
 

 

Prosinec v naší škole 

Pomalu se blížily vánoční svátky a žactvo oprašovalo staré dobré – Vánoce jsou svátky klidu, 

nezkoušejte naši třídu. Ale nejen známkami a zkoušením je živ školní člověk. Také nám musí chutnat. 

V naší školní jídelně se neustále připravují chutná a zdravá jídla. Bohužel se často setkáváme s tím, že 

děti ani neochutnají a celé jídlo vrací. Často již u okénka hlásí – já to chci bez omáčky, bez zeleniny 

apod. To se někdy divíme, co vlastně děti jí. Ale máme také zástupy nadšených strávníků, kteří si 

chodí spokojeně přidat. To nás těší. Jídelníček je navíc nejdůležitější dokument školy, na webu má 

bezkonkurenčně nejvyšší sledovanost! 

V prvním prosincovém týdnu se konala celosvětová akce Hour of Code (Hodina kódu). Je věnována 

propagaci programování a vede k rozvíjení logického myšlení a hlavně také ukazuje, že na počítači se 

dají dělat mnohem zajímavější věci. Akce má své patrony, jmenujme např. prezidenta USA Baracka 

Obamu, zakladatele společnosti Microsoft Billa Gatese nebo jako letos významné sportovce a 

olympioniky (Neymar, Serena Williamsová atd.). Žáci od páté do sedmé třídy si vyzkoušeli, jaké to je 

programovat postavičky, aby vykonaly to, co je v zadání úloh. Nebylo to vždy jednoduché.  

 

 

 

 

 

 

 

V předvánočním čase jsme také pořádali zájezd do divadla. Tentokrát se paní učitelce Beranové 

podařilo zajistit lístky na krásný balet Louskáček. Všichni účastníci byli nadšeni a už se těší na další 

kulturní zájezd.  

Gymnázium Jevíčko pořádá již každoročně soutěž Vytvoř si svůj komiks. Také letos se naši žáci 

úspěšně zúčastnili této literárně-výtvarné soutěže, tentokrát s tématem sport. V konkurenci 21 žáků 

se naše žákyně umístily na 1. a 2. místě, navíc další žákyně získala cenu studentů. Gratulujeme a 

děkujeme za výbornou reprezentaci! 

 

 

 

 



 

 

Na první stupni se konala recitační přehlídka. Vybraní zástupci z jednotlivých tříd předvedli svoje 

recitační umění před spolužáky. A společně ocenili pěkné výkony! 

Školní klub pořádal společně s Paprskem Vánoční turnaj v ping pongu. Hoši si společně zahráli, 

bojovali o co nejlepší výsledky a hlavně se při tom dobře pobavili. Takové akce podporují i společné 

soužití v našem městě a patří k nejoblíbenějším. 

Dalšími sportovními akcemi v předvánočním čase pak bylo bruslení, kterého se zúčastnili žáci šestého 

ročníku, vánoční vybíjená pro 2. stupeň a další kolo Florbal Cupu. První stupeň pak zakončil rok na 

divadelním představení Guliverovy cesty. A pak už přišlo jen těšení na vánoční prázdniny!  
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