
Dopravní akce 

Datum  Třída Název akce Popis Hodnocení Učitel 

září 5. tř. Pan Kužel Internetová soutěž prověřující znalosti dopravní 
tematiky. 

J. Hnídek - odměněn reflexními prvky Hasenkopfová 

20.12.2016 4.tř. Dopravní hřiště 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 

28.3.2017 4. tř. Dopravní hřiště v Jablonci 
nad Nisou 

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

velmi přínosné Hořáková 

2.5.2017 4. tř. Dopravní hřiště v Jablonci 
nad Nisou 

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

11.5.2017 5.- 9. tř. Dopravní soutěž mladých 
cyklistů 

družstva ve složení: Hübnerová, Pop, Chlum, 
Petrášek a Hartlová, Hecko, Šourek, Preissler 
vyhrála oblastní kolo 

obě družstva se v okresním kole umístila 
na 3. místě 

Hasenkopfová 

13.6.2017 4. tř. Dopravní hřiště v Jablonci 
nad Nisou 

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

poučné a přínosné Hořáková 

28.6.2017 5. tř. Projekt Kamionautomat zapojení do projektu formou besedy cílem je zvýšení bezpečnosti na silnicích Hasenkopfová 

29.6.2017 4. tř. Dopravní hřiště v Jablonci 
nad Nisou 

5. lekce - závěrečná jízda na jízdním kole Všichni přítomní úspěšně získali průkaz 
cyklisty. 

Hořáková 

 

Divadla 

Datum  Třída Název akce Popis Hodnocení Učitel 

18.10.2016 2.tř. Divadlo - Krkonošské 
pohádky 

Divadelní představení Divadla F. X. Šaldy Liberec velmi pěkné Lačná 

21.11.2016 5. tř. Dobrodružství Toma 
Sawyera 

divadelní představení v Jablonci nad Nisou velmi pěkně zpracované Hasenkopfová 

14.12.2016 3.- 4. tř. divadelní představení - 
Princové jsou na draka 

muzikál pěkné představení Pospíšilová, 
Hořáková 

27.1.2017 6., 7. tř Divadelní představení- 
Phantom 

Ukázka černého divadla Velice zajímavé a zábavné Drobíková, 
Židková 

16.3.2017 1. tř. Divadelní představení - 
Jablonec n. N. - Tajemství 
staré bambitky 

Divadelní představení Divadla U22 Praha Velmi pěkné. Překvapením bylo, že celé 
představení odehrály děti. V hlavní roli 
Aničky se představila žákyně ZŠ 
Jabloňová v LBC . 

Stružská 1 



17.3.2017 9. tř. Divadelní představení v 
Jablonci nad Nisou 

divadelní představení "Jakub a jeho Pán" vtipné, poučné, zábavné Židková 

24.3.2017 4. tř. O bílé lani - divadelní 
představení v Jablonci nad 
Nisou 

etická výchova - jak se chováme v divadle pěkné a poučné Hořáková 

15.5.2017 3. tř. Divadlo Makový mužíček Divadelní představení k četbě knihy Makový 
mužíček v 1. třídě 

velmi pěkné Pospíšilová 

18.5.2017 5. tř. Trapas nepřežiju divadelní představení v Jablonci nad Nisou seznámení s pravidly etikety Hasenkopfová 

30.5.2017 6., 7. tř. Divadelní představení 
Filmmakeři 

Seznámení s vývojem filmu. Dětem se líbilo, byly zataženy do děje. Stružská2 

31.5.2017 2.tř. Divadelní představení 
HURÁ NA DUCHY - 

Vtipné a zajímavé představení plné zpěvu a 
písniček. 

zábavné Lačná 

5.6.2017 8. tř. Divadelní představení - 
Jablonec nad Nisou 

Hudební pořad - kabaret zábavné, netradiční Drobíková 

 

Exkurze 

Datum  Třída Název akce Popis Hodnocení Učitel 

14.2.2017 9.tř Přírodovědná exkurze -
Muzeum Českého ráje 
Turnov 

Sbírka vzácných minerálů zajímavá exkurze pro doplnění učiva Drobíková 

18.3.2017 6.-9. tř BODY THE EXHIBITION 
Praha 

Úchvatná výstava, která rozhodně stála zato. Škoda špatného průvodce druhé poloviny, 
který neustále používal latinské názvy a 
stěžoval si na nespolupráci našich dětí. 

