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Dopravní soutěže 
Datum Třída Akce Výsledky Zhodnocení Jméno uč. 

4.12.2014 4. tř. Dětské dopravní hřiště v Jablonci 

nad Nisou 

1. lekce - výbava jízdního kola, dopravní značky Seznámení s dopravními předpisy. Hořáková 

19.2.2015 4. tř. DDH v Jablonci nad Nisou - 2. 

lekce 

Předjíždění, objíždění, zastavení. Dopravní značky. Seznámení s dopravními předpisy. Hořáková 

19.3.2015 4. tř. DDH v Jablonci nad Nisou - 3. 

lekce 

Křižovatky, dopravní značky. Seznámení s dopravními předpisy. Hořáková 

27.4.2015 5.-8.tř Oblastní kolo soutěže Mladých 

cyklistů v Jablonci nad Nisou 

2 družstva - ml. Brožková, Dubská, Beneš, Mastník - 

3. místo 

st. Novotná, Šťastná, Šourek, Nagy - 2. místo 

Dobrá reprezentace školy, dobrá 

znalost dopr. předpisů, horší zručnost 

jízdy na kole. Ve srovnání s 

ostatními školami srovnatelné 

výkony. O pořadí rozhodovaly pouhé 

body. 

Hasenkopfová 

18.5.2015 4. tř. DDH v Jablonci nad Nisou - 4. a 

5. lekce 

Závěrečný test a jízda na kole. Všichni obdrželi průkaz cyklisty. Hořáková 

2. pol. š.r. 5.tř Pan Kužel Internetová dopravní soutěž Horší výsledky než v předchozích 

letech, většina žáků úkol nesplnila. 

Hasenkopfová 

 

Divadlo  
Datum Třída Akce Výsledky Zhodnocení Jméno uč. 

4.11.2014 2. tř. Divadelní představení - Malá 

čarodějnice - Městské divadlo 

Jablonec nad Nisou 

Představení divadla Nymburk Velmi pěkné představení doplněné 

písničkami, zvukovými a kouřovými 

efekty/velký ohlas u dětí. 

Stružská 1 



2 

 

28.11.2014 3. tř Divadelní představení - 

Podivuhodný cirkus 

Divadelní představení Podivuhodný cirkus bylo 

zábavné a vtipně zpracované. 

Divadlo se dětem líbilo. Lačná 

1.12.2014 4.tř. Divadlo Jablonec nad Nisou - 

Ronja, dcera loupežníka 

Seznámení s životem loupežníků. Velmi pěkné představení. Hořáková 

11.12.2014 6.-9. tř Divadelní představení W. 

Shakespeare - Večer tříkrálový, 

Jablonec nad Nisou 

Doplňující učivo k českému jazyku Divadelní hra nebyla přizpůsobena 

věku žáků, používání vulgárních 

výrazů a náznaků sexu. Nevhodné 

kouření na jevišti. 

Drobíková, 

Židková, 

Drobíková, 

Žídková, 

Stružská, Hadač 

12.12.2014 1. tř Divadelní představení Dědečkův 

betlém divadlo Jablonec nad 

Nisou 

Vánoce - narození Ježíška., co je Betlém Poučné, zpěv známých koled. Pospíšilová 

16.1.2015 5.tř Divadelní představení v Jablonci 

n.N. 

Amundsen velmi pěkné představení Hasenkopfová 

17.3.2015 4.,5. Divadelní představení v Jablonci 

n.N. 

Gulliverovy cesty Krátké, vyprávělo pouze jednu část 

příběhu. 

Hořáková, 

Hasenkopfová 

22.4.2015 2.tř. Divadelní představení - "Stvoření 

světa" - Jablonec nad Nisou. 

Inscenace Západočeského divadla Cheb - s bohatou 

výpravou ve verších, s řadou zábavných písniček. 

Výborné představení, dětem se moc 

líbilo. 

Stružská 1 

15.5.2015 6.,7.tř. Divadelní představení Romeo a Julie Zajímavé Drobíková, 

Židková 

1.6.2015 1. tř. Divadelní pohádka Princezna se 

zlatou hvězdou 

kulturní a společenská akce Velmi pěkné představení s 

písničkami. Dětem se moc pohádka 

líbila. 

R. Pospíšilová 

 

Exkurze 
Datum Třída Akce Výsledky Zhodnocení Jméno uč. 

10.9.2014 7.,8.tř Projektový den - návštěva 

odborných učeben a dílen s 

praktickými ukázkami - SUPŠ 

Jablonec nad Nisou 

Žáci měli možnost vyzkoušet si činnost daného 

technického oboru, seznámili se se základními 

bižuterními technikami, vyzkoušeli si potisk na 

kovovou folii,atd. Cílem projektu bylo zvýšit zájem 

žáků o řemesla a technické obory. 

