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Přehled vycházejících žáků – školní rok 2018/2019 
 

Ve školním roce 2018/2019 končí základní vzdělávání 56 žáků 9. ročníku.  

Pět žáků odchází na osmileté gymnázium a dvě žáci na šestileté gymnázium. 
Počet žáků  

na školu 
Škola Obor 

Počet žáků  
na obor 

17 Gymnázium Jihlava 

Gymnázium 8leté 2 (V) 

Gymnázium 6leté 2 (VII) 

Gymnázium 12 

Gymnázium se sportovní přípravou 1 

1 
Všeobecné a sportovní gymnázium, 

Bruntál 
Gymnázium 8leté 1 (V) 

3 
Soukromé gymnázium AD FONTES 

Jihlava 
Gymnázium 8leté 

2 (V) 

1 (přestup) 

1 FARMEKO - VOŠ a SOŠ Jihlava Zdravotnické lyceum 1 

12 
OA, SZŠ, SOŠ služeb a JŠ s 

právem SJZ Jihlava 

Fotograf 2 

Kuchař - číšník 1 

Obchodní akademie 5 

Ošetřovatel 2 

Praktická sestra 2 

1 SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava Sociální činnost 1 

16 
Střední škola průmyslová, 

technická a automobilní Jihlava 

Informační technologie 6 

Mechanik elektrotechnik 1 

Mechanik opravář motorových 

vozidel 
2 

Nástrojař 1 

Obrábeč kovů 4 

Strojní mechanik 2 

3 Střední škola stavební Jihlava 
Stavebnictví 2 

Truhlář 1 

2 
Střední uměleckoprůmyslová škola 

Jihlava - Helenín 

Textilní výtvarnictví 1 

Užitá malba 1 

1 ŠECR, soukromá SOŠ Jihlava 
Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 
1 

1 
TRIVIS - SŠ veřejnopr. a VOŠ 

bezp. silniční dopravy Jihlava 
Bezpečnostně právní činnost 1 

1 OA a HŠ Havlíčkův Brod Hotelnictví 1 

1 
SPŠ stavební ak. St. Bechyně 

Havlíčkův Brod 
Technické lyceum 1 

1 SZŠ a VOŠ zdrav. Havlíčkův Brod Zdravotnické lyceum 1 

1 Česká zeměd. akademie v Humpolci Chovatelství 1 

1 
Gymnázium, Střední ped. škola, OA 

a JŠ s právem SJZ Znojmo 
Pedagogické lyceum 1 

 

Přejeme našim absolventům hodně úspěchů na dalších školách i v životě. 
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Veletrh zdraví 

v rámci projektu Cesty ke zdraví 2018 – energie nejen ze Slunce 
 

Projekt probíhal od dubna do konce 

října 2018. V minulém školním roce 

proběhlo několik aktivit: turistický 

den, plavecká štafeta, exkurze 2 

tříd na Baliny, … 

Pokračování projektu od září bylo 

zaměřeno na environmentální 

aktivity a především na přípravu 

Veletrhu zdraví. 

Stejně jako celý projekt se i 26. 

ročník Veletrhu zdraví nesl ve 

znamení energie nejen ze Slunce. 

 

Jako obvykle si den předem vystupující v tělocvičně vyzkoušeli 

svá čísla ve třech generálkách pro žáky školy.  
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Ve středu si vybírali žáci od třetího ročníku z téměř 40 aktivit – dvě (první stupeň), nebo tři 

(druhý stupeň), které navštívili. Fotografie z některých z nich: 

  
Elektrosvítilna    Mandaly v lese           OZS Jihlava – příprava jídla 

 ,   
Merkur          Trampolíny 

   
Výtvarná dílna         Městská policie 

 Sluneční hodiny   Chovatelství  
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Odezvy na Veletrh zdraví 2018: 

Žáci 3. až 9. ročníku se dne 14. 11. 2018 zúčastnili aktivit v rámci Veletrhu zdraví. Naši 

spolužáci se zúčastnili některých vybraných aktivit, které svými slovy zhodnotili takto: 

Elektrorozvody – Zopakovali jsme si něco z fyziky a zkusili jsme zapojit nějaké rozvody. Bylo 

to zajímavé! 

Geogebra – Aktivita byla relaxační, mohli jsme jen relaxovat a dělat geometrii. 

Sportovní aktivity – Hráli jsme polskou babu, vybíjenou a zkusili jsme i parkour. Aktivita se 

nám líbila, alespoň jsme se protáhli. 

Teifoc – Na této aktivitě jsme stavěli z malých 

cihliček. Bylo to něco nového a užili jsme si to. 

Déňa dance – Aktivita se nám líbila, byla moc 

zábavná. Naučili jsme se Jazz dance. Moc 

doporučujeme. 

Městská policie – Dozvěděli jsme se o zločinu a 

vytvářeli jsme své příběhy o tom, co bychom 

dělali, když bychom se naskytli u loupeže. Bylo 

to super! 

Deskové hry – Učitel donesl různé hry, které jsme si mohli zahrát. Bylo to zábavné. 

Ostatní žáci z humanitního semináře natáčeli observační dokument a reportáž ohledně 

celého Veletrhu zdraví.  

Tento rok byla spousta zajímavých aktivit a každá měla něco do sebe. Už se těšíme, až příští 

rok vyzkoušíme jiné aktivity.                                                               

 

Děti z prvních tříd se tento den zúčastnily 3 dílniček. V první si spolu s budoucími zdravotními 

sestřičkami povídaly o zdravých zoubcích. 

V druhé se dozvěděly o živé a neživé přírodě, meditovaly a předávaly si energii kamarádství. 

A ve třetí si zkusily pracovat s hlínou a vymodelovat šnečka. Na závěr si třídy zkusily 

zodpovědět anketní otázku, podívaly se na zvířátka a zhodnotily práce dětí zapojených do 

výtvarné a literární soutěže. Byl to pro všechny moc zajímavý den. 
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Součástí Veletrhu bylo opět i diskuzní fórum s pozvanými hosty. 

 

 

 

 

 

 

 

Nedílnou součástí příprav na Veletrh jsou různé soutěže. 
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Výstupy z aktivity Městská policie 
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Poznáváme sebe i svět filmem 
V září nám paní učitelka Matějíčková oznámila, že budeme v rámci humanitního semináře 

natáčet film. Ze začátku jsme si mysleli, že to nemyslí vážně, ale nakonec to byla pravda. 

BUDEME NATÁČET FILM!!! 

Rozdělili jsme se do tří skupin a společně si vybrali jednu ze tří metod natáčení 

dokumentárního filmu. Měli jsme několik lekcí, 

kde jsme se dozvěděli od Ivy Honsové  z Centra 

dokumentárního filmu něco o historii filmu a o 

způsobu natáčení. Naším úkolem pak bylo 

zpracování školní akce – 26. ročníku Veletrhu 

zdraví. A potom už nezbývalo, než začít 

točit……natáčeli jsme před, během i po jeho 

skončení. Poté nás čekalo časově velmi náročné 

stříhání dokumentu za pomoci paní střihačky Evy 

Skalové. Nakonec jsme vytvořili tři 

nezapomenutelná dílka, která jsme odprezentovali 19. prosince v kině Dukla před našimi 

rodiči, zástupci školy i města Jihlavy. 

Myslíme si, že se nám práce vydařila a těšíme se na svou další tvorbu. 

L. Procházková, E. Šindlerová, E. Pohořelá, 9. ročník  

 

 

 

 

 

 

 

26. ROČNÍK VELETRHU ZDRAVÍ - VIDEOZÁZNAMY 

 Naši deváťáci si zahráli na filmaře – dokumentaristy. V rámci 

městem dotovaného projektu Inkubátor, jehož principem je 

vzdělávání dětí kulturními institucemi, natočili na školním 

Veletrhu zdraví tři typy dokumentárních filmů. Dokumenty 

vytvořili deváťáci v teoreticko-praktického workshopu 

Poznáváme sebe i svět filmem. Ten vznikl díky zapojení Centra 

dokumentárního filmu Jihlava do projektu Inkubátor. Děti tvořily metodami anketa, reportáž 

a observační dokument. Pracovalo se s dostupnou technikou – točilo se na obyčejnou ruční 

kameru, zvuk byl snímán přes mobilní telefony. Tři výsledné školní filmy z jihlavského 

Inkubátoru byly premiérově promítnuty 19. prosince v kině Dukla před publikem složeným z 

rodičů školáků - tvůrců, pedagogů a úředníků Krajského úřadu a města Jihlavy. Děti tu svoji 

práci také obhajovaly v besedě. 

Tři výsledná videa můžete shlédnout na našem YouTube.  

https://www.youtube.com/user/zsobreziny
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Cesty ke spolupráci 2 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009616 

 

Naše škola se zapojila do pokračování zjednodušených projektů, tzv. šablon. Díky projektové 

podpoře působí na škole školní psycholožka a speciální pedagožka. Probíhají hodiny doučování 

pro žáky v každém ročníku.  

Novinkou od letošního školního roku je badatelský kroužek. Kromě pravidelných 

dvouhodinových schůzek podnikli účastníci kroužku pod vedením Mgr. Jany Waldhauserové 

26 aktivit navíc, např. kopání tůněk, obnova písčin u Čeperky, účast na řadě soutěží. 

V průběhu školního roku proběhlo 8 projektových dnů v rámci školní družiny nebo školního 

klubu. 

Projektový den – kovářství 

Ve středu 22. května navštívily děti prvního ročníku, v rámci 

projektového dne ŠD, kovářství ve Střížově. Seznámily se s prací 

kováře, vyzkoušely si vyrazit raznicí ježka a obtiskávaly 

nažhavenou železnou spirálu do dřeva. Pan kovář nám také ukázal, 

jak se ková kůň. Na závěr naší návštěvy si každý vyzkoušel, jak 

těžké je kladivo, se kterým pan kovář pracuje, a také jsme si 

potěžkali již hotové meče. V kovářské dílně se nám všem moc líbilo 

a na památku jsme si vyrobili kovaný lupínek a ježečka vyraženého 

na penízku. 

