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Slovo úvodem…
Vážení čtenáři,
zvu vás na stránky již osmnácté ročenky, ve které se
snažíme postihnout veškeré dění na naší škole.
Letošní nový. školní rok jsme zahájili 1. září
slavností vítání prvňáčků. Žáci celé školy je přivítali
před školou potleskem a poté je odvedli do třídy jejich
patroni, deváťáci, oblečeni v námořnickém obleku.
Ve třídě je již čekala paní učitelka Štěpánka Lačná
jako kapitánka lodi a pasovala je na členy své
posádky. Děti se zapsaly jedním písmenkem svého
jména na svoji námořní loď namalovanou na tabuli.
Žáci deváté třídy budou celý rok držet nad prvňáčky patronát, pravidelně jim budou
chodit číst pohádky, naplánují si společně další akce a v listopadu uspořádají pro své
malé kamarády Slavnost slabikáře.
V minulém školním roce ukončilo studium na naší škole 19 žáků deváté třídy. Všichni
složili zkoušky úspěšně v prvním kole přijímacího řízení a byli přijati na zvolené školy.
Pro studium střední školy s maturitou se rozhodlo šestnáct žáků, pro učební obory tři.
Přeji našim studentům, aby si na nových školách našli nové skvělé kamarády a aby
byli ve studiu úspěšní..
V loňském roce jsme v září otevřeli novou kuchyňku. Všichni žáci si vyzkoušeli vaření
v rámci výchovných předmětů. Pracovaly zde dva kroužky vaření, jeden z nich
postoupil do republikového kola „Zdravá pětka – kulinaření s Albertem“a umístil se na
skvělém třetím místě. Při vánoční besídce a školní akademii jsme v kuchyňce otevřeli
kavárnu, ve které děti přichystaly pro své rodiče drobné občerstvení.
V rámci rozvojových projektů Libereckého kraje se mi podařilo získat finanční podporu
na „Bezplatnou výuku českého jazyka cizinců třetích zemí“. V českém jazyce se takto
u nás vzdělává třináct žáků od 1. do 6. třídy.

Přeji všem žákům, rodičům i učitelům úspěšný další školní rok.
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Mgr. Miluše Halamová, ředitelka školy

Uplynulý školní rok
Prospěch a docházka
ročník
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Celkem

počet žáků
26
23
22
21
21
18
14
13
19
172

vyznamenání
26
20
20
15
6
10
7
4
5
110

prospělo
0
3
2
6
15
8
7
8
14
62

neprospělo
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Chování
Na závěr školního roku bylo uděleno celkem
46 pochval a z toho 38 pochval na I. stupni.
Při bilancování na závěrečné akademii 4 žáci
získali ocenění ředitele školy za mimořádné
výkony. Byly uděleny dva druhé stupně
z chování, jeden na prvním a jeden na druhém
stupni. Bylo navrženo 9 napomenutí ředitele,
z toho 4 na druhém stupni, většina opět za
velmi lajdácký přístup k práci a nevhodné
chování. Všichni žáci postoupili do vyššího ročníku, jedna žákyně osmé třídy složila
v srpnu opravnou zkoušku z českého a anglického jazyka. Na víceleté gymnázium
odešli z páté třídy tři žáci.
Oproti loňskému školnímu roku se absence
zhoršila o 653 hodin v I. a 984 hodin v II.
pololetí. Absence v druhém pololetí byla
ovlivněna neštovicemi.
Na I. stupni mělo
neštovice celkem 37 dětí, z toho nejvíce v 1. třídě
14 dětí. Na druhém stupni to pak bylo 5 žáků.
Petr Šourek a Petr Pešek 7. třída „Želvy“, kolorovaná kresba

Absence

Celkem I. / II. pololetí

Ø na žáka
3

omluvená
neomluvená

5 515 / 7 332 hodin
0 / 2 hodiny

31,424 / 41,42 na hodin
0/ 0,011 hodin

Školní soutěže
Dopravní soutěže
Datum

třída

Akce

Výsledky

4.12.
2014
19.2.
2015
19.3 .
2015
27.4.
2015

4. tř.

Dětské dopravní hřiště
v Jablonci nad Nisou
DDH v Jablonci nad
Nisou - 2. lekce
DDH v Jablonci nad
Nisou - 3. lekce
Oblastní kolo soutěže
Mladých cyklistů v
Jablonci nad Nisou
DDH v Jablonci nad
Nisou - 4. a 5. lekce
Pan Kužel

1. lekce - výbava jízdního kola, dopravní značky

4. tř.
4. tř.
5.-8.tř.

18.5.
4. tř.
2015
2. pol.
5.tř.
škol. roku.

Předjíždění, objíždění, zastavení. Dopravní značky.
Křižovatky, dopravní značky.
2 družstva - ml. Brožková, Dubská, Beneš, Mastník 3. místo
st. Novotná, Šťastná, Šourek, Nagy - 2. místo
Závěrečný test a jízda na kole.
Internetová dopravní soutěž

Divadlo
Datum

třída

4.11.
2014

2. tř.

28.11.
2014
1.12.
2014

3. tř

11.12.
2014

6.-9. tř

12.12.
2014

1. tř.

4.tř.

Akce
Divadelní představení Malá čarodějnice Městské divadlo
Jablonec nad Nisou
Divadelní představení Podivuhodný cirkus
Divadlo Jablonec nad
Nisou - Ronja, dcera
loupežníka
Divadelní představení
W. Shakespeare - Večer
tříkrálový, Jablonec nad
Nisou
Divadelní představení
Dědečkův betlém
divadlo Jablonec nad
Nisou

Výsledky
Představení divadla Nymburk

Divadelní představení Podivuhodný cirkus bylo
zábavné a vtipně zpracované.
Seznámení s životem loupežníků.

Doplňující učivo k českému jazyku

Vánoce - narození Ježíška, co je Betlém
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16.1.
2015

5.tř.

Divadelní představení v Amundsen
Jablonci n.Nisou.

17.3.
2015
22.4.
2015

4.,5.tř.

Gulliverovy cesty

15.5.
2015
1.6.
2015

6.,7.tř.

Divadelní představení v
Jablonci n.Nisou
Divadelní představení "Stvoření světa" Jablonec nad Nisou.
Divadelní představení
Divadelní pohádka
Princezna se zlatou
hvězdou

kulturní a společenská akce

2.tř.

1. tř.

Inscenace Západočeského divadla Cheb - s bohatou
výpravou ve verších, s řadou zábavných písniček.
Romeo a Julie

Exkurze
Datum

Třída

10.9.
2014

7.,8.tř.

17.9.
2014

8.tř.

18.9.
2014

9.tř.

13.10.
2014

20.10.
2014

9.11.
2014

Akce
Projektový den návštěva odborných
učeben a dílen s
praktickými ukázkami SUPŠ Jablonec nad
Nisou
Projektový den návštěva odborných
učeben a dílen s
praktickými ukázkami SUPŠ Jablonec nad
Nisou.
Exkurze - Malá vodní
elektrárna - Železný
Brod.

Výsledky
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.
Žáci měli možnost vyzkoušet si činnost daného
technického oboru, seznámili se se základními
bižuterními technikami, vyzkoušeli si potisk na
kovovou folii, atd.

Šlo o zpestření a doplnění učiva fyziky formou
zážitků, obohacenou o kvalifikovaný výklad
s možností dotazů žáků a možností vidět elektrárnu
v provozu na vlastní oči.
9.tř.. Beseda na IPS o volbě
Akce je zaměřena na výběr vhodné střední školy,
budoucího povolání seznámení s informačním systémem typových
Úřad práce v Jablonci n. pozic, průvodcem světa povolání, využitím portálu
N.
MPSV...
8.,9.tř
Projektový den na
Tento blok byl zaměřen na chemii. Učitelé PD
SPŠ textilní Liberec
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.
4. -7. tř. Návštěva horolezecké S fotografickým kroužkem jsme si užili nejen focení,
ARÉNY MAKAK
ale i lezení. Se zajištěním nám pomohli manželé
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v Jablonci nad Nisou

Zbyněk Votoček a Ivana Houserová.

10.11.
2014
15.11.
2014

5.tř.

Hrátky s textilem

Projektový den na SPŠ textilní v Liberci

4.-7. tř.

Exkurze do
Městského divadla v
Železném Brodě

16.12.
2014

1. tř,
2. tř.

26.1.
2015
2.3.
2015

5.

Školní exkurze skanzen Přerov nad
Labem
Projekt TechUp

Zhlédli jsme hru Emy Destinové "Všechna sláva
polní tráva", podívali se do zákulisí, besedovali
s
herci. Celostátní akce "NOC DIVADEL". –
fotografický kroužek
Doplňující učivo k prvouce. Jak se žilo před 200 lety.

10.3.
2015

8.tř.,
9.tř.

29.3.
2015

6. tř.

13.4.
2015

6. tř.

30.4.
2015

9.tř.

21.5.
2015

2.tř.

1.6.
2015

8.tř, .
9. tř.

3.6.
2015

3.tř.,
4.tř.

4.tř.,
7.tř.,
8.tř

Zkoumáme a tvoříme na Textilní škole v Liberci

Exkurze - Středisko
ekologické výchovy
Oldřichov v Hájích STŘEVLIK
Přírodovědná exkurze
IQLANDIA Liberec

4.tř. - Letem ptačím světem
7.tř. - Po stopách pastýřů
8.tř. - Ptáci
Enviromentální výchova
Laborky-Kouzelná chemie - 9.tř., Planetárium-film
Přírodní výběr - 8.tř. Doplňující učivo k fyzice,
chemii, přírodopisu.
Exkurze na Pile na
Doplňující učivo k pracovním činnostem.
Krásné
Zpracování dřeva od kulatiny až po finální výrobek drobné hračky. Ukázka práce na strojích, prohlídka
sušárny.
TechUP Gymnázium
Zpestření učiva zeměpisu, fyziky, chemie a
Dr. Antona Randy
přírodopisu názornou formou pokusů a plněním
Jablonec n. N.
praktických úkolů.
Projektové odpoledne Doplňující praktické cvičení do výuky chemie
- žákovské laboratorní
cvičení - SUPŠ,
Železný Brod
Přírodovědná exkurze Doplňující učivo k prvouce formou vlastních
- seznámení dětí s
prožitků. Rozvoj vztahu k přírodě a zvířatům.
chovem krav a telat kravín Těpeře.
Exkurze - Městská
Seznámení s knihovnami (historie, funkce,
knihovna v Jablonci
služby...), praktické využití, desetinné třídění.
nad Nisou
Prohlídka oddělení pro dospělé čtenáře, studovny,
čítárny a multimediálního střediska. Zhlédnutí
dokumentárního filmu o historii Jablonce nad. Nis.
Exkurze Letiště Praha, Poznávací exkurze do Prahy. Navštívili jsme Letiště
Česká televize Kavčí
Václava Havla v Praze , kde jsme mohli zblízka vidět
Hory
celý provoz, a areál České televize na Kavčích
Horách, který děti zaujal svými ateliéry.
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9.6………..
2015
11.6………
2015

1. a 2. tř
5.

Školní exkurze - hrad
Houska
Exkurze Zákupy

Prohlídka hradu, vlastivědná procházka okolím
Máchova jezera spojena s turistikou
Muzeum Eduard Held a zámek

Přednášky
Datum

Třída

26.9.
2014

celá škola Přednáška o zubní
prevenci

23.10.
2014

8. - 9. tř.

14.11.
2014
25.2.
2015

2.tř.

16.3.
2015
30.3.
2015
23.6.
2015

2.tř.

ŠD

školní
družina
2.tř.

Akce

Výsledky

Praktická část - nácvik čištění zubů se studenty
5. ročníku zubního lékařství Petrem Halamou a
Janem Cahlíkem
Láska ano - děti ještě
Rozšíření znalostí teenagerů získaných v hodinách
ne, Jablonec n. N./
rodinné výchovy. Přednáška podala co
přednáška, která je
nejobjektivnější teoretické i praktické rady, jak se
součástí
chránit před potencionálními riziky spojenými s
Celorepublikové
pohlavním životem.
koncepce sexuální
Byla doplněna 120ti instruktážními snímky
výchovy a osvěty pro
zpracovanými v multimediální dataprojekci,
základní a střední školy. doplněna několika videovstupy.
Návštěva obecního
Doplňující učivo k prvouce. beseda se starostkou úřadu Pěnčín Seznámení dětí s prostředím a fungováním úřadu
Setkání s policií ČR.
Příběh Jsem sám doma - možnosti chování,
Beseda na téma
zapojení dětí do příběhu.
Chování k cizím lidem, 1.odd.ŠD
Projektový týden Doplňující učivo k prvouce, rozvoj vztahu k ústní
"Zdravé zuby"
hygieně.
Besip - Zebra se za tebe Bezpečný pohyb po komunikacích, beseda s
nerozhlédne.
dopravní policií ČR, ZŠ, služební auto
Návštěva poštovního
Doplňující učivo k prvouce a českému jazyku
úřadu Bratříkov formou vlastních prožitků.
beseda s jeho
pracovnicí.