Velice zajímavé a poučné, velký 

ohlas u dětí. Všem se to líbilo. 

Židková 
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17.9.2014 8.tř Projektový den - návštěva 

odborných učeben a dílen s 

praktickými ukázkami - SUPŠ 

Jablonec nad Nisou. 

Žáci měli možnost vyzkoušet si činnost daného 

technického oboru, seznámili se se základními 

bižuterními technikami, vyzkoušeli si potisk na 

kovovou folii,atd. 

Velice zajímavé a poučné. Cílem 

projektu bylo zvýšit zájem žáků o 

řemesla a technické obory. 

Stružská 2 

18.9.2014 9.tř Exkurze - Malá vodní elektrárna - 

Železný Brod. 

Šlo o spestření a doplnění učiva fyziky formou 

zážitků, obohacenou o kvalifikovaný výklad s 

možností dotazů žáků a možností vidět elektrárnu v 

provozu na vlastní oči. 

Exkurze byla poučná a zajímavá a 

pro žáky velmi přínosná pro 

pochopení chodu vodní elektrárny. 

Židková 

13.10.2014 9. tř. Beseda na IPS o volbě budoucího 

povolání - Úřad práce v Jablonci 

n. N. 

Akce je zaměřena na výběr vhodné střední školy, 

seznámení s informačním systémem typových pozic, 

průvodcem světa povolání, využitím portálu MPSV... 

Mgr. Ivana Nováková se žákům 

intenzívně věnovala a v průběhu 

zajímavé besedy se jim snažila 

zodpovědět všechny otázky, které se 

budoucího povolání týkaly. 

Stružská 2 

20.10.2014 8.,9.tř Projektový den na SPŠ textilní 

Liberec 

Tento blok byl zaměřen na chemii. Učitelé PD 

provedli žáky laboratorními operacemi, s kterými se 

na ZŠ nesetkají. Textilní chemie je v praxi velmi 

zajímavá a inspirativní, žáci si při ní vyzkoušeli i své 

dosavadní znalosti. K dispozici bylo 15 ks 

žákovských mikroskopů, 1 ks polarizačního 

mikroskopu s výstupem na PC. 

Žákům se nejvíce líbila technika 

suchého a mokrého plstění, výrobky 

si odnesli domů. Prý jsme byli 

zaručeně nejlepší skupina ;) 

Stružská 2, 

Hadač 

9.11.2014 4. -7. tř. Návštěva horolezecké ARÉNY 

MAKAK v Jablonci nad Nisou 

S fotografickým kroužkem jsme si užili nejen focení , 

ale i lezení. Se zajištěním nám pomohli manželé 

Zbyněk Votoček a Ivana Houserová. 

všichni jsme si to opravdu užili Halamová 

10.11.2014 5.tř Hrátky s textilem Projektový den na SPŠ textilní v Liberci Pro žáky první návštěva střední 

školy, seznámení s pojmy z textilního 

průmyslu. 

Has., Ferstlová 

15.11.2014 4.-7. tř. Exkurze do Městského divadla v 

Železném Brodě v rámci celostátní 

akce "NOC DIVADEL". Akce 

fotografického kroužku 

Shlédli jsme hru Emy Destinové "Všechna sláva polní 

tráva", podívali se do zákulisí, besedovali s herci. 

Někteří odvážní si vyzkoušeli 

kostýmy a postavili se na pódium 

divadla. 

Halamová 

16.12.2014 1. tř, 2. tř. Školní exkurze - skanzen Přerov 

nad Labem 

Doplňující učivo k prvouce. Jak se žilo před 200 lety. Zajímavosti a zvyky spojené s 

adventem a Vánocemi. Ukázka 

života lidí z historie. 

Pospíšilová, 

Stružská 

26.1.2015 5. Projekt Tech - Up Zkoumáme a tvoříme na Textilní škole v Liberci Velmi pěkně připravený projektový 

den 

Hasenkopfová 
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2.3.2015 4.,7.,8.tř Exkurze - Středisko ekologické 

výchovy Oldřichov v Hájích - 

STŘEVLIK 

4.tř. - Letem ptačím světem 

7.tř. - Po stopách pastýřů 

8.tř. - Ptáci 

Enviromentální výchova 

Zajímavá a přínosná exkurze. Dětem 

se akce líbila. 