Mgr. Petra Kalná 

Projektový den - divadlo 

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 jsme v rámci 

projektového dne školní družiny navštívili s 

žáky čtvrtých tříd jihlavské Horácké divadlo. 

Naší průvodkyní se stala velmi příjemná 

dramaturgyně Barbora Jandová. Nejprve 

jsme se všichni sešli ve foyer divadla a každý 

dostal speciální dáreček - papírového 

průvodce „Jak se dělá divadlo“. Paní Jandová 

nám začala vyprávět o historii a vzniku 

divadla, dozvěděli jsme se, že divadlo se skládá ze dvou částí, a to z Malé a Velké scény. Pak 

jsme si šli prohlédnout fotky celého hereckého souboru a spočítali jsme si, že naše divadlo 
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má celkem 23 herců. Ale paní Jandová nám prozradila, že divadlo netvoří pouze herci, ale je 

zde spoustu dalších důležitých profesí, které se podílejí na chodu divadla. Potom jsme šli 

všichni do hlediště divadla, kam se vejde až 310 diváků. Za chvíli jsme potleskem vyvolali dva 

oblíbené herce, kteří nás pak divadlem provázeli i s paní Jandovou. Byli to herci Ondřej Šípek 

a Petr Soumar. Dostali jsme velmi obtížný úkol, každý si měl vymyslet nějakého oblíbeného 

hrdinu. Padaly různé návrhy, ale nakonec si pan Šípek a pan Soumar vybrali ze všech návrhů 

tyto dvě postavy: Zlatý rytíř a Modrá žížala. 

Dalším naším úkolem bylo najít nějaký vhodný kostým pro tyto postavy a nalíčit je. Paní 

Jandová společně s herci nás provedli půjčovnou kostýmů, krejčovnou, maskérnou a malírnou. 

Pak jsme šli všichni na Malou scénu a naším posledním úkolem bylo napsat, zrežírovat a zahrát 

naši vymyšlenou pohádku. Každý měl v této pohádce nějakou roli a dokonce jsme si i zkusili, 

jak důležitá je role osvětlovače. Pohádka se nám moc povedla a byli jsme pochváleni i oběma 

herci.  

Projektový den v divadle se nám velmi líbil a budeme se těšit na další návštěvu Horáckého 

divadla. 

Jana Bošnjaková 

Projektový den – šachový turnaj 

Dne 13. 6. 2019 v rámci projektů naší školy 

proběhl při této příležitosti rovněž projekt 

„Školní šachový turnaj“. 

Turnaj se konal od 14,00 do 17,00 hodin a 

zúčastnilo se ho 26 žáků z 1. a 2. stupně 

převážně těch, kteří navštěvují šachové 

kroužky. Turnaj probíhal v učebně přírodopisu, 

kde bylo vše připraveno k zahájení soutěže 

(šachové soupravy, hodiny). Hrací tempo 2 x 15 

minut na partii se úspěšně dodržovalo. Všichni žáci byli průběhem turnaje velmi spokojeni. 

Nejen návštěvy šachových kroužků, ale i právě takovéto turnaje napomáhají k rozvoji 

osobnosti a logického myšlení u každého jedince. Všichni zúčastnění za svou snahu a účast 

obdrželi věcnou odměnu a první tři místa byla navíc oceněna diplomy. 

Vítězem prvního školního turnaje se stal Tomáš Kubiš z 6. A. 

Jana Charvátová 

Projektový den - perníčky 

V pondělí 26. 11. 2018 jsme měli ve školní družině projektový 

den. Společně s panem kuchařem jsme si upekli a potom 

nazdobili zázvorové perníčky. Celé odpoledne jsme si moc 

užili. 

Bc. Markéta Benešová 
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Učíme se ze života pro život 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 

 

Do projektu Implementace Krajského akčního plánu je škola zapojena jako 

partner s finanční podporou. 

Zapojení školy do aktivit od školního roku 2018/2019: 
KA 2 – Budování kapacit 

- 1 metodička v oblasti AJ  

KA 3 – Podpora vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ – řízení změny 

- ředitel školy 

KA 4 – Podpora zavádění inovativních nástrojů výuky 

- 5 zájmových kroužků 

o Matematika v přírodovědných předmětech 

o Stavíme z merkuru 

o Stavíme z Teifocu 

o Robotika 

o Organizační tým 

- 8 aktivních učitelů  

o Ověřování materiálů ve výuce 

Nákup vybavení: tablety, LegoMindstorms, Teifoc, sada Pasco, Merkur, program Corinth 

Koordinátor aktivit na škole: Mgr. Vladimír Nekvinda 
 

Organizační tým 
Do organizačního týmu se zapojilo přes 30 žáků. 

Tým se scházel jednou za dva týdny v pátek nultou 

hodinu pod vedením paní učitelky Hažmukové a 

pana učitele Findejse. Členové týmu připravovali 

pro 2. stupeň vánoční aktivity a sportovní den. 

Několik našich členů se zúčastnilo setkání 

školních parlamentů na krajském úřadě, kde byl 

prezentován sportovní den, který byl zástupci 

z jiných škol hodnocen velmi kladně. Někteří z nás 

se také podíleli na diskuzi na Fóru mladých v DIODU. Za odměnu jsme si 24. dubna udělali 

výlet do Prahy a navštívili jsme Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, kde jsme se setkali 

s jejím předsedou Radkem Vondráčkem a paní poslankyní Andreou Brzobohatou. Po obědě 

jsme si prohlédli výstavu v Národním muzeu. Byli jsme rádi, že bylo hezky a mohli jsme si 

tento den užít. 

Za organizační tým Natálie Poláčková, 8. A 
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Cesty ke zdraví  

– trochu jiné učení 
 

 

 

Sportovní den 
Aktivity sportovního dne byly podpořeny z projektu Cesty ke zdraví. Kompletní nabídku 

připravili členové organizačního týmu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roštejn 

V úterý 25. 6. podnikla skupinka 14 žáků výlet na 

Roštejn. Vedoucí skupiny nás dovedly bezpečně tam 

i zpět, počasí přálo báječně, hrad je nově a vkusně 

opraven a lesnická expozice poutavá!!! 

Pohoda skoro jako o prázdninách …. 
 

 

Plavecká štafeta – celkem 2340 metrů 

  

Název aktivity Organizátoři 

Rokštejn - kola E. Ipati, K. Lagíňová 

Filmová cesta M. Srbecká, K. Rožňáková 

Cyklovýlet do Luk  M. Přenosilová a A. Jarošová 

Telč M. Šánová , V. Váhalová , K. Klausová 

Vodní ráj M. Bína a T. Hos 

Zaječí skok N. Kučerová, A. Procházková 

Polná A. Žďánská, A. Pošvová 

Zelená hora L. Dolejší a F. Čamra 

Beachvolleyball L. Dobrovolná, L. Konczová, A. Veselá 

Ping-Pong V. Pavlišová a E. Vacková 

Procházka starou Jihlavou D. Máca, M. Man, A. Manová 

Hrad Roštejn K. Sklenářová, S. Rožková, E. Schleisová 

Katakomby a Jihlava S. Indra a A. Trojan 

Kolečkové brusle N. Poláčková a M. Doležalová 

Nejlepší časy různými styly. 

PŘÍJMENÍ JMÉNO TŘÍDA Styl Čas 

Němcová Beáta 4.B  znak 32,08 

Chvátalová Michaela 4.C  znak 38,69 

Krepčíková Lenka 5.B  znak 39,46 
     

Hofbauerová Dorota 5.B  prsa 43,5 

Ryšavá Eva 5.B  prsa 44,94 

Vašíček Kryštof 5.C  prsa 47,04 
     

Záškoda Dominik 8.A  kraul 20,69 

Zelený Jakub 8.A  kraul 21 

Novák Filip 5.A  kraul 22,8 
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Evropský den jazyků 

Dne 26. 9. 2018 byl slavnostně zahájen Evropský den jazyků na naší škole.  Tímto dnem 

vyvrcholil Týden (nejen) evropských jazyků, který byl realizován od 24. 9. do 27. 9. 2018. V 

tomto týdnu se vyučující zaměřili na výuku svých předmětů v cizím jazyce (CLIL) a 27. 9. 

navštívili žáci 8. a 9. ročníku interaktivní edukativní divadelní představení v anglickém jazyce 

One day in London.  Toto představení mělo za cíl prohloubit jazykové znalosti žáků a 

posloužilo jako výborná příprava na výjezd do Londýna.   V úvodních patnácti minutách pan 

ředitel popřál žákům, aby pro ně dílny nebyly nudné a aby si dobře naplánovali turistickou 

cestu do zvolené země a o dané zemi zjistili co nejvíce informací. Pan učitel Jiří Hotař 

představil jednotlivé lektory, kteří pozdravili žáky jazykem vlastním pro jejich dílnu. 

Žáci obdrželi pracovní listy se čtrnácti základními otázkami a předtištěný slovníček, do 

kterého si doplňovali slova a slovní obraty v jazyce zvolené dílny. Žáci si s lektory naplánovali 

způsob dopravy do konkrétní země, potřebné doklady, ceny ubytování, jídla, zjišťovali 

důležitá telefonní čísla, např. na naši ambasádu, ceny pojištění, místní dopravy, vstupů do 

významných památek, atd…  Následně v třídnických hodinách vytvářeli vlastní cestovní plán, 

se kterým poté seznamovali své spolužáky formou 

prezentace. 

Mgr. Jiří Hotař 

Ohlasy žáků: Italština – Itálie          

V této dílně s lektorkou Michaelou Pajdovou jsme 

se naučili objednat si jídlo v restauraci. Dozvěděli 

jsme se ceny v hotelech, restauracích. Dobré 

město na dovolenou je např. Řím nebo Benátky. 

Nejlepší je naplánovat si dovolenou na jaro, kdy 

tam není takové horko. Autem trvá cesta 12 hodin.     

