soutěže se nejlépe vedlo Katce
Sochorové. Katka skončila celkově na 9. místě.
Děkujeme žákyním 9. ročníku za reprezentaci školy a přejeme jim do budoucna mnoho úspěchů nejen v německém
jazyce.
(Mgr. V. Konvalinková)

Jak se líbil žákům z obou sedmiček letošní lyžařský kurz?
Křivánková Michaela: Na lyžařském kurzu jsem byla den. Docela mě to bavilo, ale odpoledne jsem měla horečky.
Ale i tak jsem to prožila hezky. Měli jsme soutěže, třeba kdo pojede nejdéle na jedné noze. Nejsrandovnější bylo,
že Kuba pořád padal a dělal si z toho srandu.
Uhlíř Jakub: Byl to super zážitek. Hodněkrát jsem spadl. Ale naučil jsem se zatáčet, brzdit a taky padat. Byla tam
super atmosféra.
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Balvín Michael: Ohnul jsem si hůlku. Naučil jsem se brzdit. A na běžkách se mi líbilo.
Koutníková Jana: Nejvíc se mi líbil pátek, protože tam byl
slalom a jezdili jsme na skokánky. Jednou jsme taky hodně
padali, to když jsme jezdili hodiny z prudkého kopce.
Nakonec jsme se zasmáli a nic nám nebylo. Lyžák jsem si
hodně užila.
Freiwald Peter: Můj nejlepší zážitek byl, když jsem s
Honzou jezdil na lanovce a když jsme jezdili na skokánky a
vždycky nám to skočilo. Líbilo se mi, že jsem tam měl kámoše
a mohli jsme jezdit sami. Nelíbilo se mi, že tam přijela děcka
z Prahy a bylo tam hodně lidí.
Vašíková Kateřina: Lyžařský kurz byl super. Nejvíc mě
bavilo jezdit z kopců, protože můj spolužák, který se teprve učil lyžovat, pořád padal. Byla to sranda. Lyžařský
kurz jsem si užila.
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Danielová Denisa: Lyžařský kurz mě bavil, naučila jsem se něco nového. Ve středu na Valentýna nám dali učitelé
srdíčka z perníku. Poslední den nám pokročilým dali diplom. Lyžařský kurz mě moc bavil, mám z toho moc zážitků.
Pejchalová Martina: Se školou jsme měli lyžařský kurz. Naše instruktorka
se jmenovala Markéta. Byla moc hodná. Nejdříve nás naučila, jak zacházet
s prknem, abychom si neublížili, jak jezdit na přední a zadní straně
snowboardu. Třetí den nás rozdělili do nových skupin. Dostali jsme kartičky
na sjezdovku. Zde jsme se naučili obloučky. Poprvé to moc nešlo, ale pak to
šlo skoro samo.
Čtvrtý den jsme mohli jezdit sami. Samozřejmě nás instruktoři kontrolovali a
hlídali, jestli to děláme dobře. Tento den byl pro mě poslední. Spadla jsem a
podvrkla si ruku. Moc mě mrzelo, že jsem nemohla kurz dokončit, protože mě
to moc bavilo. A klidně bych jela znovu.
Chrástová Eva: Hned druhý den jsme jeli za Vlachovice. Nahoru se to
dalo, ale dolů to byl pro někoho problém. Z kopce se rozjela Anička, já
si nechala malý odstup a vydala se za ní. Najednou zezadu křičí Jarda,
ať uhneme. Anička spadla a já hned za ní. Jarda v plné rychlosti
zavadil o moji hůlku. Najednou se z druhé strany objevil Kuba, takže
jsme leželi všichni čtyři.
Pavelek Max:
Pozitiva: Bylo hezké počasí, učitelé byli hodní a bylo to místo školy.
Negativa: Hodně lidí. Škoda, že jsme museli 5 hodin denně jezdit jen
tu stejnou sjezdovku, dlouhé čekání.
Jelínek Jakub: Kurz se mi líbil, nejvíc se mi líbilo množství skokánků. Také bylo srandovní, když začátečníci jeli
nahoru lanovkou a všichni tam popadali jako švestky. Bylo hodně sněhu a užili jsme si to všichni.
Dostál Radek Prokop: Mě bavilo ježdění na skokáncích, závody a všelijaké blbnutí. Ale nejvíce mě bavily
spolužaččiny pády. Když nám byla zima, zalezli jsme do srubu a dali si hranolky. Lyžák se mi líbil, i když jsem tam
byl jen dva dny.
Šrámková Markéta: Na lyžáku to bylo úžasný. Sice už jsem na tom rok nestála a ze začátku jsem hodně padala, ale
asi třetí jízdu mi to začalo jít. Potom jsem se zlepšovala. Jezdili jsme s holkama a klukama vláčky, závody a další
blbosti. Moc se mi tam líbilo a doufám, že na to nezapomenu.
Slámová Lenka: Lyžařský kurz začal v pondělí. Mohli jsme si vybrat, jestli půjdeme na lyže nebo na snowboard. Já
jsem si vybrala snowboard. Byli jsme rozděleni na začátečníky a pokročilé. Já jsem byla pokročilá. Lyžařský kurz
se mi líbil, ale chodila jsem jen do středy, protože od čtvrtka do neděle jsem jela na lyžařské závody.
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Petrová Kristýna: V únoru jsme si užívali jeden týden bez školy na Harusově kopci. Počasí nám přálo. Já jsem
pokročilá snowboardistka, proto jsem si mohla s ostatními sjet dolů, kolikrát jsem chtěla. V počtu jízd nás
omezovala delší fronta, než bývá normálně ve všední den. Jelikož byl třetí den Valentýn, všichni jsme dostali
perníková srdce, holky
od pana učitele Smetany a kluci od paní učitelky Markéty Krejčí. Úžasné bylo dívat se z lanovky na své kamarády
(začátečníky), jak se rychle učí a zlepšují. Lyžařský kurz jsem si užila, závidím příštím sedmákům, že se mají na co
těšit.