Hořáková, 

Židková, 

Stružská2 

10.3.2015 8.,9.tř Přírodovědná exkurze IQLANDIA 

Liberec 

Laborky-Kouzelná chemie - 9.tř., Planetárium-film 

Přírodní výběr - 8.tř. Doplňující učivo k fyzice, 

chemii, přírodopisu. 

Velice zajímavé, poučné. Hravou a 

nenásilnou formou pochopení 

různých fyzikálních, chemických 

jevů a přírodovědných souvislostí. 

Drobíková, 

Židková 

29.3.2015 6. tř,. Exkurze na Pile na Krásné Doplňující učivo k pracovním činnostem. Zpracování 

dřeva od kulatiny až po finální výrobek - drobné 

hračky. Ukázka práce na strojích, prohlídka sušárny. 

Velice zajímavé, žáci napsali z 

exkurze protokol. 

Halamová M. 

13.4.2015 6. tř Tech - UP Gymnázium Dr. 

Antona Randy Jablonec n. N. 

Zpestření učiva zeměpisu, fyziky, chemie a 

přírodopisu názornou formou pokusů a plněním 

praktických úkolů. 

Zajímavé, poučné, zábavné, názorné 

využití znalostí v praxi. 

Kochánková 

30.4.2015 9.tř Projektové odpoledne - žákovské 

laboratorní cvičení - SUPŠ, 

Železný Brod 

Doplňující praktické cvičení do výuky chemie zajímavé a poučné, zážitkové Drobíková 

21.5.2015 2.tř. Přírodovědná exkurze - seznámení 

dětí s chovem krav a telat - kravín 

Těpeře. 

Doplňující učivo k prvouce formou vlastních 

prožitků. Rozvoj vztahu k přírodě a zvířatům. 

Exkurze zajímavá a poučná, spojena 

s pěší túrou a poznáváním okolní 

přírody. 

Stružská 1 / 

Ferstlová 

1.6.2015 8., 9. tř Exkurze - Městská knihovna v 

Jablonci nad Nisou 

Seznámení s knihovnami (historie, funkce, služby...), 

praktické využití, desetinné třídění. Prohlídka 

oddělení pro dospělé čtenáře, studovny, čítárny a 

multimediálního střediska. Zhlédnutí dokumentárního 

filmu o historii Jablonce nad Nisou. 

Zajímavé, přínosné, praktické, 

poučné 

Stružská 2, 

Kochánková 

3.6.2015 3.tř/4.tř Exkurze Letiště Praha, Česká 

televize Kavčí Hory 

Poznávací exkurze do Prahy. Navštívili jsme Letiště 

Václava Havla v Praze , kde jsme mohli zblízka vidět 

celý provoz, a areál České televize na Kavčích 

Horách, který děti zaujal svými ateliéry. 

zabavné a poučné. Hořáková, 

Lačná 

9.6.2015 1. a 2. tř Školní exkurze - hrad Houska, 

Máchovo jezero 

Prohlídka hradu, vlastivědná procházka okolím 

Máchova jezera spojena s turistikou 

Všichni účastníci spokojeni, pouze 

počasí nám nevyšlo. 

Pospíšilová, 

Stružská 

11.6.2015 5.tř Exkurze Zákupy Muzeum Eduard Held a zámek žákům se exkurze líbila Hasenkopfová 
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Přednášky 
Datum Třída Akce Výsledky Zhodnocení Jméno uč. 

26.9.2014 celá škola Přednáška o zubní prevenci 

studenty 5. ročníku zubního 

lékařství Petr Halama a Jan Cahlík 

Praktická část - nácvik čištění zubů Obrovské rozdíly v hygieně, věřme, 

že budou děti důslednější 

Halamová 

23.10.2014 8. - 9. tř. Láska ano - děti ještě ne, Jablonec 

n. N./ přednáška, která je součástí 

Celorepublikové koncepce 

sexuální výchovy a osvěty pro 

základní a střední školy. 

Rozšíření znalostí teenagerů získaných v hodinách 

rodinné výchovy. Přednáška podala co 

nejobjektivnější teoretické i praktické rady, jak se 

chránit před potencionálními riziky spojenými s 

pohlavním životem. 

Byla doplněna 120 instruktážními snímky 

zpracovanými v multimediální dataprojekci, doplněna 

několika videovstupy. 

Pěkné, zajímavé. Celá přednáška 

byla podána přiměřeně k jejich věku. 

Stružská2, 

Židková 

14.11.2014 2.tř. Návštěva obecního úřadu Pěnčín - 

beseda se starostkou - seznámení 

dětí s prostředím a fungováním 

úřadu 

Doplňující učivo k prvouce. Zajímavá diskuse ze strany dětí - 

zjišťovaly, proč v obci nejsou 

chodníky. 

