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Slovo úvodem…
Vážení čtenáři,
s podzimem přicházíme s dalším již čtrnáctým vydáním
ročenky. Snažíme se Vám nabídnout přehled všeho, co
zajímavého se na naší škole odehrálo v uplynulém
školním roce.
V letošním roce se rozlétlo z naší školy do světa dvacet
dva žáků deváté třídy. Pro studium střední školy
s maturitou se rozhodlo šestnáct žáků a šest pro učební
obor.
Od září jsme zapojeni do projektu "EU peníze školám". Cílem projektu je pomocí
nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání. Díky tomu se nám podařilo
vybavit všechny učebny dataprojektory, promítacími plátny a počítači. To je pro naší
školu velkým přínosem. Inovaci ve vyučování považuji za nesmírně důležitou, je třeba
žáky zaujmout a vytvořit jim atraktivní podmínky pro výuku. Chceme být moderní
školou. Projekt je současně jedinečnou příležitostí i pro profesní rozvoj učitelů, kteří se
učí pracovat s novými výukovými programy, zdokonalují se v práci s počítačem a
interaktivní tabulí a tak zlepšují své vyučovací postupy.
Součástí projektu "EU peníze školám" je i individualizace, díky níž v některých třídách
došlo k dělení hodin jazyků, byla posílena výuka čtenářské gramotnosti na 1. stupni a
výuka přírodovědných předmětů na 2. stupni. Tím je dosaženo význačného pokroku v
upevňování vědomostí a znalostí žáků.
Z druhé strany je projekt pro vedení školy i pro učitele velmi zatěžující, protože je
kromě přípravy na výuky spojen s přemírou administrativy, která je navíc ze strany
MŠMT neustále pozměňována.
S novým školním rokem došlo také k organizačním změnám ve vedení školy. Vzhledem
k důchodovému věku se rozhodla skončit ve funkci zástupce ředitele Mgr. Eva
Divinová. Tuto funkci zastávala svědomitě 12 let a chtěla bych jí za to touto cestou
poděkovat. Novou zástupkyní ředitele se stala Mgr. Martina Ferstlová.
Přeji všem žákům, rodičům i učitelům úspěšný školní rok 2011 / 2012.
Mgr. Miluše Halamová
ředitelka školy
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Uplynulý školní rok
Prospěch a docházka
ročník
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Celkem

počet žáků
20
24
18
14
19
21
18
21
22
177

vyznamenání
19
19
14
8
7
10
5
7
7
96

prospělo
1
4
4
6
12
11
13
14
15
80

neprospělo
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

Chování
Na závěr školního roku bylo uděleno celkem 55 pochval a z toho 37 pochval na I.
stupni. Při bilancování na závěrečné Akademii 7 žáků získalo ocenění ředitele školy za
mimořádné výkony.
Bohužel také byla udělena jedna trojka a tři dvojky z chování. Všechny tři dvojky
v sedmé třídě a trojka v třídě deváté za nekázeň a hrubé porušování školního řádu. Dále
bylo navrženo 10 napomenutí ředitele, z toho 7 na druhém stupni, většina opět za velmi
lajdácký přístup k práci a nevhodné chování.
Absence
Celkem I. / II. pololetí
Ø na žáka na
7 144 / 8 537 h 40,36 / 48,23 h
omluvená
1/1 h
0,006 h
neomluvená
Želva, rytí do voskového podkladu, Maruška Hlaváčková, 5. třída
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sportovní soutěže
Datum Třída Akce
30.9.2010

6.-9.

19.10.2010

2.-5.

15.12.2010

8.-9.

Výsledky

Sportovní den - hala v JBC,
63 žáků II. stupně

6.

Kinderiáda, 8 žáků
Orion FLORBAL CUP, 8.- 9.
ročník
běž. závody TROFEO
TOPOLINO ve Val Di Fieme v
Itálii

15.12.2010

8.-9.

Orion floorbal cup

27.1.2011

1.-9.

Běžecké závody na lyžích, 31
žáků

27.1.2011

4.

27.1.2011

5.

15.2.2011

6. +
9.

15.12.
2011

3.3.2011

30.3.2011
4.5.2011

6.

Okresní kolo v běhu na
lyžích
Celostátní závody v běhu na
lyžích na Šumavě
Preventan Cup - celostátní
soutěž ve vybíjené, 11 žáků,
4. - 5. roč.
Okresní kolo ve sportovní
gymnastice

2.-3.

Cyklistická soutěž - okresní
kolo
Okrskové kolo 2.-3. tř.
kategorie A Mc Donald's Cup

5.

4.-5.

11.5.2011
17.5.2011

Školní lyžařské závody
Školní závody v běhu na
lyžích
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Vyhodnocení jednotlivých
discipl.
21. místo, Nejlepší - Lelek 7.
skok, Dohnalová 8. běh
4. místo

4. místo Petra Suchá
4. místo
Vítězové 1.tř. - K. Nagyová,
2.-3. tř. - V. Hrouda, 4.-5. tř.
- J. Dubský, 6.-7.tř - Petra
Suchá, 8.-9. - P. Nikodýmová
J. Nagy - 2. místo, V. Rishko 4. místo
1. místo - Jan Dubský, 3.
místo - Hana Rambousková
1. P. Suchá, 4. J. Pala, 7. R.
Šmíd, 8. L. Pala, 6. P.
Nikodýmová
J. Dubský, K. Dusilová - účast

3. místo (ze 4 škol)
1. místo Kristýna Balatková
J. Kurfiřt, H. Rambousková,
P. Suchá, V. Monzar - 3.
místo,
L. Kopáňko, I.
Jakouběová,
P.
Šticová, T. Drofa - 2. místo
postup do okresního kola

Branný den - 8. Stanovišť:
hasiči, zdravověda, práce
s mapou, cyklistická dráha,
horolezecká stěna, lanová
dráha, šplh
26.5.2011

1.-9.

31.5.2011

2.-3.

Okresní finále Mc Donald's
Cup

3. místo

28.6.2011

1.-5.

Závody všestrannosti - Malá
Skála
Atletická soutěž o
Maloskalský pohár
Sportovní den - Sportovní
hala Střelnice JBC 4
disciplíny:
běh,dálka,výška,hod

30.9.2011

6.-9.

Sportovní den I I. stupně v okolí školy

23.6.2011

1.-5.
6. - 9.

Jakub Beneš, Nikola Klacková
3.místo, 6 x medaile, 2. J.
Beneš, Barbora Dubská,
Viktorie Kruschinová
2.místo a B. Dubská, 3.,
Štěpánka Dohnalová 1.místo
1. místo, putovní pohár v
naší škole

7.10.2010 7.
Sportovní den s Policií ČR
26.4. a
1. kat. oblast 1., okres 3.
11.5. 4.-8.
Soutěž mladých cyklistů
2. kat. oblast 1., okres 2.
Sportovní akce zajišťovala a připravovala Mgr. Eva Divinová a Mgr. Eva Havlová
a Mgr. Jitka Drobíková.

Vědomostní soutěže
16.2.2011

9.

9.3.2011

9.

9.3.2011

7.

9.3.2011

8.

13.3.2011

9.

15.3.2011

Olympiáda v Aj - okresní
kolo
Zeměpisná olympiáda okresní kolo
Zeměpisná olympiáda okresní kolo
Zeměpisná olympiáda okresní kolo
Olympiáda v Nj

4.-5. místo Kateřina Dobešová

Krajské kolo recitační
soutěže - E. Gregorová

úspěch, ale bez postupu do
národního kola
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14. místo K. Hlavatá
17. místo Kateřina Loumová
6. místo Lukáš Preissler
19. místo Pavla Klikorková
13. místo Vít Monzar
19. místo B. Bernatová
Mariana Šmídová - 3. místo

6.tř.
18.3.2011

5.

18.3.2011

4.

18.3.2011

3.

22.3.2011

9.

24.3.2011

6.-8.

30.3.2011
5.4.2011

9.

6.4.2011

6.-7.

12.4.2011
7.4.2011

7.
7.tř

Matematická soutěž
klokan - 13 žáků
Matematický klokánek

Matematický klokan krajské kolo
Olympiáda Čj - postup do
okresního kola (K.
Dobešová,
A.
Masná)
Okresní kolo
Pythagoriády
Eurorebus - krajské kolo
v Praze
Biologická olympiáda okresní kolo
Matematická olympiáda
Biologická olympiáda okresní kolo
Pekařův pohár (Preissler,
Drofa, Klikorková,
Hlavatý)
Mladý zdravotník soutěž

11.5.2011

5.

12.5.2011

7.

Archimediáda - fyzikální
soutěž

7.

Mladý Demosthenes okresní kolo

Nejlepší Jan Dubský
1. V. Kruschinová 99 b., 2. Josef
Nagy 94 b., 3. L. Novotná 67 b. nej v rámci třídy
1. místo Zdeněk Pěkný
v okresním kole K. Dobešová 9.
místo, A. Masná 18. místo

účast 5 dětí II. stupně
účast žáků 6.,7. a 9. třídy
Hlavatá K. - 9. místo
6. místo J. Kadlec účast: L.
Preissler, T. Drofa, V. Petrak
Preissler L. - 12.místo ,
Klikorková P. - 14.místo
1. místo

V. Hujerová, D. Morávková,
R. Votoček - Hlídka mladších,
Lejsková T., Václavíková B.,
Svobodová L., Hujerová K.,
Ruman D., Šmíd R. - Hlídka
starších
3. místo
L. Preissler, T. Drofa, P.
Klikorková - 4. místo (pouze 2
body od 1. místa)
2. místo - K. Hlavatá, 3. místo
T. Drofa

Umělecké soutěže
30.11.2010

4.

Adventní dílna

6.12.2010

9.

Výtvarná soutěž "Náš kraj, naše Město"
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Pavlína

Suchá - 1.
místo
16.12.2010

Vánoční besídka pro rodiče

22.12.2010

Vánoční besídka pro děti a slavnostní
zakončení kalen. roku
Tříkrálové zpívání v živém betlémě

6.1.2011

ŠD

5.2.2011

6.,8.,9.

Recitační soutěž - školní kolo

28.2.2011

8.4.2011

20.5.2011

6.6.2011

12.6.2011

"Život se zvířátky": účast - M. Šmídová, P. Hornová,
Pavla Suchá,
I. Jakouběová, P. Suchá, V. Petrák,
K. Balatková, J. Pala, E. Gregorová, K. Kousalová

4.,6.,9.

1. místo K.
Šťastná
3. místo L.
Novotná
Soutěž v Eurocentru: "České Velikonoce" - v rámci
projektu: "Setkávání - tradice, kultura a život v Českopolském pohraničí" - účast: E. Gregorová, P. Suchá, M.
Menšíková, A. Matná, M. Daníček (poslední dva
ocenění)

1.,6.,7.,9.

"Přehrada v klínu hor" (k 100. výročí jablonecké
přehrady) - spojená s aukcí děl - výtěžek: dětské odd.
nemoc. v JBC, účast: Pavlína Suchá,
L. Hornová, T.
Drofa, K. Hujerová, K. Kousalová, K. Nagyová,. P.
Halama, B. Dubská,P. Kuderová

6.

"Šťastné stáří očima dětí" - účast: E. Gregorová, G.
Šimčíková, Petra Suchá

6.,7.