Umělecké činnosti
Datum

Třída

19.5.
2015

3.tř.

10.6.
2015
16.6.
2015

Akce

Divadelní představení Naivní divadlo Liberec
NENÍ OKO JAKO OKO
1.tř/2.tř/ Výtvarná exkurze
3.tř/4.tř GALERIE LIBEREC - žáci z
výtvarného kroužku
2.tř.
Výtvarná soutěž -

Výsledky
Velice pěkné představení se spoustou písniček,
které se dětem líbilo.
Jako každý školní rok jsme v závěru školního roku
navštívili Oblastní galerii v Liberci. Dětem se
věnovala lektorka.
Odesláno 20 prací. "Nejznámější pohádky na
poštovních známkách" - Jičín město pohádky.
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19.6.
2015

1. tř.

březen 5.tř
duben

6.tř.

květen 6.,tř.
7. tř.

Beseda s Pavlem
Polákem Naivní divadlo
Liberec
Požární ochrana očima
dětí
Young Demosthenes

Doplňující k učivu prvouky

Výtvarné práce nemohly být odeslány, protože
jsme neobdrželi včas propozice soutěže.
Soutěž v komunikaci.

Výtvarná soutěž na téma Odesláno 8 prací s návrhem do Jičína - města
Nejznámější pohádky na pohádek
poštovních známkách

Vědomostní soutěže
Datum

Třída

Akce

Výsledky

15.10.
2014

8.tř.,
9. tř.

Cílem je vzbudit zájem žáků o technické a
přírodovědné obory

7.11.
2014
11.11.
2014

5.tř.

12.11.
2014

8.tř. ,
9. tř.

13.11.
2014
1.12.
2014
8.12.
2014

6.,tř.
7.tř.
5. tř.

Přírodovědný klokan přírodovědná
vědomostní soutěž - ZŠ
Pěnčín
Krajské kolo logické
olympiády
Pišqworky - mistrovství
škol v klasické logické
soutěži - SZŠ Turnov
Soutěž Bobřík
informatiky - soutěž na
internetu
Bobřík informatiky internetová soutěž
Celostátní kolo logické
olympiády
Olympiáda v českém
jazyce.

8.12.
2014
19.1.
2015

8.tř.,
9.tř.
8. tř.,
9. tř.

19.1.
2015
19.1.
2015

5.tř.

Olympiáda v anglickém
jazyce - školní kolo.
Okresní kolo dějepisné
olympiády - Jablonec n.
N.
Sapere - okresní kolo

5.tř.

Sapere - okresní kolo

8.tř.9.tř.

8.tř.
9.tř.

1. místo Kateřina Brožková15.-16. místo Pavel
Halama 35. místo Kateřina Nagyová
8.tř 7. ze 7
9.tř 4. ze 7
Bez postupu
Úlohy zaměřené na algoritmy a programování

Rozšiřující učivo k informatice, programovací úlohy
a algoritmy
Kateřina Brožková se umístila na 29. místě z více
než 60 účastníků
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.
Nejlépe se umístily dvě žákyně z 9.třídy K.Chvojková a M.Nováková .
Tematické zaměření ročníku: „Pot, slzy a naděje
aneb Život je boj“ - rozšiřující učivo
družstvo Halama, Dvořák, Brožková
2. místo
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21.1.
2015
22.1.
2015
10.2.
2015
11.2.
2015
23.2.
2015
26.2.
2015

23.3.
2015
8.4.
2015
9.4.
2015
9.4.
2015
11.4.
2015

5.tř.

Okresní kolo MO

2.tř.

Screening čtení a psaní ZŠ Pěnčín
9.tř.
okresní kolo konverzační
soutěže v německém
jazyce
9. tř.
Okresní kolo olympiády
českého jazyka.
9. tř.
Okresní kolo konverzační
soutěže v AJ.
8. tř
Projektový den realizace žákovských
laboratorních cvičení SUPŠ škola sklářská ,
5.,6.,7., Pythagoriáda 8.tř.
matematická soutěž
6.tř.,
Okresní kolo
8.tř.
matematické olympiády
7.tř.
Pekařův pohár-Jenišovice
2.-9.tř.
3.tř. 5. tř.

23.4.
2015
19.5.
2015
20.5.
2015

7.tř.

21.5.
2015

7.tř.

21.5.
2015

3.tř.

6.6.
2015

3. tř.
4. tř.-

5.tř.
5.tř.,
6.tř.,
8.tř.

Školní kolo matematické
soutěže KLOKAN
Eurorebus Junior vědomostní soutěž krajské kolo v Ústí nad
Labem.
Okresní kolo biologické
olympiády
Okresní kolo
Pythagoriády
Okresní kolo
PythagoriádyGymnázium Dr. Randy
Jablonec n. N.
Archimediáda - Železný
Brod

Přírodovědná exkurze
botanická ZAHRADA
LIBEREC
Zdravá pětka Coolinaření s Albertem -

účast 2 žáci
Šetření úrovně čtení, psaní a percepce pracovníkem PPP Jablonec nad Nisou.
účast 2 žákyně

Tereza Vodičková - 14. - 19. místo, Pavlína
Kuderová - 22. - 23. místo.
Kristýna Chvojková - 16. místo.
Kovy - vlastnosti a reakce - příprava mědi a olova

školní kolo soutěže
6.tř. - Adéla Bernatová 19.-26. místo
8.tř. - Josef Nagy 5.-7. místo
Vědomostní soutěž z matematiky, českého jazyka,
humanitních oborů, přírodovědných oborů.
logická soutěž z matematiky
Družstvo ve složení Jan Hnídek, Marie Halamová a
Kateřina Brožková obsadilo 2. místo a postupuje do
celostátního finále.
5. místo Markéta Halamová, 13. místo Petr Pešek
Brožková, Halama - 1. - 3. místo
Okresní kolo matematické soutěže

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.
Doplňující aktivita k učivu prvouky, kde se děti učily
o rostlinách a podmínkách života rostlin.
Rozvoj znalostí o zdravé výživě - 3. místo družstva
dívek/ A. M. Hartlová - 4. třída, L. Hladíková a M.
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5. tř.
15.6.
2015
24.6.
2015
10.12.
2015

celostátní kolo v Praze
Holešovicích
3.- 5. tř Soutěž Eurorebus
3.tř.
8.tř.

celý šk. 5.tř.
rok
září 1.-9.tř.
červen
září 5. tř.
prosinec

Havlasová -5. třída. Družstvo chlapců 6. místo
Hnídek, T. Kryčfalušij a M. Petrášek - 3. třída/
finálové kolo Praha Chodov

Přestavujeme svou knihu Dopoledne jsme strávili literární výchovou.
Děti vzájemně přestavily knihu, kterou právě čtou.
Matematická soutěž
Matematická soutěž pro žáky 8. tříd z celého
"Matematický Dubák"Libereckého kraje. Účastnil se žák Josef Nagy Český Dub
2. místo.
Čtení pomáhá
Žáci přispěli na 23 charit.
Celé Česko čte dětem

zapojení školy do celostátního programu na
podporu čtení
3. místo v Libereckém kraji

říjen

1.-5.tř

Hravě žij zdravě internetová soutěž
o zdravém životním stylu
Eurorébus Junior
1. část soutěže

říjen

5. tř.

Logická olympiáda

základního kola se zúčastnili 4 žáci

říjen únor

7.tř. ,
8.tř.,
9. tř.

Vědomostní soutěž
PaySecCup - internetová
soutěž v hodinách
informatiky
Vědomostní internetová
soutěž PaySecCup

Cílem je vzdělávat žáky v mnoha oblastech lidské
činnosti včetně finanční gramotnosti

Soutěž družstev, doplňující učivo.

říjenbřezen

7.tř. ,
8tř.,
9.tř.
listopad 6.tř.

J.

leden

1. 5.tř.

7. tř. - 5. místo, 9. tř. - 4. místo v Libereckém kraji a
8. tř. - 1. místo v Libereckém kraji, postup do playoff, kde skončila na 8.- 16. místě v republice
Matematická internetová Soutěž probíhala ve třech kolech, řešily se 3 desítky
logická brněnská soutěž úloh ve třech nedělích. Pro žáky šesté třídy ještě
"BRLOH"
moc náročné, vyžadovalo to velké pomoci učitele,
děti pracovaly s velkým pracovním nasazením
Celostátní soutěž
Soutěž v teoretických i praktických znalostech v
Finanční gramotnost.
oblasti finanční gramotnosti.
Online test.
Celostátní soutěž Rozvoj teoretických a praktických znalostí z oblasti
Sapere - vědět, jak žít.
výživy a zdravého životního stylu.
Online test.
Dějepisná olympiáda Doplňující učivo k dějepisu, problém válek. Do
školní kolo.
okresního kola postupuje - J. Nagy, J. Srba,
J.
Kurfiřt.
školní kolo matematické účastnilo se 6 žáků
olympiády
Eurorébus junior
3. kolo soutěže

únor

8.tř.9.tř.

Okresní kolo soutěže
Finanční gramotnost.

listopad
prosinec
listopad
prosinec
prosinec

6.tř. 9. tř.
4.tř. 9.tř.
8.tř. ,
9. tř.

prosinec 5. tř.
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únor

8.tř.
9.tř..

Okresní kolo soutěže
Sapere.

březen

7. tř.,
8.tř.

Školní kolo biologické
olympiády

březen

6. 9. tř. Velikonoční svátky s
kuřetem - veřejná sbírka

Doplňující učivo k výchově ke zdraví.
Družstvo : Tereza Vodičková, Hana Rambousková,
Sára Fleišerová - 1. místo.
Postupují do okresního kola 7. ročník - Petr Pešek,
Markéta Halamová
8. ročník - Markéta Menšíková a Kateřina Pilařová
V rámci projektu „Čtení pomáhá“ děti odpovídaly
na otázky a za každé úspěšné vyplnění testu získaly
kredit 50 Kč. Tuto částku věnovaly na charitu.

červen - 1. -9.tř. Týden čtení
první
Každá třída měla program dle rozpisu. 1. tř. četla deváťákům, pro 2.,3.,5.
týden
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.

Zážitkové akce
datum

třída

Akce

Výsledky

13.5.
2015

2.tř,
3.tř.
4.tř.
5.tř.

Oslava DNE MATEK Akce byla pro maminky i
děti příjemným
zpestřením svátku
matek.

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.

21.5.
2015

1. tř.

12.6.
2015
17.6.
2015

3.tř..

Škola v přírodě přírodovědná procházka
k učivu prvouky.
Mimoškolní akce třídy SPANÍ VE ŠKOLE
Exkurze kroužku vaření restaurace U Brusírny..

Doplňující učivo k prvouce, příprava svačinového
salátu, zakládání ohniště a dodržování bezpečnosti
u ohně
Tradiční akce třídy.

2.tř.
3.tř.
4.tř..
22.6.
1.- 8. tř. Školní výlet za sběr
2015
tříděného odpadu Jiřetín
pod Jedlovou
září2.tř.
"S knihou po celý rok" červen
zavedení 1. čtenářských
deníčků - ukázky
zajímavých pasáží z
přečtené knihy.
listopad 2.tř..
Nácvik masážní sestavy.
1.- 5.

1. tř.

Mikulášův týden - třídní

Děti z kroužku vaření ukončily svou činnost v tomto
školní roce exkurzí do provozu restaurace. Návštěva
provozu restaurace a ochutnávka
Odměna pro žáky

Podpora a rozvoj čtenářství.