Stružská 1 

25.2.2015 ŠD Setkání s policií ČR. Beseda na 

téma Chování k cizím lidem, ŠD 

Příběh Jsem sám doma - možnosti chování, zapojení 

dětí do příběhu. 

1.odd.ŠD 

Zapojení dětí,příprava pro život. Matějčková 

16.3.2015 2.tř. Projektový týden - "Zdravé zuby" Doplňující učivo k prvouce, rozvoj vztahu k ústní 

hygieně. 

Velmi poučné, velký ohlas u dětí. Stružská 1 

30.3.2015 školní družina Besip - Zebra se za tebe 

nerozhlédne, beseda s dopravní 

policií ČR, ZŠ, služební auto 

Bezpečný pohyb po komunikacích, poučné, diskuse dětí, seznámení a 

vyzkoušení pomůcek dopravní 

policie 

Matějčková 

23.6.2015 2.tř. Návštěva poštovního úřadu 

Bratříkov - beseda s jeho 

pracovnicí. 

Doplňující učivo k prvouce a českému jazyku formou 

vlastních prožitků. 

Zajímavá diskuze ze strany dětí. Stružská 1 
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Úmělecké činnosti 
Datum Třída Akce Výsledky Zhodnocení Jméno uč. 

19.5.2015 3.tř. Divadelní představení - Naivní 

divadlo Liberec NENÍ OKO 

JAKO OKO 

Velice pěkné představení se spoustou písniček, které 

se dětem velice líbilo. 

zábavné Lačná 

10.6.2015 1.tř/2.tř/3.tř/4.tř Výtvarná exkurze GALERIE 

LIBEREC - žáci z výtvarného 

kroužku 

Jako každý školní rok jsme v závěru školního roku 

navštívili Oblastní galerii v Liberci. Dětem se 

věnovala lektorka, která jim zajímavou formou 

představila některá díla vystavená v galerii. 

poučné, zábavné Lačná 

16.6.2015 2.tř. Výtvarná soutěž - "Nejznámější 

pohádky na poštovních známkách" 

- Jičín město pohádky. 

Odesláno 20 prací. Oblíbené dětské téma. Děti pracovaly 

s nadšením. 

Stružská 1 

19.6.2015 1. tř. Beseda s Pavlem Polákem Naivní 

divadlo Liberec 

Doplňující k učivu prvouky Velmi zajímavé povídání o loutkách 

s krátkou pohádkou o Palečkovi 

R. Pospíšilová 

březen 5.tř Požární ochrana očima dětí Výtvarné práce nemohly být odeslány, protože jsme 

neobdrželi včas propozice soutěže. 

Nejlepší práce vyvěšeny na chodbě 

školy. 

Hasenkopfová 

duben 6.tř. Young Demosthenes Soutěž v komunikaci. Denisa Jiříková, 1. místo v kraji, 

postup do celostátního kola. 

Stružská 2 

květen 6., 7. tř. Výtvarná soutěž na téma 

Nejznámější pohádky na 

poštovních známkách 

Odesláno 8 prací s návrhem do Jičína - města pohádek Zajímavé a přitom dětem blízké téma Ferstlová 
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Vědomostní soutěže 
Datum Třída Akce Výsledky Zhodnocení Jméno uč. 

15.10.2014 8., 9. tř Přírodovědný klokan -

přírodovědná vědomostní soutěž - 

ZŠ Pěnčín 

Cílem je vzbudit zájem žáků o technické a 

přírodovědné obory 

zajímavá, ale náročná soutěž Drobíková, 

Žídková 

7.11.2014 5.tř Krajské kolo logické olympiády 1. místo Kateřina Brožková15.-16. místo Pavel 

Halama35. místo Kateřina Nagyová 

velký úspěch Hasenkopfová 

11.11.2014 8.-9.tř Pišqworky - mistrovství škol v 

klasické logické soutěži - SZŠ 

Turnov 

8.tř 7. ze 7 

9.tř 4. ze 7 

Bez postupu 

Za startovné 220 Kč za tým dostaly 

děti diplomy a propisky, soutěž se 

konala v jídelně, vysvětlení pravidel 

za pomocí prezentace na notebooku 

bez použití projektoru. Ale dětem se 

soutěž líbila. 