Hadač, 
Drobíková 

29.3.2017 2.tř. Přírodovědná exkurze - 
bleduliště v Bratříkově 

Doplňující učivo k prvouce - rozvoj vztahu k přírodě, 
k místu, kde žijeme. 

Zajímavé, poučné. Lačná 

10.4.2017 6. tř. Exkurze "Pila Krásná" tradičně si šesťáci prohlédli provoz - zpracování 
dřeva na pile. Prošli jsme všechny provozy od 
řezání kulatiny na katru, přes hoblování, 
protahování, sušení až k finálním výrobkům 

Poučné a názorné Halamová 

11.4.2017 8. třida exkurze v Preciose v 
Zásadě 

shlédli jsme proces výroby skleněných perliček a 
jejich zušlechťování 

velice zajímavé, jen v některých dílnách 
byl výklad tak podrobný, že byl pro děti 
těžko srozumitelný 

Halamová 

2.5.2017 8. tř. exkurze výroba skleněných 
očních protéz 

Majitel Petr Adamovský, se seznámil s výrobou 
očních protéz v roce 1987 v Jablonci nad Nisou, 
zaměřuje se především na zhotovování očních 
protéz lidem, kteří přišli o oko následkem úrazu 
nebo nemoci. 

velice zajímavé a poučné Halamová 



2.5.2017 foto. 
kroužek 

exkurze na orchidejovou 
louku na Černou Studnici 

Prstnatec májový patří k našim nejčastějším a 
nejhojnějším orchidejím, je zároveň pravdou, že 
patří mezi ohrožené druhy naší flóry a lokalit s jejím 
výskytem dlouhodobě ubývá. Na černé Studnici 
tomu tak není, zatím se ji tam opravdu daří. 

zdařilá exkurze Halamová 

30.5.2017 3. třída Přírodovědná exkurze - 
seznámení dětí se 
včelařstvím Alšovice Martin 
Hübner 

Doplňující učivo k prvouce poučné , velmi žáky téma zajímalo Pospíšilová 

31.5.2017 2.tř. Muzeum hraček Jablonec 
nad Nisou - exkurze 

Exkurze, která dětem přiblížila svět jejich rodičů a 
prarodičů. 

zábavné, poučné Lačná 

6.6.2017 3. tř. Školní exkurze - Vlastivědné 
muzeum Vysoké nad 
Jizerou, Bozkovské jeskyně 

Poznávání okolních zajímavostí. Rozvoj turistických 
dovedností. 

Pro některé žáky fyzicky náročnější. Ale 
program zajímavý. 

Pospíšilová 

7.6.2017 6. tř. Exkurze Bedřichov - 
přehradní nádrž Jos. Důl 

turistika, rozvoj vztahu k přírodě, ekologii upevnění vztahů v kolektivu, akce se 
zdařila 

Stružská2 

8.6.2017 1., 4. tř. Exkurze - Hrusice - vila 
Josefa Lady - dnes 
památník, Naučná stezka 
Cesta kocoura Mikeše 

Návštěva rodiště. Děti se seznámily s tvorbou 
Josefa Lady. 

Výlet se vydařil, bylo pěkné počasí. 
Čtvrťáci navázali na projekt, který proběhl 
ve 2. třídě u příležitosti prosincových 
výročí autora. 

Stružská 1 
Hořáková 

8.6.2017 1. tř. a 
4. tř. 

Školní exkurze do Hrusic Návštěva muzea J. Lady, stezka kocoura Mikeše. Velmi pěkné a poučné. Stružská 1, 
Hořáková 

14.6.2017 foto. 
kroužek 

exkurze do Českého ráje Pěší výlet od školy do Huntířova, Dalešic, Bobova 
na hrad Frýdštejn a hřebenem k Pantheonu. Z Malé 
Skály jsme dojeli vlakem do Železného Brodu. 

exkurze se vydařila Halamová 

28.6.2017 2.tř. Exkurze - Knihovna 
Jablonec nad Nisou 

Doplňující učivo k českému jazyku. Zajímavé, 
poučné. 