Kristýna Galková, Julie Komhäuserová, 9. A            

 

Jazykové zkoušky pro 5. ročník na úrovni A1 
Dne 3. a 4. června 2019 se na naší škole uskutečnily 

každoroční zkoušky z anglického jazyka pro páté 

ročníky. Slavnostní zahájení proběhlo dne 3. června 

v informačním centru. Poté děti absolvovaly 

písemnou část, která obsahovala poslech, čtení a 

psaní s porozuměním a ústní zkoušku pod vedením 

vždy pozitivně 

naladěné Terezy Lapešové. V průběhu zkoušek pomáhaly 

s organizací dívky z 8. B. Děkujeme.  

Dne 6. června proběhlo slavnostní vyhlašování ve 

školní jídelně. Všichni žáci ve zkoušce uspěli, a tak nám 

nic nebránilo v předání certifikátů a dárků za úspěšné 

absolvování zkoušek.    

Mgr. Šárka Žižková 
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Jazykové zkoušky z anglického jazyka na úrovni A2 a B1 
I letos byla druhá polovina června pro žáky devátého 

ročníku velmi náročná. Mimo jiné skládali zkoušky 

z anglického jazyka na úrovni A2 a B1 dle Evropského 

referenčního rámce pro jazyky. Pro zkoušku KET (na 

úrovni A2) se letos rozhodlo 31 žáků a složitější 

variantu PET (na úrovni B1) skládalo 25 žáků. Naši 

deváťáci si tedy ověřili své za celých 9 let nabyté 

jazykové dovednosti ve čtení, poslechu, psaní a 

mluvení. Stejně jako vloni je i letos zkoušela 

středoškolská paní učitelka, která úroveň mnohých 

žáků velmi chválila. Výsledky zkoušek zůstávají tajemstvím až do slavnostního předávání 

certifikátů v úplném závěru školního roku. Oceňujeme, že všichni žáci tuto výzvu statečně 

přijali a těm úspěšným srdečně gratulujeme. Všem pak přejeme, aby jim cizí jazyky otevírali 

cestu do světa.               Mgr. Jana Nekvindová 

Studijní výjezd do Anglie 
Dne 9. června 2019 se žáci 8. a 9. ročníku vydali na cestu do Anglie. Odjížděli od školy ve 14:00 hodin 

dálkovým autobusem s čtyřmi učiteli (paní učitelka Jahodová, paní učitelka Kubišová, pan učitel 

Pospíšil a pan učitel Findejs), s paní průvodkyní a dvěma řidiči. Autobus pokračoval z České republiky 

přes Německo, Belgii do Francie do přístavu Calais. Kde se žáci v pondělí 10. června ráno nalodili 

s autobusem na trajekt, který je po 90 minutách vyložil v anglickém přístavu Dover, ze kterého 

společně s učiteli a paní průvodkyní pokračovali do parku Greenwich, kde si prohlédli celý park a nultý 

poledník. Odsud se přesunuli nadzemní drahou do části Londýna – City of London. Zde začala jejich 

první prohlídka památek. Konkrétně viděli památník požáru Londýna, katedrálu Sv. Pavla, Millenium 

Bridge, divadlo Williama Shakespeara – The Globe, bitevní loď HMS Belfast, visutý most Tower 

Bridge a pevnost Tower of London. Po prohlídce pevnosti se 

žáci přesunuli nadzemní drahou a metrem k O2 aréně. Zde 

na ně již čekal autobus, jenž je dopravil k hostitelským 

rodinám, ve kterých žáci strávili první noc. 

V úterý 11. června čekala žáky prohlídka města Oxford, ve 

kterém žáci strávili celý den a následně večer se znovu 

vrátili do hostitelských rodin. Ve středu 12. června žáci 

navštívili přístavní město Hastings, kde si konkrétně 

prohlédli pašerácké jeskyně a akvárium. Ve čtvrtek 13. 

června žáci navštívili zábavní park Thorpe Park, v němž si užili spoustu zábavy a adrenalinu na různých 

atrakcích. Odsud se přesunuli do města Windsor s hradem Windsor Castle, jež je letním sídlem 

královny Alžběty II. Večer se vrátili do hostitelských rodin, kde je čekala poslední noc.  

V pátek 14. června žáci absolvovali prohlídkovou trasu v části Londýna zvané City of Westminster, 

do níž se přesunuli lanovou drahou a metrem. Žáci na základě vlastního výběru navštívili muzeum 

voskových figurín Madame Tussauds, nebo Natural History Museum, pokochali se výhledem z London 

Eye, prohlédli si parlamentní budovy, Westminster Abbey, Buckinghamský palác (sídlo královny 

Alžběty II.), Trafalgar Square, kde viděli sochu Horatia Nelsona, který bojoval roku 1805 v bitvě u 

Trafalgaru, Leicester Square a Piccadilly Circus. U O2 arény na ně již čekal jejich autobus, který je 

převezl zpět do přístavního města Dover, odkud se trajektem přesunuli do Francie a odtud přes Belgii, 

Německo zpátky do České republiky, kde na ně v sobotu 15. června odpoledne čekali rodiče. 

Bc. Renata Fehérová 
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Waterproject  
První část – Pobyt v Holandsku 
Na začátku října se 21 vybraných žáků osmého a 

devátého ročníku s doprovodem vydalo do Holandska, 

konkrétně do Amsterdamu, aby se zde společně se 

stejným počtem holandských žáků zúčastnili 

Waterprojectu 2018/19. Cílem tohoto výměnného 

pobytu bylo zkoumat roli vody v životě obyvatel obou 

zemí, její kvalitu a složení, i její vliv na okolní krajinu.  

V hostitelských rodinách strávili žáci celý týden a 

postupně se seznamovali s životem i chodem školy za hranicemi naší země. Během tohoto 

týdne navštívili skanzen s větrnými mlýny Zaanse Schans, podívali se k moři, prošli si centrum 

Amsterdamu, projeli se na kole a samozřejmě nezapomínali zjišťovat, „Jak to s tou vodou 

vlastně v Holandsku chodí? A proč je jí všude tolik?“. 

Odborná část probíhala v učebnách a blízkém okolí školy Pieter Nieuwland College 

v Amsterdamu. Byla rozdělena na biologickou, chemickou a zeměpisnou a celá probíhala 

v angličtině. 

Naši žáci se se všemi nástrahami pobytu v Holandsku poprali na výbornou, a po návratu domů 

se již začali připravovat na květnový příjezd holandských žáků k nám. 

Druhá část – Pobyt v Česku 
V sobotu 11. 5. večer přijel k naší škole autobus 

s holandskými žáky a učiteli, aby zde všichni společně 

navázali na říjnový pobyt v Holandsku. Byl nachystán 

pestrý náročný program, který začínal celodenním 

nedělním výletem do Prahy. 

Praha nás přivítala tradičně velkým množstvím lidí. 

Zahraničním hostům jsme ukázali centrum města, jeho 

nejznámější památky a odpoledne jsme se přes 

Pražský hrad dostali na Letnou, abychom se od 

metronomu trochu „porozhlédli“. Unavení jsme se večer vrátili do Jihlavy.  

Následující dopoledne proběhly chemické a biologické pokusy a zkoumání vody ve škole. 

Odpolední část programu jsme strávili pozorováním zvířat v jihlavské ZOO. 

Úterý a středa byly ve znamení návštěvy Moravského krasu, konkrétně Punkevních jeskyní 

s propastí Macocha a Rudického propadání, orientačního běhu v jedovnickém kempu a 

prohlídky větrného mlýna v Rudici. 

Čtvrteční den proběhlo v jihlavských ulicích již tradiční putování po zajímavých místech 

v centru města spojené s plněním jednoduchých úkolů. Odpolední program si každá rodina 

zařídila podle svého. 

Páteční poslední den strávili žáci ve škole tvorbou prezentací shrnujících celý pobyt, jejich 

následným prezentováním v angličtině za účasti rodičů a rozlučkovou večeří. Po ní už nastal 

čas předávání drobných dárečků a velkého loučení. 

Celý dvoutýdenní projekt by se dal shrnout slovy: „Bylo to hodně náročné, ale hodně nám to 

dalo a rozhodně to stálo za to!“ 

Mgr. Jan Findejs 
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BIG (projekt příhraniční spolupráce) 
S BIGem v RETZu 
V neděli 28. 10. se část žáků z NJ kroužku vydala 

oslavit podzimní čas na dýňové slavnosti do 

malebného rakouského městečka Retz. Prohlédli 

jsme si náměstí a okolní domy, vystoupali 

k větrnému mlýnu – symbolu města a prochodili 

dýňové městečko křížem krážem. Po celý den jsme 

trénovali němčinu, obdivovali výzdobu města, 

ochutnávali místní speciality a přihlíželi, např. traktorové přehlídce, vystoupení folklorních 

skupin či roztomilým lamám alpaka. Navzdory velmi chladnému počasí nám vydržela dobrá 

nálada a témata k hovoru až domů. Krásný den! 

BIG v Brně 
V pátek 25. 1. žáci kroužku NJ navštívili 

Österreichisches Institut, aby se zúčastnili 

jedné výukové lekce s názvem „Lustiges 

Lernen“. Po krátkém úvodu v češtině 

(historie budovy a význam učení NJ) a kvízu 

o znalostech rakouských reálií žáci pracovali 

pod vedením lektorky (rodilé mluvčí) Kristin 

na tématu Reisen. Povídali si, hráli 

slovíčkovou týmovou hru na svých telefonech, soutěžili, kdo „zabalí“ více věcí a ověřili si, zda 

postřehnou určená slova v písničkovém textu. Všichni se snažili, slečna lektorka byla milá, 

aktivity zajímavé, takže vymezený čas uběhl jako voda. Škoda! Uvítali bychom i další hodinu! 

Schnitzeljagd aneb společné odpoledne pro BIGaře 1. a 2. stupně 
Na pátek 15. 2. připravili žáci 9. ročníku několik stanovišť (Farben, Tiere, Weihnachten, 

Zahlen, Adjektive, Interview), her (Twister, „Papierflieger“, „Stab“) a písniček pro svoje 

mladší spolužáky.   

BIG – rozloučení 
Po třech letech končí projekt BIG! 

