
 

 

Co nového u nás ve škole? 

Na úvod se vrátíme k soutěžím, které na naší škole proběhly. 

Zeměpisná olympiáda 

Také v letošním školním roce proběhla koncem ledna na naší škole zeměpisná olympiáda. Tentokrát 

již prezenčně. I přes vysokou nemocnost žáků se školního kola ZO zúčastnilo celkem 21 žáků druhého 

stupně. 

V kategorii A (6. ročníky) si nejlépe vedl Oliver Štindl ze 6.A, druhé místo obsadil Petr Exner také ze 

6.A a na třetím místě se umístil Lukáš Kozelek ze 6.B. 

V kategorii B (7. ročníky) tentokrát nesoutěžil nikdo (velmi vysoká nemocnost). 

V kategorii C (8. a 9. ročníky) soutěžilo nejvíce žáků. Na prvním místě se umístila Nikola Vaculová z 

9.B, o druhé místo se podělil Vít Kouřil z 8.B se Sárou Hartlovou z 9.A. Celkem pět žáků si rozdělilo 

pomyslnou třetí příčku: Tereza Kvasnicová z 9.B, Eliška Přichystalová z 8.B a žákyně z 9.A Táňa 

Maršálková, Sandra Tomanová a Kateřina Ochranová. 

Okresní kolo proběhlo opět online a uspořádala ho Masarykova univerzita Brno. Tohoto kola se 

zúčastnilo šest našich nejlepších žáků. I tam všichni vzorně reprezentovali naši školu. Nejlépe 

zabodoval Petr Exner, který skončil na krásném 6. místě. 

Velké poděkování patří všem zúčastněným žákům a panu učiteli Davidu Loukotovi, který se také 

podílel na realizaci této soutěže. 

Mgr. Zdena Seidlová 

Olympiáda z českého jazyka 

Také olympiádu z českého jazyka poznamenala karanténa a vysoká nemocnost, proto se jí letos 

účastnili pouze žáci 9. ročníku. Mluvnická část je vždy velmi těžká, zde se projeví nejen znalost jazyka 

jako takového, ale i pozorné čtení zadání. Ve druhé části se píše slohová práce na zadané téma a 

útvar.  

A jak to dopadlo? 

1. místo Táňa Maršálková 9.A  

2. místo: Aneta Klárová 9.A, Karolína Dobešová 9.A, Tereza Kvasnicová 9.B 

3. místo: Kateřina Ochranová 9.A, Barbora Mrvová 9.B 

Gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným za snahu při řešení nesnadných úkolů. 

 

 



 

 

Fyzika na gymplu 

Ve středu 6.4. 2022 se konal druhý projektový den na gymnáziu v Jevíčku, kterého se zúčastnilo 16 

žáku sedmého ročníku. Tentokrát vyučující obou škol (G+ZŠ) společně připravili pro naše žáky úkoly 

na téma POHYB A SÍLA. Žáci postupně plnili úlohy na čtyřech stanovištích, na kterých pracovali s 

jízdním řádem, ověřovali zákon setrvačnost, zjišťovali, jak síla ovlivňuje pohyb a zkoumali zákon akce 

a reakce třeba i pouštěním rakety z plastové lahve. 

 

 

 

     

 

 

 

 

Florbalové odpoledne 

Ve škole to žije a jedna akce střídá druhou... Tentokrát byla sportovní. Chlapci a dívky kroužku 

Florbalu sehráli přátelská utkání s týmy z Jevíčka. Mladší žáci (5.-6. ročník) ve vyrovnaných zápasech 

uhráli skóre 1:1, starší žáci (7. - 9. ročník), kteří měli ve svém týmu také děvčata, nakonec podlehli 

0:2.  

Děkujeme všem hráčům za skvělé výkony a těšíme se na další utkání! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Noc s Andersenem 

Děti z 1.třídy se zúčastnily akce Noc s Andersenem.  
V soutěžích se seznámily s pohádkami Andersena, plnily pohádkové úkoly v noční stezce školou. 
Na závěr je čekala pohádka a přespání do druhého dne ve škole. Všichni to zvládli a spokojeně 
odcházeli domů. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Projektová výuka ve 2.B a 3.A v rámci Dopoledne s Andersenem - tvořili jsme lapbook věnovaný 
Josefu Ladovi. 
 