Pelánová Adéla: Druhý týden v únoru jsme měli něco jako prázdniny, začal nám lyžařský kurz. Vybrala jsem si
snowboard a hrozně mě to bavilo. Bohužel jsem si ve čtvrtek způsobila úraz, tím pro mě lyžařský kurz skončil.
Sněhu bylo plno, něco jsem se dokonce naučila, paní Holubová byla super, zkrátka jsem měla úžasný týden.
Polnická Jana: Od pondělí jsme společně se 7.B měli lyžařský kurz. S panem učitelem Křížem, Harvánkem a s paní
učitelkou Pulgretovou jsme byli na běžkách. Největší zážitek jsem si odnesla z jízdy z kopečků dolů, kdy skoro
všichni padali na obličej nebo na zadek, a nejlepší sranda byla, když Jardovi počůral pes baťoh. Prostě ten, kdo
nezažije, neuvěří.
Žváčková Jolana: První den byl sraz na Harusově kopci o půl deváté. Před tím, než jsme se vydali na výcvik, dostali
jsme instrukce o tom, jak se chovat. Netrpělivě jsme poslouchali paní učitelku a těšili se, až bude konec povinnému
školení bezpečnosti a půjdeme k hlavní náplni tohoto týdne, a to je naučit se jezdit na snowboardu.
Po nácviku jsme konečně vyšli na kopec, ne sice lanovkou, ale i tak se nám to líbilo.
Pokračovali jsme v tréninku, začínáme jezdit po hranách a lístek. A takhle to šlo tři dny. Na konci třetího dne jsem
měla opravdu radost, protože jsme konečně vyjeli lanovkou nahoru a zkoušeli obloučky. Ten den jsem se je i naučila
a ve čtvrtek to jenom dopilovala. Moc jsem si to užila a za tento výcvik jsem moc ráda.
Bartoněk David: Na lyžáku se mi líbilo. Byl jsem na běžkách. Bylo tam veselo, protože Jarda pištěl.
Janů Dana: Lyžařský kurz se mi líbil. Byla jsem se učit na snowboardu. Naučila jsem se na něm celkem rychle a
bavilo mě to.
Ptáčková Ludmila: Lyžařský kurz byl velmi skvělý a něco jsem se naučila. Asi nejvíce se mi líbí ten výhled na Nové
Město. Bohužel bych měla výhrady k bufetu, byl totiž moc drahý a bylo tam moc lidí. Učila jsem se na snowboardu a
myslím si, že mi to docela šlo. Jsem ráda, že jsem si nic neudělala, když nepočítám modřiny.
Košíková Ivana: V pondělí jsme společně se 7.B začali lyžařský kurz. První den jsme jezdili na Ski a s panem
učitelem Harvánkem se učili různé styly na běžkách. Ostatní dny jsme jeli na Vlachovice a účastnili se závodů.
Lyžák se mi líbil a určitě bych si ho zopakovala.
Zdražil Václav: Docela mě to bavilo, ale ruku mi to zlomilo.
Honková Kristýna: Nejvíc se mi líbila středa, protože jsme mohli skákat na skokánku. Ve čtvrtek jsme s Jáňou
dělaly hodiny a spadly jsme a Jáňu bolela ruka. V pátek jsem spadla před vlekem zase já.
Starý Jan: Lyžařský kurz byl úžasný zážitek. Mohl jsem celý den strávit s kamarády a dělat co mě baví.
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Anglický týden - 19. - 23. 2. a 5. - 9. 3.
Asi 60 žáků 6. - 9. tříd se zúčastnilo aktivního anglického týdne s rodilými mluvčími. Třicet hodin angličtiny znělo
některým až děsivě, ale všichni byli mile překvapeni, jak vše rychle uběhlo. Dokonce i počáteční strach žáků, že
nebudou mluvčím rozumět, se rychle rozplynul. Žáci měli možnost vyzkoušet své dovednosti v praxi. S Američanem
Jonem a Britem Craigem porovnávali rozdíly mezi americkou a anglickou angličtinou, hráli různé hry, tvořili ve
skupinách a dvojicích. Rozšiřovali si slovní zásobu. Za svoji práci byli odměněni certifikátem.
Věřím, že se týden všem líbil.