Během pěti 20ti minutových lekcí se žáci 2. třídy
naučili masážní relaxační sestavu.
Zvyky a obyčeje prvního adventního týdne,
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prosinec

projekt

propojení tématu do předmětů (Čj., M., Vv.,
Hv.,Prč.)
březen - 3.tř.
Zapojení třídy do veřejné Rozvoj sociálního cítění s dětskými pacienty v
duben
sbírky Fondu Sidus
nemocnici Motole a v Olomouci.
duben
Kroužky vaření, Fotografický
Coolinaření s Albertem - soutěž tříčlenných týmů v
kroužek
přípravě párty pohoštění.Zdravá výživa

Adéla Petraková 7. tř –„ krokus“, kresba

Vanesa Hecko 7. tř –„ Smetanka lékařská“, kresba
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Školní soutěže pod drobnohledem…
Fotografický kroužek a jeho úspěchy
Mgr. Miluše Halamová
Radek Votoček zažil velmi úspěšný fotografický rok. Jeho fotografie dostaly řadu
diplomů a ocenění. V soutěži „Fotograf roku 2014“, které se zúčastňují stovky fotografů
z Čech a Slovenska, ocenila komise profesionálních fotografů Radkovi celkem 8
fotografií.
V soutěži Brody v Brodě získal první místo a druhé na téma „Život ve škole“ a ocenění
„Nejlepší junior do 20 let“. Soutěže se zúčastnilo 88 fotografů. Výstava putovala po
pěti městech (Brodech) a od 27. února do 29. března byla k vidění v Železném Brodě
v Městské galerii Vlastimila Rady.
Na konci listopadu si ještě dojel do Prahy pro cenu za fotografii v celostátní soutěži
PHOTOCONTEST v Novoměstské radnici. Soutěže se zúčastnil úspěšně již podruhé a
pokaždé byl nejmladším účastníkem. Fotografie byly k vidění v divadle Na Prádle na
Malé Straně. Vyhodnocena zde byla i fotografie Petra Šourka. Do finálového kola bylo
vybráno z 1159 fotografií z celé republiky 63 vítězných z nichž bylo 18 fotografů
odměněno
V rámci fotografické soutěže „Noc divadel“ jsme navštívili divadlo v Železném Brodě generálku ochotnického STUDIA HAMLET
15. listopadu. Zhlédli 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. Hlavně však jsme nafotili spousty
krásných fotografií. Některé jsme vybrali
a poslali do soutěže Divadelního ústavu v Praze.
Radek Votoček byl opět se svojí fotografií
vyhodnocen.
Fotografické soutěže Městské knihovny v Jablonci nad Nisou na téma „S tebou mě baví
svět“ se účastnili všichni členové fotokroužku. 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 šest dalších fotografií bylo
vybráno mezi 15 nejúspěšnějších
2. místo

3. místo
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V soutěži Mladí fotografují památky
Radek obstál a obsadil 1. místo.
Srdečně Radkovi gratuluji, má
opravdu úžasný cit a oko pro krásné
fotografie.

Soutěž finanční gramotnost
Mgr. Lenka Stružská
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo pro školní rok 2014/2015 již
6. ročník celostátní „Soutěže Finanční gramotnost“. V listopadu a prosinci 2014 na naší
škole proběhlo školní kolo soutěže, kterého se zúčastnili 63 žáci 2. stupně.
Soutěž vychází ze standardů finanční gramotnosti a navazuje na výuku ve školách, je
připravována a probíhá pod odborným dohledem Asociace finanční a občanské
gramotnosti, o.s. Školní, okresní a krajská kola jsou organizována prostřednictvím
internetového portálu www.fgsoutez.cz, finále soutěže se uskutečnilo prezenční formou
v kongresovém sále České národní banky v Praze.
Soutěžící se setkali s pojmy: peněžní
ústavy, banky, RPSN, úvěry, půjčky,
rozpočet, hypotéky,… Museli vypočítat
úlohy, se kterými se setkáváme každý
den.
Ve školním kole se v II. kategorii
nejlépe umístila:
Tereza Vodičková, Kristýna
Chvojková, Nikola Votočková.
Žákyně postoupily do okresního kola,
kde obsadily 1. místo a postoupily do
krajského kola. Našemu týmu blahopřejeme!
14

Leonka Hujerová 1. třída–„ Blaničtí rytíři“ kresba

Projekt TECH-UP
Pavel Halama, 5. tř.
V pondělí 10.11. 2014 jsme byli na návštěvě ve Střední průmyslové škole textilní v
Liberci. Nejdřív nás paní učitelky z této školy provedly po škole a pak jsme šli do dílen.
Tam nám ukázaly stroje na zpracování vlny i na výrobu látek. Rozdělili jsme se do dvou
skupin. Vyráběli jsme kytičky z látky a zdobili je plastovými doplňky. Pak jsme cvičili
šití na šicím stroji. Žáci této školy nám předvedli malou módní přehlídku. Hodně se mi
to líbilo.
Podruhé jsme byli v této škole 26. ledna 2015. V dílnách nám ukázali vnitřek šicího
stroje. V laboratoři jsme pod mikroskopy zkoumali textilní vlákna. Při svačině nám
pustili film Den bez textilu. Pak jsme plstili různé tvary z vlny. Někteří si vyzkoušeli
i mokré plstění. I toto dopoledne se mi líbilo.

5. ročník celostátní soutěže „SAPERE – vědět, jak žít“.
Mgr. Lenka Stružská 2
Soutěž klade důraz na rozvoj teoretických a
praktických znalostí z oblasti zdravé výživy
včetně zdravého životního stylu.
V listopadu a prosinci 2014 na naší škole
proběhlo školní kolo soutěže, kterého se
zúčastnili 63 žáci 2. stupně.
Ve školním kole se v II. kategorii nejlépe
umístila Sára Fleišerová, Hana
Rambousková, Tereza Vodičková.
Žákyně postoupily do okresního kola, kde
obsadily 1. místo a postoupily do krajského
kola. Našemu týmu blahopřejeme!
Žáci 4. a 5. třídy se školního kola také
zúčastnili, ale neměli tolik štěstí k postupu.
Snad se jim to podaří příští rok.
Nikola Kudrová 7. třída –„ Myš“ kresba

Výsledek soutěže sběru použitých baterií
Bára Dubská 5. třída
Chtěla bych vás seznámit s výsledky soutěže sběru baterií.
Do soutěže jsme se zapojili poprvé, baterie sbírala celá škola, pouze distribuci
a návštěvu muzea zajistil fotografický kroužek a tady je výsledné hodnocení zástupce
muzea.
Pro letošní ročník soutěže se jím stala 6. třída z Josefova Dolu pod vedením paní
učitelky Titěrové a to s ohromujícím počtem 17381 kusů sebraných baterií různých
druhů a velikostí.
Další pořadí :
2.místo ........fotokroužek při škole Pěnčín..................4347 kusů
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3.místo......... 8.tř. ZŠ Desná ................................... 2305 kusů
4.místo ........ 9.třída ZŠ Zásada .............................. 2052 kusů
Gratulace pracovníků muzea..
Ostatním soutěžícím bychom chtěli tímto poděkovat za účast a popřát jim úspěch při
účasti v dalších ročnících této či jiné soutěže pořádaných naším muzeem.
Shromáždili jsme okolo 400 kg použitých baterií, které předáme firmě , zabývající se
jejich recyklací. I díky všem soutěžícím se nestanou hrozbou pro životní prostředí.

Recitační soutěž
Mgr. Jarmila Hasenkopfová
Naplánovat školní kolo recitační soutěže nebylo jednoduché, protože nemocnost dětí
byla v období přelomu ledna a února velká. 26. 2. jsme se sešli, abychom porovnali
přednes jednotlivých žáků, kteří soutěžili v několika kategoriích. Stejně jako
v předchozích letech museli soutěžící projít třídním kolem. Úroveň přednesu byla velmi
dobrá a všichni přítomní měli možnost rozhodnout o postupu těch nejlepších do
okresního kola. To se konalo 21.3. v Jablonci nad Nisou a ani tam naši zástupci
neudělali ostudu. Všichni si čas s básničkami či prózou užili.
6. tř. Adéla Bernatová a Jakub Svoboda
Když jsme přišli do Vikýře, zaregistrovali jsme se a hned jsme dostali účastnický
diplom. Poté jsme vešli do velké místnosti. Tam nám nějaká paní představila porotce
a ostatní soutěžící. Adélka byla první na řadě. Kuba vystupoval jako poslední. Byla dvě
kola a recitovali jsme oba texty. Z prvního kola se nám nejvíce líbila báseň: „Jak mě
medvěd snědl“. Po prvním kole nastala desetiminutová pauza, abychom se mohli ještě
připravit na druhé kolo. Áďa i já jsme byli trošku vyděšení. Poté, co Áďa dorecitovala
druhou báseň, odešla. Mně se nejvíce líbila báseň od blonďaté copaté dívky, ale název
jsem bohužel zapomněl. Na konci vybraly porotkyně tři nejlepší, kteří postoupili do
krajského kola. Nakonec nám porotkyně rozdala pár velice užitečných rad, např. že si
máme vybírat jednu báseň od jednoho autora a druhou od jiného. Prý abychom
předvedli negativní i pozitivní pocity. Myslím, že tyto rady nám hodně pomohly do
nového roku, tak se těšíme. A snad pomohou i vám,
kteří tento článek čtete.

Soutěž Young Démosthenes
Mgr. Lenka Stružská
V letošním školním roce jsme se již poněkolikáté
zúčastnili soutěže Young Démosthenes. Žáci si
museli připravit 1-2 minutový monolog na vlastní
téma.
V regionálním kole, které se letos konalo na
Technické univerzitě v Liberci, nás v I. kategorii
zastupovala Denisa Jiříková ze 6. třídy, v II.
kategorii Kateřina Šťastná z 8. třídy. Oběma
Zuzana Havlová 1. třída –„ Klaun“ kresba
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dívkám se v soutěži dařilo a postoupily do krajského kola, Denisa do celostátního .
Pozitivně hodnotíme účast žáků v této soutěži, protože jim pomáhá v dobrém přednesu
a vystupování na veřejnosti.

Pay Sec Cup
Lenka Novotná a Kateřina Šťastná, 8.třída
Paní učitelka Drobíková naši školu zapojila do soutěže od Ery do PaySecCupu, kterého
jsme se zúčastnili i minulý rok. Přihlásila 7., 8. a 9. třídu. Proběhlo 5 kol s 20 otázkami.
Tématem letošního PaySecCupu byla Itálie. Otázky se týkaly předmětů zeměpisu,
dějepisu a přírodopisu. Po pěti kolech bylo vyhodnocení šestnácti nejlepších. Sedmá
třída se umístila na 5. místě a devátá třída na 4. místě v Libereckém kraji. Pro sedmou
a devátou třídu soutěž skončila. My jsme byli po každém kole první. Do Play-Off jsme
se dostali s radostí a odhodláním. V 1. kole Play-Off nás čekalo 10 otázek. Po 1. kole
jsme se bohužel neprobojovali do 2. kola Play-Off. Po 1. kole Play-Off pro nás soutěž
skončila a jsme mezi 8. -16. místem v České republice. PaySecCupu jsme se věnovali od
října do března. Každý z nás dostane Kačabu- letošního maskota PaySecCupu. Nyní se
ještě bojuje o hlavní cenu o Eurovíkend v Římě a chytrý telefon pro každého žáka. My
tímto děkujeme paní učitelce Drobíkové za to, že nás přihlásila do této báječné soutěže,
která nás opět obohatila.

Volné aktivity školy
Branný den
Eliška Kuderová 5. třída
16. září 2014 se po roce uskutečnil branný den. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií –
mladší (1. stupeň) a starší (2. stupeň). Pro mladší bylo 6 úkolů, pro starší o něco víc. Za
každý úkol byla jedna indicie, která
pomáhala
ke
konečnému
řešení
závěrečného slova. Každá třída měla jiné
indicie a jiné závěrečné slovo. My mladší
jsme měli tyto úkoly: Odhad času,
lanovou dráhu, první pomoc, štafetový
běh, světové strany a hod granáty. Ke
konci každý tým řekl, jaké mu vyšlo
slovo, pogratulovalo se a tím skončil
branný den, který se mi líbil. Užili jsme si
v lese, na louce, na hřišti, u sokolovny i
před školou. A doufám, že za rok bude
branný den stejně zábavný jako byl tenhle rok. Jakub Mastník 7 třída –„Brouci “ kresba
Kateřina Kurfiřtová 4. třída
V úterý 16. září měla pěnčínská základní škola branný den. Žáci chodili kolem obce
a plnili úkoly. Za splněné úkoly dostávali indicie, ve kterých byla napsána slova, ze
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kterých měli složit tajenku. Ale teď se přesuneme rychle k úkolům, které jsme měli
plnit. První úkol byl, že děti měly odhadnout jednu minutu. První úkol hravě splnily.
Druhý úkol bylo lanové centrum, tam také překážky překonaly. Ke třetímu úkolu se
muselo až do Alšovic k sokolovně. Tam se všichni snažili poslouchat povídání o první
pomoci. Udělali si trojice a z té trojice dva žáci udělali stoličku a třetí si sedl jako
zraněný. Spolužáci ho museli kousek poponést. Na dalším stanovišti se žáci rozdělili do
čtyř družstev a závodili ve štafetovém běhu. Pak se vydali ke škole a tam řekli
vyřešenou tajenku paní učitelce Evě Divinové. Všem se to moc líbilo.