Poučné. Lačná 

 

Přednášky 

Datum  Třída Název akce Popis Hodnocení Učitel 

10.10.2016 1.- 5. tř. přírodovědná přednáška o 
životě lišky 

Velmi poutavé, ochočená liška "Mia", byla přítomna 
po celou dobu přednášky 

kladné hodnocení Halamová 

10.10.2016 6.- 9. tř. Přírodovědná přednáška o 
životě výra velkého 

doplňující učivo přírodopisu za přítomnosti výra poutavé vyprávění o životě dravců Halamová 



31.10.2016 9.tř. Úřad práce Jablonec n. N. Beseda k volbě povolání, informace o středních 
školách. 

Zajímavá beseda s Michaelou Pokorovou 
a velmi aktivní diskuse ze strany dětí. 

Stružská 2 

30.5.2017 6.  9. tř. Beseda se spisovatelem 
Janem Opatřilem 

Autorské čtení hororových povídek, vyprávění o 
svém životě. 

Žáci byli nadšeni z jeho vystoupení a 
dobře se bavili. 

Stružská 

31.5.2017 5. tř. Kyberšikana přednáška Policie ČR poučení důležité pro běžný život Hasenkopfová 

19.6.2017 6.- 9. tř. Etiketa do škol Seznámení s pravidly společenského chování Poučné Stružská 
 

Sportovní akce 

Datum  Třída Název akce Popis Hodnocení Učitel 

14.9.2016 7.-9. tř O pohár starosty města 
Železný Brod (florbal) 

2. místo z 5 týmů Velká spokojenost s umístěním, s vítězem 
porážka 2:1 

Hadač 

29.9.2016 1.-9. tř Branný den v Huti Výsledky se nepočítaly - šlo o pohyb a vědomosti v 
oblasti první pomoci 

Zranění K. Nagyové bylo největším 
negativem celé akce 

Hadač, 
Židková 

7.11.2016 7.-9. tř Okresní přebor Florbal 
(Jablonec nad Nisou) 

4. místo z 5 týmů Nespokojenost s umístěním, špatné 
zakončení, předvedená hra nebyla špatná 

Hadač 

8.11.2016 7.-9. tř Okresní přebor Futsal 
(Liberec) 

2. místo ze 3 týmů Vůbec první futsalová soutěž, počáteční 
nervozita, poslední zápasy velice dobré 
výkony 

Hadač 

30.11.2016 6.-9. tř Atletická liga - Jablonec nad 
Nisou 

Většinou umístění v dolní části výsledkového pole, 
Max Šyjko 1. místo ve vrhu koulí 

První zkušenost s velkými závody - 
zaplacení nováčkovské daně, 7. místo z 9 
škol 

Hadač 

listopad  1.- 3. tř. 
- ŠD 

Lyžařský výcvik ŠD - 
Alšovice 

Rozvoj lyžařských dovedností. Skvělá nálada a atmosféra. Perfektní 
lyžovačka. 

Židková 

27.2.-
3.3.2017 

7. tř. Lyžařský výcvik - Ski areál 
Severák 

Bezproblémový výcvik Malá samostatnost dětí, nezvládání 
základních věcí 

Hadač, 
Židková 

6.3.2017 7.-9. tř Okresní kolo v basketu 2. místo ze 4 týmů a postup do okresního finále Až na zápas se ZŠ Liberecká skvělé 
výkony 

Hadač 

20.3.2017 7.-9. tř Basketbalové okresní finále 
chlapců i dívek (Jablonec 
nad Nisou) 

chlapci 2. místo ze 4 týmů, děvčata 6. místo ze 6 
týmů 

chlapci podali skvělý bojovný výkon a 
přehrála je postupující ZŠ Pivovarská, 
děvčata doplatila na svojí nezkušenost a 
skončila poslední (i přes bojovný výkon) 

Hadač 

22.3.2017 4. ř., 5. 
tř. 

Oblastní kolo ve vybíjené 1. postupové místo Výborná hra žáků. Divinová  

30.3.2017 6.  9. tř. OVOV - okresní kolo 3. místo v družstvech, Těhník, Dubská a 
Jakouběová postup do krajského kola v 
jednotlivcích 

Skvělý bojovný výkon celého týmu, 
postup jednotlivců na kraj je obrovským 
úspěchem 

Hadač 



3.4.2017 4.- 5. tř. Okresní finále Open ve 
vybíjené Jablonec nad 
Nisou 

2. místo /z 15 přihlášených škol/ Hra s velkým nasazením, velmi dobrá 
reprezentace školy. 