"Povolání, které se mi líbí, aneb čím bych chtěl být, až
vyrostu" - účast: L. Pala, J. Pala, P. Dušek, Pavlína
Suchá

Výstavy ve školní galerii připravuje Mgr. L. Stružská1

Exkurze
7.9.2010

5.

Exkurze do Babylonu - Lunapark

16.11.2010

4.

23.5.2011

ŠD

Exkurze do Prahy - hist. Centrum Prahy, Hradč.,
Nár. div.
IQ park Liberec - exkurze
7

ŠD

Kittlovo muzeum - výlet vláčkem

6.6.2011

Fotografický
kroužek
8.

Přírodovědná výprava po Černostudničním
hřebeni
Trosky, Sedmihorky

7.6.2011

3.-4.

7.6.2011

5. a 6.

Školní exkurze - Jizerky (Bedřichov - N. Louka Kristiánov - Jos. přehrada - Prezidentská chata)
Hrad Stránov u Mladé Boleslavi

8.6.2011

1. a 9.

Hrad Stránov u Mladé Boleslavi

8.6.2011

2.

ZOO Liberec

9.6.2011

7.

Praha – památky, neviditelná výstava

30.5.2011
3.6.2011

Divadla
7.10.2010

4.-5.

19.10.2010

4.

22.11.2010

6. -9.
1. - 5.

13.1.2011

4.-5.

14.4.2011

4.-5.

Hradecké divadlo Bratří Čapků ve škole " O
statečném vojáčkovi"
Divadlo ve škole "Obrazy třicetileté války"
"Z českého dramatu" Divadlo Bratří Čapků ve
škole
"Devatero pohádek"
Hudební vystoupení ve škole - agentura FOREST
GUMP - účinkoval Daniel Kubica
Divadelní představení "Bubáci a hastrmani" - JBC

19.10.2010

5.

20.12.2010

5.

Divadelní představení v tělocvičně školy "Obrazy
třicetileté války"
Divadelní představení v JBC "Legenda o Hvězdě"

20.5.2011

2.

Divadlo JBC "Princezna a loupežníci"

6.6.2011

3.

Divadlo JBC "Princ Bajaja"

26.11.2010

1.-2.

Příhody Ferdy Mravence

13.12.2010

8.-9.

Romeo a Julie

3.

Zimní příhody Včelích medvídků

6.-7.

Princ a chuďas

7.1.2011
28.1.2011

Přednášky
11.11.2010

ŠD

Beseda s kronikářkou p. Jasnou Smolkovou

12.11.2010

5. - 6.

Mykologická přednáška, měla velký úspěch

1.-9.

Přednáška o třídění odpadu firmy ECONOM z
Liberce

3.2.2011
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ŠD

"Tonda Obal na cestách", hodnocena velmi
kladně
Beseda s lesníkem (B. Strnad)

16.2.2011

8. a 9.

Přednáška Jablonec "Láska ano, děti ještě ne".

17.2.2011

ŠD

Beseda s myslivcem p. Novotným

5.4.2011

5.

19.4.2011

5.

Výukový program v ZOO Liberec: "Všechno
souvisí se vším"
Dopravní hřiště v JBC - týden bezpečnosti

28.4.2011

ŠD

Beseda se starostou na obci

9.5.2011

ŠD

Ajaxův kufřík (Sám doma) - Beseda policie JBC

31.5.2011

4.

Beseda se starostou obce Pěnčín

9.2.2011

Dopravní akce
26.10.2010

4.

DDH - Jablonec n. N. - 1. lekce

2.12.2010

4.

DDH - Jablonec n. N. - 2. lekce

29.3.2011

4.

DDH - Jablonec n. N. - 3. lekce

10.5.2011

4.

DDH - Jablonec n. N. - 4. lekce, závěrečný test

8.6.2011

4.

DDH - Jablonec n. N. - závěrečné jízdy
Oblastní kolo soutěže Mladých cyklistů 1. místo
postup do okr. kola
Okresní kolo soutěže Mladých cyklistů 1. kategorie
3. místo,
J. Kurfiřt, P. Suchá, H.
Rambousková, V. Monzar
2. kategorie 2. místo,L.Kopáňko, I. Jakouběová, P.
Šticová, T. Drofa

duben

I. a II.st.

11.5. 2011

I. a II.st

Podzim, kresba rudkou, rozmývání klovatinou, Jakub Kadlec, 7. třída
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ŽÁCI 7. TŘÍDY POMOHLI
Slepota v rozvojových zemích vzniká v důsledku chudoby. Devět z deseti nevidomých
lidí žije právě zde.Většina přišla o zrak jen proto, že nemají přístup k lékařskému
ošetření nebo si ho nemohou dovolit.
Díky nadaci Světlo pro svět, které podporuje etiopské a rwandské oční kliniky se daří
tuto nepříznivou bilanci mírnit.
Pomohli i někteří žáci sedmé třídy, kteří se v rámci výuky zeměpisu se situací seznámili
a rozhodli se přispět malou finanční částkou této nadaci.
Svůj dobrý skutek si uvědomili i po návštěvě Neviditelné výstavy v Praze, kdy měli
možnost seznámit se s životem slepých lidí.
Mgr. J. Hasenkopfová

FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK a jeho úspěchy (výňatek z internetu Městské
knihovny Jablonec nad Nisou), Mgr. Miluše Halamová
Ve středu 1. června 2011 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků III. ročníku
fotografické soutěže na téma Cesta za světlem. Soutěž se konala v rámci projektu
Jablonec 2011 a záštitu nad ní převzal místostarosta města Petr Tulpa a Zbyněk Cincibus
za fotoklub Balvan. Soutěž podpořily společnosti Foto LACCER a Knihkupectví a
antikvariát FRYČ. Na slavnostním vyhlášení vystoupila skupina N.O.C.
Do soutěže se přihlásilo na 70 autorů z celé republiky a porota ve složení ze zástupců
fotoklubu Balvan, Foto Laccer, pracovníků audiovizuálního oddělení a pana Václava
Vostřáka hodnotila na 177 prací. Ty nejvydařenější představujeme ve stejnojmenné
výstavě na schodech městské knihovny do konce srpna 2011.
Vyhodnocení soutěže kategorie do 16 let: 1. místo Tereza Vodičková – Světelná
bouře, 2. místo Tomáš Drofa – „Odchyt sluníčka“.
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PĚNČÍNSKÁ NOTA
Mgr. M. Kurfiřtová
Bylo 18. května 2011. Středeční ráno, na které jen tak nezapomeneme. V půl deváté,
po příjezdu škol z Malé Skály a Jenišovic, mohl začít program jedenáctého ročníku mezi
školního festivalu Pěnčínská nota. Střídaly se různé kategorie a školy, občas zpěv, ale i
jiná pěkná hudební vystoupení. Po skončení programu začalo čekání na výtvarníky.
V této delší přestávce jsme si všichni zazpívali s kytarami a různými rytmickými
nástroji. Výtvarníci přinesli svá díla z ateliéru do tělocvičny, krátce se představili a
ukázali svoje výtvory. Všem se moc povedly. Na závěr jsme si rozdali diplomy a malé
dárečky. Po tomto krásném dni všichni odjížděli domů spokojení. A my? Těšíme se na
další ročník.

SBOR PĚNIČKY A JEJÍ CELOROČNÍ ČINNOST
Mgr. M. Kurfiřtová
Během září jsme dohodli na termínu schůzek školního sboru. Nebylo to vůbec
jednoduché, neboť bylo potřeba najít den a hodinu, kdy žáci druhého stupně nemají
výuku a končí stejnou vyučovací hodinu. Nakonec se nám to podařilo. Od 1. října každé
pondělí od 14:45 do 15:45 zní naší školou melodie lidových, folkových i populárních
písní.
Členové našeho sboru J. Šedina (2.tř.), M. Fabiánová, S. Hoštičková (6.tř.), L.
Svobodová, B. Václavíková, P. Šticová, T. Lejsková, K. Hujerová (7.tř.), K. Hynková
(8.tř.), K. Hlavatá, K. Dušková, A. Masná, J. Tichý, J. Fabián (9.tř.) nepřišli všichni
najednou, ale během prvního pololetí našli cestu do sboru a už zůstali.
11

Zpíváme si pro radost, učíme se nové písničky i technice zpěvu. Některým písním
věnujeme větší pozornost a z nich pak sestavujeme repertoár pro krátká vystoupení
v blízkém okolí. Letos jsme pořádali „Vánoční turné“ – zpívali jsme na mikulášských
besídkách v Alšovicích, v Těpeřích, na vánoční besídce ve škole, v mateřské škole
Pěnčín a v DPS v Alšovicích.
V jarních měsících jsme vystupovali na pouti na Krásné, v Alšovicích, na mezi školním
festivalu Pěnčínská nota, na školní akademii a ještě jsme vystoupili na Bzovské pouti.
Děkuji svým zpěváčkům za téměř profesionální spolupráci, odpovědnost a nadšení. Přeji
Vám hodně dalších úspěchů.
RECITAČNÍ SOUTĚŽ – Dětská scéna
Klára Dušková, 9. třída
Je 11. 2., pátek. Den jako stvořený na nějakou tu školní soutěž, díky které byste
nemuseli poslouchat ne moc zábavný výklad učitele. A právě pátek se stal tím
vysvobozujícím dnem, kdy se konala recitační soutěž.
Všichni žáci, kteří potvrdili účast na této soutěži, se o druhé vyučovací hodině dostavili
do 6. třídy, kde už na ně netrpělivě vyčkávala paní učitelka Stružská, která měla soutěž
v recitování a přednášení textu hodnotit společně s paní učitelkou Hasenkopfovou, která
nás měla mít ten den na němčinu.
Účastníci, ale i posluchači a zároveň pomocní rozhodčí se usadili na svá místa a mohlo
se začít. Jako první vystoupili se svými přednesy žáci 6. a 7. třídy, kteří měli dostatek
účastníků na to, aby se soutěž malinko protáhla. A pak jsme přišli na řadu my - zástupci
8. a 9. třídy. Zástupcem 8. třídy byla Ivana Jakouběová, která byla však jediná z celé
osmé třídy, která se do této soutěže přihlásila. Za náš ročník nastoupil Jan Tichý, Klára
Dušková a Kamila Hlavatá, která vyhrála i regionální kolo soutěže Mladý Demosthenes.
Přednesy všech zúčastněných byly na vysoké úrovni, podle které se dalo dobře
vyhodnotit každé vystoupení. Jak to dobré, tak i to méně dobré, ale každému se povedlo
přednést svůj text až do konce.
Po
všech
přednesech
následovala hodnocení a vybrání
zástupců, kteří se zúčastní
okresního kola v Jablonci nad
Nisou. Z 6. a 7. třídy bylo
celkem vybráni tři zástupci a
z naší třídy postoupila Kamila
Hlavatá a Klára Dušková. Co na
závěr říci? Snad už jen že se
recitační soutěž vydařila a
blahopřejeme postupujícím a
přejeme jim mnoho zdaru do
dalších kol.
Zpracovala Mgr. Jarmila Hasenkopfová