Den matek ve škole
Mgr. Štěpánka Lačná
V měsíci květnu již tradičně oslavujeme
DEN MATEK. I žáci naší školy pro své
maminky a babičky chystají drobné
dárečky, přáníčka a milá překvapení.
Letos poprvé si žáci z kroužků vaření
přichystali voňavé a chutné občerstvení,
na které pozvali maminky přímo do
nové školní kuchyňky.
V příjemném
prostředí
společně
s učitelkami M. Ferstlovou a Š. Lačnou
připravili kávu nebo čaj, maminky
pohostili připravenými dobrotami, připravili například jablečný koláč, pudinkové
poháry, obložené tousty, jednohubky a slané pečivo z listového těsta.
Maminky spolu mohly posedět, popovídat si, seznámit se s rodiči ostatních dětí. Jejich
potomci jim alespoň částečně opláceli tu maminkovskou každodenní péči. Mohli ukázat,
co již v kuchyni zvládnou samostatně připravit.
Celá akce byla velmi zdařilá. Doufáme, že se stane tradicí, která v dnešní hektické době
umožní na chvíli se zastavit a prožít příjemné chvíle mezi svými blízkými.
Fotografie z této akce najdete
v galerii
na
webových
stránkách
naší
školy
www.zspencin.cz .

Anička Novotná 4. třída –„Penál “ kresba
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Lyžařský výcvik 7. a 8. třídy
Od 16. 2. do 20. 2. 2015 se žáci 7. a 8. třídy zúčastnili lyžařského výcviku ve Skiareálu
Severák. Jak lyžařský výcvik dopadl a jak se žákům líbil, posuďte sami.

Lyžařský výcvik byl krásně připravený a počasí nám přálo.
Lenka Novotná)
Někteří z nás už byli pokročilejší lyžaři, někteří byli začátečníci, takže jsme se rozdělili
do dvou skupin a v každé skupině se dělalo něco jiného. V mojí skupině se dělala různá
cvičení a taky jsme měli volné jízdy. …
(Diana Kolláriková)
Autobus nás vysadil asi půl kilometru pod naším pensionem, který se jmenoval Artur.
Cesta nahoru byla náročná, ale přece jenom ji všichni zvládli, i když s malou pomocí
ostatních. …
(Sára Fleišerová)
Večer jsme měli buď přednášky nebo jsme hráli hry. …
(Kateřina Šťastná)
Lyžák byl úžasný a plný krásných zážitků. Ráda na něj budu vzpomínat i za několik let.
(Kateřina Pilařová)
Každý den jsme byli na lyžích, kde jsem se, doufám, zdokonalila ve svých předtím
nulových výkonech. …
(Aneta Peukerová)
Na lyžařském výcviku se mi moc líbilo a strašně mě lyžování začalo bavit. (Pavlína
Neoralová)
Po lyžování jsme chodili na oběd, který byl každý den výborný.
(Karel Zasche)
Začátečníci se učili správně zatáčet a brzdit.
(Natálie Ranglová)
V hotelu byla příjemná šťastná atmosféra, protože jsme se pořád smáli. (Petr Pešek)
Lyžařský výcvik byl nejlepší týden školy.
(Maksym Shyyko)
Největší sranda byla, když já, pan učitel a další lidé ode mě ze třídy byli v sauně a pak
v úplně ledovém bazénu. …
(Martin Drobník)
Byl to krásný stmelovací pobyt. Děkuji své a 7. třídě a hlavně paní učitelce Židkové a
panu učiteli Hadačovi.
(Lenka Novotná)

Lyžařské závody a lyžařský výcvik ŠD
Mgr. Miluška Halamová
Závody se v tomto školním roce nekonaly, protože nebyly vhodné sněhové podmínky.
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Podařil se nám zajistit lyžařský výcvik pro děti ŠD v Alšovicích. Kurzu se účastnilo 27
dětí. Lyžování mělo velký ohlas. Chtěli bychom v této akci pokračovat.
Vybraní žáci se účastnili běhu na lyžích školních družstev a jednotlivců 24. 2. na
Bedřichově.
V běhu na 3 km se umístili:
1. místo: Denisa Nikodýmová
2. místo: Vanesa Hecko
V běhu na 4 km: dívky
2. místo: Kája Dusilová
chlapci
5. místo: Tomáš Preisler
V běhu na 5 km
3. místo: Vadym Rishko
4. místo: Jan Dubský
5. místo: Josef Nagy
Je to obrovský úspěch našich sportovců. Gratuluji a děkuji za reprezentaci.

Beseda na IPS úřadu práce o volbě budoucího povolání
9. třída, Hana Rambousková
Jako každým rokem jsme se i letos vydali na úřad práce, konkrétně do Informačního
a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání, které je speciálně zaměřeno i na
volbu povolání pro mládež.
Brzy nás čeká přijímací řízení na střední školy, a proto pro nás byla beseda velice
přínosná. Výběr vhodné střední školy je startem pro celoživotní profesní dráhu člověka
a každý by se měl před tím, než podá přihlášku na střední školu, zamyslet, jaký druh
práce by ve svém budoucím povolání chtěl vykonávat, co by naopak dělat nechtěl, pro
jakou práci má dobré předpoklady a pro jakou práci naopak předpoklady nemá.
Vše začalo tím, že nám zástupce SUPŠ sklářské, RNDr. Martin Smola, prezentoval
informace o této škole.
Poté se nám plně věnovala Mgr. Ivana Nováková a v průběhu zajímavé besedy se nám
snažila zodpovědět všechny otázky, které se výběru budoucího povolání týkaly. Měli
jsme také k dispozici různé tištěné materiály. Pro jakou školu se rozhodneme, to už bude
záležet na každém z nás.

Projekt „Ukliďme Česko“
Michal Kluger 5. třída
16. 4. 2015 jsme absolvovali akci ukliďme Česko.
Uklízela celá škola. Naše 5.třída šla směrem na Huť.
Šly s námi paní učitelka Hasenkopfová a paní učitelka
Kochánková. Šli jsme kolem kozí farmy, pak kopcem
dolů, kolem hřbitova, potom směrem na Zásadu. Mě to
ze začátku moc nebavilo, ale pak mě to začalo bavit.
Měli jsme pytle brzo plné, takže jsme ani neprošli celou
trasu a kopcem jsme se vrátili zpátky do školy. Akce se
mi moc líbila.
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Mgr. Štěpánka Lačná
Den Země je den věnovaný planetě Zemi, který se každoročně koná 22. dubna.
V současné době jde o ekologický svátek, který upozorňuje na ničení životního prostředí
a hledání cest a způsobů, jak planetu Zemi udržet ve stavu, který by umožňoval důstojný
život nejen pro lidi, ale i všechny živé tvory a rostliny.
Den Země slaví v současné době už téměř 1,5 mld lidí.
I my, u nás ve škole, jsme se ke svátku Dne Země připojili. Letos to bylo již podruhé.
A protože nám není lhostejné životní prostředí, ve kterém žijeme, učíme se, pracujeme
a trávíme svůj volný čas, tak jsme se rozhodli připojit k iniciativě a dobrovolnické akci
UKLIĎME ČESKO, která vychází z mezinárodně osvědčeného modelu "Let's Do It!".
Tento typ úklidových akcí již proběhl úspěšně ve více jak 100 zemích za účasti
9 milionů dobrovolníků.
Loňský úspěšný ročník, který byl oceněn Ekologickým Oskarem, motivoval
organizátory k pořádání dalšího ročníku v tomto roce. Letošní úklid se tady u nás na
Pěnčíně uskutečnil 16. dubna 2015 odpoledne.
Velké děti v rámci hodin výchovy k občanství zmapovaly výskyt černých skládek
v katastru naší obce. Připravili jsme trasy, po kterých jsme se 16. dubna odpoledne
vydali. Mladší žáci se pohybovali v blízkém okolí školy, ti starší měli vzdálenější cíle.
Všichni byli vybaveni ochrannými pomůckami, které poskytli právě organizátoři akce.
Do úklidu se zapojila i obec, která nám pomohla se svozem nasbíraného odpadu.

Projekt „Olympijský víceboj“
Mgr. Pavel Hadač
Olympijský víceboj bych zařadil mezi projekty, které rozhodně patří mezi potřebné.
V první řadě je tento celoroční projekt velice dobře sponzorován a má partnery
zvučných jmen. Nejprve to byl Intersport, potom AlpinePro a v současné době je
hlavním partnerem Sazka. Pro aktivní školy je připraveno mnoho cen a dárků a pro tu
nejšťastnější pak 500 000 Kč na sportovní vybavení školy. To však není jediná kladná
stránka OV. Děti mají možnost zpětné vazby díky sportovnímu vysvědčení a také
mohou sledovat vývoj svých výkonů. Neméně důležitou roli hraje porovnání s ostatními
zúčastněnými školami. Na sportovním vysvědčení totiž může každý vidět, kolik dětí
stejného věku a pohlaví mělo lepší výkon.
Testuje se osm schopností. Výbušnost, ohebnost, aerobní vytrvalost, silová vytrvalost,
rychlost, rovnováha, hbitost a síla. Každou z těchto schopností testuje sportovní
disciplína. A tady se dostávám snad k jedinému vážnému nedostatku OV. Není
objektivní stanovit úroveň schopnosti pouze na základě jedné disciplíny, jelikož existuje
mnoho druhů, například silové vytrvalosti. Dítě s vyvinutým břišním svalstvem udělá
velké množství leh sedů, ale přítahů na hrazdě udělá málo, díky ochablému svalstvu paží
a zad.
Na sportovním vysvědčení se také dítě může dozvědět svůj dominantní pohybový typ,
protože rozhodně ne všechny děti jsou stejné. Každé má své silné a slabé stránky – OV
jim je odhalí a sportovní odborníci jim doporučí sporty, ve kterých by vynikaly.
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Pro učitele je zase velmi důležité třídní srovnání a stanovení celkového třídního
pohybového typu. Zároveň má v ruce jednoduché, srozumitelné výsledky všech dětí,
které může archivovat, a přitom nezaberou vůbec žádné místo.
Další obrovskou motivací jsou tzv. školní hlídky. Mezi garanty OV totiž patří mnoho
předních českých sportovců, kteří objíždějí nejaktivnější školy v republice. Mnoho
z těchto sportovců se pyšní tituly mistrů světa a olympijských vítězů a setkání s nimi by
bylo pro děti obrovským zážitkem.
Zkrátka OV má rozhodně víc pozitiv než negativ a jeho přínos pro školu je
nepopiratelný. Pokud bude možnost, určitě se budeme účastnit každý rok.

Projekt „Koulíme, koulíme kouli“
Mgr. Martina Ferstlová
Je pátek 29. 5. 2015,
slunce krásně svítí,
obloha je modrá a je
příjemné teplo. Žáci
naší školy vyrážejí
pěšky
směr
Černá
Studnice. Zatím k nám
na školu docházejí děti
ze
Základní
školy
Huntířov a Zásada. Jde
o děti, které se podílely
na sběru hliníkového odpadu a spolu s našimi nejlepšími sběrači pojedou na Studnici za
odměnu vláčkem.
Scházíme se u rozhledny a povzbuzujeme zástupce jednotlivých škol, kteří koulí koule
asi 100 metrů na vrchol. Zde se pak všichni přivítají a dovídají se, kolik která škola
dokázala za ten rok opět sehnat hliníkového odpadu. Do tohoto už 8. ročníku soutěže se
zapojily 4 školy, přítomny byly tři.
Byly to: ZŠ Pěnčín - 1325 kg, ZŠ Huntířov - 469 kg, ZŠ Zásada - 1104 kg, ZŠ Šumava
z Jablonce nad Nisou dodala kouli o hmotnosti 552 kg. To je dohromady 3450 kg
hliníku.
Všechny zúčastněné školy dostávají jako každý rok keramickou sošku a kus krásného
a hlavně vynikajícího dortu. Na závěr si všichni zazpíváme známou písničku a v poklidu
se rozcházíme zpět ke svým školám. Všichni máme hezký pocit z příjemně stráveného
dopoledne a z toho, že jsme pro naši zemi něco užitečného udělali. Určitě v tom
budeme pokračovat…

Projekt „Čtení pomáhá“
Mgr. Lenka Stružská
První červnový týden probíhal na naší škole projekt, který je součástí kampaně Celé
Česko čte dětem.
Tato kampaň je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže.
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Žáci 1. třídy četli žákům deváté třídy, což bylo
vyvrcholením celoročního čtení velkých dětí
malým. Šestá, sedmá a devátá třída si připravila
literární program pro 2., 3. a 5. třídu. Také se
mohli seznámit s kronikami na besedě s paní
Smolkovou. Žáci 4.-9. tř. si vyzkoušeli, jak
zvládají čtení s porozuměním, zkusili si vytvořit
vlastní porfolio, za celý rok bylo vyhodnoceno
Čtení pomáhá. 8. a 9. třída navštívila knihovnu
v Jablonci n. N. a knihkupectví v Liberci, odkud
žáci zpracovávali reportáže a prezentovali je ve
škole.
Celý týden se vydařil a snad se to všem líbilo.
Dmytro Hecko, 3. třída, koláž „Zima“,