Nakonec několik postřehů od žáků:
„Mně se to líbilo, trochu by to chtělo lepší výslovnost, ale jinak bych to doporučil."
„Moc se mi tam líbilo. Klidně bych si to zopakoval."
„Hovoření v angličtině bylo fajn. Nerozuměl jsem ale úplně všemu."
„Naučila jsem se pár nových slovíček. Užila jsem si to."
„AJ week byl skvělý, užili jsme si dost srandy."
„Bylo úžasné slyšet mluvit Angličana i Američana. Ty rozdíly mezi nimi jsou opravdu velké."
„Hodně mě bavilo, když jsme mohli vymýšlet věci, které neexistují."
(Mgr. Leona Hanusová)
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Anketa
Ptali jsme se žáků naší školy, zda sledovali letošní zimní olympijské hry.
1.
2.

Co jsi sledoval/a a komu jsi fandil/a?
Děláš nějaký sport? Kdybys mohl/a, v čem bys chtěl/a naši zemi na olympiádě reprezentovat?

Denisa Novotná, 6.A

Vítek Mokrejš, 4.C

1.
2.

1. Ano. Veronice Vítkové.
2. Jezdím na kole.

Sledovala jsem hokej.
Občas běhám. Hrála bych hokej.

Michal Švarný, 5.A
Vojtěch Horák, 6.A
1. Samozřejmě. Českému týmu.
2. Asi bych reprezentoval v hokeji.

1. Koukal jsem se na hokej.
2. Chodím do sportovky.

Adéla Dostálová, 5.B
Nikola Císařová, 6.B
1. Ano. Ester Ledecké.
2. Můj sport je lyžování.

1. Fandila jsem Martině Sáblíkové.
2. Ne. Chtěla bych bruslit.

Vítek Fousek, 5.B
František Ondráček, 6.B
1. Sledoval jsem bruslení a fandil Sáblíkové.
2. Ano, hraju badminton.

1. Ano.
2. Biatlon. Reprezentoval bych v běžeckém lyžování.

Jakub Hájek, 4.A
1. Ano, koukal. Líbí se mi Johannes Thingnes Bø. Tomu
jsem fandil.
2. Dělám fotbal.
Kateřina Malušková, 4.A
1. Ano. Veronice Vítkové.
2. Můj sport je biatlon.
Michal Švaříček, 4.B
1. Samozřejmě. Na hokej.
2. Asi bych reprezentoval v hokeji.
Magdalena Nečasová, 4.B
1. Ano. Martině Sáblíkové.
2. Reprezentovala bych v rychlobruslení.
Alžběta Janebová, 4.C
1. Jistě.
2. Běh na lyžích. Jela bych na olympiádu reprezentovat
v rychlobruslení.

anketu vytvořili Lucka Gerlichová, Julie Horváthová a František Starý
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8. ročník – 9. 3. a 16. 3. - Kurz první pomoci
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Soutěž o nejhezčí jarní výzdobu – 2. stupeň

Zvítězila 7.A
Na druhém místě skončila 6.B, třetí místo obsadila 9.A.

7. ročník - Beseda v knihovně – Svět bajek
7.B. – 5. 3.
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7.A – 6. 3.