Divinová  

20.4.2017 5.-9. tř Okresní finále v malé 
kopané 

2. místo ze 4 týmů (2. místo v okrese Jablonec nad 
Nisou) 

Skvělý výkon celého týmu, ani dva žáci z 
5. třídy nezklamali (Chlum, Hecko) 

Hadač 

4.5.2017 1.- 5. tř. McDonald´s cup 1.-3. třída 2. místo z 5 týmů, 4.-5. třída 2. místo ze 4 
týmů 

Porážky jen s domácí ZŠ Pelechovská, 
která postupuje do dalšího kola 

Divinová, 
Hadač 

27.5.2017 kroužek 
MZ 

Celostátní soutěž Mladých 
zdravotníků 

Paní L. Fidlerová připravila děti na soutěž okresní, 
kde byly tak úspěšní, že postoupili dále 

paní Vyšohlídová s dětmi jela do 
Jeseníků,  kde se umísili na 18. místě. 
Byli to Adam Vyšohlíd a Filip Šenk 

Fidlerová 

29.5.2017 6.- 7. tř. Krajské kolo OVOV - Stráž 
pod Ralskem 

Martin Těhník (7.) 21. z 23, Barbora Dubská (7.) 13. 
z 18, Monika Jakouběová (6.) 1. z 16 

Monika Jakouběová postoupila po 
výborném výkonu a několika osobních 
rekordech na republikové finále OVOV do 
Brna (září) 

Hadač 

1.6.2017 1.- 5. tř. Atletický víceboj o 
Maloskalský pohár - Malá 
Skála 

1. místo z 20-ti soutěžících naší školy 15 žáků 
získalo medaili 
výborné výkony 

Divinová  

2.6.2017 6.- 9. tř. Atletické závody Malá Skála 1. místo a zase po roce si bereme zpět putovní 
pohár 

Jeden z nejlepších výkonů celého 
družstva, nejvíce bodů pro tým získala 
Monika Jakouběová (2x více bodů než 
druhá v pořadí) 

Hadač 

6.6.2017 5. tř. Turistika v Českém ráji Rozvoj vztahu k blízkému okolí. Zdařilé. Hasenkopf. 
 

26.6.2017 1.- 5. tř. Sportovní den - 5. stanovišť 
s plněním disciplín + malý 
okruh 

Hodnocení v rámci jednotlivých tříd. Sportovní den splnil svůj význam, žáci se 
dobře zapojili, celá soutěž proběhla bez 
problémů. 

Divinová  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Úmělecké akce 
Datum  Třída Název akce Popis Hodnocení Učitel 

10.11.2016 9. tř. Slavnostní vyhodnocení 
fotografické soutěže "Brody 
v Brodě" v Havlíčkově 
Brodě 

1. místo Radek Votoček s fotografií "Na schodech" 
2. místo Petr Šourek s fotografií "Hladomorna" 
 
Fotografie byly vybrány z 635 kusů zaslaných do 
soutěže 

nádherný zážitek s vernisáží všech 
vybraných fotografií a hodnotnými 
cenami pro vítěze 

Halamová 



2.12.2016 1.- 5. tř. Adventní dílny Děti se seznámí a vyrobí si tradiční i moderní 
výrobky sloužící k výzdobě v období Vánoc. 

zábavné, tvůrčí 
zapojeni uč. I. stupně:  Hořáková, 
Hasenkopf. Lačná, Stružská, Ferstlová 

Pospíšilová,  

8.12.2016 1.- 5. tř. Divadelní představení - 
Jablonec n. N. - Vánoční 
hvězda - Malá Scéna Zlín 

Rozvoj vztahu k přírodě a k lidským hodnotám Velmi pěkné představení plné vánoční 
atmosféry, pohybu a písniček 

Stružská 1 

15.12.2016 4.- 5. tř. Vánoční vystoupení v DPS 
Alšovice. 

R. Nikodýmová, T. Fröhlich, L. Fröhlichová, M. 
Volprechtová, A. Vyšohlíd 

Na zobcové flétny zazněly vánoční 
koledy ve dvojhlasé úpravě, které byly 
proloženy recitací. 

Hořáková, 
Halamová 

19.12.2016 5. tř. Recitační soutěž třídní kolo postup nejlepších do šk. kola Hasenkopf. 

21.12.2016 2.tř. Exkurze Muzeum skla a 
bižuterie - výstava Já, 
ozdoba. 

