
Dopravní soutěže 
Datum Třída Název Popis akce Zhodnocení   

20.1.2016 4.tř. DDH v Jablonci nad 
Nisou 

1. lekce - vybavení jízdního kola, kam nesmí cyklista 
vjíždět, vyjíždění od okraje vozovky, jízda v jízdních 
pruzích (teorie) 

Velmi přínosné a poučné. Hořáková 

2.3.2016 4.tř. DDH v Jablonci nad 
Nisou 

2. lekce - objíždění, předjíždění, vyhýbání, 
odbočování (teorie) 

Velmi poučné. Hořáková 

4.4.2016 4.tř. DDH v Jablonci nad 
Nisou. 

3.lekce - křižovatky (teorie) Velmi přínosné a poučné. Hořáková 

12.4.2016 4. a 5. 
tř. 

Jízda zručnosti na 
kolech 

překážková dráha účast všech dětí Hasenkopfová, 
Hořáková, Wolf 

16.4.2016 4.tř. DDH v Jablonci nad 
Nisou 

4. lekce - opakování, závěrečný test, cvičná jízda na 
jízdním kole (teorie a praxe venku) 

Poučné a přínosné. Hořáková 

19.4.2016 1.tř. divadelní představení Divadelní představení O PRAČLOVÍČKOVI bylo 
zábavné. 

zábavné Lačná 

11.5.2016 4. - 9. 
tř. 

Okresní kolo Dopravní 
soutěže mladých 
cyklistů 

družstva: J. Neoral, M. Chlum, A. M. Hartlová, K. 
Hübnerová - 4. místo, 
J. Beneš, J. Mastník, B. Dubská, V. Hecko - 4. místo 

Obě družstva vyhrála v oblastním kole, 
v kategorii starších žáků v oblastním 
kole startoval P. Šourek, kterého pro 
zranění v okresním kole nahradil J. 
Beneš. 

Hasenkopfová 

25.5.2016 4.tř. DDH v Jablonci nad 
Nisou 

5. lekce - oprava závěrečného testu, závěrečná jízda 
na jízdním kole, vydání průkazu cyklisty 

Všichni úspěšně zvládli teorii i jízdu na 
kole podle dopravních předpisů a 
obdrželi průkaz cyklisty. 

Hořáková 

září - 
květen 

5.tř. Pan Kužel Internetová soutěž dopravní výchovy Úspěšná Karolína Hübnerová - vyhrála 
balíček reflexních prvků 

Hasenkopfová 

 

Divadlo 
Datum Třída Název Popis akce Zhodnocení   

8.10.2015 4. tř. Mach a Šebestová Divadelní představení v Jablonci nad Nisou. Velmi pěkné nastudování v podání 
kladenského divadla. 

Hořáková 



10.11.2015 5. tř. Ondráš a Juráš Divadelní představení v Jablonci nad Nisou Velmi pěkné Has. 

12.11.2015 8., 9. tř. Městské divadlo 
Jablonec n. N.- Oscar 
Wilde: Cantervillské 
strašidlo 

Doplňující učivo k literatuře. Velice pěkné představení herců divadla 
z Mladé Boleslavi. Bylo to strašidelné, 
zamilované, vtipné. 

Stružská 2 

19.11.2015 8., 9. tř. Městské divadlo 
Jablonec n. N.- Oscar 
Wilde: Cantervillské 
strašidlo 

Doplňující učivo k literatuře. Velice pěkné představení herců divadla 
z Mladé Boleslavi. Bylo to strašidelné, 
zamilované, vtipné. 

Stružská 2 

8.12.2015 3. tř. Divadelní představení - 
Vánoční pohádka 

Moderní pohádka s vánoční tematikou. Náročné představení pro malé diváky. Stružská 1 

4.3.2016 3. tř. Tři veteráni Divadelní představení v Jablonci nad Nisou Velmi pěkná hudební pohádka Stružská 1 

16.3.2016 4.tř. Divadlo v Jablonci nad 
Nisou 

Představení "Pověsti o štěstí." Velmi pěkné a poučné. Hořáková 

13.5.2016 2.tř. Divadelní pohádka Divadelní představení Jen počkej zajíci Pěkné Pospíšilová 