Ježek, koláž, Viktorie Kruschinová, 5. třída
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EURORÉBUS OČIMA SOUTĚŽÍCÍCH
Tereza Benešová, 6.tř.
Je listopad, venku brzo tma, tak jsem se rozhodla, že se pustím do zeměpisné počítačové
soutěže Eurorébus, o které nám řekla paní učitelka Hasenkopfová. Šlo o otázky týkající
se států, vodstva, hradů, zámků a jiných zeměpisných znalostí.
Po skončení základního kola jsme 30.3.2011 odjeli do Prahy, kde jsme se zúčastnili
krajského finále. Bylo to příjemné vybočení ze školních dnů.Cesta nám příjemně ubíhala
a než jsme se nadáli, byli jsme v sále plném lidí. Po skupinkách jsme odcházeli do tříd,
kde jsme měli za úkol zakřížkovat správné odpovědi.
Myslím si, že devatenácté místo z dřiadvaceti je pro naši malou školičku docela úspěch
a ani já, Verča Kuchariková a Vašek Petrak se nemusíme za náš výkon stydět.
Sedmá třída, za kterou soutěžili Lukáš Preissler, Tomáš Drofa a Pavla Klikorková, se
umístila dokonce na 14. místě. A ani devátá třída zastoupená Klárou Duškovou, Petrou
Nikodýmovou a Zuzkou Hornovou v konkurenci 43 tříd nebyla na posledních místech.
Těšíme se na další ročník a vy ostatní si udělejte chvilku času a do Eurorébusu se taky
pusťte.
Žirafa, kresba pastelkou, Kateřina Černá, 2. třída

Klára Dušková, 9. třída
Je 30. března, středa, den který odděluje úterý
od čtvrtka a ve kterém se skrývá cosi
neočekávaného.
Již od šesti hodin ráno je devět zástupců naší
školy na nohou a chystají se na cestu do našeho
hlavního města.
A jsme tu – na Fakultě tělesné výchovy a sportu,
kde se koná krajské finále soutěže Eurorébus.Je
to obrovská univerzita, ve které se dá jak lehce
orientovat, tak lehce ztratit.Ale to nebyl náš
případ. Když jsme došli do správného sálu a
našli dobrá místa k sezení, odložili jsme si věci
a šli se zaregistrovat. Potom, co si nás slečna
sedící za stolkem odškrtla, dostali jsme
klíčenku, „tleskačku“a časopis National
Geographic.
Když jsme procházeli chodbami, všimli jsme si
velkých televizních obrazovek, na kterých se
objevovaly mapy nebo grafy znázorňující
hustotu zalidnění, průměrný věk obyvatelstva atd. Do začátku soutěže jsme měli ještě
dost času na sledování obrazovek i na vyzkoušení her, které byly pro nás připraveny.
Nejlepší hra se ovládala pomocí barevných tlačítek, kterými jsme vlastně odpovídali na
otázky. Pár kol této hry nás natolik vyčerpalo, že jsme si vzali něco k snědku. Někdo
měl řízky s chlebem od maminky, jiní si něco koupili v blízkém automatu.
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A jelikož nás, účastníky a učitele, začali svolávat do hlavního sálu, šli jsme hledat místa
k sezení. Byla to fuška najít si místo, bylo tam totiž tolik lidí, jako při „stěhování
národů“.
Usazení a natěšení na to, co se bude dít, jsme trochu znervózněli, ale ne natolik,
abychom začali panikařit.
A už to začalo.Celá ta očekávaná událost se rozjela na plné obrátky. Dva moderátoři do
toho šli
s vtipem a hravostí. Ale teď trochu vážně. Přijeli jsme sem, abychom se zde zúčastnili
zeměpisné soutěže. Jako první soutěžili jednotlivci, které jsme vystřídali my, školní
kolektivy. Nadešla chvíle psaní testů. To nebylo nijak složité, protože si stačilo vybrat
ze tří možností a bylo hotovo. Ale pak tu byla těžší část, došlo totiž na otázky se slovní
odpovědí. A teď se snažte si rychle vzpomenout nebo vymyslet, co je na obrázku za
průliv, v jakém městě se stala smrtelná nehoda polského prezidenta Kaczyňskeho....To
už došlo na lámání chleba. Ať jsme vzpomínali, jak jsme chtěli, nedostali jsme ze sebe
ani pouhou myšlenku nebo představu, kde to či ono místo může být. Nakonec si každý
řekl:“Co se stane, když tam těch pár odpovědí nebude?“ Odpověď je jasná, bude vám
chybět třeba těch pár rozhodujících bodů k dobrému umístění.
Testy jsme napsali, dali si malou pauzu, po které následovalo další, ale už poslední
testování našich mozků. K těmto otázkám se nám hodilo, že jsme se podívali na grafy a
mapy na televizních obrazovkách na chodbách. Udělali jsme poslední křížek, odevzdali
a měli to za sebou.
Pak nám představili nový program, který propagují a docela se jim daří. Je to projekt
splněných snů, jmenuje se Chyť si svůj sen a může se do něj zapojit kdokoli.
Po skončení soutěže, vyhlášení nejúspěšnějších jednotlivců i kolektivů a předání cen,
jsme měli hodinu času navíc. Když jsme vystoupili z metra a uviděli pouť s crazy lavicí,
vyzkoušeli jsme ji.Jízda byla suprová, plná srandy a nadskakování. Poté jsme zašli do
Centra Černého Mostu, kde jsme si mohli něco koupit a nahlídnout do obchůdků.
Pak jsme nasedli do autobusu, který nás odvezl domů. Zpátky jsme se vraceli s dobrým
pocitem, ale taky trochu zvědaví, na kterém místě jsme se umístili.Bylo to 39. místo.
Co říci na závěr, snad jen , že se nám tam líbilo a byla to dobrá zkušenost.

BĚŽECKÉ ZÁVODY
14. 1. 2010
Již
9.
ročník
školských
běžeckých závodů se měl
uskutečnit 20.1. Počasí však
nepřálo a termín musel být
posunut o týden déle. Oproti
předchozím ročníkům byla
jedna zásadní změna, a to
v místě konání. Pan Vladimír
Hušek nám připravil běžecký
okruh na louce u staré „zelené“
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školy, který měřil přibližně jeden kilometr. Postaral se zároveň o technické zázemí,
hlavně v podobě mazání lyží. Za pomoci rodičů a starších žáků jsme mohli přesunout
i občerstvení na místo konání. Každý dostal čaj a tatranku. Spousta závodníků byla
z lyžařského oddílu ve Skuhrově, o to víc nás potěšila účast závodníků „amatérů“.
Všichni šli do soutěže s velkým nasazením a touhou vyhrát. Všem zúčastněným
děkujeme a doufáme, že se příští ročník sejdeme opět v tak hojném počtu.
Výsledky:
I. Kategorie: 1. třída (3 žáci) 1 kolo
1. místo: Nagyová Kateřina (5:17)
2. místo: Dubská Barbora (5:33)
3. místo: Nikodýmová Nikola (6:28)

IV. Kategorie: 6. a 7. třída (9 žáků) 2 kola
1. místo: Suchá Petra (6:41)
2. místo: Pala Jindřich (7:28)
3. místo: Pala Lukáš (7:32)
4. místo: Šmíd Radim (7:47)
II. Kategorie: 2. a 3. Třída (10 žáků) 1 kolo
5. místo: Kurfiřt Lukáš (10:07)
1. místo: Hrouda Vojtěch (4:08)
6. místo: Bernatová Barbora (10:17)
2.-3. místo: Nikodýmová Denisa (5:10)
7. místo: Hübelová Michaela (11:36)
2.-3. místo: Pešek Petr (5:10)
8. místo: Svobodová Lucie (13:23)
4. místo: Preissler Tomáš (5:17)
9. místo: Lejsková Tereza (14:33)
5. místo: Rambousek Jan (5:19)
6. místo: Hecko Vanesa (5:21)
V. Kategorie: 9. třída (4 žáci) 2 kola
7. místo: Vietze Mikoláš (6:06)
1. místo: Nikodýmová Petra (8:07)
8. místo: Rádl Kevin (6:11)
2. místo: Hornová Zuzana (9:51)
9. místo: Daničková Daniela (7:48)
3. místo: Suchá Pavlína (11:38)
10. místo: Drobník Ondřej (9:44)
4. místo: Tichý Jan (13:24) 3 kola
19:39
III. Kategorie: 4. a 5. třída (5 žáků) 2
kola
1. místo: Dubský Jan (7:03)
2. místo: Nagy Josef (7:45)
3. místo: Rambousková Hana (8:04)
4. místo: Rishko Vadim (8:17)
5. místo: Kurfiřt Jakub (9:46)
Díky patří všem, kteří se podíleli na organizaci závodů.
Sportu zdar!
Mgr. Eva Havlová

Šnek, vymývaná technika, Daniel Bárta,
2. třída

15

ZŠ BILANCUJE A HODNOTÍ.
14.6. se představili
školní AKADEMIÍ žáci 9. třídy. Celé pásmo připravili a
zrežírovali za pomocí ostatních učitelů a tím se také se všemi zúčastněnými slavnostně
rozloučili.
Při této příležitosti jsme
vyhodnotili 7 nejlepších žáků
naší školy ve školním roce 2010
/2011. Žáci byli odměněni za
příkladný, aktivní přístup ke
školní práci, za vynikající,
mimořádné studijní výsledky a
za osobní úspěchy.
Byli to: Mikoláš Wietze 2. třída
za příkladný a aktivní přístup k
práci a neskutečné všeobecné
znalosti na žáka 2. třídy, Petr
Šourek 3. třída za příkladný a
aktivní přístup k práci a za ochotu kdykoliv pomoci, Petra Suchá 6. třída za výjimečný
příkladný přístup ke školní práci a osobní sportovní úspěchy, Lukáš Preissler a Tomáš
Drofa ze 7. třídy za výborné výsledky a hojnou účast v olympiádách, Tomáš ještě za
digitální zpracování akcí školy, Lucie Morávková a Ivana Jakouběová z 8. třídy za z
vynikající výsledky ve školní práci a realizaci výzdoby školy.
M.Halamová
SPORTOVNÍ DEN
V uplynulém školním roce jsme podruhé využili
možnosti pronájmu atletického stadionu
„Střelnice“ v Jablonci nad Nisou a v červnu
jsme zde uskutečnili „Sportovní den“ žáků
1. – 5. ročníku. Soutěžilo se v těchto
disciplínách: běh na 50 m nebo 60m, skok
daleký, hod těžkým míčem a hod kriketovým
míčkem. Na doplnění si děti vyzkoušely
startovací bloky, předávku štafetového kolíku a
různé míčové hry.
Všichni byli ovlivněni krásným sportovním
prostředím. Většina žáků sportovala na
opravdovém stadionu s plným nasazením a
mnozí dosáhli i svých nejlepších sportovních
úspěchů. Významná byla pomoc

Lidské tělo, kresba tuší, Kateřina Nagyová, 2. třída
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starších žáků, kteří na jednotlivých stanovištích pomáhali.
Rozcházeli jsme se s pocitem příjemně prožitého dne, nemalou měrou přispělo i hezké
slunečné počasí a naplnění myšlenky „Sportem ke zdraví“.
Ještě v ten den jsme výkony vyhodnotili a další den vítěze jednotlivých ročníků
vyhlásili.
Výsledky: 1. ročník
David Dohnal
2. ročník
Jan Šedina
3. ročník
Maksym Schyyko
4. ročník
Viktorie Krušinová
5. ročník
Jan Dubský
Sportu zdar!
Mgr. Eva Divinová
BRANNÝ DEN
Lukáš Staropražský, 7. třída
Ve čtvrtek se na naší škole konal branný den. Od rána svítilo sluníčko, ale foukal
studený vítr. První disciplína bylo určování mapy s paní učitelkou Štěpánovou. Další
byla zdravověda s paní vychovatelkou a paní učitelkou Havlovou. Potom jsme lezli na
nafukovací stěně s lidmi, kteří nás jistili. Další disciplína byla u profesionálních hasičů,
kteří přijeli z Jablonce nad Nisou. Ukazovali nám vybavení auta a říkali, k čemu různé
věci jsou. Předposlední disciplínou byla jízda na kolech. Branný den jsme ukončili
v lese s paní učitelkou Kurfiřtovou a panem Kurfiřtem.