Díky němu se sešla na 2. stupni báječná 

parta lidí, která 2,5 roku pilně trénovala 

němčinu: zejména rozšiřováním slovní 

zásoby v oblastech, jež korespondovaly 

s jednotlivými školními předměty. Na 

podzim tohoto školního roku vznikl 

výukový film, „požehnaný“ rodilými 

mluvčími. Poslední půlrok se vyznačoval 

vytrvalostí několika členů „klubu“, kteří (chyběli Markové) tento víkend podnikli výlet na 

Vranovsko. Takže se hrály hry, pěstovala se turistika, navštívil se zámek i znojemské 

podzemí, grilovalo se, také se zmoklo i zpotilo, čekalo a smálo …  

Moji milí, bylo mi ctí s vámi trávit čas! Přeji vám hodně štěstí! 

Mgr. Lenka Nevrklová 
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Okénko školní družiny 
Během celého roku si ve školní družině 

užíváme spousty zábavy.  

Na podzim a na jaře chodíme na procházky a 

na dětská hřiště. Na školní zahradě hrajeme 

různé pohybové a míčové hry. Jak napadne 

sníh, stavíme sněhuláky a chodíme se vyřádit 

na lopaty. 

Ke konci školního roku se těšíme, až nám 

počasí dovolí chodit na zmrzlinu a na 

dovádění s vodou na zahradě. Také 

během celého školního roku 

navštěvujeme plavecký bazén. Ale nyní se 

už hlavně těšíme na prázdniny.  
Hana Šlechtická 

 

Dramatický kroužek školní družiny 

zakončil školní rok uvedením neznámé 

pohádky.  

První představení proběhlo pro děti 

z mateřské školy, druhé pro rodiče a 

spolužáky odpoledne v informačním 

centru školy. 

 

 

 

Pokud jste neměli možnost zhlédnout naživo, najdete 

ji o prázdninách na našem youtube kanálu.  
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Soutěže a olympiády 
Vědomostní soutěže 

Soutěž Zlatý list a naše práce pro přírodu 

Žáci, kteří navštěvují badatelský kroužek, se kromě dalších přírodovědných a zeměpisných 

soutěží zapojili opět i do soutěže Zlatý list. Součástí této soutěže je i obhajoba práce pro 

přírodu a aktivit, které soutěžící vykonali ve prospěch ochrany přírody a životního prostředí 

vlastními silami. V průběhu školního roku jsme 

se vypravili během několika víkendů na různá 

místa naší republiky a zde v přírodně cenných 

lokalitách a rezervacích pomáhali s jejich 

obnovou a údržbou. V Českém středohoří jsme 

například vyhrabávali na svazích vyhaslé sopky 

Dlouhá hora starou loňskou trávu, abychom 

připravili kriticky ohroženému okáči skalnímu co 

nejlepší podmínky pro vývoj jeho housenek. 

Vzácným stepním rostlinám a hmyzu jsme pomáhali opakovaně v Radotínském údolí v Českém 

krasu a v Čeperce v Polabí, kde jsme vyřezávali náletové dřeviny. V ptačím parku Josefovské 

louky u Jaroměře jsme pomáhali se senosečí na zdejších mokřadních loukách, které jsou 

domovem vzácných mokřadních druhů ptáků. Nezapomněli jsme ani na obojživelníky a ve 

spolupráci se spolkem Mokřady, ochrana a management jsme vykopali další tůňku v 

Uhřínovicích u Brtnice, obnovili i naše tůňky u rybníčku Kalvárie před školou a u rybníka Dolní 

Brádlo nedaleko Rantířova jsme jednu tůň pro žáby vykopali pomocí malého bagru. Věnovali 

jsme se biomonitoringu na Lesnovských mokřadech a začali zde měřit kvalitu vody v tůňkách, 

které pomáhali budovat před třemi lety naši spolužáci. Nezapomněli jsme ani na tradiční úklid 

okolí naší školy, čistili jsme břehy rybníčku a v rámci akce Čistá Vysočina vyklízeli odpadky 

zasypaný les za naší školou. 

Kromě vlastní práce pro přírodu jsme se celý rok pravidelně scházeli v badatelském kroužku 

a rozšiřovali si zde svoje vědomosti a dovednosti nejen z biologie, ale i z geologie, geografie 

a jiných přírodních věd. Hodně jsme se letos zaměřili na přehlížený hmyz, který v naší přírodě 

ubývá nejrychleji. V dubnu nás čekalo místní kolo Zlatého listu v ZOO Jihlava, kde nám 

pořadatelé povolili postavit hned dvě soutěžní družstva ve starší kategorii a nakonec i jedno 

družstvo v kategorii mladší, které jsme vůbec neplánovali. Odměnou za naše výkony byl 

postup do krajského kola, které se konalo v Pohledi u 

Světlé nad Sázavou. I to jsme s náskokem vyhráli, 

obhájili loňské vítězství a zaslouženě si odvezli postup 

do národního kola. To se konalo ve Vanově u Telče a 

nás tu čekal báječný týden přírodovědných exkurzí, 

biologických pozorování, přenášek a zábavy, které 

završila obhajoba naší práce pro přírodu a soutěžní 

stezka. Obhajobu práce pro přírodu jsme vyhráli a 

celkově jsme si z Vanova odvezli krásné 5. místo a 

spoustu skvělých zážitků. 

Mgr. Jana Waldhauserová  
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Celostátní a regionální kola 

5. místo Zlatý list 

Amelie Jarošová, Veronika Pejchalová, Tomáš Nekvinda (7. A), Dominika Jonášová, Tomáš 

Zelený (7. C) + 1 žák ZŠ Jihlava, Havlíčkova 

 

5. místo YPEF regionální kolo 

Amelie Jarošová, Veronika Pejchalová, Markéta Přenosilová (7. A) 

 
Pořadí Jméno Třída Předmět Kategorie 

3. Marek Man 9. A Mineralogická ol. A 

5. Anthrax se vrací 7. AC Zlatý list starší 

7. Marek Man 9. A Geologická ol. A 

36. Marek Man 9. A Mladý chemik 2. kolo (5 krajů) 

účast Marek Musil 9. A Mladý chemik 2. kolo (5 krajů) 

účast Patrik Kusý 9. A Mladý chemik 2. kolo (5 krajů) 

 

Krajská kola 

Stavíme z merkuru - 5. místo 

Ve čtvrtek 9. 5. 2019 se 4 žáci naší školy 

(Karolína Pecinová, Jáchym Brabec, Vladimír 

Svoboda a Dominik Máca) zúčastnili šestého 

ročníku soutěže Stavíme z Merkuru. Letošní 

zadání bylo velmi obtížné, a to postavit ze 

stavebnice Merkur 8 nákladní kolové vozidlo 

Tatra. Na zadaném úkolu jsme intenzivně 

pracovali 2 měsíce. Soutěž se skládala z pěti 

bodovaných disciplín: slalomové dráhy, 

přesnosti při parkování, maximální hmotnosti 

nákladu, posuzoval se celkový vzhled stroje a 

jeho podobnost s obrázkovým vzorem a z prezentace, která popisovala průběh montáže. V 

silné konkurenci 25 týmů jsme obsadili pěkné 5. místo.  

Všem žákům "merkuristům " děkujeme za účast v soutěži a vzornou reprezentaci naší školy. 

 Mgr. Jiří Hotař, vedoucí týmu 

YPEF (Young People in European Forests) – lesnická olympiáda 

Třebíč: 1. místo: Amelie Jarošová, Veronika Pejchalová, Markéta Přenosilová (7. A) 

Telč: 2. místo: Dominika Jonášová, Tomáš Zelený (7. C), Marek Man (9. A) 

 

Zlatý list – sestavy: 

Anthrax se vrací: 1. místo: Amelie Jarošová, Veronika Pejchalová, Tomáš Nekvinda (7. A), 

Dominika Jonášová, Tomáš Zelený (7. C) + 1 žák ZŠ Jihlava, Havlíčkova 

Otakárci: Milan Bína, Lucie Havlůjová, Carla Santander, Markéta Přenosilová, Tomáš Uhlíř 

(7. A), Patrik Kusý (9. A) 

Tukani: Jaroslav Šafařík, Jan Jedlovec, Martina Turková, Magdaléna Nováková, Rámí 

Salloum, Matěj Němec (6. B) 
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Pořadí Jméno Třída Předmět Kategorie 

1. Filip Macek 9. A Programování st. žáci 

1. Anthrax se vrací 7. AC Zlatý list starší 

1. Lenka Krepčíková 5. B Matematický klokan Klokánek 

2. Marek Man 9. A Geologická ol. A 

2. Tomáš Zelený 7. C Biologie D 

4. Marek Musil 9. A Geologická ol. A 

5. Amelie Jarošová 7. A Geologická ol. A 

6. Otakárci 7. A, 9. A Zlatý list starší 

6. – 7. Anna Veselá 8. B Geologická ol. A 

6. – 8. Daniel Štefl 5. A Matematický klokan Klokánek 

8. Amelie Jarošová 7. A Biologie D 

18. Jakub Zelený 8. A 
Zemědělství a lesnictví 

na Vysočině 

 

18. Viktor Nový, Jakub Zelený 8. A Teifoc  

30. Václav Vařbuchta 9. A Matematika Z9 

39. Anna Veselá 8. B 
Zemědělství a lesnictví 

na Vysočině 

 

49. Jiří Brabenec 7. A Logická olympiáda 2. st. 

63. Veronika Pejchalová 7. A Poznej Vysočinu  ZŠ 

67. Vojtěch Janků 8. B Poznej Vysočinu ZŠ 

účast Kristina Břečková 4. A Recitace 4. – 5. r. 

postup Marek Musil 9. A Chemie D 

 

Okresní kola 

 Stavíme z Teifocu – 1. a 2. místo (7. A, 7. B) 

Ve středu 15. 5. 2019 se žáci sedmého 

ročníku zúčastnili regionálního kola 

soutěže Stavíme z Teifocu. Soutěž se 

uskutečnila na SŠ stavební v Jihlavě-

Heleníně a byla sponzorována stavební 

firmou PKS Žďár nad Sázavou, a.s. a 

podporována Krajem Vysočina. 