Pekařův pohár
Dne 9. 4. 2015 se žáci 7. třídy ve složení
Halamová Markéta, Brožek Ondřej, Pešek Petr a
Šourek Petr zúčastnili vědomostní soutěže „Pekařův pohár“. Se soupeři se utkali
v matematice, českém jazyce, humanitních a přírodovědných předmětech. Vybojovali
krásné 2. místo. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Maloskalský pohár v atletice
Mgr. Eva Divinová
Dne 4. června 2015 se pětadvacet žáků
1. – 5. ročníku zúčastnilo atletického
víceboje družstev „Maloskalský pohár
2015“. Soutěžili žáci těchto dalších škol:
ZŠ Malá Skála, ZŠ Jenišovice a ZŠ
Koberovy. Naše děti podaly výborné
výkony a stejně jako v loňském roce
vybojovaly
vítězství
a
obhájily
„Maloskalský pohár“.
Současně
s družstvy
byli
vyhodnoceni
i
jednotlivci. Z naší školy získalo první
místo 5 žáků, druhé místo 4 žáci a třetí
místo 3 žáci. Rovněž žáci druhého
stupně vybojovali prvenství.
Žáci i učitelé měli z úspěchu velikou
radost.
Petr Pešek 7. třída, koláž „Atlet“
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Činnosti dětí v kroužku Hra na flétnu
Mgr. Andrea Hořáková
V tomto školním roce navštěvovali kroužek žáci ze 3.- 6. třídy. Stává se pomalu tradicí,
že vystupujeme při příležitosti rozsvěcení vánočního stromečku na Pěnčíně a v DPS
v Alšovicích. Ani letos tomu nebylo jinak. Od října jsme pilně trénovali vánoční koledy,
pokročilejší hráči i ve dvojhlasé úpravě, a první adventní víkend jsme tyto koledy
zahráli. Škoda jen, že aparatura opět selhala a bylo nás málo slyšet. Třetí prosincový
týden jsme se vydali do DPS v Alšovicích, kde jsme se snažili zpříjemnit předvánoční
čas místním seniorům. Kromě koled v podání fléten zazněly i básničky a koledy
zpívané. Odměnou nám bylo usměvavé publikum a příjemné pohoštění.
Novinkou bylo květnové vystoupení na pouti na Krásné. Pro tuto příležitost jsme
nacvičili několik lidových písní, opět ve dvojhlasé úpravě. Zde nám nepřálo počasí, díky
čemuž přišlo i málo diváků. Ale to ovlivnit nedokážeme.
Během celého školního roku vystupovaly děti na školních besídkách a na festivalu
Pěnčínská nota.
Chtěla bych všem flétnistům a flétnistkám poděkovat za vzornou reprezentaci školy a
pochválit je za snahu a píli, kterou hře na flétnu věnovali. Doufám, že se v novém
školním roce s některými z nich opět uvidím.

Velikonoční svátky s kuřetem
Mgr. Lenka Stružská 2
Každý rok pořádá žluté Kuřátko s červenobílým záchranným kruhem velikonoční
veřejnou sbírku pro děti, které jsou zdravotně nebo mentálně postižené, žijí bez rodičů,
nikdo se o ně nestará nebo jim dokonce jiní ubližují.
Letos se této sbírky zúčastnili i žáci 6. – 9. třídy.
V rámci projektu „ Čtení pomáhá“ si každý čtenář
mohl zvolit knihu ve své kategorii a po úspěšném
vyplnění testu dostal kredit 50 Kč, které věnoval na
tuto charitu.
V letošním 16. ročníku se v rámci této „čtenářské“
sbírky podařilo celkem vybrat 111 450 Kč, a proto
jsme rádi, že jsme mohli přispět i my, částkou
6 050 Kč.
Pravidelným vyvrcholením každého ročníku bývají
velikonoční svátky, kdy se Česká televize intenzivně
věnuje projektu ve svém pořadu s názvem Pomozte
dětem aneb „Když hvězdy nejen tančí“.
Radka Nikodýmová, 3. třída „Jaro“
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Ekocentrum Střevlik Oldřichov v Hájích
Kateřina Pilařová 8. třída
V pondělí 2. 3. 2015 jsme navštívili Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje
v Oldřichově v Hájích. Byl pro nás připraven polodenní program. Po příjezdu jsme se
rozdělili do tří skupin, protože nás bylo celkem 43, a potom se každá skupina vydala do
jiné části centra, kde se nám již věnovali jednotliví lektoři.
8. třída začínala tématem „Letem ptačím světem“. Byly pro nás připraveny různé
aktivity – poznávali jsme ptáky podle zvuků a obrázků, hráli ptačí pexeso nebo skládali
obrázky. Na konci dopoledního programu jsme šli na vycházku, půjčili nám
dalekohledy, abychom mohli pozorovat lesní ptáky.
4. třída měla program s názvem „Po stopách lesní zvěře’’. Lektor žákům povídal o
pobytových znameních, také jim ukázal lebku laně, spodní čelist prasete divokého,
parohy srnce a jelena. Pracovali také ve skupinách. Následovala druhá vycházka, kde
lektor zavedl žáky do ohrady, ve které byly ovce, kozy i prasata.
Program „Po stopách pastýřů“ byl pro žáky 7. třídy. Seznámili se, co vše je potřeba
udělat, než získají ovčí vlnu a jak ji zpracovat. Na chvíli se z nich stali farmáři, kteří se
starali o ovce, poznávali je, hledali vhodnou pastvu a hráli na pastýřskou píšťalku. Na
závěr programu se seznámili s ručním zpracováním vlny a vyrobili si z ní drobné
ozdoby a hračky.
Den byl pro žáky velice zajímavý a poučný.

Výlet do Prahy
Mgr. Štěpánka Lačná
EXKURZE NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA A V ČESKÉ TELEVIZI
Žáci třetí a čtvrté třídy se na začátku
června vypravili na exkurzi do
zákulisí pražského Letiště Václava
Havla a na Kavčí Hory do České
televize.
Na letišti začínala exkurze na
Terminálu 3, kde jsme si prohlédli
zmenšený model letiště.
Vstup do letištních prostor se
neobešel bez průchodu bezpečnostní
kontrolou.
Poté jsme se mohli podívat na
odbavování letadel před startem i po přistání, navádění letadel na startovací dráhu,
sledovali jsme práci pozemního personálu. Pozorovali jsme starty i přistávání přímo u
dráhy. Nakonec jsme se seznámili s technickým zázemím letiště a technikou Záchranné
požární stanice letiště.
V České televizi jsme navštívili několik ateliérů, kde se připravovaly dekorace pro nám
známé pořady, jako jsou např. Zázraky přírody, Sama doma nebo pořady programu
Déčko.
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Mohli jsme si vyzkoušet kostýmy. Na chvíli jsme se stali kameramany a zpravodaji.
Zkusili jsme si, jak je těžké používat čtecí zařízení, které využívají novináři ve
zpravodajství.
Obě exkurze byly velmi zajímavé.

SLAVNOST SLABIKÁŘE
Mgr. Martina Ferstlová
Rok se s rokem sešel a opět do
školy přišly zástupy maminek,
tatínků, babiček a dědečků i
sourozenců, aby se podívaly, jak
se jejich ratolesti v první třídě za
necelé tři měsíce připravily na
čtení. V půl čtvrté odpoledne totiž
začala jako každý rok na naší
škole, tentokrát v tělocvičně,
Slavnost slabikáře. Malí prvňáčci
nejprve vystoupili s pásmem
básniček a říkanek. Pak přišla na
řadu opravdová zkouška čtení, kdy děti z tabule četly slova a šest dobrovolníků si
trouflo i na celé věty. Všichni to zvládli perfektně, tréma a nervozita z nich dávno
opadla. Dále přišlo na řadu překvapení, které si pro ně vyrobili žáci 9. třídy. Předali
prvňáčkům talisman – vláček, ve kterém jedou všechny děti z první třídy i s paní
učitelkou Renatou Pospíšilovou. Následovalo osobní předávání Slabikáře, kdy každý
deváťák popřál jednomu „svému“ prvňáčkovi a ten od něj dostal svůj Slabikář i
s věnováním. Žáci deváté třídy ještě zahráli pohádku „O řepě“. Na závěr přišel na řadu
dort ve tvaru otevřené knihy a sladkou odměnu dostala i celá devítka. Občerstvit se děti
šly do naší nové kuchyňky, kterou si mohli prohlédnout i rodiče. Celé odpoledne
dopadlo dobře a všem se, myslím, líbilo.

Pěnčímská nota
Mgr. Jitka Drobíková
Dne 14. 5. 2015 se uskutečnil 17.
ročník festivalu Pěnčínská nota, do
kterého se zapojilo 51 žáků ze ZŠ
Pěnčín, ZŠ Jenišovice a ZŠ Malá
Skála.
V bohatém programu se žáci
předvedli v oboru hudebním – zpěv,
instrumentální činnost především
flétny, kytara, trubka a smyčcové
nástroje. Recitace byla hojně
zastoupena našimi žáky díky recitační soutěži, jejich výkony byly úžasné.
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Výtvarníci pracovali ve školním ateliéru na téma „S tebou mě baví svět.“ Účastníci
podali vyrovnané výkony, převažovala kresba zvířátek.
Strávili jsme příjemné dopoledne plné hudebních zážitků a budeme se těšit na další
ročník.

IQlandie.
Sára Fleišerová 8. třída
Dne 10. 3. jela 8. a 9. třída do IQlandie. V 8:00 pro nás přijel autobus, který nás odvezl
do Liberce. Vysadil nás a my jsme 20 minut čekali, než nás pustili dovnitř. Paní učitelky
koupily lístky a poté šla každá třída na svůj program. 9. třída šla do laboratoře. My jsme
odešli do planetária. Mladá paní nás hezky uvítala a ukázala nám oblohu. Hledali a
pozorovali jsme mléčnou dráhu, souhvězdí atd. To trvalo asi 20 minut. Poté nám pustila
film, který se jmenoval ,,Přírodní výběr“. Byl o Charlesi Darwinovi a jeho teorii o
vzniku života. Byl to velmi zajímavý a poučný film. Po programech jsme si s paní
učitelkou prošli expozice: Věda v domě, Živly, Zvuková věž, Člověk a Sexmisie.
Myslím si, že se to všem velmi líbilo a velmi jsme si to užili.
Jakub Kurfiřt 9. třída
Dne 10. 3. 2015 jsme v 8:00 nastoupili do
předem objednaného autobusu, jenž nás
vysadil v Liberci u IQ landie. Areál IQ
landie se nachází naproti multifunkčního
zařízení Babylon, kde mimo jiné je již
hodně navštěvovaný IQ park.
Asi 20 minut jsme čekali, než nám
otevřeli. Hned u vstupu nás
zaměstnankyně seznámila se
Karolína Benešovská, 2. tř. „Blaničtí rytíři“
základními pravidly bezpečného
chování v prostorách IQ landie. Pak jsme se rozdělili do dvou skupin – na 8. a 9. třídu.
Osmá třída měla na programu promítání dokumentárního filmu. Devátá třída se vydala
směrem k laboratořím. V laboratořích jsme si vyzkoušeli základy kriminalistiky
a zjišťování pH. Zkoušeli jsme daktyloskopii, neboli otisky prstů, neviditelné inkousty,
které slouží k rozesílání tajných zpráv aj.
Po ukončení našich „experimentů“ jsme se šli podívat do podzemí na expozici Geolab
na minerály. Ke konci jsme si sami mohli prohlédnout další expozice, které nás
zajímaly. Poté jsme se vydali na autobus, který nás dovezl ke škole.

Indický den
Kateřina Brožková, 5. tř.
Dne 28. 4. 2015 se na naší škole konal Indický
den. Žáci 1. stupně měli dvouhodinovou
přednášku, na které se od pana Tomáše Kubeše
dozvěděli zajímavé informace o Indii a indické
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kultuře. Promítaly se i obrázky na promítací plátno, které pan Kubeš při své návštěvě
Indie pořídil. Kdo se chtěl něco dozvědět navíc, nebo mu nebylo jasné, mohl se zeptat.
Dotazů bylo hodně, ale všechny se stačily zodpovědět a všem něco zajímavého v hlavě
zůstalo. Přednáška byla totiž přímo přecpaná zajímavými informacemi. Myslím si, že se
přednáška líbila.