A tentokrát si noc ve škole užili žáci 4. a 5. tříd. Připomenuli jsme si výročí vydání časopisu ABC (65 

let). Děti absolvovaly komiksovou stezku a přenesly se do doby Rudolfa II. za Golemem, vyzkoušely si 

alchymii i astronomii, ochutnaly vynikající dobrůtky našich maminek (moc děkujeme!), vybily 

přebytek energie v tělocvičně, a nakonec se ještě vydaly na strašidelnou stezku odvahy v temném 

labyrintu naší školy:-)  

Všichni jsme se báječně bavili a těšíme se na některou z dalších akcí... 

 

Čarodějnice! 

Čarodějnický den si pro svoje spolužáky na 1. stupni připravili naši páťáci 

Na několika stanovištích si "budoucí" čarodějové a čarodějky ověřili své schopnosti - 

létání na koštěti, poznávání kouzelného býlí, lovení netopýrů, krmení draka nebo 

poznávání lektvarů... a ti nejlepší získali také "elixír mládí" pro svoji paní učitelku či učitele. 

Vyšlo nám i počasí, takže si všichni čarodějnický den užili! 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V týdnu od 25. do 29. dubna probíhala akce školního klubu pro třídní kolektivy s názvem 

ČARODĚJNICKÝ POHÁR. Účelem této aktivity bylo přijít v daný den v oblečení určité barvy. Na pondělí 

byla stanovena modrá barva, na úterý bílá, středa patřila žlutým a zeleným odstínům, čtvrtek měl být 

co nejpestrobarevnější a v pátek si žáci oblékali černé oblečení s ohledem na nadcházející 

čarodějnické akce. Procentuálně nejvyšší zastoupení dětí v určených barvách a tím i vítězem se stal 

kolektiv třídy 2.B. Věříme, že si všichni tento týden užili. Barevné fotky tříd najdete na webu a FB 

školy. 

 

Výuka trochu jinak 

Také letos využíváme naplno nové učebny, pomůcky, chromebooky, mikroskopy, které naše škola má 

díky projektu IROP. 

Žáci osmých ročníků v semináři a praktiku z přírodopisu zhotovili mikroskopický preparát řasy 

zrněnky, který následně pozorovali. Ve druhé hodině informace zpracovali, doplnili za pomoci 

chromebooku a vypracovali laboratorní protokol. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak to bylo s válkou Severu proti Jihu? To zjišťovali v dějepise žáci 8. B. Na pomoc kromě pracovního 

listu, učebnice a sešitu měli tentokrát i chromebooky. Na úvod se podívali na videovýpisky a video o 

atentátu na Abrahama Lincolna, k dispozici měli i stručnou historii války. Pak už hledali odpovědi na 

otázky a společně je doplňovali do pracovních listů. V rámci výchovy k občanství si žáci zase pohráli s 

reklamou. Nejprve jsme si přiblížili svět reklamy, prošli známé slogany, hledali odpovědi na otázky, co 

je manipulace, jakou roli hrají barvy apod. Ve druhé části se pak z pracovních skupin staly reklamní 

týmy, které vymýšlely a prezentovaly reklamu na vylosovaný produkt. A věřte, že se v 8. B najdou 

profíci, kteří by vám prodali i to, co nechcete! Takže pozor na ně! Na konci hodiny pak následovalo i 

sebehodnocení. 

Pasování na čtenáře 

Tak se i naši druháci dočkali opožděného "Pasování na čtenáře". Navštívili jsme městskou knihovnu. 

Paní knihovnice připravila spoustu aktivit, prezentací i dárečků. Víme, jak s knihou zacházet, jak si ji 

půjčit a hlavně už umíme dobře číst. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbírka pro Ukrajinu 

Naši žáci se rozhodli pomoci a v rámci třídnických hodin společně s třídními učiteli prodiskutovali 

sbírky pro Ukrajinu. Třída 7. A za vybranou částku zakoupila dva hrnce a naběračky a zanesla je přímo 

na ubytovnu města pro zde ubytované občany Ukrajiny. Třída 6. A vybrala 1700 Kč, třída 8. A 1364 Kč, 

třída 8. B 2500 Kč, třída 9. A 2300 Kč a třída 9. B 2100 Kč. Peníze slouží na zaplacení svačin pro žáky 

z Ukrajiny, kteří docházejí do naší školy a další potřebné věci. Každý z ukrajinských školáků má ve 

třídě také své „patrony“ kteří jim pomáhají orientovat se v pro ně neznámém prostředí. Děkujeme 

všem, kteří pomáhají! 

 

      Za všechny Markéta Emmer Illová 

 

  

 

 

 

 