Branný den, ranní nástup a poslední pokyny
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MLADÝ DEMOSTHENES
Anežka Masná, 9. třída
I letos se naše škola zúčastnila soutěže v komunikaci
„Mladý Demosthenes“. Pár týdnů po školním kole se
výherci školních kol dostavili na regionální kolo do
Jablonce nad Nisou.
Porotu tvořili zkušení pedagogové, kantoři vysokých škol a
mezi nimi i paní Adámková, kterou jistě všichni známe
z počasí televize Nova.
V Jablonci n. N. se nesešli jen výherci školních kol z tohoto
okresu, ale i z celého kraje. Než soutěž začala, snažila se
paní Adámková setřást naši trému a udělat pár dechových
cvičení. Nuda rozhodně nebyla a ani úsměv na tváři
nechyběl. Každému cvičení dala vtipný název, jako je
Košík hub, koláž, Pavel Halama,
2. třída

například
bujný
oř,
lokomotiva nebo hra na posílání pusinek. Tímto způsobem se jí podařilo rozhýbat naše
po ránu ztuhlé svaly a soutěž mohla začít.
Porota hodnotila nejenom originalitu tématu a celkový dojem, ale i intonaci a hlavně to,
co k „řečnění“ patří, mimiku. Tomáš Drofa si
připravil monolog na téma „Konec světa“ a
Kamila Hlavatá „Můj kamarád Jenda“. Ani
jednomu se jeho mluvený projev nepovedl
podle představ, ale i tak zapůsobil na porotu a
oba si odnesli domů 1. místo. Zhruba za dvě
hodiny jsme mohli „skouknout“ spoustu
zajímavých
monologů
a
samozřejmě
nechyběla ani nová „puberťácká droga“
Facebook.
Nyní je úkolem našich vítězů natočit video se
svým výkonem a poslat ho do krajského kola.
Oběma žákům gratulujeme a přejeme spoustu úspěchů v dalších kolech soutěže.
Život se zvířaty, kresba tuší, Eliška Gregorová 7. třída

ZHODNOCENÍ KULTURNÍ ČINNOSTI NA ŠKOLE
Mgr. Jarmíla Hasenkopfová
Přehled kulturních akcí ve školním roce 2010/2011
Podzimní měsíc říjen odstartoval bohatý kulturní život naší školy. Ve škole jsme
přivítali Divadlo Bratří Čapků a skupinu historického šermu Pernštejn, která nám
přiblížila dobu Třicetileté války. V listopadu nás potěšilo i poučilo Divadlo Karla
Čapka, v lednu jsme se seznámili s historií folku.
Během celého roku každá třída navštívila alespoň jedno představení v Městském divadle
v Jablonci nad Nisou.
18

Náš pěvecký sbor nevynechal žádnou z tradičních akcí – vánoční besídku, zpívání v
mateřské škole i Domě s pečovatelskou službou v Alšovicích, Pěnčínskou notu,
závěrečnou školní akademii. Navíc ještě přidal zpívání na Mikulášských besídkách v
Alšovicích a Těpeřích, na pouti na Krásné a ve Bzí.
Výstava výtvarných prací žáků naší školy v prostorách celé budovy je průběžně
obměňována. Mnoho pěkných prací končí u organizátorů různých soutěží a žáci bývají
odměněni. Například obrázek Pavlíny Suché k tématu Naše město, náš kraj můžeme
najít ve Zlatých stránkách.Ocenění získali žáci ze šesté a deváté třídy i v soutěži České
Velikonoce. Jejich díla poputují v příštím roce na výstavu do Polska. Výherci školního
kola recitační soutěže i soutěže v komunikaci Mladý Demosthenes velmi dobře uspěli v
kolech okresních a nás těší jejich postup až na krajskou úroveň.
Nabídka knižních klubů Albatros a Fragment, která je distribuována ve škole, byla letos
rozšířena o nabídku nakladatelství Mladé fronty. Nadále fungovala školní knihovna.
Některé třídy se zapojily do projektu Čtení pomáhá.
Vánoční besídka, školní akademie a Pěnčínská nota jsou každoroční příležitostí k tomu,
aby žáci předvedli veřejnosti, že dovedou mnoho pěkných věcí. A to se jim daří.

PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Ročenka – školní zpravodaj podávající rodičům zprávy o uplynulém školním
roce - 14 výtisk.
Internetové stránky školy: http//www.zspencin.cz
Veřejné výstavy žákovských prací ve škole, 4x ročně s rozdílnou tematikou
Vánoční besídka pro rodiče
Kulturní program pro obyvatele DPS
Alšovice s vánoční tématikou
Školní soutěže: Festival Pěnčínská
nota ( akce přístupné rodičům a
dalším zájemcům veřejnosti ).
Vystoupení pěveckého sboru na
pouti na Krásné 1. května
a při spol. akci "Jarmareček" u
sokolovny v Alšovicích a na pouti ve
Bzí
Slavnostní Akademie na konec
školního roku

Podzim, kresba rudkou, Jakub Kurfiřt, 6.třída

19

KOULÍME, KOULÍME KOULI“
Setkání 1. 6. 2010 na Černé Studnici

IV. ročník ekologické soutěže "Koulíme, koulíme kouli......"
již počtvrté jsme se sešli
u příležitosti Dne dětí,
abychom si připomněli,
jak důležité je třídit
odpad.V areálu školy se
sešli žáci sedmi škol ( ZŠ
Zásada, ZŠ Huntířov, ZŠ
Žel. Brod - Pelechovská,
ZŠ Tanvald-sportovní, ZŠ
Šumava, ZŠ 5. květen z
Jablonce a ZŠ Pěnčín).
Společně
nasbírali
rekordní množství hliníku
- 197 kg. Největší koulí
44kg překvapili Tanvalďáci, na druhém místě byli Jablonečáci ze Šumavy s koulí o
hmotnosti 43 kg a na čestném 3. místě Pěnčíňáci s 40 kg. Koule se nám podařily na
vrchol zdárně vyvalit a pak jsme si s chutí všichni společně zazpívali.
Celou akci sponzorovala firma FIPOBEX - vyvezením soutěžících vláčkem 400m na
vrchol Černé Studnice, paní Jana Hlavatá dortem se symbolem koule a další maminky,
které napekly spousty dobrůtek.
M. Halamová
Vážená paní ředitelko,
moc děkuji za zaslání "Pamětního listu - Koule 2011" a vůbec za to, že pořádáte tuto
velmi pěknou akci, na kterou se vždy těšíme celý rok a už si ani neumíme představit,že
by z našeho kalendáře zmizela.
Mějte se moc hezky a přeji Vám, celému sboru i dětem hezký konec školního roku.
Zdraví Mgr. Dagmar Kousalová, ZŠ Na Šumavě, JBC
SBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU
V letošním školním roce jsme
pokračovali ve sběru, nápojových
kartonů, PETlahví a papíru a
zapojili se opět do soutěže u
Severočeských sběrných surovin.
Nejlepších 24 sběračů bylo
odměněno celodenním výletem do
elektrárny do Železného Brodu,
zakončeným opékáním buřtů
Nejlepší sběrači:
1. třída
Kateřina Nagyová, Jakub Beneš,
Marie Havlasová, Matyáš Fleišer

„Výlet za sběr“, ELEKTRÁRNA , Železný Brod
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2. třída Michaela Hubnerová, Adéla Petraková, Jakub Mastník
3. třída Ondra Brožek
4. třída NikolaVotočková, Sára Fleišerová, Kateřina Šťastná, Josef Nagy,
Vadym Rysko
5. třída Kristýna Chvojková, Karolína Dusilová, Jan Dubský, Jakub Kurfiřt
6. třída Lukáš Pala, Jindřich Pala, Tereza Benešová, Václav Petrak, Petra Suchá
7. třída Pavlína Brožková
8. třída Karolína Hynková
Nejlepší ve sběru tříděného odpadu za školní rok 2010/2011 byla z 1. třídy Marie
Havlasová
DEN SLABIKÁŘE, projekt 1. a 9. třídy – proběhl 18. 11. 2011
Opět nastal ten Den, kdy se všechny děti z 1. třídy dostavili odpoledne do školy spolu se
svými rodiči u příležitosti předání Slabikáře.
Prvňáčci se prezentovali programem s využitím interaktivní tabule, kde měli za úkol
přečíst dané slabiky a krátké věty. Všichni zkoušku ze čtení zvládli bez chyby.
Žáci 9. třídy si pro malé děti připravili dramatizaci pohádky - Jak pejsek s kočičkou
pekli dort
a předali žákům 1. třídy talisman, který by je měl provázet celým studiem na naší škole.
Sladkou tečkou slavnosti byl dort ve tvaru Živé abecedy, o který se podělili všechny děti
z 1. a 9. třídy.
Poděkování patří paní učitelce Lence Stružské 1, která připravila s žáky 2. stupně pro
prvňáčky dárky a talisman, paní učitelce Lence Stružské 2 a Jitce Drobíkové za
pohádku.
Děti z 1. třídy na tento den připravila třídní učitelka Martina Ferstlová.