12. 3. – Soutěž pro 5. ročník – Všeználek
Soutěž Všeználek se jako každoročně konala nejprve formou městského kola. Této soutěže ve všeobecných
znalostech se zúčastnilo deset týmů po čtyřech žácích z obou základních škol. Soutěžící se utkali v rychlém testu
z různých oborů, snažili se například co nejrychleji uhádnout logickou hádanku s dřívky, složit obrázek z dílů,
utvořit slova z daných písmen. Nakonec postoupilo pět družstev do finále. Jako vítěz z něj vyšlo družstvo třídy
5. A z naší školy.

Všem zúčastněným děkujeme za účast a vítězům gratulujeme a přejeme v okresním kole mnoho úspěchů.
(Mgr. Andrea Tachirová)
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12. 3. – Beseda v knihovně pro 6. ročník – Dobrodružná literatura

Dějepisná olympiáda 2017/2018 – 47. ročník
Tematické zaměření ročníku: „První republika aneb Československo v letech
1918-1938“
V dějepisné olympiádě se 14. března utkalo 16 dobrovolníků z řad našich
osmáků a deváťáků. Žákům byla zadána témata a doporučení na domácí
přípravu, kterou mnozí neponechali náhodě. Soutěž proběhla formou
samostatné práce na pracovních listech pod dohledem učitele. Účastník
mohl získat maximálně 65 bodů. Vítězkou se stala Táňa Slámová z 9.A, když
dosáhla na 45 bodů. Byla odměněna jedničkou do žákovské knížky. I když
celkové výsledky mohly dopadnout lépe, u všech soutěžících zvítězila
přirozená soutěživost a ochota do toho jít.

Celkové pořadí

Jméno, třída

1.
2.- 3.
2.- 3.
4.
5.
6.

Slámová Taťána (9.A)
Janů Justýna (8.A)
Mošner Jiří (9.B)
Starý František (9.A)
Lhoták Pavel (9.A)
Dostál Adam (9.A)

Počet bodů
45
41
41
40
36
34
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7.- 8.
7.- 8.
9.- 10.
9.- 10.
11.- 12.
11.- 12.
13.
14.
15.
16.

Ondra Matěj (9.A)
Petr Jakub (9.A)
Růžička Stanislav (9.B)
Trčka Jakub (8.A)
Horák Jan (9.A)
Iwachov Jakub (9.A)
Knapová Eliška (8.B)
Kozlová Veronika (8.B)
Svobodová Hana (8.B)
Kubíková Hana (8.B)

32
32
27
27
26
26
25
23
18
13
(Mgr. Aleš Kříž)

20. 3. - 8. ročník – Beseda: Záchranný integrovaný systém

Úspěšný volejbalový čtvrtek
Ve čtvrtek 22. března se tým dívek z naší školy
zúčastnil okresního kola ve volejbale. Turnaj se
konal ve Žďáře nad Sázavou na ZŠ Palachova.
Děvčata vyhrála svoji skupinu, když porazila dívky z
pořádající školy a tým ze ZŠ Komenského shodně
2:1 na sety.
V semifinále dívky nestačily na Gymnázium Žďár
nad Sázavou. Ale chuť si spravily v zápase o
umístění, ve kterém zvítězily nad týmem z Nového
Veselí v poměru 2:1 a odvezly si krásné 3. místo.
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Turnaj odehrál tým ve složení: Nela Štouračová, Linda Štouračová, Adéla Pochopová, Barbora Nečasová, Berenika
Podařilová, Denisa Klimešová a Anna Plodrová.

Děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
(Mgr. L. Smetana)

Co vás čeká?
5. 4.
5. 4.
9. 4.
12. 4.
12. 4.
13. 4.
13. 4.
17. 4.
27. 4.

Zápis do 1. tříd
8.A – Ezop – Pravidla a zákony internetu
8. ročník – beseda v knihovně
4. ročník – čtenářské dílny v knihovně
Přijímačky na SŠ
Přijímačky na osmiletá gymnázia
Uzavření klasifikace za 3. čtvrtletí
Školní družina – Pes záchranář
Zájezd pro 9. ročník – Osvětim, solné doly ve Věličce
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ZÁBAVA S BUBLINOU
Křížovka

Oheň je dobrý sluha, ale zlý…
Bohové sídlí na hoře…
Jde tudy kouř.
Na jaře se rodí hodně…
Kdo vyhrál letošní zimní olympijské hry se dvěma zlatými medailemi?
Co jíme na Velikonoce kromě beránka?
13. května slavíme Den…
První jarní květina.

vytvořily L. Melicharová a P. Halouzková

Spojovačka
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Omalovánka

Řešení křížovky
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Na jaře se rodí hodně…
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Co jíme na Velikonoce kromě beránka?
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