Zúčastnilo se jí 7 týmů. Měli jsme za 

úkol postavit "dům mých snů". Fantazii 

se meze nekladly, a tak jsme se dali 

rychle do stavění. Hodnotila se 

kreativita, originalita, dodržení zásad 

skladby, přesnost provedení a čistota práce. Dívčí tým ve složení Markéta Přenosilová a 

Veronika Pejchalová (obě 7. A) obsadil krásné 2. místo a dvojice Michaela Semrádová a 

Ondřej Kopecký (oba 7. C) vybojovala dokonce 1. místo. Oba týmy postupují do krajského 

kola, které se uskuteční v říjnu příštího roku v Havlíčkově Brodě. Soutěžícím děkujeme za 

reprezentaci školy a blahopřejeme k úspěchu.  

Mgr. Jiří Hotař 
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Stavíme ze stavebnice ROTO 

V březnu letošního roku vyhlásil Kraj Vysočina už čtvrtý 

ročník soutěže STAVÍME ZE STAVEBNICE ROTO určené 

pro žáky 1. až 3. tříd základních škol. Tentokrát měly děti za 

úkol sestavit podle vlastní fantazie dopravní prostředky 

používané dnes nebo v budoucnosti. Do soutěže zaslalo své 

výtvory 83 základních škol z Vysočiny, odborná porota pak 

vybrala 22 nejzdařilejších prezentací. Mezi ty úspěšné se 

zařadila i třída 3. A. 

PaedDr. Lenka Matochová 
 

Pořadí Jméno Třída Předmět Kategorie 

1. Marek Man 9. A Geologická ol. A 

1. Tomáš Zelený 7. C Pythagoriáda 7.r. 

1. 
Michaela Semrádová,  

Ondřej Kopecký 
7. C Teifoc  

1. Anthrax se vrací 7. AC Zlatý list starší 

1. Nikita Cozonac 6. C Anglický jazyk I. A 

1. Lenka Krepčíková 5. B Matematika Z5 

1. Kristina Břečková 4. A Recitace 4.-5. 

2. Aneta Marie Lacinová 9. A Anglický jazyk II. A  

2. Marek Musil 9. A Geologická ol. A 

2.  Filip Macek 9. A Programování st. žáci 

2. Tomáš Zelený 7. C Biologie D 

2. Otakárci 7. A, 9. A Zlatý list starší 

2. 
Veronika Pejchalová,  

Markéta Přenosilová 
7. A Teifoc  

2. – 4. Tomáš Nekvinda 7. A Matematika Z7 

2. – 4. Michaela Semrádová 7. C Pythagoriáda 7.r. 

3. Amelie Jarošová 7. A Biologie D 

3. Amelie Jarošová 7. A Geologická ol. A 

4. Emma Pohořelá 9. B Německý jazyk II. A 

4. Veronika Horáková 9. B Německý jazyk II. A 

4. Marek Musil 9. A Chemie D 

4. Amelie Jarošová 7. A Mladý chovatel 6. – 9. 

5. Patrik Kusý 9. A Zeměpis C 

5. Matěj Němec 6. B Zeměpis A 

5. Tukani 6. B Zlatý list mladší 

6. Anna Veselá 8. B Biologie C 

6. Vojtěch Janků 8. B Fyzika F 

6. Veronika Pejchalová 7. A Biologie D 

6. – 9. Daniel Láník 5. B Pythagoriáda 5.r. 

6. – 9. Edgar Nikoyan 5. A Pythagoriáda 5.r. 

6. – 9. Anna Veselá 8. B Mladý chovatel 6. – 9. 

6. – 9. Eliška Šatarová 8. A Mladý chovatel 6. – 9. 

7. Amelie Jarošová 7. A Zeměpis B 
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7. – 8. Vladimír Svoboda 6. A Matematika Z6 

7. – 11. Oliver Svoboda 6. B Pythagoriáda 6.r. 

7. – 14. Amelie Jarošová 7. A Pythagoriáda 7.r. 

9. Marek Man 9. A Chemie D 

9. – 10. Václav Vařbuchta 9. A Matematika Z9 

9. – 12. Michaela Semrádová 7. C Matematika Z7 

10. Tomáš Zelený 7. C Mladý chovatel 6. – 9. 

10. – 12. Emílie Vacková 8. B Matematika Z8 

10. – 13. Šarlota Voštová 5. C Pythagoriáda 5.r. 

10. – 13. Lenka Krepčíková 5. B Pythagoriáda 5.r. 

12. Patrik Kusý 9. A Chemie D 

12 Kryštof Jahoda 8. B Fyzika E 

12. Lenka Dolejší 8. A Mladý chovatel 6. – 9. 

12. – 13. Kryštof Jahoda 9. B Matematika Z9 

13. – 15.  Dominika Jonášová 7. C Mladý chovatel 6. – 9. 

13. – 15. Milan Bína 7. A Mladý chovatel 6. – 9. 

14. Catalin Beatrau 9. A Fyzika E 

14. Jan Jakub Antonů 8. B Fyzika F 

14. Tomáš Nekvinda 7. A Biologie C (8. – 9. r.) 

14. – 15. Linda Rokosová 4. C Matematika Z5 

14. – 17. Nela Marková 8. B Pythagoriáda 8.r. 

14. – 18. Adéla Svítilová 5. C Pythagoriáda 5.r. 

15. Václav Vařbuchta 9. A Fyzika E 

15. Peter Halán 8. B Fyzika F 

15. – 20. Martina Turková 6. B Pythagoriáda 6.r. 

15. – 22. Ondřej Kopecký 7. C Pythagoriáda 7.r. 

15. – 22. Tomáš Nekvinda 7. A Pythagoriáda 7.r. 

16. Patrik Kusý 9. A Biologie C 

16. Šimon Wastl 8. B Fyzika F 

17. - 24 Ondřej Kopecký 7. C Matematika Z7 

17. – 24. Tomáš Zelený 7. C Matematika Z7 

19. – 20. Michaela Semrádová 7. C Mladý chovatel 6. – 9. 

19. – 26. Linda Rokosová 4. C Pythagoriáda 5.r. 

21. – 28. Filip Falta 6. C Pythagoriáda 6.r. 

23. – 30. Marek Formáček 7. B Pythagoriáda 7.r. 

26. – 29. Patrik Kusý 9. A Dějepis  

27. – 30. Kristina Břečková 4. A Pythagoriáda 5.r. 

29. – 40. Marek Jandl 6. C Pythagoriáda 6.r. 

35. Václav Vařbuchta 9. A Dějepis  

postup KK Anna Veselá 8. B Geologická ol. A 

účast Peter Halán 8. B Pythagoriáda 8.r. 

účast Vojtěch Janků 8. B Pythagoriáda 8.r. 

účast Viktorie Pavlišová 8. B Pythagoriáda 8.r. 

účast Emílie Vacková 8. B Pythagoriáda 8.r. 

účast Natálie Poláčková 8. A Pythagoriáda 8.r. 
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účast Milan Bína 7. A Pythagoriáda 7.r. 

účast Magdaléna Nováková 6. B Pythagoriáda 6.r. 

účast Daniel Trojan 6. B Pythagoriáda 6.r. 

účast Tomáš Kubiš 6. A Matematika Z6 

účast Marie Vařbuchtová 6. A Matematika Z6 

účast Filip Bajer 5. C Pythagoriáda 5.r. 

účast Barbora Jadrná 5. B Matematika Z5 

účast Lucie Hořavová 4. C Recitace 4.-5. 

účast Hana Molvová 3. C Recitace 2.-3. 

účast Lara Břečková 2. A Recitace 2.-3. 

Lego robot – SŠ průmyslová, technické a automobilní Jihlava 

Kategorie A  3. místo Tomáš Zadina, Filip Macek (9. A) 

Kategorie B  5. místo Tomáš Nekvinda (7. A) 

Kategorie C  3. místo Jan Jakub Antonů (8. B), Tomáš Zadina (9. A) 
 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 

Kategorie I (4. – 6. r.) 

6. místo  Tobiáš Neruda (5. C), Martina Turková (6. B), Martin Vraspír a Sára Staňková 

(6. C) 

Kategorie II (6. – 9. r.) 

5. místo  Adam Trojan, Daniel Procházka (7. B), Lucie Malíková a Aneta Marie Lacinová 

(9. A) 
 

Robosoutěž 2019 – ČVUT Praha 
Po absolvování školního kola se devět žáků z naší školy 

zúčastnilo 25. dubna 2019 robosoutěže na ČVUT v Praze. 

Soutěž je určena pro tříčlenné týmy z 2. stupně základních 

škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií z České republiky. Úkolem každého týmu je 

sestavit robota ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS® tak, aby splnil zadanou soutěžní 

úlohu a to co možná nejlépe.  

Všechny týmy obdržely na památku trička. Hlavní ceny si tentokrát odvezli silnější soupeři. 

Tři soutěžní týmy: 

Hrozný_Š (V. Blažek, T.Kubiš, V. Svoboda) 

Byla to naše první soutěž. Chtěli jsme dle zadání získat co nejvíce bodů. Při přípravě jsme 

však museli strategie několikrát změnit. Měli jsme radost, že jsme se dostali do druhého 

kola. 

Matláci (T. Nekvinda, M. Semrádová, T. Zelený 

a nesoutěžní podpora O. Kopecký) 

Na soutěži se utkalo 43 týmů. V prvním kole 

jsme obsadili 6. místo a rovnou postoupili do 

třetího kola. Tento výkon jsme nečekali, 

protože jsme měli obyčejný „nahrnovák“, který 

vše sklidil na jednu hromadu a netřídil kostky 

podle barev. Nakonec se ukázalo, že ostatní 

složitější roboti se pořád porouchávaly. Z toho 

plyne naše motto: V jednoduchosti je síla! 
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Think Different (J. J. Antonů, V. Janků, T. Zadina a nesoutěžní podpora F. Macek 

a D. Vopálenský) 

I přes naše ambice a čas, který jsme do robota vložili, se nám nepodařilo postoupit do 

druhého kola soutěže. Byli jsme zklamání, ale atmosféra v Zengerově posluchárně byla skvělá 

a akci jsme si užili. 