Tradice Vánoc - propojení s tradičními řemesly 
regionu. 

Poučné, zábavné Lačná 

6.1.2017 2.tř. Tříkrálová koleda - škola Učivo hudební výchovy - děti po skupinách 
zazpívaly koledu pro všechny ostatní třídy. 

zajímavé a zábavné Lačná 

25.1.2017 1. tř. Recitační soutěž třídní kolo nejlepší žáci postoupili do školního kola Stružská 1 

31.1.2017 5.-9. tř Když chceš, tak to dokážeš 
- hudební program 
Radoslava Bangy 

Program zaměřený na prevenci rizikového chování, 
drogy, týrání děti 

Zajímavé, poučné Drobíková 

2.2.2017 1.- 5. tř. školní kolo recitační 
soutěže 

účast i zástupců z MŠ nejlepší recitátoři postoupili do okr. kola Hasenkopf. 

18.3.2017 7. tř. Okresní kolo recitační 
soutěže - soutěž dětí v 
recitaci textů dle vlastního 
výběru - DDM Vikýř v 
Jablonci nad Nisou 

Martin Kocour - nepostoupil do dalšího kola Zajímavé, poučné, zábavné, časově 
náročné, organizační nedostatky 

Kochánková 

18.3.2017 1.- 9. tř. okresní kolo recitační 
soutěže 

účast nejlepších žáků šk. kola oceněn porotou žák Belda Hasenkopf. 
Stružská 2 

21.3.2017 9. tř. Celostátní fotografická 
soutěž Photobase - Praha 

vynikající úspěch Radka Votočka, stal se 
absolutním vítězem s největším počtem oceněných 
fotografií. Jako odměnu dostal fotoaparát Nikon 

nádherný zážitek s výstavou oceněných 
fotografii na Staroměstské radnici v 
Praze 

M. Halamová 

25.4.2017 5.-9. tř Hudební koncert Radima 
Zenkla - škola Pěnčín 

Seznámení s netradičními hudebními nástroji Zábavnou a poučnou formou zapojení 
děti do hudby 

Drobíková 

4.5.2017 2.tř. Výtvarná exkurze - Muzeum 
skla a bižuterie Jablonec 
nad Nisou 

Doplňující učivo k výtvarné výchově. Rozvoj vztahu 
k uměleckým výtvorům. Budovaní vazeb k místu, 
kde žijeme. Praktické činnosti, vlastní prožitek. 

Poučné, zábavné, tvůrčí. Lačná 



31.5.2017 5. - 6. 
tř. 

Vyhodnocení fotografické 
soutěže v Městské 
knihovně v Jablonci n.Nisou 

Kryštof Paroulek 3. místo 
Jan Bernat 1. místo 
Téma: "Přátelství zblízka i na dálku". 

příjemný umělecký zážitek, zažili všechny 
děti fotografického kroužku 

Halamová 

8.6.2017 5., 6., 
9., 
družina 

autorské čtení s Michaelou 
Fišarovou 

do programu zapojeno téma mezilidských vztahů Dětem se program líbil. Stružská2, 
Hasenkopfov
á 

15.6.2017 1. - 9.tř. Akademie školní akademie 9.tř. pěkné, veselé, akční Židková 

listopad  5. tř. Omalovánková soutěž vytváření omalovánek na téma příroda odměna ve formě protistresových 
omalovánek 

Hasenkopfov
á 

prosinec - 
leden 

6. -9. tř. Příroda kolem nás - 
výtvarná soutěž 

Cílem soutěže je oslovit a zaujmout děti a probudit 
v nich zájem o naši chráněnou přírodu. 

Do soutěže posláno 17 prací. M. Ferstlová 

únor  6.- 9. tř. recitační soutěž účast ve třídních kolech nejlepší postup do okr. kola, ale bez 
umístění 

Stružská2 

 

Vědomostní soutěže 

Datum  Třída Název akce Popis Hodnocení Učitel 

6.10.2016 7., 9. tř Přednáška o Peru (Železný 
Brod) 

Ukázka života v Peru Velmi dobře udělaná přednáška, 
interaktivní, spoustu zajímavostí 

Hadač 

12.10.2016 8., 9.tř Přírodovědný Klokan - test 
přírodovědných znalostí 

Ověření znalostí z předmětů chemie, přírodopisu, 
zeměpisu, fyziky a matematiky. 