Pohádka O řepě, Dubská Barbora ,1. třída

1. a 9. třída „ Slavnost Slabikáře“
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Exkurze v Praze
Vadym Rishko a Lenka Novotná, 4. třída
16. listopadu jsme jeli s paní učitelkou Hasenkopfovou do Prahy. Vyjeli jsme
nádherným autobusem z autobusového nádraží v Jablonci nad Nisou a za hodinu a devět
minut jsme byli v Praze na Černém Mostě. Tam jsme nasedli na metro – linku B a na
Můstku jsme přestoupili na linku A a vystoupili ve stanici Malostranská.
Vydali jsme se po Zámeckých schodech na Pražský hrad. Nejdřív jsme se snažili
rozesmát stráže, ale nepovedlo se nám to. Vstoupili jsme na dvůr Pražského hradu,
obešli jsme si Chrám sv. Víta prohlédli jsme si ho i uvnitř. Když jsme vyšli ven, viděli
jsme na nádvoří hradní stráž a hudbu, která hrála na různé nástroje. Také jsme viděli
přijíždět a odjíždět auta pana prezidenta. Pak jsme se vydali ke Karlovu mostu. Tam
nám paní učitelka dala za úkol odměřit, jak je most dlouhý. Shodli jsme se na tom, že je
to 513 kroků. Z Karlova mostu jsme šli na Staroměstské náměstí. Na orloji jsme koukali
na obrázky pana Mánesa, které známe z čítanky. V infocentru jsme si vyzvedli plán
Prahy a hledali jsme v něm, kde se nacházíme a kudy se dostaneme na Václavské
náměstí. Já ( Lenka) jsem měla navigovat, ale moc mi to nešlo, ale neztratili jsme se a na
náměstí jsme se dostali. Tam jsme si koupili pohledy.
Pak nás už čekala jen prohlídka Národního divadla. Byla tam s námi ještě škola
z Děčína. Po prohlídce jsme došli na Národní třídu a metrem jsme jeli až na Černý Most
a odtud autobusem zpátky do Jablonce, kde na nás čekali rodiče.
Byl to moc krásný výlet.
Podzim, kresba rudkou, Barbora Bernatová 5. třída

Den s policií ČR
kresba tužkou, Vojtěch Jelínek, 8. třída
Lucie Svobodová, 7. třída
Jednoho dne roku 2010 se nás paní učitelka zeptala,
jestli bychom nechtěli jet na Den s Policií ČR, soutěž
určenou pro žáky sedmých ročníků. Mohlo nás jet
jenom pět. Po dlouhém rozhodování jsme se dohodli,
že pojedeme: Lucka Svobodová, Tomáš Drofa, Bára
Václavíková, Pavel Dušek a Tereza Lejsková.
Paní učitelka nás přihlásila a asi za dva týdny jsme jeli
do Jablonce nad Nisou. Odvezl nás tam tatínek Terezy.
Hned po příjezdu jsme si vyzvedli startovní číslo. Před
startem jsme měli spoustu času, neboť jsme startovali
jako předposlední. Všichni jsme byli nervózní, co se
bude dít. Nejdřív nás čekalo střílení ze vzduchovky, na
druhém stanovišti jsme poznávali dopravní značky,
třetí stanoviště pro nás připravili hasiči – stříkali jsme
z hadice na Pet lahve. Na dalších stanovištích byla
překážková dráha a zdravověda. Co bylo na šestém stanovišti nevíme, jelikož jsme ho
nenašli, a proto jsme šli rovnou na sedmé, kde jsme házeli do určitého místa maketami
granátů. Po splnění úkolu jsme utíkali zpět na start, kde jsme dostali vuřt s chlebem.
Na závěrečném nástupu družstev jsme se dozvěděli naše umístění. Byli jsme jedenáctí
z jedenácti. Tento den se mi moc líbil, byla tam sranda a všichni jsme si to pořádně užili.
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Zpráva výchovné poradkyně
Ve školním roce 2010 – 2011 navštěvovalo naši školu 177 žáků.
Na počátku září byla vypracována evidence žáků s poruchami učení a chování. K 30.
září byly zpracovány individuální plány a předány k podpisu do Pedagogickopsychologické poradny v Jablonci nad Nisou, se kterou po celý rok úspěšně
spolupracujeme. Profitesty žáků 9. ročníku s průměrným prospěchem do 2,00 provedla
Mgr. V. Hujerová. Dne 24. 9. a 29. 9. se uskutečnily interpretace s rodiči, kteří byli
seznámeni s výsledky testů. Rodičům žáků byly podány základní informace o přípravě
k volbě povolání. Průběžně docházelo ke shromažďování informací o studijních
možnostech a požadavcích.
18. 10. proběhla návštěva Úřadu práce v Jablonci nad Nisou, kde byli žáci informování
o náplni jednotlivých profesí a zaměstnáních, která jsou nyní na trhu práce velmi
vyhledávaná. Byla jim nabídnuta možnost nahlédnout do složek jednotlivých škol. Žáci
si vyzkoušeli test zájmů a vytiskli si doporučená zaměstnání. Kromě této společné
návštěvy může Úřad práce v Jablonci nad Nisou navštívit každý samostatně, nebo
v doprovodu rodičů.
Žákům byly po celý rok předávány informace o „Dnech otevřených dveří“. V Liberci,
Tipsport Aréně, jsme se také zúčastnili Veletrhu výchovy a vzdělávání EDUCA.
V Jablonci nad Nisou v Eurocentru proběhl podobně zaměřený veletrh s názvem
AMOS. S žáky 9. třídy a jejich rodiči průběžně probíhaly konzultace týkající se
vyplňování přihlášek na střední školy. Dva žáci odevzdávali přihlášky na umělecké
školy (termín odevzdání byl do 15. 11. 2010). Na ostatní střední školy byl termín
odevzdání přihlášek do 15. 3. 2011.
V dubnu proběhlo přijímací řízení. Všichni žáci byli přijati bez problémů. Z celkového
počtu 22 žáků bude 6 navštěvovat tříletý učební obor, 16 z nich si vybralo střední školu
zakončenu maturitní zkouškou.
Věřím, že si všichni vybrali správně a
přeji všem hodně úspěchů v dalším
studiu.
Dne 28. června 2011
Vypracovala Mgr. Lenka Stružská

Loďka, obrázek z písmen, Nikola Podzimková, bývalá 2.. třída
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V letošním roce vyšlo z 9. třídy 22 žáků

Rozmístění žáků 9. třídy ve školním roce 2010/2011
Jméno a přijmení
Tomáš Beneš
Sandra Černíková
Martin Daníček
Kateřina Dobešová G
Klára Dušková
Jan Fabián
Kamila Hlavatá
Petra Hornová
Zuzana Hornová
Vojtěch Jelínek
Kateřina Loumová
Anežka Masná
Petra Nikodýmová
David Pešek
Aneta Strackeová
Pavlína Suchá
Dominik Sunek
Mariana Šmídová
Jan Tichý
František Tvrdík
Matěj Vogt
Andrea Zelinková

Střední škola
ŠKODA AUTO - SOU , Mladá Boleslav – klempíř
Střední škola řemesel a služeb , Jablonec.n .N. - kuchař,číšník
SPŠ , Mladá Boleslav – dopravní prostředky
Gymnázium Dr. Randy, Jablonec .n. N.
VOŠ a OA Jablonec nad Nisou– všeobecné zaměření
ISŠ, Vysoké nad Jizerou - mechanik opravář
VOŠ a SPŠ,Varnsdorf - kosmetické služby
SUPŠ sklářská Železný Brod - design
Střední škola gastronomie a služeb Liberec - kadeřník
Konzervatoř, Pardubice
VOŠ a OA Jablonec nad Nisou - cestovní ruch
Gymnázium U Balvanu, Jablonec nad Nisou
Gymnázium Dr.Randy, Jablonec - sportovní příprava
ŠKODA AUTO - SOU Mladá Boleslav – provoz a ekonomika
dopravy.
Střední škola řemesel a služeb , Jablonec.n .N. - kuchař, čísník
Gymnázium U Balvanu, Jablonec nad Nisou
ŠKODA AUTO - SOU, Mladá Boleslav - mechanik, opravář
Gymnázium Dr. Randy, Jablonec .n. N.
SPŠ strojní a elektronická Liberec - elektronika
ŠKODA AUTO - SOU, Mladá Boleslav – klempíř
VOŠ a Střední průmyslová škola, Varnsdorf - hotelnictví
Obchodní akademie Tanvald - obchodní akademie

Fotografie loňské 9. třídy
9. třídy
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ROK 2011 / 2012
V tomto školním roce navštěvuje naši školu 170 žáků. Do 1. třídy jsme přivítali 20 dětí.
Prvňáčkové

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dusil Jakub, Krásná 21
Halamová Marie, Alšovice 3
Hartlová Anna Marie, Alšovice 102
Horychová Eliška, Alšovice 233
Hubal Yevheniy, Alšovice 204
Hübel Radek, Huť 139
Hübnerová Karolína, Alšovice 58
Jakouběová Monika, Alšovice 110
Kozderková Adéla, Alšovice E 110
Kratochvílová Anna, Bratříkov 134

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Přejeme prvňáčkům, ať se jim ve škole líbí. :-)
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Kurfiřtová Kateřina, Těpeře 39
Lelek Richard, Alšovice 6
Marešová Sára, Alšovice 206
Neoral Jakub, Bzí 115
Nikodýmová Nikola, Jistebsko 110
Petrová Vanesa, Alšovice 61
Ranglová Adéla, Dalešice 76
Ščerbová Kristína, Alšovice 61
Šilhánová Barbora, Pěnčín 59
Véle Jan, Krásná 49

Pedagogický sbor
Ve škole pracuje v tomto školním roce 13 učitelů včetně ředitelky a zástupkyně a dvě
vychovatelky ŠD.
Mgr. Miluše Halamová
Ředitelka
Mgr. Martina Ferstlová
Zástupkyně ředitelky
Třídnictví
1. třída
Mgr. Renata Pospíšilová
2. třída
Mgr. Lenka Stružská 1
3. třída
Mgr. Andrea Hořáková
4. třída
Mgr. Iva Pospíšilová
5. třída
Mgr. Jarmila Hasenkopfová
6. třída
Mgr . Pavel Hadač
7. třída
Mgr. Jitka Drobíková
8. třída
Mgr. Eva Havlová
9. třída
Mgr. Lenka Stružská 2
Mgr. Jitka Adamovská
Bez třídnictví
Mgr. Eva Divinová
Výchovná poradkyně
Mgr. Lenka Stružská 2
Libuše Matějčková
Vychovatelka ŠD
Monika Mastníková
Správní zaměstnanci školy:
Školník
Jiří Volf – údržba
Školnice
Lenka Pavlatová – úklid
Uklízečky
Jana Šťastná, Lenka Rybáková
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Personální změny ve škole
Změny v pedagogickém sboru
V září se vrátila po skončení rodičovské dovolené Mgr. Jitka Adamovská a proto
musela ukončit pracovní poměr Mgr. Magdalena Kurfiřtová, která ji zastupovala. Do
důchodu odešla Mgr. Eva Divinová a tím se uvolnilo místo tělocvikáře a na naší školu
nastoupil Mgr. Pavel Hadač. Paní Mgr. Eva Divinová nadále pracuje na třetinový
úvazek.
Pracovní poměr skončil pro paní Mgr. Olgu Štěpánovou. V březnu roku 2011 jí bylo u
příležitosti Dne učitelů předáno na KÚ v Liberci na odboru školství ocenění za
dlouholetou pedagogickou činnost.
Paní Mgr. Olga Štěpánová se stala osobností naší obce, je to právě ta paní učitelka, které
ocenění bezpochyby náleží.
Paní učitelce gratuluji a děkuji ji za její tvůrčí práci.

Mgr. M. Halamová

Mgr. Pavel Hadač
Bydliště:
Jiráskovo nábřeží 713, Železný Brod
Kvalifikace: absolvent pedagogické fakulty TUL
Záliby:
sport, fotbal, literatura

Přejeme panu učiteli, aby byla práce s dětmi jeho
potěšením a byl v naší škole spokojený.