25.5.2016 6.,7.tř Divadlo Jablonec nad 
Nisou 

Ten trapas nepežiju Dobře zvolené představení, vtipné a 
zábavné 

Hadač, 
Drobíková 

25.5.2016 5.tř. Trapas nepřežiju - 
divadelní představení v 
Jablonci nad Nisou 

Etiketa jinou formou Pěkné představení Hasenkopfová 

7.6.2016 8.,9.tř Divadelní představení - 
Jablonec nad Nisou 

Jak je důležité míti Filipa pěkné, zábavné, humorné Židková, 
Stružská2 

8.10.2016 2. tř. divadelní představení vánoční tématika náročné téma pro malé děti Pospíšilová 

 



Exkurze 
Datum Třída Název Popis akce Zhodnocení   

21.9.2015 9.tř Přírodovědná exkurze - 
Malá vodní elektrárna 
Železný Brod 

Doplňující učivo k fyzice pro pochopení funkce vodní 
elektrárny. 

zajímavé, poučné,praktické, žákům se 
líbilo 

Židková 

3.12.2015 9.tř Přírodovědná exkurze - 
mineralogická sbírka v 
Turnově, Muzeum 
Českého ráje 

Doplňující učivo k přírodopisu Interaktivní formou, zábavné a poučné Drobíková 

18.12.2015 3. tř. Skleněné betlémy - 
předvánoční návštěva 
výstavy - Železný Brod 

Rozvoj vztahu k místu kde žijeme. Dětem se výstava moc líbila. Někteří 
zde objevili své předky a mohli 
obdivovat jejich zručnost i krásu skla. 

Stružská 1 

22.12.2015 4.tř., 
5.tř. 

Exkurze na zámek 
Loučeň. 

Doplňující učivo k vlastivědě - adventní zvyky našich 
předků. 

Velmi pěkné, poučné. Hořáková, 
Hasenkopfová 

27.12.2015 foto. 
kroužek 

Exkurze s vánočním 
zaměřením, poznáním 
Kryštofova údolí. 
Návštěva muzea 
betlémů a přírodního 
betléma. Prohlídka 
viaduktu. 

zajímavé prostředí s nádhernými motivy na focení odměnou nám byly nádherné fotografie Halamová 

16.3.2016 foto. 
kroužek 

"Sklářská dílna pana 
Sobotky v Těpeřích", 
seznámení s výrobou 
figurek 

Nejen, že jsme viděli výrobu foukaných figurek, mohli 
jsme si i práci se sklem vyzkoušet 

nové poznání, pořízení fotografií se 
sklářskou tématikou 

Halamová 

5.4.2016 8. tř. Exkurze "Detoa 
Albrechtice" 

Doplňující učivo praktických činností, práce se 
dřevem. Výroba dřevěných hraček . Žáci byli 
seznámeni s historií a celým procesem výroby 

výstupem této akce byl protokol, který 
žáci zpracovali 

Halamová 

9.5.2016 8.tř Laboratorní cvičení - 
SUPŠ Železný Brod 

Doplňující učivo k chemii formou pokusů v laboratoři zajímavé a poučné Drobíková 

11.5.2016 foto. 
kroužek 

Den otevřených dveří 
"Radnice v Železném 
Brodě" 

Podívali jsme se do všech zákulisí radnice, podíleli 
se na soutěžním kvízu a navštívili věž s hodinami. 
Na závěr jsme fotili detaily na místním nádraží 

zdařilá akce s novým poznáním Halamová 

25.5.2016 foto. 
kroužek 

Přírodovědná exkurze s 
botanickým zaměřením 

Orchideová louka na Černé Studnici a další květena Macro focení velmi zdařílé Halamová 



7.6.2016 4.tř. Školní exkurze - 
Prachovské skály a 
Jičín. 

Turistika, rozvoj vztahu k přírodě. Velice pěkné, dětem se exkurze velmi 
líbila. 

Hořáková 

8.6.2016 5.tř. Exkurze do Lidic Doplňující učivo vlastivědy s programem Co mi 
sochy vyprávěly v galerii a prohlídkou mezinárodní 
výstavy obrazů a výtvarných děl 

Zajímavý program propojený s historií Hasenkopfová, 
Divinová 

 

Poznávací akce 
Datum Třída Název Popis akce Zhodnocení   

19.10.2015 9. tř. Úřad práce v Jablonci n. 
N. - prezentace a 
beseda k volbě 
povolání. 