Servisní tým (V. Černá a Z. Obrdlíková) 

Oceňujeme tvrdou přípravu, kterou většina členů podstoupila, aby se probojovali přes školní 

kolo do reprezentace na ČVUT v Praze. Jsme zvědavé, zda tým Think Different doladí svého 

robota tak, aby dokázal získat co nejvíce bodů. Držíme palce a těšíme se na příští ročník. 

Děkujeme Radě rodičů, která financovala dopravu vlakem do Prahy. 

 

Sportovní soutěže - jednotlivci 
Šachy – Liga Vysočiny mládeže – 10 turnajů celkově (krajská kola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Další sporty – okresní kola 

Jsou uvedeni soutěžící, kteří se umístili v první polovině startujících nebo v nejlepší desítce.  

Pořadí Jméno Třída Předmět Kategorie 

1. Julie Machovcová 7. A Přespolní běh ml. žákyně 

2. (1. v 6. r.) Tereza Votavová 6. A Silák roku dívky 

6. (3. v 8. r.) Tomáš Sommer 8. A Silák roku chlapci 

9. (3. v 9. r.) Eva Remešová 9. A Silák roku dívky 

15. Tereza Votavová 6. A Přespolní běh ml. žákyně 

16. Martin Formáček 9. B Silák roku Chlapci 

16. Denisa Lehečková 8. B Silák roku dívky 

18. Linda Dobrovolná 8. B Přespolní běh st. žákyně 

20. Linda Konczová 8. B Přespolní běh st. žákyně 

20. Milan Votava 8. B Přespolní běh st. žáci 

22. Dan Rybenský 9. B Přespolní běh st. žáci 

22. Marek Formáček 7. B Přespolní běh ml. žáci 

25. (2. v 7. r.) Ivan Derkach 7. C Silák roku Chlapci 

Pořadí Jméno Třída Kategorie Počet turnajů 

1. Kamila Havelková 2. C D8 9 

6. Veronika Váhalová 7. B D14 2 

7. Kryštof Spilka 5. C H12 8 

8. Aleš Havelka 5. A H12 9 

9. Eliška Nekvindová 4. C D12 2 

10. Linda Rokosová 4. C D12 2 

11. Matyáš Klaus 5. A H12 6 

18. Kryštof Putík 1. B H8 2 

25. Tomáš Nekvinda 7. A H14 2 

25. Matyáš Zemánek 3. C H10 3 

26. Daniel Trnovský 1. C H8 1 

30. Tomáš Šárik 1. B H8 3 

35. Vojtěch Blažek 5. B H12 2 

51. Sebastian Lauer 2. B H10 1 



- 25 - 

 

26. Rafael Neal Farárik 8. B Přespolní běh st. žáci 

26 Adam Rokos 7. A Přespolní běh ml. žáci 

28. Natálie Henešová 6. A Silák roku dívky 

30. Veronika Horáková 9. A Přespolní běh st. žákyně 

33. Andrea Zemánková 6. C Přespolní běh ml. žákyně 

35. Petr Mitkov 9. B Silák roku Chlapci 

35. Ondřej Kopecký 7. C Přespolní běh ml. žáci 

37. Denis Novák 7. C Přespolní běh ml. žáci 

40. Dominik Záškoda 8. A Silák roku Chlapci 

 

Sportovní soutěže – družstva 
Krajská kola 

2. místo Florbal mladší žáci  

Viktor Tomica (6. B), David Dörrer, Zdeněk Kölbl, 

Hynek Jirků, Lukáš Dejmek (7. A), Marek Formáček, 

Vojtěch Břečka (7. B), Vojtěch Weselý, Štěpán Krpálek, 

Filip Kaláb, David Karakhanyan (7. C)  

5. místo Šachy  1. – 5. ročník 

Aleš Havelka (5. A), Kryštof Spilka (5. C), Matyáš Klaus 

(5. A), Matyáš Zejda (3. B) 

10. místo Šachy  6. – 9. ročník 

Pavel Blažek, Tomáš Nekvinda (7. A), David Skořepa (9. 

B), Tomáš Mlčák (9. A) 

9. - 10. místo Házená    starší žákyně 

- bez okresního kola 

 

 

 

Okresní kola 

1. místo Florbal mladší žáci  

- postup do krajského kola 

2. místo Šachy  1. – 5. ročník 

- postup do krajského kola 

2. místo Šachy  6. – 9. ročník 

Pavel Blažek, Tomáš Nekvinda (7. A), David 

Skořepa (9. B), Jáchym Brabec (6. A)- postup do 

krajského kola 

3. místo Šachy  6. – 9. ročník 

Vladimír Svoboda (6. A), Jan Jedlovec (6. B), Tomáš Mlčák (9. A), Veronika Váhalová (7. B) 

3. místo Šachy  1. – 5. ročník 

Marek Tomica, (3. B), Lenka Krepčíková (5. B), Matouš Brabec (3. B), František Kubiš (4. C) 

3. místo Volejbal dívky 6. – 9. r. 

Tereza Votavová (6. A), Bára Beneschová, Veronika Pejchalová (7. A), Karolína Pecinová (8. 

A), Natálie Kalandrová, Linda Konczová (8. B), Tereza Vytisková, Barbora Slavíková, Alena 

Zemanová (9. B) 
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3. místo Volejbal chlapci 6. – 9. r. 

Dominik Záškoda, Jakub Zelený 8. A), Rafael Farárik (8. B), Catalin Baetrau, Daniel Ryška (9. 

A), Tomáš Kopecký, Petr Mitkov, Kryštof Jahoda, Pavel Klíma (9. B) 

3. místo Basketbal mladší žákyně 

Tereza Votavová (6. A), Markéta Musilová, Sára Staňková (6. C), Lucie Havlůjová, Amelie 

Jarošová (7. A), Veronika Váhalová, Anežka Barusel, Karolína Lagíňová, Denisa Salavová (7. B) 

3. místo Basketbal mladší žáci 

Adrian Sorhondo (6. B), Michal Sedmík, Martin Vraspír, Adam Foit (6. C), Lukáš Dejmek, 

Hynek Jirků, Vincent Pešout, Adam Rokos (7. A), Marek Formáček (7. B), Štěpán Krpálek, 

Filip Kaláb, David Karakhanyan (7. C) 

3. místo Florbal Pohár základních škol 1. stupeň 

David Ryška (3. C), František Kubiš (4. C), Daniel Dvořák, Vojtěch Pojer (5. A), Viktor Bajer, 

Kryštof Čopák, Daniel Láník, Matyáš Vlk (5. B), Kryštof Vašíček, Tobiáš Neruda, Jiří Koumar 

(5. C), Matyáš Zejda, David Šlapal (3. A) 

4. místo Basketbal starší žákyně 

4. místo Basketbal starší žáci 

4. místo Minifotbal starší žákyně 

5. místo Minifotbal starší žáci 

5. místo Minifotbal mladší žáci 

5. místo Házená    mladší žáci 

5. – 6. místo Florbal starší 

žákyně 

5. – 8. místo Stolní tenis mladší 

žáci  

6. místo Fotbal McDonald’s Cup, 

4. – 5. r. 

6. místo  Přespolní běh starší žáci 

6. místo  Přespolní běh mladší 

žáci 

7. místo  Přespolní běh mladší 

žákyně 

8. místo  Přespolní běh starší 

žákyně 

10. – 12. místo Stolní tenis starší 

žákyně 

13. místo Stolní tenis mladší žákyně 

13. – 14. místo Vybíjená 4. – 5. r. 

13. – 14. místo Florbal starší žáci 

13. – 14. místo Stolní tenis starší žáci 

 

Pěvecká soutěž – Zpívající ježek 
Pořadí Jméno Třída Kategorie 

1. Kamila Havelková 2. C 1. 

2. Serjoža Sargsyan 5. A 3. 

2. Ema Vohlídalová 1. B 1. 

3. Evelina Ipati 7. B 4. 

3. Karolína Součková 6. B 4. 

3. Jan Molva 6. A 3. 

3.  Věra Suková 5. B 3. 

3. Pavlína Bártíková 3. C 2. 

 

Výtvarná soutěž – Den Země 
Pořadí Jméno Třída 

1. Ella Vondráčková 3. B 

2. Max Schmidl 3. B 
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Projekty ve výuce 
Svět práce a Řemesla 

V rámci projektu Svět práce se 17 dětí zúčastnilo exkurze do 

sklárny v Okrouhlici. 

Žáci se dozvěděli, z čeho a jak se vyrábí skleněné mísy, 

skleničky... Zajímavé bylo sledovat proces broušení skla.  

 

 

 

Kariéra 9. ročník 
V rámci celoročního projektu zpracovali a obhájili 55 ročníkových prací. Šest odvážných 

vytvořilo práci v anglickém jazyce. 

Lexikon kouzel přírody 2. C  

V září jsme se učili, že les je místo, kde roste 

hodně stromů, mnoho rostlin a hub. Žije zde 

spousta malých i velkých zvířat. Les je důležitý 

pro všechny obyvatele naší planety. V lese, 

který máme hned za školou, jsme si za krásného 

slunečného počasí babího léta vytvořili 

z lesních surovin veselé podzimní skřítky. Ti 

nám hezky vyzdobili třídu a společně se s námi učili. 
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Úžasný m
 𝐚

𝐢
 krosvět aneb návod, co zajímavého dělat v přírodě 

Začalo to počátkem roku, kdy jsme se učili o 

vesmíru. Postupně jsme se dozvídali informace o 

naší planetě, o Slunci i o strašně vzdálených 

galaxiích. Vše bylo zpestřeno zážitkem 

z planetária, který byl nezapomenutelný! 

Zpočátku jsme byli zmatení a pořád se ptali na 

mimozemské bytosti a snažili jsme se zjistit, jak 

to s nimi vlastně je. Marně. Zato jsme se 

dozvěděli, jak na obloze najít některé hvězdy, 

proč lidé slaví slunovrat, co se skrývá za úplňkem. 