Školní exkurze 5. třídy
Eliška Kuderová, 5. tř.
Den začal jako každý jiný všední den, kromě toho, že jsem se do školy těšila víc než je
mým zvykem. A proč? Čekal nás celodenní výlet. Místo školy jsme nasedli do autobusu
a jeli do Zákup.
Tam jsme navštívili muzeum masek, kde jsme si mohli masku vybrat, pomalovat a po
uschnutí vzít domů. Nechyběla ani přednáška o tom, jak se masky vyrábí, kdy a proč
vznikly a z jakých materiálů se dají vyrábět. Když jsme šli okolo polic s hlavami zvířat,
tak nám je průvodce sundal a podal na vyzkoušení. Masky jsme si navzájem půjčovali,
zkoušeli a fotili se v nich.
Když prohlídka skončila, vydali jsme se na zákupský zámek. Pod mostem jsme viděli
medvěda, pořád chodil dokola a vypadal, jako by se nám ukazoval. V zámku byla
spousta obrazů a každá chodba měla nádherně vymalovaný strop. Paní průvodkyně byla
příjemná a všude povídala zajímavosti. Zámek byl plný původního vybavení, což mu
dodávalo starodávné naplnění. Asi nejvíc nás zaujal starý záchod, který byl udělán jako
křeslo.
Po prohlídce jsme šli do zámecké zahrady, kde jsme hráli hry. Vedle zahrady je
obrovský park. Šla jsem se kousek podívat, ale byl tak velký, že jsem se po cestách
vrátila zpět a hrála s ostatními další hry. Když přijel autobus, všichni jsme nasedli a
vrátili se ke škole. Výlet se mi moc líbil.

Exkurze na SUPŠS v Jablonci nad Nisou
Mgr. Lenka Stružská
Projektové dny ve dnech 10. a 17. září 2014.
V rámci projektu TechUp 7. a 8. třída navštívila SUPŠ v Jablonci n. N. Projektové dny
probíhaly vždy od 9 hod do 13:30 hod.
Žáci 7. třídy se vystřídali ve dvou dílnách a žáci 8. třídy se postupně vystřídali ve všech
čtyřech dílnách.
Součástí těchto dnů byla návštěva odborných učeben a dílen s praktickými ukázkami,
kde měli žáci 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.
Každý si mohl vyrobit a odnést různé náramky a jmenovky.
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Exkurze na Pile v Krásné
Natálka Cvrčková 6. třída
Dne 30.3. jsme si byli s paní ředitelkou
prohlédnout pilu.
Zaměstnanci nás seznámili s různými
stroji na zpracování dřeva. Nejdříve
nám ukázali, jak se dává kulatina na
posuvný vozík Pak nás zavedli ke
katru. Ukázali nám rozvedené zuby, to
znamená, že na pilovém listu je každý
zub na jinou stranu. Zjistili jsme, že
katr je vojenský, ale není původní a že celý stroj pohání řemenice.
Mokré stromy pracovníci hned rozřežou a udělají z nich trámy a prkna. Ty se pak suší
v sušičce na dřevo. Dřevo se dává vysušit na 0,12% vlhkosti i s kůrou. Dřevo na hračky
se dává do sušičky na 0,9% vlhkosti.
Dále nám ukázali lakovnu. Mají tam otáčecí podstavec, na který dají hračku, otáčejí
s ním a stříkací pistolí hračku nastříkají. Lak pak tvrdne 24 hodin .
Pak jsme se šli podívat na další stroje. Nejdříve nám ukázali čtyřstrannou frézku, která
má 5 hlav. Čtyři hlavy hoblují a pátá dělá vroubky. Dále jsme viděli cirkulárku a pilu
okružní. Mají zde také různé vrtačky, stolní, kotoučovou a stojanovou.
Pak nám ukázali bubny, tam se menší dílky brousí a v jiném bubnu lakují lakem, který
se do bubnu nalije. Jako poslední jsme viděli pásovou brusku. Na ní se dobrousí ty
výrobky, které se nedají vybrousit v bubnech.
Exkurze se nám moc líbila. Poznali jsme mnoho nového, ale nepřálo nám počasí. Byla
nepříjemná zima.

Projektový den v ISŠ Semily
9. třída, Kristýna Chvojková
V letošním školním roce nás čeká
významné rozhodování o naší
budoucnosti, a proto jsme uvítali
možnost navštívit ISŠ Semily. Když
jsme dorazili do Semil, byli jsme
rozděleni na dvě skupiny. První
skupina začínala u instalatérů
a elektrikářů, později jsme se
vystřídali s druhou skupinou, která
pozorovala práci klempířů. Po prvním
střídání jsme my, dívky, pochopily, že
tyto obory pro nás nejsou ty pravé.
Naštěstí byl na škole i jeden obor pro
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dívky – sociální služby, ve kterém se studentky připravují např. na práci v domovech
důchodců. Viděly jsme ukázku, jak stlát postele pro pacienty, ukázku obvazování hlavy,
rukou…Samy jsme si mohly vše vyzkoušet.
V druhé části bloku jsme se všichni přesunuli do truhlářské dílny, kde pro nás byly
připraveny materiály k výrobě podložky pod kuchyňské nádobí. Každému se výrobek
povedl a mohl si ho odnést domů. Myslíme si, že si každý udělal vlastní obrázek o této
škole a odnesl si příjemné zážitky.

Zpráva kulturního referenta
Mgr. Jarmila Hasenkopfová
Již první měsíc nového školního roku odstartoval bohatý kulturní život naší školy. Ve
škole jsme přivítali hudební pořad o folkové hudbě. Skupina historického šermu
Pernštejn nám v říjnu přiblížila dobu Přemyslovců v představení Přemyslovští králové.
V prosinci k nám přijel spisovatel Jan Opatřil, aby menším dětem představil své knihy
o Kapříku Metlíkovi, a tak jsme měli možnost účastnit se autorského čtení. Na jaře se
žáci druhého stupně seznámili s vývojem rockové hudby ve 20. století.
Během celého roku každá třída navštívila alespoň jedno představení v Městském
divadle v Jablonci nad Nisou.
Náš flétnový kroužek nevynechal žádnou z tradičních akcí – vánoční besídku,
rozsvěcení vánočního stromku v Pěnčíně, program v Domě s pečovatelskou službou v
Alšovicích, Pěnčínskou notu, májovou pouť na
Krásné, závěrečnou školní akademii.
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. Výtvarný kroužek zavítal i do
galerie v Liberci.
Výherci školního kola recitační soutěže si užili
účast v okresním kole. Velkou radost nám
udělal postup Denisy Jiříkové do celostátního
kola soutěže v komunikaci Mladý
Demosthenes.
Nabídka knižních klubů Albatros, Fragment,
Mladá fronta a Grada, která je ditribuována
ve škole, je skutečně bohatá. Nadále
fungovala školní knihovna. Některé třídy se
zapojily do projektu Čtení pomáhá a celá škola Štěpánka Dohnalová 8. třída, „Šašek“
je zapojena v projektu Celé Česko čte dětem. Bohatý byl program Týdne čtení, který
se na naší škole uskutečnil podruhé.
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.
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ZŠ bilancuje a hodnotí
Mgr. Miluše Halamová
Při závěrečné konferenci jsme se rozhodli ocenit čtyři nejúspěšnější žáky za mimořádné
výkony.
Oceněni
Pavel Halama (5. třída) Za výborné umístění v okresním kole Pythagoriády, účast
v okresním kole matematické olympiády, účast v okresním kole Sapere, vystupování
s flétnovým kroužkem, účast v krajském kole logické olympiády, reprezentaci školy ve
sportovních soutěžích.
Kateřina Brožková (5. třída) Za účast v celostátních kolech logické olympiády,
Eurorébu Junior, v okresních kolech matematické olympiády, Pythagoriády, Sapere,
recitační soutěži a oblastním kole soutěže mladých cyklistů.
Josef Nagy (8. třída) Za účast v soutěžích
matematický Klokan, matematická olympiáda,
Pythagoriáda,
dějepisná
olympiáda,
vítěz
orientačního běhu za naši školu, za reprezentaci
školy ve sportovních a vědomostních soutěžích.
Jan Hnídek (3. třída) Za reprezentaci školy
v soutěžích Coolinaření s Albertem, Eurorébus
Junior, matematický Klokan, Dubák, recitační
soutěž, sportovní soutěž Malá Skála.
Natálka Hušková, 3. třída, „Moudrá sova“, kombinovaná technika

MAŠKARNÍ BÁL ve školní družině
Mgr. Monika Mastníková
Konec období masopustu jsme ve školní družině tradičně oslavili maškarním bálem.
Přeměna dětí v masky se odehrávala po
obědě v obou odděleních školní
družiny. Poté následoval oblíbený
průvod školou přes jednotlivé třídy
a učebny, kde se žáci za sborového
zpěvu pochlubili svými převleky
ostatním spolužákům a vyučujícím.
Tak jste na chodbě mohli potkat bílou
paní, kostlivce, princezny, rytíře nebo
vodníka
Celodružinová
akce
pokračovala
společným programem v tělocvičně
školy za doprovodu hudby nejrůznějšími soutěžemi, hrami a diskotékou. Nechybělo ani
občerstvení a cukrovinky, které si děti na oslavu masopustu přinesly a výzdoba
tělocvičny s cenami pro vítěze, o kterou se postaraly paní vychovatelky.
Krásné masky, hudba, tanec, hry a spousta legrace. Tak to byl náš MAŠKARNÍ BÁL!
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Zpráva výchovné poradkyně
Mgr. Lenka Stružská
Výchovná poradkyně se po celý školní rok zaměřovala na odbornou pomoc učitelům,
žákům a jejich rodičům především v oblastech:
1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
2. Péče o neprospívající žáky
3. Neomluvená a zvýšená omluvená absence
4. Profesní orientace žáků
5. Spolupráce se školním metodikem prevence v oblasti sociálně
patologických jevů a závadového chování žáků
V péči o žáky se SVP výchovná poradkyně spolupracovala s Pedagogickopsychologickou poradnou v Jablonci n. N., Speciálně- pedagogickým centrem v Liberci
a OSPODem v Železném Brodě.
Na počátku školního roku byla aktualizována databáze všech žáků vyšetřených v PPP,
SPC, žáků integrovaných. Tato databáze byla průběžně doplňována v průběhu školního
roku a na základě souhlasu rodičů byla k dispozici všem vyučujícím.
Na škole bylo integrováno 7 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Důvody integrace: těžká vada řeči, SPU, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, ADHD,
smíšená porucha učení
Na základě závěrů a doporučení pedagogicko – psychologické poradny byl těmto žákům
během měsíce září vypracován individuálně vzdělávací plán, podle kterého byli
vzděláváni. Nápravy poruch učení jsou reedukovány učiteli v rámci vyučovacích
předmětů, podle potřeby je prováděna individuální péče po vyučování.
Náplní reedukace bylo čtení s porozuměním, práce s textem, upevňování správné
techniky čtení, aplikace gramatických pravidel. Nápravy poruch učení prováděla paní
učitelka Mgr. Lenka Stružská, Mgr. Renata Pospíšilová a Mgr. Eva Divinová.
Ve školním roce 2014/15 jsme řešili neomluvenou absenci u jedné žákyně. Celkem
2 hod. V rámci prevence proti záškoláctví jsme sledovali žáky, kteří měli vysokou
omluvenou absenci (přes 100 omluvených hodin na jedno pololetí). U těchto případů
došlo k bezproblémovému doplnění učiva
V oblasti kariérového poradenství byla činnost výchovného poradce zaměřena na akce
týkající se profesní orientace žáků (Amos v Jablonci nad Nisou, Educa v Liberci,
zapojení školy do projektu Libereckého kraje na podporu technického vzdělávání,
prezentace studijních oborů prostřednictvím zástupců SŠ).
V rámci projektu TechUp třídy navštívily Gymnázium Dr. Randy v Jablonci n. N.,
SUPŠ v Jablonci n. N. a ISŠ v Semilech. Součástí těchto dnů byla i návštěva odborných
učeben a dílen s praktickými ukázkami, kde měli žáci možnost vyzkoušet si činnosti
daného technického oboru. Cílem projektu bylo zvýšit zájem žáků o řemesla a technické
obory.
Činnost výchovného poradce byla také zaměřena na informační a poradenskou pomoc
pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce (výběr vhodné školy a učebního oboru,
pomoc při přijímacím a odvolacím řízení, evidence přihlášek, vyplňování zápisových
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lístků, zpracování výsledků přijímacího řízení. Prostřednictvím informačních schůzek,
nástěnek, Atlasu škol a webových stránek škol byly vycházejícím žákům a jejich
zákonným zástupcům podávány informace spojené s přijímacím řízením.
Rodiče žáků 5. ročníků byli informováni o možnostech studia na víceletých gymnáziích
Přijímací zkoušky na SŠ proběhly ve dnech 22. a 23. 4. 2015 formou SCIO testů z M, Čj
a OSP. Všichni žáci byli přijati v 1. kole přijímacího řízení.
Z 9. ročníků vyšlo 18 žáků, z toho 16 žáků bylo přijato na SŠ nebo SOŠ s maturitou
a 2 žáci byli přijati do učebních oborů na SOŠ. Z 5. třídy odešli 3 žáci na víceletá
gymnázia.
Během celého školního roku byly plněny průběžné úkoly, které vycházely z plánu
výchovného poradce.
Rozmístění žáků 9. třídy ve školním roce 2014 - 2015
Střední škola gastronomie Liberec, kosmetické služby
Sabina Černíková
Gymnázium U Balvanu, Jablonec nad Nisou
Jan Dubský
Gymnázium U Balvanu, Jablonec nad Nisou
Karolína Dusilová
SŠ hospodářská a lesnická, Frýdlant, sociální činnost
Anna Hladíková
SŠ hospodářská a lesnická, Frýdlant, veterinářství
Veronika Hujerová
VOŠMO a Obchodní akademie, Jablonec n. N., cestovní ruch Kristýna Chvojková
SPŠ strojní a elektrotechnická, Liberec, elektrotechnik
Pavlína Kuderová
Integrovaná střední škola, Semily, elektrikář
Matouš Kuchynka
SPŠ strojní a elektrotechnická, Liberec, strojírenství
Jakub Kurfiřt
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, cukrář
Diana Morávková
EURO ŠKOLA, SOŠ s. r. o. Česká Lípa, hotelnictví
Markéta Nováková
Střední zdravotnická škola, Liberec, zdravotní asistent
Kateřina Preisslerová
SUPŠ sklářská, Železný Brod, design skla a světelné objekty Hana Rambousková
SPŠ strojní a elektrotechnická, Liberec, informační tech.
Jan Srba
SPŠ strojní a elektrotechnická, Liberec, elektrotechnik
Kristian Šmíd
Integrovaná střední škola, Nová Paka, elektrotechnika
David Tichý
Gymnázium U Balvanu
Tereza Vodičková
SZŠ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, agropodnikání
Anna Vogtová
SOU, Hubálov, opravář zemědělských strojů
Franz Zappe
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Rok 2015 / 2016
V tomto školním roce navštěvují naši školu 183 žáci. Do první třídy jsme přivítali 27 žáků.
Prvňáčkové