Beseda k volbě povolání v IPS, Beseda s paní Michaelou Pokorovou, 
poradkyní přes volbu povolání a 
zaměstnanost absolventů, byla velice 
přínosná. 

Stružská 2 

29.3.2016 1. - 5. 
tř. 

Primární, sekundární a 
terciální prevence 
dětských úrazů 
Thomayerovy 
nemocnice, připravila 
přednášku pro naše děti 

Přednáška o nejčastějších rizikových situacích v 
silničním provozu, ve sportu a volnočasových 
aktivitách. Součástí byla i instruktáž první pomoci 

výborná prezentace pomocí 
audiovizuálních materiálů a praktických 
pomůcek 

Halamová 

23.5.2016 8.tř., 
9.tř. 

Přednáška ČEZ - 
Obnovitelné a 
neobnovitelné zdroje 
energie 

Fyzikální přednáška pro rozšíření učiva. Zajímavá a obohacující prezentace Židková 

24.6.2016 1. - 5. 
tř. 

Sportovní den - 
Střelnice, Jablonec nad 
Nisou 

Atletický pětiboj Velice vydařená akce, děti si porovnaly 
své možnosti v různých atletických 
disciplínách. 

E. 
Divinová/třídní 
učitelé 

 

Sportovní akce 
Datum Třída Název Popis akce Zhodnocení   

25.9.2015 1.-9.tř Branný den - okolí naší 
školy 

1. a 2. třída v Huti, 3.-8. třída plnila stanoviště, 9. třída 
na stanovištích 

Nádherné počasí, naprostá většina tříd 
splnila disciplíny na jedničku 

Židková, Hadač 



1.12.2015 6.,8.,9.tř Florbalová soutěž - ZŠ 
Pelechovská, Železný 
Brod 

4. místo ze 4 týmů, bez postupu Bojovný výkon, ale chyběla vyhranost a 
florbalová kvalita, špatná střelba 

Hadač 

15.2.-
19.2.2016 

7.tř. Lyžařský kurz - Skiareal 
Severák, Janov nad 
Nisou 

týdenní lyžařský kurz všichni žáci udělali pokrok ve svých 
lyžařských dovednostech, závěrečný 
slalom zvládli všichni bez diskvalifikace 

Židková, Hadač 

10.3.2016 8.,9.tř okresní přebor v 
basketbalu - Jablonec 
nad Nisou 

2.místo ze čtyř týmů těsně utekl postup, skvělý bojovný 
výkon, kluci do toho dali všechno 

Hadač 

31.3.2016 7.,8.tř OVOV - odznak 
všestrannosti 
olympijských vítězů 
(okresní kolo)S 

Shyyko (4.), Brožek (7.), Zasche (8.) - kategorie 2001 
Lelek (7.) - kategorie 2002 

z 5 disciplín zradilo kluky švihadlo, díky 
kterému Maksym nepoustoupil do 
krajského kola 

Hadač 

14.4.2016 4.-5. tř. Vybíjená Open - okresní 
kolo 

Postup z okrskového kola okrskové kolo - 1. místo 
okresní kolo - 4. místo 
Velmi dobrá reprezentace školy. 

Divinová 

15.4.2016 6.-9.tř Minifotbal Jablonec nad 
Nisou - ZŠ Mozartova 
(okresní finále) 

3. místo z pěti týmů Porážka s domácí fotbalovou třídou o 6 
gólů, jinak skvělé výkony a zasloužené 
3. místo 

Hadač 

22.4.2016 2.tř. Motivační hodina 
atletiky trenér Jiří Šikola 

Nábor žáků na atletiku Jbc zajímavá hodina pro žáky Pospíšilová 

30.4.2016 1.tř. mimoškolní akce - 
turistika 

Rozvoj vztahu k místu, kde žijeme. zábavné, sportovní Lačná 

12.5.2016 2.-3. tř. Okrskové kolo ve 
fotbale McDonald s 
kategorie A 

5. místo Velká snaha cvhlapců získat co nejlepší 
výsledek. 

