
 

 

Co nového u nás ve škole – Zvládneme to! 

V novém kalendářním roce se nám situace stále komplikovala. Díky testování a nastaveným 

opatřením jsme učili prezenčně, distančně, hybridně, online i offline, zkrátka na všechny možné 

způsoby, které vás napadnou. Ale nás nic nezastaví. Takže přes všechny těžkosti se daří uskutečňovat 

řadu akcí včetně lyžáku! 

LVK 

Letos se na lyžák vypravily dva turnusy, protože loňský covidový rok lockdownem zamkl naše žáky 

doma a tehdejší sedmičky, letošní osmičky, musely lyžování oželet. Proto se také upravovala výuka, 

aby se co nejvíce omezil kontakt žáků a mohli se přes všechny nástrahy a testování na hory vydat. 

Nejprve jeli do Koutů nad Desnou sedmáci. Užili si lyžování, všude leželo plno sněhu. Večer se pak 

pod vedením zkušeného lektora věnovali různým aktivitám a hrám. Stejně tak si užili i osmáci, kteří si 

tak vynahradili loňský zrušený turnus. Doufáme, že lyžování v dalších letech už nic neovlivn! 

  

 

 

 

 

 

Fyzika na Gymnáziu Jevíčko 

Ve spolupráci s Gymnáziem Jevíčko se naši osmáci zúčastnili projektového dne 

zaměřeného na pokusy s hustotou. V úvodu projektového dne na gymnáziu shlédli žáci 

demonstrační pokusy. Učitelé obou škol dále pro žáky připravili pokusy na pěti 

stanovištích. 

Z našich žáků se stali vědci, kteří ověřovali své hypotézy-určovali hustotu vztlakové síly, 

pracovali s héliem, vypočítali hustotu z rozměrů a vztlakové síly a určili hustotu ovoce a 

zeleniny. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předškoláček 

Přes všechna opatření i v letošním školním roce pokračuje veleúspěšný projekt Předškoláček aneb 

hrajeme si na školu. První setkání se uskutečnilo v prosinci ve venkovní učebně, v areálu školy a v 

tělocvičně, lednové setkání pak v různých odborných učebnách a v únoru už si předškoláčci 

vyzkoušeli práci v opravdových školních třídách. Doufáme, že se jim ve škole líbí a už se těšíme nejen 

na další setkání, alei i na zápis našich nových žáčků!  

 

 

 

 

 

 

 

Žáci 6.B pomáhají  

 

Třída si adoptovala panenku Lenku, která 

představuje jedno dítě, které bude v rámci 

očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích 

proočkováno proti šesti hlavním smrtelným 

dětským chorobám. Děkujeme! 

 

 
 



 

 

Pečeníčko a Vařeníčko 

Co si budeme namlouvat, s plným žaludkem je nám lépe. A tak mezi nejoblíbenější kroužky patří 

Pečeníčko a Vařeníčko. Letos chodí dvojnásobek dětí a may máme dvojnásobný nášup skvělých 

kuchařů a kuchařek, kteří se pokoušejí o svoje mistrovská díla v cvičné kuchyni. Zábava je to veliká a 

výsledky jejich snažení můžete pravidelně obdivovat v galeriích na FB a webu školy. Škoda jen, že tato 

média neumí přenášet i tu skvělou vůni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

A co nového ve výuce? Tak například v hodinách angličtiny se hodně věnujeme konverzaci, abychom 

se lépe v cizině domluvili. V informatice si zkoušíme rozhýbat ozoboty podle našeho přání (a hlavně 

podle zadání), v hodinách pěstiteských prací hodně využíváme možnosti učebny a skleníku. V češtině 

se zase zabydlujeme ve čtenářských dílnách, kde na naše čtenáře čeká spousta knížek. 

A v matemetice máme úspěch i v olympiádě! I v letošním školním roce jsme se zúčastnili 71. ročníku 

Matematické olympiády. Ve školním kole kategorie Z5 uspěli dva žáci z 5.B. - Robin Řehoř a Kryštof 

Klíč. Tito dva žáci nás také reprezentovali 26. ledna v kole okresním, kde Kryštof Klíč obsadil krásné 4. 

místo a Robin Řehoř ve své kategorii zvítězil! 

Jsme na oba chlapce opravdu pyšní a moc jim gratulujeme!  

Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.  

A těšíme se na další úspěchy! 

 

     Mgr. Markéta Emmer Illová 