Bieylonovič Eduard - Dolní Č. Studnice
Drobníková Markéta – Huť
Halama Vojtěch – Krásná
Chlumová Nikola –Bratříkov
Klacková Daniela – Bzí
Kryčfalušij Katarína – Krásná
Lyno Jurij – Jistebsko
Mastník Matěj – Chlístov
Mastník Šimon – Chlístov
Meisnerová Natálie – Pěnčín
Nagyová Zuzana – Alšovice
Nikodým Patrik – Jistebsko
Pop Roman – Alšovice

Pop Vladimír - Alšovice
Povolná Petra - Krásná
Pulíček Petr - Alšovice
Qualizzová Lucie - Alšovice
Růžičková Adina - Bratříkov
Šilhán Ondřej - Pěnčín
Šmídová Beatrice - Alšovice
Špidlenová Amálie - Alšovice
Štrynclová Anna - Alšovice
Šťastný Matouš - Jistebsko
Konvalinová Nina - Bratříkov
Yucel Sofie Jasmína - Huť
Bongers Jakub - Bratříkov

Šimon Mastník, Anička Štrynclová, ,Amálka Špidlenová
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„Podzim“

Pedagogický sbor
Ve škole pracuje v tomto školním roce 13 učitelů včetně ředitelky a zástupkyně, dvě
vychovatelky ŠD a jedna asistentka pedagoga
Mgr. Miluše Halamová
Ředitelka
Mgr. Martina Ferstlová
Zástupkyně ředitelky
Třídnictví
1. třída
Mgr. Štěpánka Lačná
2. třída
Mgr. Renata Pospíšilová
3. třída
Mgr. Lenka Stružská 1
4. třída
Mgr. Andrea Hořáková
5. třída
Mgr. Jarmila Hasenkopfová
6. třída
Mgr. Pavel Hadač
7. třída
Mgr. Jitka Drobíková
8. třída
Mgr. Lucie Židková
9. třída
Mgr. Lenka Stružská 2
Mgr. Alena Kochánková
Bez třídnictví
Mgr. Eva Divinová
Výchovná poradkyně
Mgr. Lenka Stružská 2
Vychovatelka ŠD
Asistentka pedagoga
Správní zaměstnanci
Školník
Školnice
Uklízečky

Iva Landová
Mgr. Monika Mastníková
Mgr. Zuzana Jermanová
Jiří Volf – údržba
Lenka Pavlatová – úklid
Jana Šťastná, Petra Štěpničková
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Personální změny ve škole
Ve školní družině zakončila svoji dlouholetou pedagogickou práci odchodem do
důchodu paní Libuše Matějčková. Za její nápaditou a tvořivou práci jí náleží velké
poděkování.
Na místo vychovatelky ve školní družině nastoupila paní vychovatelka Iva Landová,
která již na naší škole působila před 17 lety jako učitelka I. stupně.
Paní Mgr. Alena Kochánková nastoupila 9. 2. 2015 na místo Mgr. Jitky Adamovské,
která odešla na mateřskou dovolenou. V květnu se jí narodila holčička Sofinka.

Paní Iva Landová
Kvalifikace: vychovatelství SPŠ
Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zájmy: Příroda, cestování, četba,
česká pamětnická kinematografie

Mgr. Alena Kochánková
Kvalifikace: TU –Ped. fakulta Liberec
Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zájmy: Cestování, lyže, kolo, sport
divadlo, filmy
Přejeme Vám, milé kolegyně, aby práce pro vás byla na
naší škole potěšením.
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Nikola Kudrová , 6.třída „Tulipán“ - kreska

Označte si v kalendáři
Prázdniny ve školním roce
Podzimní prázdniny

2015 – 2016
připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015.

Vánoční prázdniny

budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v pátek
1. ledna 2016. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016

Pololetní vysvědčení

vyučování bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016

Pololetní prázdniny

připadnou na pátek 29. ledna 2016

Jarní prázdniny

v délce jednoho týdne 8. 2. – 14. 2. 2016

Velikonoční prázdniny

připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016

Závěrečné vysvědčení

školní vyučování bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016

Hlavní prázdniny

budou trvat od pátku 1.července do středy 31. srpna 2016

24. 09.
konec listopadu

třídní schůzky 1. třídy
„Den slabikáře pro prvňáčky“

18. 11.

konference 1. čtvrtletí

19. 11.

rodičovské schůzky, informace o prospěchu a chování

19. 11.

výstava dětských prací na škole

22. 12.

vánoční besídka pro rodiče

22. 12.

vánoční besídka dětí, slavnostní zakončení kalendářního roku

7. 01.

informativní schůzky rodičů

20. 01.

konference 1. pololetí

28. 01.

vydání vysvědčení za 1. pololetí

29. 01.

pololetní prázdniny
2. pololetí od 01. 02 2016 do 30. 06. 2016

do 30. 01.
04. 02.
do 15. 03.
únor

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

20. 04.

konference 3. čtvrtletí

21. 04.

rodičovské schůzky, informace o prospěchu a chování

21. 04.

výstava – Velikonoce ve škole

21. 05.

informativní schůzky rodičů

01.06.

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

09. 06. - 13. 06.

Školní výlety

červen

Školní akademie

27. 06.

závěrečná konference / 30.6. rozdání vysvědčení
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Zájmové kroužky
Nadále velmi úspěšně na naší škole pracovaly v loňském roce zájmové kroužky, které
navštěvovalo na prvním stupni 109 a na druhém stupni 58 žáků. Do součtu nejsou
započítány děti z lyžařského kroužku Sokol Skuhrov, jejichž počet se poslední roky drží
zhruba na 30 žácích naší školy. Kroužky vedli učitelé a zástupci rodičů. Dále v činnosti
pokračujeme a přivítáme z řad rodičů nabídku a zapojení se do libovolných činností.
Mimoškolní sportovní činnost pro děti zabezpečuje nadále SOKOL Alšovice pod
vedením Mgr. Renaty Pospíšilové, kam dochází také přibližně 30 žáků naší školy.
Kroužky
Výtvarné techniky
Výtvarné techniky
Keramická dílna 1
Keramická dílna 2
Vaření 1
Vaření 2
Vaření 3
Angličtina 5. tř., 6. a 7. tř., 8. a 9. tř.
Fotografický kroužek
Hra na flétnu
Sportovní hry
Náboženství
Masáže I. stupně MISSP

2015 / 2016
Mgr. Štěpánka Lačná
Mgr. Martina Ferstlová
Mgr. Lenka Stružská 1
Mgr. Zuzana Jermanová
Mgr. Štěpánka Lačná
Mgr. Martina Ferstlová
Mgr. Jitka Drobíková
Mgr. Alena Kochánková
Mgr. Miluška Halamová
Mgr. Andrea Hořáková
Mgr. Pavel Hadač
Paní Katarina Kryčfalušij
Mgr. Štěpánka Lačná

„

Lucie Dubská, Lucie Frolichová, 3. třída – kolorovaná kresba,
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Školní jídelna
Ve školním roce 2015/2016 se ve školní jídelně při MŠ Pěnčín stravuje:
70 dětí MŠ cena za den
26,-Kč
97 dětí 1.- 4.roč. cena za oběd
18,-Kč
67 dětí 5.- 8.roč. cena za oběd
20,-Kč
12 dětí 9. roč. cena za oběd
22,-Kč
33 dospělých strávníků
V letošním školním roce se předělala ve školní jídelně nová myčka na nádobí,
ta původní už dosloužila a její kapacita už nestačila na tolik strávníků.
Ve jídelně je zaměstnaná paní Helena Jériová na část úvazku, vedoucí školní jídelny
Kamila Brožková, hlavní kuchařka Eva Macháčková, pomocné kuchařky Eva
Strnádková a Dana Beldová..
Obědy se platí přes sporožirový účet a přes účty u ostatních bank.
Peníze jsou sráženy vždy 15. následující měsíc. Jestliže k tomuto datu nebudou na účtě
peníze, pak musejí rodiče nesraženou částku uhradit v hotovosti v co nejkratším
termínu. Obědy v hotovosti musí být zaplaceny nejpozději do 3. dne v následujícím
měsíci. Platba v hotovosti je možná jen ve výjimečných případech.
Obědy se odhlašují den předem v případě nemoci nejpozději do 7:45 hod. ráno. Obědy
lze odhlásit osobně, telefonicky na číslo 483 397 036 nebo na adrese:
skolka.pencin@volny.cz
Hromadné akce školy /výlety, exkurse.../ se odhlašují den předem.
Jídelníček si můžou rodiče prohlédnout na webových stránkách školy.
Dobrou chuť
přeje kolektiv školní jídelny

Marie Halamová, 4. třída

kolorovaná
kresba, „Louka“
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SRPDŠ
Vážení rodiče,
výbor SRPDŠ pokračuje ve své činnosti. Za uplynulý školní rok se sešel třikrát. Výbor
se seznámil 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 15. září její předsedkyně Mgr. Jarmila
Hasenkopfová. Spolu s paní Mgr. Andreou Nikodýmovou a panem Michalem Bernatem
schválili roční plán a výroční zprávu školy.
Jak jsme hospodařili s finančními prostředky SRPDŠ v loňském roce
výdaje
příjmy
doprava do divadla
7 316,00 příspěvek rodičů
54 600,00
školní exkurze (výlety)
12 817,00 vánoční besídka6 361,00
doprava na sportovní akce
3 400,00 příspěvek
lyžařský výcvik 7. třídy
1 800,00 příspěvek na dopravu
0, 00
materiál na vánoční dílnu
přednášky, představení
soutěže a ceny
pronájem haly
vklad na VK
Výdaje celkem

2 028,00

úrok na VK

0,00

20 185,00

výtěžek za tříděný odpad

7 089,00

2 040,00

školní akademie- výtěžek

3 217,00

400,00
20 000,00
70 874,00

dotace pokladny z VK
Příjmy celkem

0.00
71 267,00

Zůstatek v pokladně je 4 111,- Kč a na vkladní knížce 23 551,- Kč.
Třídními důvěrníky SRPDŠ pro školní rok 2015 -2016 jsou:
1. třída Šárka Pulíčková
Alšovice
2. třída Pavla Kratochvílová
Bratříkov
3. třída Ivana Svobodová
Krásná
4. třída Kateřina Chlumová
Bratříkov
5. třída Šárka Horychová
Alšovice
6. třída Andrea Dubská
Alšovice
7. třída Iva Bernatová
Huť
8 třída Kamila Brožková
Jistebsko
9. třída Adéla Fleišerová
Alšovice
Tomáš Kryčfalušij, 4.tř. - „Jablíčko“, koláž
V letošním školním roce jsme opět doplnili fond SRPDŠ o částku 300,- Kč na jednoho
žáka.
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Práce našich dětí
Adéla Bernatová 7. třída
Velikonoce
Ráno jen otevřu oči,
ještě se mi hlava točí.
Slyším zpívat ptáčata,
mňoukat kočky, koťata.
Proberu se, potom vstanu
a najednou slyším ránu.
To nic není, jsem si jistá,
táta pomlázku si chystá.
Máma štěňata si hýčká,
sestra barví vajíčka.
Hádejte, co to je,
každý se raduje.
Adéla Kozderková, Yevhenyi Hubal 4. třída, kresba

Tyhle svátky máme rádi,
Velikonoce jsou tady.