Divinová 

17.5.2016 4.,5.tř McDonald's CUP - 
Železný Brod 

3. místo ze čtyř týmů Ve velké konkurenci je 3. místo určitě 
úspěch, bojovný týmový výkon 

Hadač 

2.6.2016 6.-9.tř Atletické závody Malá 
Skála 

2. místo (předtím 3x prvenství) Dobré výkony na vítězství nestačily, 
těsné druhé místo za Malou Skálou 

Hadač 



3.6.2016 1 -5. 
ročník 

Maloskalský pohár 2016 ZŠ Pěnčín - 1. místo 
Jednotlivci: 1. místo Mrkvička M. - 1.tř. 
Růžičková A. - 3. t. 
Jakouběová M. - 5. třída 
2. místo Nagyová Z. - 1. tř. 
Hetsko M. - 2. tř. 
Šenk F. - 3. tř. 
 

Hubal Y. - 5. tř. 
3. místo Lyno J. - 1. tř. 
Brožková V. - 4. tř. 
Hetsko D. - 4. tř. 
Nikodýmová N. - 5. tř. 
 
Výborné výsledky i reprezentace školy. 

Divinová 

8.6.2016 8.tř Okresní přebor ve 
streetballu - Jablonec 
nad Nisou 

1. místo z pěti týmů (Smržovka, Gyra, Pivovarská, 
Mozartova) 

Skvělý výkon a zasloužené vítězství 
(Brožek, Shyyko, Zasche, Šourek) 

Hadač 

24.6.2016 6.-9.tř. Sportovní den sportovní den u školy při krásném slunečném počasí si všichni 
perfektně protáhli tělo a zasoutěžili mezi 
sebou 

Hadač, Židková 

 

Úmělecké soutěže 
Datum Třída Název Popis akce Zhodnocení   

10.11.2015 1.-9.tř. Hudební koncert pro 1. 
stupeň téma Škatulky, 
pro 2. stupeň Vývoj 
české rockové hudby 

Rozvoj vztahu k hudbě Velice poučné a závavné Drobíková 

29.11.2015 4.tř.,5.tř.,7.tř. Rozsvěcení vánočního 
stromečku na Pěnčíně 

Vystoupení žáků z kroužku Hra na flétnu Velmi pěkné vystoupení. Děti zahrály 
několik vánočních koled ve dvouhlasé 
úpravě 

Hořáková 

14.12.2015 1.-9.tř Vánoční koncert "Forest 
Gump" 

1. stupeň - folk a vánoční koledy 
2. stupeň - Beatles 

Zábavnou formou vedený koncert, kdy 
zpěvák, provází písničky poutavou 
formou o historii skupiny Beatles 

Drobíková 

15.12.2015 4.tř.,5.tř.,7.tř. Vánoční vystoupení v 
DPS v Alšovicích 

Žáci z kroužku Hra na flétnu zahráli v DPS v 
Alšovicích seniorům několik vánočních koled. 

Pěkné vystoupení. Seniorům se to velmi 
líbilo. 

Hořáková 

28.1.2016 1. - 5. tř., 
MŠ 

Recitační soutěž školní kolo postup nejlepších přednašečů do 
okresního kola 

Hasenkopfová 

březen 5. tř. Požární soutěž očima 
dětí 

výtvarná soutěž do okresního kola zaslány 3 práce Hasenkopfová 

březen 6. - 9. Recitační soutěž Soutěž v přednesu Přes třídní a školní kolo do okresního 
postoupili tito žáci: E. Kuderová, T. 
Dvořák, J. Svoboda, K. Pilařová 

Stružská 2 



červen 5.tř. Veselý stroj na ... Výtvarná soutěž Práce skupin a jednotlivců předány 
organizátorům soutěže v Liberci 

Hasenkopfová 

 

Vědomostní soutěže 
Datum Třída Název Popis akce Zhodnocení   

14.10.2015 8.,9.tř Přírodovědný Klokan Soutěž má vzbudit u žáků zájem o technické a 
přírodovědné obory 

Velice zajímavé a poučné Drobíková 

19.- 
23.10.2015 

2. třída projektový týden - 
bramborový ( Čj, Hv, 
Prč, Vv) 

Učivo prvouky , mezipředmětové vztahy Zábavná a poučná forma. Pospíšilová 

9.12.2015 8.tř. Matematická soutěž pro 
žáky 8. tříd. - 
"Matematický Dubák", 
Český Dub 

Akce se zúčastnili Petr Šourek, Radek Votoček Petr Šourek 24 místo, Radek Votoček 
31 místo z 50 účastníků 