Hadač 

12.11.2014 8., 9. tř Soutěž Bobřík informatiky - 

soutěž na internetu 

Úlohy zaměřené na algoritmy a programování zajímavé a zábavné Drobíková 

13.11.2014 6., 7. tř Bobřík informatiky - internetová 

soutěž 

Rozšiřující učivo k informatice, programovací úlohy a 

algoritmy 

pro přemýšlivé žáky zajímavé, pro 

ostatní náročné 

Drobíková 

1.12.2014 5. tř. Celostátní kolo logické olympiády Kateřina Brožková se umístila na 29. místě z více než 

60 účastníků 

Výborný výkon žákyně naší školy. Hasenkopfová 

8.12.2014 8.,9.tř. Olympiáda v českém jazyce. Školní kolo olympiády v českém jazyce. 

Na prvním místě se stejným počtem bodů se umístily 

žákyně: Pavlína Kuderová a Tereza Vodičková, obě z 

9.třídy. Postupují do okresního kola. 

Žákyně plnily úkoly především z 

oblasti tvarosloví a slovotvorby, 

součástí olympiády byl slohový úkol 

na téma Pohled z okna. Všechny se 

zhostily úkolů velmi zodpovědně. 

Adamovská, 

Stružská 2 
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8.12.2014 8.,9.tř. Olympiáda v anglickém jazyce - 

školní kolo. 

Nejlépe se umístily dvě žákyně z 9.třídy - 

K.Chvojková a M.Nováková . 

Žáci si vylosovali téma, o kterém 

měli co nejlépe a nejdéle povídat. 

Výkony žáků se lišily, na některých 

byla znát tréma, přesto se všichni 

snažili. 

Adamovská 

19.1.2015 8. tř., 9. tř. Okresní kolo dějepisné olympiády 

- Jablonec n. N. 

Tematické zaměření ročníku: „Pot, slzy a naděje aneb 

Život je boj“ - rozšiřující učivo 

Josef Nagy - 10. místo, Jakub Kurfiřt 

- 22. místo, Jan Srba - 24. místo 

Stružská 2 

19.1.2015 5.tř Sapere - okresní kolo družstvo Halama, Dvořák, Brožková výsledek čekáme Hasenkopfová 

19.1.2015 5.tř Sapere - okresní kolo 2. místo družstvo Halama, Dvořák, Brožková Hasenkopfová 

21.1.2015 5.tř Okresní kolo MO účast 2 žáci Brožková - 1. místo, Halama - účast Divinová 

22.1.2015 2.tř Screening čtení a psaní - ZŠ 

Pěnčín 

Šetření úrovně čtení, psaní a percepce - pracovníkem 

PPP Jablonec nad Nisou. 

Významné pro včasné odhalení 

poruch učení. Doporučení 

speciálního pedagoga, jak s dětmi 

pracovat. 

Stružská 1 

10.2.2015 9.tř okresní kolo konverzační soutěže 

v německém jazyce 

účast 2 žákyně Preisslerová - 5. místo, Kuderová - 6. 

místo 

Hasenkopfová 

11.2.2015 9. tř. Okresní kolo olympiády českého 

jazyka. 

Tereza Vodičková - 14. - 19. místo, Pavlína Kuderová 

- 22. - 23. místo. 

Náročné, poučné. Adamovská 

23.2.2015 9. tř. Okresní kolo konverzační soutěže 

v AJ. 

Kristýna Chvojková - 16. místo. Poučné, špatná organizace soutěže. Kochánková 

26.2.2015 8. tř Projektový den - realizace 

žákovských laboratorních cvičení 

- Střední uměleckoprůmyslová 

škola sklářská , Železný Brod 

Kovy - vlastnosti a reakce - příprava mědi a olova Žáci si samostatně vyzkouší práci v 

laboratoři, náročné, ale zajímavé a 

poučné 

Drobíková 

23.3.2015 5.,6.,7.,8.tř Pythagoriáda - matematická 

soutěž 

Matematická soutěž - školní kolo úspěšní řešitelé Brožková Kateřina 

(5.tř.), Halama Pavel (5.tř.), 

Hubnerová Michaela (6.tř.), Nagy 

Josef (8.tř.) 

Židková 

8.4.2015 6.tř.,8.tř. Okresní kolo matematické 

olympiády 

6.tř. - Adéla Bernatová 19-26 místo 

8.tř. - Josef Nagy 5-7 místo 

kvallitní umístění našich žáků v 

okresním kole 

Židková 



9 

 

9.4.2015 7.tř. Pekařův pohár-Jenišovice Vědomostní soutěž z matematiky, českého jazyka, 

humanitních oborů, přírodovědných oborů. 

2 místo, soutěžící Brožek Ondřej, 

Halamová Markéta, Šourek Petr, Petr 

Pešek 

Židková 

9.4.2015 2.-9.tř Školní kolo matematické soutěže 

KLOKAN 

logická soutěž z matematiky Velmi dobré výsledky na prvním 

stupni. 