Marek Chvojka 3. třída,
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Vašek Kurfiřt 3. třída,

Nápoj Moudrosti
Tereza Vodičková loňská 9. třída
Než se pustíme do vaření, připravíme si ½ hrnku Einsteinových myšlenek, tři zlaté
zuby děda Vševěda, prameny vlasů bohyně Athény, tři kousky geniálního lidského
mozku, lžičku šílenosti, nejméně dvě tuny knih, špetku chápavosti, pár vysokých škol
dle svého uvážení, minimálně pět jazykových slovníků, kotlík střední velikosti, vařečku,
okouzlující lahvičku na konečný nápoj.
Nejprve si vezmeme kotlík a postavíme ho na oheň.
Rozdrtíme tři zlaté zuby děda Vševěda a smícháme se
lžičkou šílenosti. Můžeme buď vcelku nebo nastříhané
prameny vlasů bohyně Athény zalít ½ hrnku
Einsteinových myšlenek. Obě směsi vhodíme do kotlíku,
zamícháme a necháme třicet minut povařit.
Mezitím si přichystáme na hrubo nakrájený geniální
lidský mozek, který zasypeme na kostičky nakrájenými
knihami a rozemeleme spolu s jazykovými slovníky. Tuto
druhou várku přihodíme do kotlíku. Pokud jste Francouz,
můžete přidat žabí stehýnko, ovšem pokud nemáte
vytříbené chuťové buňky, tak to nedoporučuji. Opět
zamícháme a vhodíme do kotlíku několik vysokých škol a
dochutíme špetkou chápavosti. Hodinku necháme vařit a
Zuzana Nygyová , 1. třída.
„Autoportrét“
nápoj je hotov. Pro vyšší účinnost nechat pět let kvasit ve
sklepě, ačkoli nápoj lze použít ihned.
Chceme-li delší účinek, zakapeme krví z rohu jednorožce a pro diabetiky pero z ptáka
Fénixe.
Při nesprávném postupu hrozí vymření veškerých mozkových buněk a extrémní
zvětšení hlavy. Vedlejšími účinky mohou být svědění, prodloužení nosu, zápach
v ústech nebo nadměrné nadýmání.
Nápoj uchovejte ve skleněné lahvičce s vzduchotěsným uzávěrem. Podává se
s vařeným netopýrem nebo dračími šupinkami. Doporučeno lidem trpícím extrémní
hloupostí a těm, kteří si chtějí zlepšit známky, aniž by se museli rozloučit s volným
časem.
Perníková chaloupka
Diana Kollariková 9. třída
Jednoho krásného letního podvečera
jsem seděla ve své perníkové chaloupce
a přemýšlela.
Najednou jsem slyšela podivné zvuky.
Nebrala jsem na to ohled. Ty zvuky ale
pokračovaly a zjistila jsem, že mi někdo
loupá perníček. Tak jsem otevřela vrátka
a zeptala se: „Kdopak mi to loupe
Kristián Šmíd, 9. třída- kresba
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perníček?“ „To nic, babičko, to jen větříček.“ Ozvalo se. Tak jsem šla zase do
chaloupky s vědomím, že s větrem nic nenadělám. Ale ty zvuky tu byly zas. A byly zase
a čím dál hlasitější. To nemohl dělat vítr, vždyť žije uprostřed lesa, stromy mě chrání.
Tak jsem vyšla a znovu se podívala na střechu. Seděly tam dvě moc roztomilé děti,
holčička a chlapeček. „Ale moji milí, nemusíte to loupat ze střechy, pojďte ke mně, já
vás nakrmím, “ řekla jsem mile a děti souhlasily. U mě se hezky najedly a chtěly jít
domů. Ale copak to šlo, když už bylo pozdě večer? „ Ale dětičky, nemůžete jít tak pozdě
domů. Přespěte a ráno pak můžete jít za slunečního svitu.“ Děti opět souhlasily, také se
jim nechtělo, vždyť les je teď plný vlků, zlých skřítků a vylézá i drak. Šla jsem jim ještě
pro něco k snědku, vypadaly tak hladově. Obzvlášť Jeníček, byl jen kost a kůže. Ale
když jsem se vrátila s talířem plným jídla, obě děti už spaly. Nevěděla jsem, kam je
mám uložit, aby to bylo bezpečné. Nezbývalo nic jiného, než je dát do mojí tmavé
komůrky. Ta jediná se dala zavřít na klíč.
Ráno jsem zjistila, že začíná týden
strašidel. Tento týden vylézají všechna
strašidla i ve dne. Je jich plný les. Přeci
jsem nemohla moje malé roztomilé děti
pustit přes les samotné. Tak tu u mě
zůstanou ještě týden a pak půjdou domů.
Měla jsem o ně strach, i když byly u mě.
Tak jsem se rozhodla, že Jeníček bude v
komůrce, a že Mařenka, aby měla co
dělat, mi bude pomáhat. Ono by to šlo,
aby tu s námi byl i Jeníček, ale copak je
lehké uhlídat dvě děti?
František Zappe, 9.. třída, - kresba
A když týden uplynul, tak jsem si na svoje dva
andílky nějak zvykla. Nechtěla jsem, aby šly
domů. Ale pak děti
začaly panikařit a
chtěly utéct. Nechtěla
jsem, aby šly, měla
jsem je tak ráda. Tak
jsem na rozloučenou
chtěla udělat něco
mimořádného. Jediné,
co mě napadlo, bylo,
že jsem vzala velkou
lopatu
a
řekla
Jeníčkovi, ať si na ni
sedne. Chtěla jsem ho
pohoupat. Ale obě
děti začaly křičet a
utíkat. Nechápu proč.
Emma Dubská 3.. třída, „ Děti z Bullerbinu „, kresba
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Co dělá život krásnějším
Petr Šourek. 8. třída
Být či nebýt, toť otázka, stejně jako otázka, co dělá svět krásnějším.
Pro někoho to znamená dobré jídlo, aby se najedl až k prasknutí a ulehl do postele. Pro
jiného to je pohoda a relax. No komu by se nelíbilo ležet na pohovce a číst si svoji
oblíbenou knížku. Na stole by měl ovocný koktejl a přikrytý by byl krásnou teplou
peřinou, když by venku zuřila sněhová bouře.
Naopak jiný člověk si představí pod pojmem, co dělá život krásnějším, rodinu, milující
rodiče, babičku a dědu, kteří vás mají nadevše rádi. Strýce, tetu, bratrance nebo
sestřenici, kteří když vám přijedou na návštěvu, tak je s nimi velká zábava. Jiným lidem
záleží na kamarádství a vztazích. Je lepší, když se ke všem chováme pěkně a oni nám to
oplácejí. Někomu záleží na lásce a citech o svou milou nebo milého, které zahrne
láskou, dárky, milostnými psaníčky, ale bohužel stává
se, že vztah nevyjde a zlomí si navzájem srdce.
Bohužel někomu záleží více na penězích. Je zazobaný,
nikomu nepomůže, ani kdyby mohl.
Některým lidem dělá radost jejich domácí mazlíček.
Ať je to andulka, která nezavře svůj štěbetavý
zobáček, pejsek, který se k vám přitulí, když je vám
nejhůře. Kočka, která si vám vleze na klín a chce,
abyste ji hladili a drbali. Ona vám to pak oplatí
sladkým vrněním. Křeček, myška, nebo morče, když
běhá ve své malé tělocvičně, aby zhublo a udrželo si
kondici. No nepřijde vám to směšné?
Ale krásný může být i západ nebo východ slunce,
přírodní krásy, hory, jezírka, potůčky.
Prostě je toho moc a pro každého to znamená něco
jiného. A já se ptám, co dělá život krásnější vám?
Vojtěch Halama, 1. třída.
„Autoportrét“

Kdybychom neměli televizi ani počítač
Jakub Neoral 4. třída
Každý z nás má televizi a počítač. Spojují nás se světem, ale hranice mezi námi lidmi se
zvětšují. Kdybychom počítač ani televizi neměli, trávili bychom více času s kamarády a
přáteli. Zbyl by nám čas na hry, na fotbal, jezdili bychom na kole. V zimě by přišly ke
slovu lyže a za dlouhých večerů bychom si vyprávěli, co jsme za den zažili.
Neměli bychom noční můry z hrozivých zpráv nebo strach z kyberšikany. Svět by se
nám zdánlivě vzdálil, ale život by byl pestřejší a hranice mezi lidmi menší.
Kdybych uměla létat
Adélka Kozderková 4. třída
Kdybych uměla létat, obletěla bych celý svět. Kdyby mi ráno ujel autobus do školy,
mohla bych tam doletět a nemusela jít pěšky. Kdybych padala z okna, vzlétla bych a nic
by se mi nestalo. Kdybych uměla létat, tak bych letěla až k moři. Kdybych si zapomněla
úkol, doletěla bych si pro něj domů. Kdyby byla kolona aut, mohla bych ji přeletět..
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Kdyby v paneláku nefungoval výtah, mohla bych vyletět nahoru. Kdyby kočka vylezla
na strom a nemohla by slézt, nemusela bych stěhovat žebřík a doletěla bych pro ni.
Kdybych uměla létat, mohla bych se podívat na všechny vrcholky hor. Kdybych uměla
létat, bylo by to krásné.
Kdybych se zítra probudila jako dospělá
Anička Hartlová 4. třída
Kdybych se probudila jako dospělá, tak bych si sehnala
byt a vystudovala vysokou školu a stala se zubařkou.
Pak bych si asi sehnala pejska – štěně. Chtěla bych dvě
děti Sofii a Honzu. Po pár letech bych si se svým
manželem pořídila vlastní dům. Chtěla bych, aby ten
dům byl ve Lštění, to je taková menší vesnice, kam
jezdím na prázdniny za tetou.
Nějak takhle by vypadal můj dům: po příchodu do
předsíně by nalevo byly dva dětské pokojíčky a napravo ložnice, naproti vchodu by byla
koupelna, vedle vpravo kuchyň a nalevo obývací pokoj.
.

Hana Zelinková, „Kapříci v rybníce“ kresba , 2. třída
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….slovo závěrem
Co jste možná nevěděli?
Mgr. Martina Ferstlová
Fakt, že dostatek tekutin je důležitý v každém věku, je již znám. Co ale potřebuje dítě?
Pije dostatečně a pokud ano, pije zdravě? Zde je pár faktů o pitném režimu dětí, které
vás možná překvapí.
Doporučený příjem tekutin pro děti na ZŠ je 1,9 – 2,1 litru denně. „Děti však pijí málo 20% dětí vypije pouze 0,5 l tekutin, přitom dehydratace způsobuje bolesti hlavy,
nervozitu, nesoustředěnost…Také pití nárazově – často vůbec nepijí ráno a dohánějí to
až ve školách. Až 80% nápojů, které vypijí ve školních zařízeních, je však slazených,“
varuje MUDr. Jana Foltýnová, odbornice na epidemiologii, hygienu a výživu dětí.
„Pouze 50% českých školáků pije denně čistou vodu, 9% ji nepije dokonce vůbec! Více
než polovinu doporučeného denního příjmu cukrů tak děti přijmou právě z pití. U nás ve
věku 5 – 10 let je to až 60% doporučené denní dávky cukru, u dětí mezi 11 – 17 roky je
to pak až 74%! Toto množství představuje přes 65 gramů cukru. Slazené nápoje tedy
obsahují v jedné sklenici až několik kostek cukru“.
Pozor na energetické nápoje! Mohou mít na děti a dospívající neblahý vliv a v krajních
případech způsobit i vážné zdravotní problémy.“ Hlavním energetickým stimulantem je
ve většině těchto nápojů kofein. Kofeinismus je návykový. Po stimulaci organismu
dochází následně k poklesu aktivity, hlavně v oblasti soustředění,“, líčí prof. MUDr
Vladimír Teplan, DrSc z nefrologické kliniky pražského IKEMu.
Co by děti měly pít? Ideální je podle
odborníků čistá přírodní voda – pramenitá
nebo minerální (slabě až středně
mineralizovaná). V případě, že děti sportují
či mají jiné fyzicky náročnější aktivity, pak
je vhodnější voda minerální, která pomáhá
doplnit potřebné ionty a minerály. Pitný
režim pak lze doplnit ovocnými čaji, ale i
zde pozor na slazení!
Článek jsem objevila na www.blesk.cz. a
protože vím, že pro své děti chcete dělat
jen to nejlepší, možná se vám tyto rady
budou hodit a trochu jim přizpůsobíte
přípravu pití, které si vaše ratolesti do
školy nosí.
Přeji Vám rodičům i Vašim dětem
pohodový a bezproblémový školní rok
2015-2016.
Josef Hubner, 3. tř. práce s barvou, „Jabloň“
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