Židková 

15.12.2015 9.tř Mladý cestovatel - OHS 
Turnov 

1.místo ze 4 týmů 
(Kolláriková, Nagy, Jiřík) 

Skvělé prezentace a ještě lepší 
všeobecný test znamenal 
jednoznačné první místo 

Hadač 

19.1.2016 5. tř., 9.tř. Okresní kolo 
matematické olympiády 

Karolína Hubnerová 5. tř. - 19.-22. místo 
Josef Nagy 9. tř. - 3.-4. místo - úspěšný řešitel 

i přes náročnost příkladů byli velice 
úspěšní 

Židková 

16.2.2016 9.tř Zeměpisná olympiáda - 
okresní kolo (Josef 
Nagy) 

Postup do krajského kola S velkým náskokem první místo, 
zasloužený postup 

Hadač 

17.2.2016 2. tř. Projektový týden Moji 
skřítkové ( Čj, Hv, Vv, 
Prč) 

Doplňující učivo k Čj. prohlubování vztahu k četbě Pospíšilová 

22.2.2016 7. tř., 9. tř. Okresní kolo 
konverzační soutěže v 
anglickém jazyce - DDM 
Vikýř Jablonec n. N 

7. tř.: 
Michaela Hübnerová - 15. místo 
Adéla Bernatová - 16. místo 
9. tř.: 
Diana Kolláriková - 13. místo 
Tomáš Louma - 14. místo 

poučné, získání zkušeností, 
uspokojivé umístění uprostřed tabulky 

Kochánková 

15.3.2016 9.tř Zeměpisná olympiáda - 
okresní kolo 

ve velké konkurenci 7. místo z 12 zúčastněných 
(Josef Nagy) 

Přes velká očekávání Pepa na postup 
dál nedosáhl 

Hadač 



16.3.2016 7., 8., 9. Přírodovědná soutěž 
ZooRiskuj 

Umístění: 7. r. 48 místo, 8. r. 21. místo, 9. r. 13. místo 
z 57 družstev 

Zajímavé i zábavné Drobíková 

17.3.2016 3. tř. Dubák Šikula - 
vědomostní soutěž - 
Český Dub 

D. Mastníková - 8. místo, A. Vyšohlíd - 10. místo Děti nadšeně vyprávěly o setkání s 
šéftrenérem našich biatlonistů - 
Ondřejem Rybářem. V Českém Dubu 
se jim moc líbilo. 

Stružská 1 

18.3.2016 2.-9.tř. Matematická soutěž - 
KLOKAN 

celorepubliková matematická soutěž všichni žáci se snažili o co nejlepší 
výsledek 

Židková 

19.3.2016 6. tř. Okresní kolo recitační 
soutěže - DDM 
Jablonec n. N. 

Eliška Kuderová, Tadeáš Dvořák zajímavé a poučné, zábavné, získání 
zkušeností, zdlouhavý průběh 

Kochánková 

21.3.2016 6.-9.tř Toulky Evropou Projektový den zaměřený na Evropu se zeměpisnou 
soutěží (vítězové: za 6.tř Martin Těhník, za 7.tř Jan 
Šedina, za 8.tř Petr Šourek) 

Přednáška pana Kubeše opět velice 
zajímavá 

Hadač 

21.3.2016 5. Tuta Via Vitae krajské kolo 2. místo družstvo M. Jakouběová, N. 
Nikodýmová, A. M. Hartlová 

Hasenkopfová 

21.3.2016 5. Finanční gramotnost krajské kolo 3. místo družstvo K. Kurfiřtová, K. 
Hübnerová, R. Lelek 

Hasenkopfová 

22.3.2016 9.tř. Krajské kolo 
matematické olympiády 

Josef Nagy - 13.-15. místo výborný výsledek v krajském kole, 
velmi náročné příklady 

Židková 

22.3.2016 5. Pythagoriáda okresní kolo M. Halamová - úspěšný řešitel 12. - 
13. místo, A. M. Hartlová - 37. místo 

Hasenkopfová 

23.3.2016 9.tř. Fyzikální olympiáda Josef Nagy - 5.-6. místo výborný výsledek, kvalitní soupeři Židková 

5.4.2016 6.tř.,8.tř. Okresní kolo 
matematické olympiády 

Kateřina Nagyová 6.tř. - 12.-13. místo - úspěšná 
řešitelka. 
 