Židková 

11.4.2015 3. - 5. tř. Eurorebus Junior - vědomostní 

soutěž - krajské kolo v Ústí nad 

Labem. 

Družstvo ve složení Jan Hnídek, Marie Halamová a 

Kateřina Brožková obsadilo 2. místo a postupuje do 

celostátního finále. 

Velmi zajímavé a poučné. Pospíšilová, 

Hořáková 

23.4.2015 7.tř Okresní kolo biologické 

olympiády 

5. místo Markéta Halamová, 13. místo Petr Pešek dlouhodobá příprava na soutěž Drobíková 

19.5.2015 5.tř Okresní kolo Pythagoriády Brožková, Halama - 1. - 3. místo výborná reprezentace školy Hasenkopfová 

20.5.2015 5.tř., 6.tř., 8.tř. Okresní kolo Pythagoriády- 

Gymnázium Dr. Radny Jablonec 

n. N. 

Okresní kolo matematické soutěže Kateřina Brožková (5.tř.) 1.-3. místo, 

Pavel Halama (5.tř.) 1.-3. místo, 

Michaela Hubnerová (6.tř.) úspěšný 

řešitel, Josef Nagy (8.tř.) 1.-3. místo. 

Židková 

21.5.2015 7.tř. Archimediáda - Železný Brod Fyzikální soutěž tříčlenných týmů. Z naší školy se 

zúčastnily dva týmy.ZŠ Pěnčín I.-Brožek Ondřej, 

Pešek Petr, Šourek Petr. ZŠ Pěnčín II.-Halamová 

Markéta, Pěkný Zdeněk, Votoček Radek. 

ZŠ Pěnčín I.- 7. místoZŠ Pěnčín II. - 

5. místo 

Židková 

21.5.2015 3.tř. Přírodovědná exkurze botanická 

ZAHRADA LIBEREC 

Doplňující aktivita k učivu prvouky, kde se děti učily 

o rostlinách a podmínkách života rostlin. 

Zajímavá akce, kde děti plnily 

samostatné výzkumné úkoly v areálu 

botanické zahrady. 

Lačná 

6.6.2015 3. tř/ 4. - 5. tř Zdravá pětka - Coolinaření s 

Albertem - celostátní kolo v Praze 

Holešovicích 

Rozvoj znalostí o zdravé výživě - 3. místo družstva 

dívek/ A. M. Hartlová - 4. třída, L. Hladíková a M. 

Havlasová -5. třída. Družstvo chlapců 6. místo /J. 

Hnídek, T. Kryčfalušij a M. Petrášek - 3. třída/ 

Velice zajímavá soutěž, která měla 

dvě části, Praktickou - zhotovit 

zdravou svačinu pro 4 osoby v 

hodnotě 100, Kč a část vědomostní - 

umět odpovědět na otázky týkající se 

zásad zdravé výživy. Pro děti velice 

přínosný zážitek. 

M. Ferstlová 

15.6.2015 3.- 5. Tř Soutěž Eurorebus finálové kolo Praha Chodov Naše tříčlenné družstvo obsadilo 7. 

místo 

Pospíšilová 

Hořáková, 

Hasenkopfová 

24.6.2015 3.tř. Přestavujeme svou knihu Dopoledne jsme strávili literární výchovou.  

Děti vzájemně přestavily knihu, kterou právě čtou. 

poučné Lačná 
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10.12.2015 8.tř Matematická soutěž "Matematický 

Dubák"- Český Dub 

Matematická soutěž pro žáky 8. tříd z celého 

Libereckého kraje. Účastnil se žák Josef Nagy - 2 

místo. 

Zajímavé logické matematické 

příklady. Krásné užitečné ceny pro 

vítěze. 

Židková 

celý šk. rok 5.tř Čtení pomáhá Žáci přispěli na 23 charit. Zapojeno méně žáků než vloni. Hasenkopfová 

září - 

červen 

1.-9.tř Celé Česko čte dětem zapojení školy do celostátního programu na podporu 

čtení 

navázání na loňský úspěšný rok  Stružská 2, 

Hasenkopfová 

září - 

prosinec 

5. tř. Hravě žij zdravě - internetová 

soutěž o zdravém životním stylu 

3. místo v Libereckém kraji Doplnění učiva přírodovědy - zdravé 

stravování, dostatek pohybu. 

Hořáková 

říjen 1.-5. Eurorébus Junior 1. část soutěže odeslány práce za 1. kolo tř. uč. 1. st. 