Láska, Petra Suchá 7. třída
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Označte si v kalendáři
Prázdniny ve školním roce 2011 – 2012
Podzimní prázdniny

středa 26. října a čtvrtek 27. října 2011

Vánoční prázdniny

pátek 23. prosince 2010 a skončí v pondělí 2. ledna 2012
vyučování začne v úterý 3. ledna 2012

Pololetní vysvědčení

úterý 31. ledna 2012

Pololetní prázdniny

pátek 3. února 2012

Jarní prázdniny

od 27. února do 4. března 2012

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2012

Závěrečné vysvědčení

v pátek 29. června 2012

Hlavní prázdniny

od 30. června 2012 do 2. září

1. pololetí od 01. 09. 2011 do 31. 01. 2012
27. 09.

třídní schůzky 1. třídy

18.11.

„Den slabikáře pro prvňáčky“

23. 11.

konference 1. čtvrtletí

24. 11.

rodičovské schůzky, informace o prospěchu a chování

24. 11.

výstava dětských prací na škole

20. 12.

vánoční besídka pro rodiče

22. 12.

vánoční besídka dětí, slavnostní zakončení kalendářního roku

05. 01.

informativní schůzky rodičů

25. 01.

konference 1. pololetí

31. 01.

vydání vysvědčení za 1. pololetí

03. 02.

pololetní prázdniny

2. pololetí od 01. 02 2012 do 30. 06. 2012
15. 01 – 31. 01.
02. 02.
únor

přijímací talentové zkoušky na střední umělecké školy
zápis dětí do 1. třídy
lyžařský výcvik 7. a 8. třída

18. 04.

konference 3. čtvrtletí

19. 04.

rodičovské schůzky, informace o prospěchu a chování

19. 04.

výstava – Velikonoce ve škole

21. 06.

Školní akademie

17. 05.

informativní schůzky rodičů

01. 06.

„Dětský den“, Koulíme, koulíme kouli na Černou Studnici

06. 06. - 10. 06.

Školní výlety

25. 06.

závěrečná konference

29. 06.

slavnostní zakončení školního roku rozdáním vysvědčení
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Školní jídelna
Ve školním roce 2011/2012 se ve školní jídelně při MŠ Pěnčín stravuje:
60 dětí MŠ
77 dětí 1. – 4. roč.
62 dětí 5. – 8. roč.
21 dětí 9. roč.
28 dospělých strávníků

cena na den je
cena na 1 oběd
cena na 1 oběd
cena na 1 oběd

22,-Kč
16,-Kč
18,-Kč
20,-Kč

Ve školní jídelně při MŠ pracují 3 kuchařky a vedoucí školní jídelny. Hlavní kuchařkou
je Libuše Havrdová, jako pomocné kuchařky zde pracují Kamila Brožková a Eva
Strnádková.
Obědy se platí přes sporožirový účet a přes účty u ostatních bank. Peníze jsou sráženy
vždy 15. následujícího měsíce. Je třeba, aby měli rodiče k tomuto datu na účtu peníze,
jinak musí nesraženou částku zaplatit v hotovosti a to v co nejkratším termínu. Obědy
placené v hotovosti musí být zaplaceny nejpozději 3. dne v následujícím měsíci – což
stále rodiče nedodržují.
Platba obědů v hotovosti je povolena jen ve výjimečných případech.
Obědy se odhlašují den předem, v případě nemoci nejpozději do 7:45 ráno. Obědy lze
odhlásit osobně, telefonicky na čísle 483 397 036 nebo na adrese:
skolka.pencin@volny.cz
Jana Dymlová,vedoucí školní jídelny
Co mi dává hudba
Veronika Charvátová

Život se zvířátky, kresba, Kristýna Balatková, 7. třída

Hudba mi dává chvilku svobody a klidu, dá se při ní
relaxovat i namáhat při těžké práci. Hudba je pro mě
další element, který je tak krásný a uklidňující.
Hudba je pro mě osvobozením, utrhnutím z pevného
řetězu povinností a problémů. Hudba vyjadřuje
lásku, zlobu, nenávist, přátelství i smutek Je to živel,
který vyjadřuje naše pocity, je rychlá, je
nezastavitelná, je sladká, výjimečná. Je to duch naší
mysli. Dá se při ní dělat cokoliv, od A do Z. Hudbu
vnímáme vždy jinak: když jsme zamilovaní
posloucháme svůdnou, pomalou a romantickou
hudbu, když jsme naštvaní, posloucháme rychlou a
tvrdou hudbu a když jsme třeba smutní, pustíme si
smutnou. Když je nám veselo, pustíme si taneční
hudbu, atd. Jsou milióny druhů hudby a každý
poslouchá nějakou jinou než ten druhý, hudba nás
odlišuje, ale i sbližuje.
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Zájmové kroužky
Nadále velmi úspěšně na naší škole pracovaly v loňském roce zájmové kroužky, které
navštěvovalo na prvním stupni 69 a na druhém stupni 33 žáků. Do součtu nejsou
započítány děti z lyžařského kroužku Sokol Skuhrov, kterých je v současné době asi 25.
Kroužky vedli učitelé a zástupci rodičů. V letošním školním roce opět v této činnosti
pokračujeme a přivítáme z řad rodičů nabídku a zapojení se do libovolných činnosti.
Mimoškolní sportovní činnost pro děti zabezpečuje také SOKOL Alšovice pod vedením
Mgr. Renaty Pospíšilové kam dochází 31 žáků naší školy
Kroužky
Běžecké lyžování
Vybíjená (4. a 5. třída)
Keramická dílna 1
Keramická dílna 2
Keramická dílna 3
Mladý zdravotník
Fotografický kroužek
Sebeobrana

2011 / 2012
p. Hušek, p. Večerník p.
Nikodýmová, p. Dusilová
Mgr. E. Divinová
Mgr. M. Ferstlová
Mgr. M. Ferstlová
Mgr. L. Stružská
p. L. Lejsková
Mgr. M. Halamová
Mgr. Pavel Hadač
Atlas hub, kresba, Nikola Votočková, 5. třída
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Prázdniny některých žáků 5. třídy září 2011
Vadym Rishko
Já a moje rodina jsme byli poprvé u moře.Bylo tam krásně, bydleli jsme v hotelu.Ve
středu 20.7. byly skoro pětimetrové vlny. Druhý den už byly vlny menší, to už se dalo
koupat.Poslední den byla velká bouřka.
Diana Kolláriková
My jsme byli na soustředění se sborem Řetízek.Nejzajímavější byla noc před odjezdem
domů, kdy jsme se šli kouknout ven na hvězdy. Viděli jsme mléčnou dráhu, moc hvězd
a tři padající. Moc se mi to líbilo. Při padání hvězd jsem si měla přání, ale nikomu jsem
ho neřekla, jinak by se nesplnilo.
Sára Fleišerová
Jeden den na dovolené jsme udělali pro rodiče stezku odvahy. Byla taková tma, že jsme
se všechny děti bály. No a rodiče se báli také, protože jsme je strašili.
Josef Nagy
Na kole jsme jeli z Hrádku nad Nisou na hrad Oibyn. Cestou jsme potkali cyklistický
závod a úzkokolejku, která jezdí ze Žitavy do Oibynu. Když jsme dojeli, zamkli jsme
kola a prošli městem. Pak po
dlouhých klikatých schodech jsme šli na
hrad, prošli jsme vše, co tam bylo a
nejvíc se mi líbila katedrála
uprostřed hradu, která neměla
střechu ani okna.
Den IZS
Viktorie Kruschinová, 5. tř.,
Dne 23. září jsme se krátce po
první hodině sbalili a odjeli do
Železného Brodu na Den IZS
/integrovaného záchranného
systému/.
U prvního stánku byla
Policie ČR, u které si někteří
nechali udělat otisky prstů. U
dalšího stánku jsme se toho hodně dozvěděli o
tom, co dělat, když hoří. Pamatuji si, co mám říct a další
Spící štěně, kresba, Mariana Šmídová, bývalá 9. třída

cenné informace, co by mi při požáru
mohly pomoci. U stánku Červeného kříže se učilo oživování, ošetřovala se poraněná
ruka a maskovalo se zranění.
Pak jsme viděli psovody s jejich psy na vyhledávání žhářství a ukázku dopravní nehody.
Než jsme odešli, ještě jsme u hasičů házeli hadicemi a dostali jsme sladkou odměnu.
Také jsme si prošli záchranářský stan.
Den IZS se mi líbil.
POUŤ NA KRÁSNÉ
M. Fabiánová, L. Svobodová, 7. třída
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Dne 1. května se u kostela na Krásné uskutečnila každoroční pouť. O zahájení se v 9
hodin ráno postaral náš školní sbor Pěničky. Začali jsme lidovou písní Anička, dušička,
pak následovaly písně Bejvávalo a Voděnka studená. Vystoupení jsme zakončili
spirituálem, který proslavila hudební skupina Spirituál kvintet, Žízeň. Naše vystoupení
sledovala velká část účastníků. Sklidili jsme bouřlivý potlesk. Odcházeli jsme s velmi
dobrým pocitem.
JARMAREČEK
Anežka Masná, 8. třída
Dne 29. května 2011 jsme se sešli
v odpoledních
hodinách
v Alšovicích, kde se konal
jarmareček. Mohli jsme zde vidět
koně, vláček, vyzkoušet si
lukostřelbu, nebo si jít zaskákat na
nafukovací hrad. Bylo zde i jídlo a
pití, ale my jsme tu byli hlavně
kvůli vystoupení. Pár minut
předem jsme se rozezpívali a domluvili se na písničkách. Po třetí hodině odpolední jsme
nastoupili na schody sokolovny, hudba z reproduktorů ztichla a my spustili. Později nás
paní učitelka představila jako Pěničky ze ZŠ Pěnčín. Myslím si, že naše párminutové
vystoupení mělo úspěch a doufám, že si to někdy zase zopakujeme.
VŠECHNO SOUVISÍ SE VŠÍM
Mgr. Andrea Hořáková
V úterý 5. dubna 2011 se žáci 5.
třídy
zúčastnili
výukového
programu s názvem VŠECHNO
SOUVISÍ SE VŠÍM, který se
uskutečnil v ZOO v Liberci.
Program byl zaměřen na život
zvířat v různých biomech. Ujal se
nás příjemný pan průvodce, který
dětem názorně na jednotlivých
zvířatech ukazoval a vysvětloval,
jak a proč mají uzpůsobená těla,
srst, zbarvení atd. svému životnímu prostředí. Velmi zajímavé informace byly o
pachových stopách jednotlivých živočichů. Některá zvířata si děti mohly i pohladit. Na
závěr jsme obdrželi pracovní listy, které jsme si společně vyplnili ve škole. Akce byla
velmi zdařilá, program zajímavý a děti to bavilo.
Kočky, malba vodovými barvami, Eliška Bardynová, 2. třída
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SRPDŠ
Vážení rodiče,
výbor SRPDŠ pokračuje ve své činnosti. Na schůzce v červnu jsme poděkovali za práci
paní Haně Peškové, jejíž působení ve výboru skončilo odchodem syna Davida na střední
školu. Výbor SRPDŠ se sešel v tomto školním roce 6. října. Seznámil se s hospodařením
fondu. Paní ředitelka předložila informaci o organizaci nového školního roku, výroční
zprávu školy, seznámila výbor se změnami, které připravilo MŠMT. Schůzku ŠR
svolala na 11. října její předsedkyně Mgr. Jitka Drobíková. Spolu s paní Svobodovou a
panem Bernátem schválili roční plán a výroční zprávu školy.