Bernatová Adéla 7.tř. - 27.-35. místo. 

děkuji za skvělou reprezentaci školy Židková 



6.4.2016 7.tř. Pekařův pohár 
Jenišovice 

2. místo - Jiříková, Hubnerová, Bernatová, Svoboda Výborný sloh v českém jazyce a nové 
pojetí zkoušky znalostí v zeměpise a 
přírodopise. 

Drobíková 

6.4.2016 6. tř., 7.tř., 
8.tř. 

matematická soutěž 
"Pythagoriáda" 

účast 18 žáků z 6.tř., 16 žáků ze 7.tř., 11 žáků z 8.tř. velice zajímavé ale těžké příklady Židková 

13.4.2016 8., 9. tř Biologická olympiáda - 
okresní kolo - 
Gymnázium U Balvanu 
Jablonec nad Nisou 

9. místo Markéta Halamová 8. tř. 
16. místo Markéta Menšíková 9. tř. 

Náročná olympiáda, kdy žákyně 
museli vypracovat vstupní úkol. 

Drobíková 

16.4.2016 3.tř.,4.tř.,5.tř. Eurorebus - krajské kolo 
vědomostní soutěže v 
Ústí nad Labem 

Družstvo ve složení Daniela Mastníková, Jan Hnídek 
a Marie Halamová obsadilo 1. místo a postupuje do 
celostátního finále. 

Velice zajímavé a poučné. Pospíšilová, 
Hořáková 

21.4.2016 7.tř Okresní kolo biologické 
olympiády - Gymnázium 
U Balvanu Jablonec nad 
Nisou 

14. místo Adéla Petraková, 17. místo Michaela 
Hubnerová 

náročné a zadání těžké pro základní 
školy 

Drobíková 

12.5.2016 1. tř. Slavnost čtenářů Zábavná hodina na oslavu dne, kdy již jsme se naučili 
všechna písmena číst i psát. Od tohoto dne jsou 
prvňáčci již opravdovými čtenáři. 

dětem se oslava líbila Lačná/ 
Landová 

13.5.2016 3. tř. Projektová hodina - 700 
let - Karel IV. 

Doplňující učivo k prvouce Zajímavé a poučné Stružská 1 

18.5.2016 7.tř. Fyzikální soutěž 
"Archimediáda". 

dva týmy: 5. místo, 9. místo zábavná soutěž s fyzikální tématikou Židková 

6.6.2016 3. - 5. tř. Eurorebus celostátní 
kolo 

7. místo tradiční vědomostní soutěž Pospíšilová, 
Hořáková, 
Hasenkopfová 

listopad 4. - 9. tř. Sapere soutěž zdravého životního stylu, školní kolo postup dvou družstev do okr. kola Hoř., Has., 
Str2 

listopad 5. - 9. tř. Finanční gramotnost školní kolo soutěže fg postup dvou družstev do okr. kola Str2, Has 

listopad 5. - 9. tř. Tuta Via Vitae školní kolo soutěže o ochraně obyvatelstva postup dvou družstev do okr. kola Str.2, Has. 



únor 1. - 5. tř. Eurorébus Junior odeslány práce korespondenčního kola škola postoupila do krajského finále tř. uč. 

leden 8. - 9. Olympiáda v českém 
jazyce - školní kolo.  

Ve školním kole se zúčastnilo 10 žáků. Do okresního 
kola postoupila Markéta Halamová, 8. tř. a Diana 
Kolláriková, 9. tř. 

Velmi těžké zadávání úkolů, pěkná 
slohová část. 

Stružská 2 

listopad 8. - 9. tř. Školní kolo dějepisné 
olympiády : „Po stopách 
Lucemburků aneb Za 
císařskou korunou.“ 

Účast 16 žáků. Do okresního kola postupují Josef 
Nagy, Radek Votoček, Markéta Halamová. 

Velice oblíbené a zajímavé téma pro 
žáky 8. a 9. tříd. 

Stružská 2 

listopad - 
duben 

6. - 9. tř. Sapere - vědomostní 
soutěž 

Doplňující učivo ke zdravé výživě a zdravému 
životnímu stylu. 