Nakonec, makrosvět není tak tajemný a 

neprobádaný a mnoho věcí je možné sledovat ze země. 

A když se k zemi přiblížíme ještě víc, je veliká šance, že zahlédneme obyvatele mikrosvěta. 

Alespoň my jsme je viděli. Blízko školy – v nově vytvořené mokřadní tůňce. Dříve bychom 

nachytané vodní brebery se slůvkem „fuj“ někam pohodili. Tentokrát jsme je vzali do školy a 

rovnou pod mikroskop! Zkrátka jsme se zkusili podívat na tajemné živočichy pořádně zblízka. 

Mnozí z nás poprvé viděli larvy komárů, vážek, jepic, domečky chrostíků, průhledné 

krásnoočko i děsivě vypadající larvu potemníka. Většinou byli hodně rychlí a stále utíkali ze 

záběru. Ale i tento miniaturní svět lze pozorovat pouhým okem nebo lupou. Pro nás bylo toto 

učení radost i zábava a zároveň to jsou dobré náměty na letní pozorování přírody. 

Třída 5. C, Mgr. Libuše Turková 

Němčina nekouše 
V pondělí 10. 9. jsme v 7. ročníku přivítali lektorku 

Martinu z plzeňského Tandemu, aby pomocí 

hravých aktivit pomohla osvěžit znalosti němčiny a 

německých reálií z minulého školního roku. Letos 

jsme byli inovativní: vybrali jsme proto pro animaci 

opět sedmáky (po roce jsme mohli porovnat pokrok) 

a vytvořili smíšené skupiny (pokročilost nehrála 

roli), abychom navíc podpořili týmovou spolupráci 

v kmenových třídách. Žáci byli aktivní, ochotně a účelně spolupracovali.  

Mit der U-Bahn durch Wien 
Tento víkend strávila skupina žáků 7. – 9. ročníku 

v rakouské metropoli Vídeň. Navzdory 

nepříznivému počasí se podařilo uskutečnit 

naplánovaný program (Prater, Hofburg + Sisi-

Museum, Schönbrunn, Haus des Meeres) a 

zachovat si dobrou náladu. K pohybu po městě se 

výborně osvědčilo metro (U-Bahn), v jehož 

systému se žáci rychle zorientovali. Naposlouchali si zde názvy stanic, přečetli nápisy, koupili 

jízdenky … 

Všem patří dík za spolehlivost, odolnost a spolupráci! 

Mgr. Lenka Nevrklová 
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Projekt Jihlava 
Ve středu 10. října jsme využili krásné počasí a vydali 

se na procházku Jihlavou. Při zastávkách na 

hradbách, u kostela Matky Boží, u brány Matky Boží, 

v parku Gustava Mahlera, u kostelíka sv. Ducha, u 

zimního stadionu, na náměstí, u kostela sv. Ignáce, u 

kostela Povýšení sv. Kříže a na Malém a Velkém 

Heulose, jsme si povídali o zajímavostech každého z 

těchto míst. Dozvěděli jsme se spoustu nových 

informací. Prožili jsme pěkné podzimní dopoledne s 

naším krásným městem Jihlava. 

Mgr. Petra Petrová, 3. C 

Poznávání a pravidla spolupráce 
„My šesťáci jsme 5. 9. 2018 vyjeli na výlet 

do Mladého Bříště. Byli jsme tam dva dny 

a moc se nám tam líbilo. Byli jsme 

ubytováni ve zděných budovách, ubytování 

bylo moc hezké. 

Paní učitelky a pan učitel pro nás vymysleli 

spoustu super aktivit. Jako například hru 

Trifidi, ve které jsme se rozdělili do týmů. 

Kromě kapitána měli všichni zavázané oči a 

kapitán nás vedl přes les. Další hra byla 

Země krále Ašokyho, kde jsme luštili šifry, 

ve kterých byla ukryta různá poselství. 

Mezi dalšími aktivitami bylo barvení triček (každá třída měla určenou barvu), noční hra – 

stezka odvahy, po které jsme se už chystali spát. Druhý den jsme v lese stavěli vodovod. 

Takové koryto pro vodu z přírodních materiálů. Tato činnost se většině líbila. 

Po obědě jsme vyplnili krátký dotazníček, ve volném čase jsme hráli míčové hry. Pak už 

následoval odjezd domů. 

Výlet byl podařený a líbil se nám. Ve stručnosti zábavný, dobrodružný a moc krátký.“ 

Žáci 6. ročníku 

Můj vysněný dům 3. B 
Proběhl projekt „Můj vysněný dům“. Děti měly za úkol vyrobit dům snů 

a následně ho odprezentovat. 

Projekt se velice vydařil a stavby byly nádherné. Všem zúčastněným 

patří veliký dík. 
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Školní výlety 
Výlet 3. C do Šestajovic 

Ve středu 5. června jsme se v krásném letním 

počasí vydali na výlet do čokoládovny, 

svíčkárny a mýdlárny Rodas do Šestajovic u 

Prahy. Odlili a vyzdobili jsme si vlastní mléčnou 

kulatou čokoládu a bílé čokoládové srdíčko, 

nazdobili jsme si dvě svíčky, vytiskli všechny 

možné zajímavé a velmi voňavé tvary 

z glycerinového mýdla a nasypali sáček plný 

různobarevné koupelové soli.  

Prohlédli jsme si malou Zoo plnou roztomilých 

zvířátek a plni dojmů jsme se se spoustou voňavých a krásných dárečků vrátili zpátky 

do Jihlavy.   

Návštěvu tohoto zajímavého a voňavého místa všem doporučujeme. 

Mgr. Petra Petrová 

Moravský kras 9. A 

V úterý 28. května nás čekal náš třídní výlet, 

tentokrát jsme se vypravili do Moravského 

krasu. Naší základnou se stala obec Sloup. 

Ačkoliv jsme neměli zrovna nejlepší počasí a 

jeden den nám vytrvale pršelo, byli jsme se 

podívat do okolních jeskyní (Sloupsko-šošůvské, 

Hladomorna), navštívili jsme dvě zříceniny 

hradů (Holštejn a Blansek), prohlédli si dvě 

krasová propadání (Sloupský potok, Bílá voda), 

prošli si Pustý žleb a nevynechali jsme ani 

propast Macochu. Nachodili jsme spoustu kilometrů, přesto měli někteří ještě chuť si ve 

volném čase zahrát fotbal, beng nebo si jen tak popovídat. Svůj poslední společný výlet jsme 

si pěkně užili. 

Žáci 9. A 

Telč 2. A a 2. C 

V úterý jsme se vydali autobusem na výlet do Telče. Zde 

jsme navštívili Muzeum techniky a Panský dvůr. 

V muzeu jsme viděli spoustu starých aut, kočárků, ale i 

mandl, šicí stroje, váhy na, kterých kdysi vážily naše 

prababičky. Bylo to velmi zajímavé. 

Pak následovala Dračí stezka. Naším úkolem bylo 

vysvobodit 

draky. Nejprve jsme se ale museli naučit dračí řeč, 

najít strážnou věž, památný strom a pramen pitné 

vody. V podzemí zámku jsme teprve mohli 

odklínadlem draky vysvobodit a našli jsme dračí 

vejce.  
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Školní výlet 4. C - Stvořidla 

 
Žákyně 4. C  
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Spolupráce 1. a 9. ročníku 
Prvňáčci měli tradičně průvodce školním rokem v podobě nejstarších 

žáků školy. V průběhu roku spolu podnikli spousty aktivit. Tady jsou 

některé z nich: 

Drakiáda 
V pátek 5. října 2018 jsme se setkali 

s prvňáčky a jejich učitelkami před 

školou a vydali se na blízký kopec 

pouštět draky. Nejprve jsme 

pomáhali smontovat jednotlivé díly a rozmotávat 

zapletené provázky. Po přípravě draků jsme je začali 

pouštět. Ze začátku se nám to nedařilo, protože nefoukal 

silný vítr, ale pak se rozfoukal a téměř všem prvňáčkům 

draci vyletěli k modrému nebi. Někteří draci vyletěli hodně vysoko-15 až 20 metrů. Po dvou 

hodinách jsme draky rozložili, společně se vyfotili a naše malé spolužáky jsme doprovodili do 

školy.  

Adéla Doušová, Monika Havlíková, Michaela Marková, 9. B 

Velikonoce 
Ve středu 17. dubna navštívili žáci 9. ročníku své prvňáčky, 

aby se zúčastnili velikonočních aktivit. Nejprve společně ve 

třídách vyráběli velikonoční zajíčky a kuřátka. Potom vybraní 

žáci a žákyně 9. ročníku předvedli praktickou ukázku pletení 

pomlázky z osmi proutků. Vrcholem akce bylo hledání vajíček 

a zajíčků, důmyslně schovaných v zahradě školy. Hezké velikonoce. 

Výlet na Zaječí skok 
V pátek 31. května jsme společně s žáky 9. ročníku podnikli výlet na 

Zaječí skok. Jeli jsme nejdříve trolejbusem a potom pěšky k malému 

rybníčku, kde jsme se nasvačili a brouzdali okolo potůčku.  

Potom jsme pokračovali v cestě na Zaječí skok, kde jsme si vyprávěli 

pověst a na skále viděli vyrytou podkovu. Cesta, jako v pralese, nás 

následně zavedla do Rantířova, kde jsme v místní hospůdce opékali 

špekáčky a osvěžili se zmrzlinou. Po vydatném občerstvení jsme se 

vydali na nádraží, odkud jsme jeli vlakem zpět do Jihlavy. 

Výlet se nám vydařil, s deváťáky to bylo prima a máme pěknou vzpomínku. 

Spolupráce prvního a devátého ročníku – rozloučení 
Ve středu 26. června se žáci 9. ročníku přišli 

rozloučit se svými prvňáčky. Všichni se 

shromáždili na chodbě a společně si, pod vedením 

paní učitelky Pikové, zazpívali naučené písničky 

a také si zatančili s paní učitelkou Kremláčkovou 

a žáky 2. B. Poté si vzájemně vyměnili dárky 

a popřáli hezké prázdniny. Některá loučení se 

neobešla bez slziček. 