říjen 5. tř. Logická olympiáda základního kola se zúčastnili 4 žáci 3 žáci postoupili do krajského kola Hasenkopfová 

říjen - únor 7., 8., 9. tř Vědomostní soutěž PaySecCup - 

internetová soutěž v hodinách 

informatiky 

Cílem je vzdělávat žáky v mnoha oblastech lidské 

činnosti včetně finanční gramotnosti 

žáci se učí vyhledávat informace na 

internetu, používat logické myšlení a 

týmové spolupráci 

Drobíková 

říjen-březen 7., 8., 9. Vědomostní internetová soutěž 

PaySecCup 

7. tř. - 5. místo, 9. tř. - 4. místo v Libereckém kraji a 

8. tř. - 1. místo v Libereckém kraji, postup do play-

off, kde skončila na 8.- 16. místě v republice 

přes bojovný výkon nepostoupili do 

2. kola play-off 

Drobíková 

listopad 6.tř. Matematická internetová logická 

brněnská soutěž "BRLOH" 

Soutěž probíhala ve třech kolech, řešily se 3 desítky 

úloh ve třech nedělích. Pro žáky šesté třídy ještě moc 

náročné, vyžadovalo to velké pomoci učitele,. děti 

pracovaly s velkým pracovním nasazením 

do soutěže se zapojily dva týmy 6. 

třídy v kraji obsadily první místa s 

postupem do celostátního kola. toho 

jsme se neúčastnili. Info: 

www.brloh.cz 

Halamová 

listopad - 

prosinec 

6. - 9. tř. Celostátní soutěž Finanční 

gramotnost. Online test. 

Soutěž v teoretických i praktických znalostech v 

oblasti finanční gramotnosti. 

Proběhlo školní kolo - výsledky 

budou později. 

Stružská 2 

listopad-

prosinec 

4. - 9.tř. Celostátní soutěž - Sapere - vědět, 

jak žít. Online test. 

Rozvoj teoretických a praktických znalostí z oblasti 

výživy a zdravého životního stylu. 

Zatím proběhlo pouze školní kolo, 

výsledky budou později. 

Stružská 2, 

Hořáková, 

Hasenkopfová 

prosinec 8., 9. tř. Dějepisná olympiáda - školní 

kolo. 

Doplňující učivo k dějepisu, problém válek. Do 

okresního kola postupuje - J. Nagy, J. Srba, J. Kurfiřt. 

Velmi náročné, obsahově rozsáhlé. Stružská 2 

prosinec 5.tř školní kolo matematické 

olympiády 

účastnilo se 6 žáků do okr. kola postoupili 3 žáci Hasenkopfová 

leden 1. - 5. Eurorébus junior 3. kolo soutěže práce odeslány tř. uč. 1. st. 
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únor 8. - 9. tř. Okresní kolo soutěže Finanční 

gramotnost. 

Soutěž družstev, doplňující učivo. Velice náročné, poučné.  

Družstvo : Tereza Vodičková, Nikola 

Votočková, Kristýna Chvojková - 1. 

místo, postup do krajského kola. 

Stružská 2 

únor 8. - 9. tř. Okresní kolo soutěže Sapere. Doplňující učivo k výchově ke zdraví.  

Družstvo : Tereza Vodičková, Hana Rambousková, 

Sára Fleišerová - 1. místo. 

Poučné a zajímavé. Stružská 2 

březen 7., 8.tř Školní kolo biologické olympiády Postupují do okresního kola 7. ročník - Petr Pešek, 

Markéta Halamová 

8. ročník - Markéta Menšíková a Kateřina Pilařová 

pro žáky velmi náročné a tematicky 

nevhodné pro 8. a 9. ročník 

Drobíková 

březen 6. - 9. tř. Velikonoční svátky s kuřetem - 

veřejná sbírka 

V rámci projektu „Čtení pomáhá“ děti odpovídaly na 

otázky a za každé úspěšné vyplnění testu získaly 

kredit 50 Kč. Tuto částku věnovaly na charitu. 

Akce byla velmi úspěšná, celkem 

jsme odevzdali 6 050 Kč. Velký 

ohlas u dětí. 

Stružská 2 

červen - 

první týden 

1. -9.tř Týden čtení Každá třída měla program dle rozpisu. 1. tř. četla 

deváťákům, pro 2.,3.,5. literární program připravili 

žáci 2. stupně. 3. tř. besedovala nad kronikami obce s 

paní Smolkovou, 4. - 9. tř. vyplňovaly testy s 

porozuměním, vytvářely vlastní portfolio a 

vyhodnotily Čtení pomáhá.8. a 9. tř. navštívila 

knihovnu v Jablonci nad Nisou. 8. třída prezentovala 

reportáž Co se skrývá mezi knihami. 