Jak jsme hospodařili s finančními prostředky SRPDŠ v loňském roce
výdaje
příjmy
doprava do divadla
12 742,00
příspěvek rodičů 35 200,00
školní exkurze (výlety)
3 433,00
vánoční besídka7 057,00
příspěvek
lyžařský výcvik 7. třídy
3 500,00
materiál na vánoční dílnu

7 738,00

úrok na VK

54,00

přednášky, představení ve
škole
soutěže a ceny

22 725,00

výtěžek za tříděný odpad

3 922,00

1 565,00

školní akademiepříspěvek

1 837,00

odměny žákům

3 769,00

Výdaje celkem
55 472,00
Příjmy celkem
Třídními důvěrníky SRPDŠ pro školní rok 2011 - 2012 jsou:
1. třída Šárka Horychová
Alšovice 233
2. třída Andrea Dubská
Alšovice 229
3. třída Gregorová Iva
Chlístov 34
4. třída Ivana Houserová
Krásná 48
5. třída Adéla Fleišerová
Alšovice 138
6. třída Kateřina Hujerová
Dolní Č.Studnice
7. třída Dana Suchá
Alšovice 15
8 třída Lenka Svobodová
Jistebsko 58
9. třída Jana Brožková
Alšovice 109

48 070,00

Natálka Cvrčková, bývalá 2..třída

V letošním školním roce jsme opět doplnili fond SRPDŠ o částku 200,- Kč na jednoho
žáka.
Lenka Svobodová předsedkyně SRPDŠ
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Práce našich dětí
Co pro mě znamená přátelství?
Lucie Morávková
Co pro mě znamená přátelství? Je to něco, co potřebuje
každý člověk, aby mohl v pohodě žít. Neznamená to,
však mít spoustu kamarádů, kteří, když budeš
potřebovat, tu nejsou, ale stačí mít jenom pár, ne-li
jenom jednoho opravdu dobrého, kteří v tebe věří,
pomohou ti, když se ostatní odvrací. Můžeš se jim svěřit
se svými problémy, ale i sdílet s nimi svoji radost. Ale i
ty musíš být dobrým přítelem! Myslím si, že vždy se
najde někdo, kdo tě potřebuje víc než ostatní. Někdo,
kdo se potřebuje vypovídat, potřebuje probrat svoje
problémy a věří, že mu s nimi pomůžeš. A také tu jsou
kamarádi, kteří se opravdovými kamarády jenom dělají.
Používají člověka jako figuru, kterou mohou zničit, kdy
se jim zachce. Je smutné, že tací tu jsou, ale i oni jsou
jenom lidé a mají stejné potřeby jako ostatní. Potřebují si
také s někým popovídat, podělit se s problémy. Myslí
si, že mají spoustu super kámošů, vytahují se před
nimi atd. Ale opravdu jsou všichni jeho kamarádi?
Věří snad v tohle? Raději by měl spoustu „kámošů“ a nechá se pomlouvat, než aby měl
jistotu, že se může spolehnout na jednu osobu, která tu bude vždy? No a jaký je závěr?
Prostý: buď dobrým přítelem a sám poznáš opravdové přátele.
Postava, kolorovaná kresba,
D. Nikodýmová, 3. třída

Co napsali o filmu Lidice sami žáci 8. a 9. třídy?
Aleš Dubský
Ve středu 12.10.2011 navštívili žáci 8. a 9. třídy kino v Železném Brodě, kde zhlédli
film o obci Lidice, která se za 2.světové války stala symbolem fašistické zvůle. Lidice
leží 20km západně od Prahy a 8km od Kladna. Tragickou změnu přinesla okupace
Československa . Osud malé vesnice s 503 obyvateli se začal naplňovat 10. 6. 1942.
Několik hodin po půlnoci z rozkazu K. H. Franka bylo toho dne 173 lidických mužů na
zahradě Horákových zastřeleno. Ženy a děti byly převezeny do tělocvičny gymnázia,
kde však byly po 3 dnech násilně odděleny. Kromě dětí vybraných na poněmčení a dětí
do jednoho roku, byly všechny bez milosti otráveny výfukovými plyny ve speciálně
upravených autech. Ženám byl přisouzen boj o život v koncentračních táborech.
Veronika Charvátová
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Tento film se mi velice líbil, protože jsem zjistila mnoho věcí o druhé světové válce.
Líbilo se mi i to, že tam hrál můj oblíbený hrdina Karel Rodem a že je na světě tolik žen
se jménem Lidice.
Lucie Morávková
Myslela jsem si, že to bude něco příjemnějšího, ale už začátek filmu mě z toho vyvedl.
Udivilo mě vidět, co se stalo s rodinami a dětmi. Překvapilo mě, jak jdou muži na
popravu úplně vyrovnaní a kolik si toho museli vytrpět. Některé pasáže filmu mě
doháněly k slzám
Tomáš Drofa
Rozhodně si myslím, že návštěva kina nepřišla vniveč. Tento film mi mnohé přinesli
vzal. Myslím si, že film byl poučný, ne z pohledu krutosti, ale z pohledu toho, aby si
naši vrstevníci uvědomili, jaké časy to bývaly. Přeci není správné se před tím schovávat
a říkat že se „jakoby“ nic nestalo.
Lucka Svobodová
Překvapila mne neznalost ostatních – mysleli si, že film je o ničem, načež ani nevěděli,
že film byl natočen dle skutečné události. Tato neznalost mě až zaráží, a proto mi
nezbývá nic jiného, než film doporučit jménem Lidice.
Popsala bych to asi takto: Na začátku to vypadalo jako normální film, ale potom to
začalo. Bylo to naučné a smutné, měla jsem smíšené pocity. Bylo mi líto lidí a jen
vzpomínka na to, že se to opravdu stalo , bylahrůzostrašná. A i teď mi běhá mráz po
zádech. Ze všech lidí přežilo jen 17(děsivé). Lidé pro úctu k této události pojmenovalií
své dcery
„Strom, kolorovaná kresba,, I. Jakouběová 9. tř.,

Čtení pomáhá
Petra Suchá a Václav Petrak 6. třída
V současné době nás, stejně jako vás, mrzí,
jak rychle mezi námi dětmi ubývá čtenářů
knížek.
V dnešní době děti stráví více hodin u
televize a na počítačích. Proto nám udělalo
velkou radost, když nás paní učitelka
seznámila a s projektem Čtení pomáhá,
který byl vytvořen jako nová charitativní
hra pro žáky. Pro tuto hru byly zvoleny
různé knihy, které byly rozděleny pro první
stupeň, druhý stupeň a žáky středních škol.
Každý čtenář do 18 let se mohl
zaregistrovat, potom si vybral knížku,
kterou četl. Dále následoval virtuální test,
který prověřil jeho znalosti o knížce. Po
úspěšném splnění testu dostal žák finanční
odměnu ve výši 50 Kč, kterou mohl
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věnovat člověku, který potřebuje nutnou pomoc. Naše třída nejvíce přispěla na tábor pro
nevidomé a nevidomou dívku v Africe, dále na schodolez pro postiženého člověka a na
výcvik slepeckého psa. Do dnešního dne se nám podařilo získat 5000 Kč, které byly
v rámci projektu zaslány. Věříme a potěšilo by nás, kdybyste tuto charitativní hru ještě
více podpořili a hráli s námi dále, proto se podívejte na odkaz www.ctenipomaha.cz.
FREDDIE MERCURY
Anežka Masná, loňská 9. třída
Zná ho snad každý. Legendárního člena skupiny Queen, člověka, který byl schopen
udržet svou osobnost přes mnohá nepřátelství, člověka, který se držel na špičce po dvě
desítky let a člověka, který zajisté zůstane jednou z největších osobností v historii hudby
a za svůj přínos dostal cenu za celoživotní dílo.
Narodil se roku 1946 a je první hvězdou, která má indiánský původ. Už od šesti let
projevoval značné umění a vztah k hudbě. Mezi Mercuryho největší hit patří We are the
champions. Tato skladby vznikla v době, kdy se dozvěděl o své nemoci, kterou bylo
AIDS. Ve slovech bylo naznačeno, že už něco tuší. Zpíval totiž: „ Strpěl jsem svůj
rozsudek, ale nedopustil se zločinu … A setrváváme až do konce. “
Freddie měl štíhlou, vysokou a sportovní postavu. Nejprve měl dlouhé a v pozdější
době krátké vlasy, občas i vystavoval svou mužnou hruď. V jeho obličeji dokázaly
zaujmout jeho hnědé oči a poctivě udržovaný knírek.
Byl rozporuplná osobnost. V soukromí byl totiž pravý opak té vyzývavé a provokující
hvězdy. Před publikem byl vždy velký herec a jeho vystoupení působilo sebevědomě a
charismaticky. Vše, co chtěl, vždy dokončil do detailu a bez jakýchkoli chyb. Nikdy
nebyl tím, co byl na pódiu.
Freddie byl hrozně milý, starostlivý a šlechetný člověk. Byl ohleduplný a dokázal
naslouchat druhým.
Vyžíval se v nákupu starožitností a orientálního umění. Obdivoval operu a balet a
s libostí naslouchal hudbě, ve které byl hlavní nástroj klavír.
Myslím si, že si
toto
osobnost
zaslouží
absolutní
respekt. Jelikož jeho
fanoušci
byli
šokováni, když se
přizval
ke
své
bisexualitě. Nejvíce
mě ale zaujal tím, že
nezahodil vše kvůli
AIDS a bojoval,
dokud to šlo. Do
poslední
chvíle
bojoval a dělal to, co
ho nejvíce bavilo
Psí přítel, malba, Ivana Jakouběová, 9. třída
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Čarodějnice, popis obrázku
Jakub Kadlec, 7. třída
Budu vám popisovat zdejší čarodějnici
Hrochovku . Má velmi široké tělo se seschlou
a povislou kůží. Její vlasy jsou dlouhé, černé a
plné blech. Je vysoká a má krátké nohy.
Obličej je posetý bradavicemi. Nos je dlouhý a
špičatý a nachází se mezi dvěma brčálově
zelenýma očima. Hlava je šišatá a zezadu je
plešatý hrb.na uších visí náušnice vyrobené ze
sušených hadů. Na hlavě má špičatý klobouk
obmotaný pavučinami. Chodidla jsou zabalena
do černých kusů látky, která je špinavá od bahna
a hlíny. Její tělo je pokryto hábitem těsně
polepeným rybími šupinami a na krku visí
náhrdelník z tygřích zubů. Na nohách jsou
potrhané tepláky. Čarodějnice je ohyzdná,
strašidelná a nesnesitelně páchne.
Rej čarodejnic, kresba, Samanta Quici, 7. třída
Jak jsem byla na olympiádě z němčiny
Mariana Šmídová
Olympiáda se konala dne 9. 2. 2011 v Jablonci nad Nisou ve Vikýři. Ráno jsem vstala
v sedm hodin a začala jsem se jako každý den připravovat do školy. Pravda, všechno mi
trvalo trošku déle, ale že mi ujede autobus, jsem vážně nečekala. Zjištění, že na
zastávce nestojí žádní cestující a autobus jede směrem k Jablonci, byl pro mě šok. Už
předem jsem totiž věděla, že mě nemá na olympiádu kdo dovézt. Štěstí však stálo při
mně. Zrovna jel kolem děda, který mě tam odvezl. Byla jsem mu moc vděčná.
Když jsem s malým zpožděním konečně dorazila do Vikýře, zapsala jsem se a posadila
ke stolu naproti malému brýlatému chlapci. Paní učitelky nás přivítaly a rozdaly nám
papíry s textem, kterému jsem skoro nerozuměla. Poté nám rozdaly také pracovní listy,
do nichž jsme měli podle daného textu doplňovat informace. Nebylo to snadné, ale
poradila jsem si s tím celkem dobře.
Pak následovalo poslechové cvičení a nakonec nás odvedli do jakési sklepní, nově
vybavené, místnosti a postupně nás volali do učebny. Když jsem konečně, po
hodinovém čekání, přišla na řadu, měla jsem strach. Bála jsem se, že to nezvládnu a
nebudu vědět, o čem mám mluvit nebo že zapomenu slovíčka. Otevřela jsem velké
dřevěné dveře a zamířila jsem rovnou ke stolu, kde seděly tři paní učitelky. Nejprve
jsem si vylosovala téma na rozhovor, sedla jsem si a začala jsem mluvit. Bylo to
lehčí, než jsem si myslela. Když jsem si nevzpomněla na některé slovo,paní učitelka
mi pomohla,ale většinou jsem si s tím poradila sama. Po pěti minutách jsem konečně
skončila, vyšla na chodbu a čekala na výsledky. Velice mě překvapilo, když jsem se
dozvěděla,že jsem obsadila 3.místo.Měla jsem hroznou radost a vydala se autobusem
domů. Byl to těžký den, ale jsem ráda, že jsem si olympiádu zkusila.
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Přátelé
Kateřina Brožková, 8. třída
Bez přátel stojí život za nic. Nejlepší přátelé dokáží pomoci, když nám je nejhůř a my
zase jim. Kdybychom byli sami, nebyla by zábava, neměli bychom se čemu smát,
přátelé dokáží rozveselit, ale někdy nás i rozbrečet. Pokud máš přátele, kteří tě
rozesmějí, buď s nimi co nejvíce. Protože když jsi hodně smutný, tak smích pomáhá,
aby bylo člověku líp. Kamarád, který s námi tráví spoustu času a který nás neopustí,
když máme problémy, to je pravý přítel. Přítel dokáže naslouchat, nevyzradí žádná
tajemství a poradí, když si nevíme sami rady. Máte společné zájmy, dokážete se zasmát
sobě navzájem, aniž by se ten druhý urazil. Přítel je člověk, ke kterému máte důvěru. A
já takové přátele mám, a proto si myslím, že jsem šťastný člověk.
Moje kamarádka
Klára Dušková
Člověk, kterého chci popsat, má příjemně vyhlížející oválný obličej, nazelenalé oči a
světlé polodlouhé vlasy. Na první pohled zajímavý a výrazný člověk, který na sebe
upoutá svým zvučným smíchem a milými výrazy ve tváři. Je to člověk, který ví,co
chce, co je jeho tajným přáním, které se snaží si splnit a realizovat. Rozhodně ví, co se
nosí a co je ,,IN´´ .Moje kamarádka se obléká podle současných trendů a ráda nakupuje
oblečení se zajímavým vzorem či potiskem. Je společenské povahy, tedy usměvavá,
výřečná a vtipná. Má spousty kamarádů, jak ve škole, tak i v běžném životě. Její
schopnost hledat si kamarády mezi obyčejnými lidmi je opravdu výjimečná. Přijde do
společnosti jí cizí, ale nestojí na místě jako kůl v plotě a snaží se navázat kontakt
s určitými osobami, které se snaží lépe poznat. A to je schopnost vskutku zajímává,
protože někteří lidé tohle nedokážou. Ráda jezdí na lyžích a občas si i ráda s trochou
nostalgie zabruslí. Někdy chodí na delší procházky se svým psem Badym nebo
s kamarády, kteří jsou poblíž. Také ji baví zimní hrátky a koulovačky, o kterých se
zažije nejvíc srandy. Styl učení, kterým se učí, je aktivní i pasivní. Snaží se vždy naučit
tak, aby její písemná práce dopadla co nejlépe. Koníčky, kterými se zabývá, jsou
orientální tance a hasiči. Břišními tanci se zabývá už dlouho, ale na hasiče začala chodit
teprve nedávno. Ráda naslouchá lidem. Na každý problém najde řešení a ochotně
pomůže. I když všem ochotně pomáhá, občas ale nedokáže poradit ani sama sobě. Její
sebekritika mě vždycky ohromovala, jako chřestýš svou oběť. Vždy o přestávce
poslouchám ne moc zajímavé dotazy na to ,jestli je tady ten pramínek vlasů rovný nebo
jestli nemá něco na svém obličeji. A co bych ještě mohla dodat? Snad už jen, že je to
milý a přátelský tvoreček, který má každého rád.
Proč musejí být popeláři
Václav Petrak, 7. třída
Kdyby nebyly popeláři,
nebyly by odpadky.
Kdyby nebyly odpadky,
nebyly by obaly .
Kdyby nebyly obaly,