První školní den 
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Bilancování na konci školního roku 
Deváťáci se loučí… 

 

Vždy se nám zdálo, že je 

škola nudná a k ničemu nám 

není. Až po přijímačkách 

jsme si uvědomili, že naše 

působení na této škole za 

chvíli skončí a my už se 

zřejmě nikdy neuvidíme. 

Budeme si chybět. Těžko si 

představujeme, že už příští 

školní rok nenastoupíme do 

této školy a nebudeme se 

každý den vídat. Ano, naše 

třída má své chyby a jsou tu 

vztahy, které občas skřípou, 

ale lepší třídu jsme si snad nemohli přát. Prožili jsme tolik výletů, na kterých jsme nachodili 

tolik kilometrů, a máme z nich tolik zážitků, na které zřejmě nikdy nezapomeneme. Ale 

všechno dobré jednou skončí, aby mohlo začít něco lepšího. My se s vámi loučíme a doufáme, 

že na nás budete vzpomínat jen v dobrém. Všem budoucím deváťákům přejeme, aby si užili 

svůj poslední rok na této škole a aby se dostali na své vysněné střední školy. 

Děkujeme 9. A 

 

Do této školy jsme 

chodili od roku 2010 a 

zažili jsme tu krásných 

9 let. Nejdříve jsme 

chodili do tří tříd a 

poté nás sloučili do 

dvou. Ze začátku to 

pro nás byla velká 

změna, ale vznikla 

z toho nová přátelství, 

ale i nepřátelství. 

Hlavně bychom chtěli 

poděkovat všem 

učitelům, kteří při nás 

stáli a nevzdávali to celých 9 let. I když jsme se v některých chvílích chovali jako hříšníci, 

uvnitř jsme stále zůstali andílky. Poděkování patří všem zaměstnancům školy, kteří nás 

připravovali na nový krok do budoucnosti. Prožili jsme tu hodně krásných příběhů, někdy jsme 

způsobili i menší problémy. Budou nám chybět jak žáci, tak i učitelé, kteří se stali nedílnou 

součástí našeho života. Doufáme, že jsme zde zanechali příjemnou stopu.  

                                                Aneta Skořepová, Barbora Slavíková, 9. B    
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Výlet za odměnu 
Na konci školního roku bilancujeme naše výsledky. Žáci reprezentovali naši školu v mnoha 

směrech. 

Zúčastňovali se různých akcí mimo školu, spolupracovali na několika projektech, zapojili se 

do různých soutěží. Vždy nám dělali radost ! Práce žáků si vážíme, a proto jsme pro ně opět 

připravili ve spolupráci s Radou rodičů Výlet za poznáním. Díky Volňásku si mohli vybrat 

z několika aktivit, které se uskutečnily ve čtvrtek 27. června 2019. 

Děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci školy.  
 

Na Moodle si mohli žáci zvolit aktivity 

- Třebíč (Alternátor, Bazilika, židovské město) 

- Dačice (Centropen, Muzeum kostky cukru, věž) 

- Hamry u Žďáru nad Sázavou  

      (přírodovědně-turistická exkurze) 

- Minigolf (Adventure Golf Jihlava) 

- Výjezd na kolech do Luk nad Jihlavou 

- Horolezecká stěna (U Točny) 

       

 Vedení školy 

 

Soutěž osmých ročníků v první pomoci 
Ve středu se žáci 8. ročníku zúčastnili soutěže v první pomoci organizované žáky Střední 

zdravotnické školy. Prakticky si vyzkoušeli své teoretické znalosti chování v kritických 

situacích. Úkolu se všichni zhostili zodpovědně. 

Reakce: Líbilo se mi, jak to měli nachystaný. Bylo to super. Naučila jsem se jak obvázat ránu 

obvázat. Naučili jsme se nové věci. Dalo mi to zkušenosti. 

Na 1. místě se umístili: Aneta Žďánská, Kristýna Rožňáková, Aneta Živná a Michaela 

Doležalová 

Na 2. místě se umístili dva týmy se shodným počtem bodů: Viktorie Pavlišová, Emílie Vacková, 

Linda Konczová, Linda Dobrovolná a Patrik Caha, Dominik Záškoda, Jakub Zelený a Matěj 

Hacko 

Na 3. místě se umístili: Filip Čamra, Lenka Dolejší, Agáta Pošvová, Nikola Kučerová  

Nejvíce žáků si zvolilo minigolf 
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Plánované akce školního roku 2019/2020 
(orientační plán) 

Hlavní akce školního roku 

27. 9. 2019  Evropský den jazyků – 26. září 

13. 11. 2019  Veletrh zdraví 

18. 3. 2020  Svět práce 

17. – 18. 4. 2020  Zápis do 1. ročníku (7. 4. 2020  Den otevřených dveří) 
Spolupráce s rodiči 

5. 9. Rada rodičů 17:00, informační centrum 

12. 9. Třídní schůzky 17:00 – 1. st., 18:00 – 2. st. 

7. 11. 

Informační odpoledne pro rodiče s dětmi 

15:00 – 17:00 

9. 1. 15:00 – 17:00 

2. 4. 15:00 – 17:00 

4. 6. Rada rodičů 17:00, informační centrum 

11. 6. Třídní schůzky 17:00 – 1. st., 18:00 – 2. st. 

Hodnotící pedagogické rady 

1. stupeň 2. stupeň 

Čt 31. 10., 23. 1., 

26. 3., 25. 6. 

Po 4. 11., 27. 1., 

30. 4., 22. 6. 

Uzavření klasifikace 

Pá 24. 1. Uzavření klasifikace – 1. pololetí 

Čt 30. 1.  Vysvědčení za 1. pololetí 

Po 22. 6.  Uzavření klasifikace – 2. pololetí 

Út 30. 6.  Vysvědčení za 2. pololetí 

Exkurze, výlety, studijní pobyty 

10. 9.  Dravci  

5. - 11. 1. Lyžařský výcvikový kurz  žáci 7. ročníku 

12. – 18. 1. Lyžařský výcvikový kurz – Zadov žáci 2. ročníku 

20. - 25. 1. 

26. - 31. 1. 
Lyžařský výcvikový kurz – Svratka 2x 
(bude rozděleno podle počtu přihlášených) 

žáci 5. ročníku 

19. 3.  Planeta Země 3000 – Senegal 2. stupeň 

18. 3.  Svět práce, Řemesla – exkurze  4. – 9. ročník  

23. 3.  Exkurze Terezín 9. ročník 

červen Studijní výjezd do Anglie žáci 8. a 9. ročníku 

1. – 12. 6. Školní výlety  

Projekty, různé 

4. – 5. 9. Projekt Poznávání a pravidla spolupráce – Mladé Bříště 6. ročník 

4. – 5. 9. Projekt Nezávislí – Kalich 7. ročník 

4. – 5. 9. Projekt Povolání – Řásná 8. ročník 

4. – 5. 9. Projekt Kariéra – semináře k ročníkové práci 9. ročník 

1. 3.  Odevzdání přihlášek k přijímacím zkouškám na stř. školy 9. ročník 

červen Zkoušky Aj 5. ročník 5. ročník 

18. 6. Sportovní den   

18. – 19. 6. Zkoušky Aj 9. ročník 9. ročník 

22. – 23. 6. Obhajoby seminárních prací 9. ročník 

Prázdniny a státní svátky 

28. 10., 10. 4., 13. 4., 1. 5. a 8. 5. Svátky ve školní dny 

29. a 30. 10. Podzimní prázdniny 

23. 12. – 3. 1. Vánoční prázdniny 

31. 1. Pololetní prázdniny 

9. – 15. 3. Jarní prázdniny 

9. 4. Velikonoční prázdniny 

1. 7. – 31. 8.  Hlavní prázdniny 
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Kontakty školy 
 

www.zsobreziny.cz   565 598 150 
Jméno Funkce Telefon E-mailová adresa 

Mgr. Pavel Říha ředitel školy 565 598 152 riha.pavel@zsobreziny.cz 

Mgr. Zdeňka Obrdlíková 

Mgr. Vladimír Nekvinda 

zástupci ředitele 

školy 

565 598 153 

565 598 154 

obrdlikova.zdenka@zsobreziny.cz 

nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz 

Mgr. Hana Bártů 

Mgr. Hana Krepčíková 

výchovné 

poradkyně 

565 598 161 

565 598 159 

bartu.hana@zsobreziny.cz 

krepcikova.hana@zsobreziny.cz 

Ilona Kožená 
vedoucí školní 

družiny 
565 598 169 kozena.ilona@zsobreziny.cz 

Gabriela Tesařová sekretářka ředitele 565 598 150 tesarova.gabriela@zsobreziny.cz  

Ing. Silvie Žďánská hospodářka školy 565 598 151 zdanska.silvie@zsobreziny.cz  

Bc. Klára Ficencová 
vedoucí školní 

jídelny 
565 598 171 jidelna@zsobreziny.cz 

Jana Čeloudová 
školní jídelna 

objednávka jídel 
565 598 170 obedy@zsobreziny.cz  

Bc. Renáta Matoušková 

pracovnice 

informačního 

centra 

565 598 165 matouskova.renata@zsobreziny.cz  

 

 

 

Služby vedení školy o prázdninách 
1. až 3. července a potom každou středu od 9 do 11 hodin. 

Přesný rozpis bude uveden na internetových stránkách  

a bude vyvěšen na vstupních dveřích školy. 

 

Přejeme příjemné prožití prázdnin. Sejdeme se opět v pondělí 2. září 2019. 
 

Redakční rada: 

Mgr. Zdeňka Obrdlíková, Mgr. Vladimír Nekvinda, 

žáci a učitelé ZŠ Otokara Březiny 

Foto tříd na str. 33 Jiřina Šebestová 

Během školního roku proběhlo velké množství 

aktivit v rámci výuky, kroužků a školní družiny. 

Všechny se do našeho Zpravodaje nevejdou. 

Podrobnější přehled najdete od listopadu 2019 

na stránkách školy ve výroční zprávě za školní 

rok 2018/2019.  
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