Celý týden byl bohatý, dětem se líbil. Stružská, 

Hasenkopfová, 

Kochánková, 

učitelé Čj 

Květen Fotografický 

kroužek 

 Fotografická soutěž Městské knihovny v Jablonci nad 

Nisou na téma „S tebou mě baví svět“. Ve velké 

konkurenci  obsadila 3. místo Katka Pilařová 

s fotografií “Dva kamarádi! A Katka Šťastná 2. místo 

s fotografií „Ve třech to lépe jede“  

Všichni žáci kroužku se účastnili a 

čtyři další fotografie byly vybrány 

mezi 15 nejúspěšnějších  

Halamová 
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Zážitkové akce 
Datum Třída Akce Výsledky Zhodnocení Jméno uč. 

13.5.2015 2.tř/3. tř/4.tř/5.tř Oslava DNE MATEK - Vaření Děti z kroužku vaření ( středa, pátek) společně 

připravily pro maminky občerstvení z teplé i studené 

kuchyně.  

Přivítaly je odpoledne v kuchyňce a nabídly jim kávu 

nebo čaj a pohoštění. 

Akce byla pro maminky i děti příjemným zpestřením 

svátku matek. 

Akce náročná na přípravu a 

organizaci, ale zábavná a příjemná. 

Ferstlová / 

Lačná 

21.5.2015 1. tř Škola v přírodě -přírodovědná 

procházka k učivu prvouky, 

příprava těstovinového salátu, 

příprava ohniště na opékání buřtů. 

Doplňující učivo k prvouce, příprava svačinového 

salátu, zakládání ohniště a dodržování bezpečnosti u 

ohně 

Děti byly nadmíru spokojené. Pospíšilová, 

Matějčková 

12.6.2015 3.tř. Mimoškolní akce třídy - SPANÍ 

VE ŠKOLE 

Tradiční akce třídy. zábavné Lačná 

17.6.2015 2.tř/3.tř/4.tř Exkurze kroužku vaření - 

restaurace U Brusírny. Návštěva 

provozu restaurace a ochutnávka. 

Děti z kroužku vaření ukončily svou činnost v tomto 

školní roce exkurzí do provozu restaurace. 

zábavné Lačná 

22.6.2015 1.- 8. tř. Školním výlet za sběr tříděného 

odpadu Jiřetín pod Jedlovou 

Odměna pro žáky Děti spokojené, okouzlilo nás místo, Pospíšilová, 

Halamová 

září-červen 2.tř. "S knihou po celý rok" - zavedení 

1. čtenářských deníčků - ukázky 

zajímavých pasáží z přečtené 

knihy. 

Podpora a rozvoj čtenářství. Poučné i zábavné. Stružská 1 

listopad 2.tř. Nácvik masážní sestavy. Během pěti 20ti minutových lekcí se žáci 2. třídy 

naučili masážní relaxační sestavu.Tuto sestavu budou 

nyní provádět během běžného vyučování s paní 

učitelkou třídní. 

Děti se aktivně zapojovaly do práce. 

Byly nadšené a ochotné se učit. 

Lačná 
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1.- 5. 

prosinec 

1. tř. Mikulášův týden - třídní projekt Zvyky a obyčeje prvního adventního týdne, propojení 

tématu do předmětů (Čj., M., Vv., Hv.,Prč.) 

Děti se naučily říkadlo a básničku o 

Mikulášovi, písničku o čertovi. 

Vyrobily čertíky z papíru, 

namalovaly portrét anděla, čerta nebo 

Mikuláše. Počítaly slovní úlohy k 

tématu. Poslouchaly příběhy např. z 

knihy Josefa Lady. 

Pospíšilová 

březen - 

duben 

3. Zapojení třídy do veřejné sbírky 

Fondu Sidus 

Rozvoj sociálního cítění s dětskými pacienty v 

nemocnici Motole a v Olomouci. 

Děti ze 3. třídy se do akce nadšeně 

zapojily a za nákup magnetek se 

podařilo vybrat a odeslat 600,- Kč 

Ferstlová 

duben Kroužky vaření, 

Fotografický 

kroužek 

Coolinaření s Albertem - soutěž 

tříčlenných týmu v přípravě párty 

pohoštění. 

Zdravá výživa zábavné, poučné,  

Získali jsme kuchařské knihy s 

recepty na přípravu zdravých 

pokrmů. 

Ferstlová, 

Halamová, 

Lačná 

 