nebylo by do čeho balit jídlo.
kdyby nebylo do čeho zabalit jídlo,
bylo by nakažené.
Kdyby bylo jídlo nakažené,
nemohlo by se jíst .
Kdyby se nemohlo jíst , nebyli by lidé,
a proto musejí být popeláři.

K

38

Školní výlet
Tomáš Drofa
Paní učitelka nás již od začátku května nabádala, ať začneme přemýšlet o školní exkurzi.
Mocjsme o tom nepřemýšleli, neboť všichni dobře věděli, že nejlepší nápady má vždy
naše paní učitelka. Dala třídě na výběr dvě možnosti – první byla plavba parníkem,
spojena s výstavou, a druhá… to už si ani nevzpomínám, jelikož se mi první nápad tak
zamlouval. Nasvědčovalo tomu i hlasování – samozřejmě vyhrála plavba. O několik dní
později jsme se chystali. Odjížděli jsme z Jablonce přímo do Prahy a poté metrem skoro
až na místo. Jelikož naše paní učitelka je chytrá na zeměpis, zapůjčila Sašovi mapu, aby
nás dovedl k parníku. Naše loďka se jmenovala Calypso. Pamatuji si to podle značky
hodinek. Plavba trvala asi hodinu a všichni si ji chválili. Následovala výstava, která
byla neviditelná! Takže jsme pochopili, jak žijí slepí. Chodili jsme potmě v různých
místnostech a dle hmatu jsme rozeznávali předměty. Podívali jsme se cestou i na Karlův
most (to byla třešnička na čokoládovém dortu). No nic, nechci vám dělat chutě, ale asi
všichni se dohodneme, že toto byla exkurze, na kterou jen tak nezapomeneme.
Červotoč
Eliška Gregorová
Vážené dámy a pánové, navštivte nás poprvé.
Jsme cirkus zvaný ČERVOTOČ a hned uslyšíte proč.
Vzácné druhy zvířátek uvidíte už v pátek.
Krokodýly, veverky, komáry a poštolky.
V zákulisí máme můru, která skáče zadkem vzhůru.
Veverka, co nosí kšandy, užijete si dost švandy.
Krotitelé místo lvů, cvičí roje komárů.
Dávají jim rukavice, jsou pak milí ještě více.
Otvírají sosáčky, jedí při tom loupáčky.
Blechy tančí na provázku, myšky skáčou po ocásku.
Bobři štípou tvrdé špalky, medvědi jdou pro zápalky.
Chybí předmět jediný, a to jsou noviny.
Zajíc už je drží v tlapce, táboráček začne hladce.
Lenochod je pomalý, kytaru si naladí.
Svoje sólo začne hrát, můžete se klidně smát.
Kohout se hned přidává, s klávesama pomáhá.
Na své bicí bubnuje, Brunďa čmelák už tu je.
Na zlatý, krásný saxofon hraje kapr správný tón.
A po sóle na klarinet hraje žabka na flašinet.
Módní přehlídks, kresba pastelkami
Slyšeli jste ve zkratce, o cirkusu v pohádce.
Eliška Gregorová 7. třída
Vstupné je tu pro lidičky za uzené ančovičky.
Už se na vás těšíme, místečka vám držíme.

Co bych chtěla na světě změnit
Ivana Jakouběová
Toho, co bych chtěla změnit, je samozřejmě hodně. Ale něčím začít musím. Třeba
války. Světový mír je přáním mnoha lidí. Proč válčit o moc, přírodní bohatství nebo
třeba kvůli náboženství? V poslední době třeba slýcháme o nepokojích v Libyi kvůli
špatné tamní vládě. Každému bylo dáno něco. Dalším problémem světové velikosti je
Afrika - africké nemoci, hlad a bída. Naprosto jedinečný kout země, který má takové
problémy. V Africe se rodí jedni z nejlepších sportovců, kteří vítězí i na olympijských
hrách, ale mnoho nadějných se nedožije třeba ani dospělosti, kvůli již zmíněnému hladu
a nemocem. I když se tyto problémy snaží lidé z celého světa změnit posíláním
pravidelných finančních příspěvků každý měsíc, ale pomoc se nedostane každému.
Mnoho dětí se zde nedostane do škol jen proto, že tam žádná není. Ty, které však ano,
mají velké štěstí. Afrika je zkrátka příběh sám o sobě. Dále bych chtěla změnit to, jak se
chováme k přírodě. Vypouštíme do ovzduší jedovaté plyny z automobilů a topíme
palivy, která vytvářejí kouř z nebezpečných látek, a přesto se ve velké míře kácejí deštné
pralesy, také nazývané plícemi planety. Pořád používáme dost plasty, které v přírodě
samy nezmizí, ale ne každý
recykluje. V novinách se objevil
článek, že pokud by Zemi
pozorovala jiná mimozemská
civilizace, nejspíše by se nás chtěla
„zbavit“ kvůli našemu špatnému
způsobu života. Nevěřím na UFO
ani mimozemšťany, ale alespoň nám
to pomůže lépe pochopit, jak špatné
naše počínání může být. A tím, že
znečišťujeme oceány, že z jaderných
elektráren zůstává radioaktivní
odpad a že třeba těch pár metrů do
obchodu jedeme autem, si určitě
moc nepomáháme. Světových, ale i
těch menších problémů, máme
zkrátka víc než dost. Ale musíme se
s nimi naučit žít, nebo ještě lépe, je
změnit.

Řím-legionáři, gladiátoři a
césarové
Tereza Benešová
Po několikáté nás navštívilo naše
oblíbené divadlo, které nás tentokrát zavedlo do doby starého Říma. Po zkoušeních a
40

testech jsme si odpočinuli a zpříjemnili den divadlem , do kterého jsme byli také
zapojeni. Až neuvěřitelná práce dvou herců nás o Římu hodně naučila, dozvěděli jsme
se o císařích a jejich těžkých bojích, o zbroji a o těžkém životě a lidech v této době.
Žáci prvního i druhého stupně byli zapojeni do různých vojenských formací, které se
v této době používaly při obraně v bojích. Na konci tohoto představení jsme zhlédli
náročný boj, který zakončil toto vystoupení . Plni nových vědomostí a krásných zážitků
jsme se vrátili do tříd.
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Krajina, kresba pastelkami, Aneta Strackeová
loňská 9.třída