Přes školní, okresní a krajské kolo se 
družstvo ve složení K. Šťastná, T. 
Louma a T.Preissler dostali do 
celostátního kola. 

Stružská 2 

listopad - 
duben 

6. - 9. tř. Finanční gramotnost Prověření znalostí ve světě financí. K. Šťastná,S. Fleišerová, P. Pešek - 
3. místo v okresím kole 

Stružská 2 

duben - 
listopad 

5. - 9. tř. Tuta Via Vitae - 
celostátní soutěž 

Soutěž vzdělává v požární ochraně, civilní obraně, 
bezpečnostní problematice... 

Přes školní, okresní a krajské kolo se 
se celostátního kola zúčastnilo 
družstvo ve složení : S. Fleišerová, D. 
Jiřík, K. Zasche. 

Stružská 2 

listopad - 
prosinec 

3. tř. Adventní čtení - 
projektový měsíc 

Rozvoj čtenářství - prohlubování vztahu k vánočním 
tradicím. 

Velmi přínosné a poučné. Stružská 1 

 

Zážitkové akce 
Datum Třída Název Popis akce Zhodnocení   

2.11.2015 3. tř. projektový den - Dušičky Doplňující učivo k prvouce. Prohlubování vztahu k 
přírodě a lidským hodnotám. 

Přínosné a obohacující. Stružská 1 

1.- 4. 12. 
2015 

2. tř. projektový týden - 
Barbora, Mikuláš ( Čj, 
Hv, Vv, Prč) 

Vánoční zvyky a obyčeje. učivo zaměřené na zachování tradic Pospíšilová 



4.12.2015 1. - 5. třída Adventní dílna Vánoční dekorace a výrobky Rozvoj tvořivé činnosti a jemné motoriky 
formou pracovních činností. 

učitelský sbor 

18.12.2015 2. tř. přírodovědná procházka 
do lesa za zvířaty s 
hajným p. Burešem 

Rozvoj vztahu k přírodě velmi zajímavé Pospíšilová 

8.2.2016 fot. kroužek "Natoč svůj vlastní film", 
návštěva amatérského 
filmového klubu 

pořizování fotografií během natáčení zážitková akce Halamová 

14.3.2016 foto. 
kroužek 

Filmový festival 
amatérských dětských 
filmů v Jablonci nad 
Nisou. 

zhlédli jsme 5 amatérských filmů mladých tvůrců a 
podíleli se na hlasování 

film, který jsme při natáčení pozorovali a 
fotili, se stal filmem vítězným 

Halamová 

1.4.2016 5. tř. Aprílová škola projektový den zdařilé Hasenkopfová 

22.4.2016 3. tř. Přírodovědná procházka 
- za květenou Alšovic 

Rozvoj vztahu k přírodě Děti si prohlédly včelíny, narcisovou 
louku, skleník s citrusy a kiwi. Narcisy 
dostaly jako dárek. Procházka se všem 
moc líbila. 

Stružská 1 

3.5.2016 2.tř. Výroba mýdla a přání 
pro maminku ke svátku 
matek. 

Pozvaný host paní Zelinková, která vyráběla mýdla 
v kuchyňce se skupinou žáků. 

Děti výroba bavila. Pospíšilová 

5.5.2016 1. - 9. tř. UKLIĎME ČESKO - 
praktická a užitečná 
oslava naší školy ke Dni 
Země 

Rozvoj vztahu k přírodě a místu, kde žijeme. praktické a užitečné J. Drobíková/ 
Š. Lačná 

5.5.2016 1. - 9. tř. Kynologická přednáška, 
seznámení dětí s 
bezpečností a výchovou 
psů 

přednáška byla doplněna ukázkami z některých 
psích sportů a ukázkou práce psů s policejním 
výcvikem 

děti se učily znát řeč psího těla, mimiku 
a rozpoznat varovné signály psa, jak se 
zachovat v případě ohrožení 

Halamová 

7.6.2016 2.tř. Školní exkurze 
Prachovské skály a 
Jičín 

Rozvoj vztahu k přírodě, nahlédnutí do zajímavostí 
města Jičína. 

Turistika, kultura Pospíšilová 

20.11.2016 foto.kroužek "Noc divadel" generální 
zkouška 

zážitková akce, generální zkouška herců výborná spolupráce, focení při zkoušce 
na podiu 

Halamová 



 