Zajímavá soutěž, která prověří znalosti z 
přírodovědných předmětů 

Drobíková 

4.11.2016 5. tř. Krajské kolo Logické 
olympiády 

účast 2 žáci J. Hnídek - 5. místo, O. Mastník - 13. 
místo 

Hasenkopfová 

7.11.2016 5. tř. Bobřík informatiky První setkání se soutěží v informatice výsledková tabulka Hasenkopfová 

10.11.2016 6., 7. tř Bobřík informatiky - Pěnčín Digitální gramotnost, informační technologie v 
každodenním životě, technické otázky, společenské 
souvislosti používání technologií 

Velice zajímavá soutěž, ale náročná z 
hlediska nových postupů řešení úloh 

Drobíková 

11.11.2016 5.-9. tř Kambodža (Oči dokořán - 
Petra Konečná) 

Představení projektu Oči dokořán, ukázky života v 
Kambodži 

Netradiční a často hodně otevřená 
přednáška i negativními aspekty života v 
Kambodži 

Hadač 

18.11.2016 2.tř. Projektový den - Ovoce a 
zelenina 

Během dne se děti aktivně seznámily s druhy ovoce 
a zeleniny, propojily se činnosti z oblasti prvouky, 
českého jazyka, matematiky, výtvarné výchovy, 
hudební výchovy a praktických činností. 

poučné, tvořivé Lačná 



5.12.2016 2.tř. Čertovská škola - zábavná 
forma vyučování 
motivovaná zvyky Vánoc. 

Projektový den, kdy si děti připomenuly zvyky 
Vánoc. Propojení vyučovacích předmětů v jeden 
celek. 

Zábavné. Lačná 

22.12.2016 2.tř. Přírodovědná vycházka - 
Krmelec a stopy zvěře v 
zimě. 

Doplňující učivo k prvouce. poučné, zábavné Lačná 

24.1.2017 5. tř. okresní kolo matematické 
olympiády 

ze školního kola postoupili 4 žáci okr. kola se zúčastnili 3 žáci - Mastník, 
Brožková, Petrášek, nepodařilo se jim být 
úspěšnými řešiteli 

Hasenkopfová 

26.1.2017 2.tř. Zdravá 5 - škola Učivo prvouky - zdravý životní styl, vhodné 
stravovací návyky, praktické činnosti, práce ve 
skupinách. 

Zajímavé, výborně připravené, poučné. Lačná 

1.2.2017 5. tř. - 
8. tř. 

Matematická soutěž 
Pythagoriáda 

Školní kolo celorepublikové matematické soutěže I přes velmi náročné úlohy se některým 
žákům podařilo dosáhnout dobrého 
výsledku. 

Židková 

1.2.2017 5. tř. Pythagoriáda rozvoj logického myšlení 1. místo v celorepublikovém hodnocení 
Hnídek 

Hasenkopfová 

13.2.2017 7.- 9. tř. Okresní kolo konverzační 
soutěže v anglickém jazyce 
- DDM Vikýř Jablonec n. N. 

Poslech s porozuměním a ústní část - krátké 
představení, konverzace na dané téma, popis 
obrázku 
Eliška Bardynová a Valentin Pop - 7. tř. - poslední 
místa ve výsledkové tabulce 
Petr Pešek - 9. tř. - 10. místo z 18 zúčastněných 

Náročné, poučné, motivující, zajímavé, 
přínosné 

Kochánková 

13.3.2017 6.- 9. tř. Kurz angličtiny s rodilým 
mluvčím - pětidenní kurz 
anglického jazyka s 
lektorkou z Anglie - ZŠ 
Pěnčín 

Žáci ve dvou skupinách, 3 hodiny denně, 
zdokonalení jazykových dovedností intenzivním 
procvičováním slovní zásoby, gramatiky a správné 
výslovnosti, získání vyšší sebejistoty v mluveném i 
psaném projevu 

Velice zajímavé, zábavné, poučné, 
motivující, velký ohlas u dětí, kontakt s 
rodilým mluvčím, povzbudivé 

Kochánková 

17.3.2017 2. tř. - 
9. tř. 

Matematická soutěž 
KLOKAN 

celorepubliková matematická soutěž někteří žáci získali plný počet bodů Židková 

17.3.2017 5. tř. Matematický Klokánek soutěž k rozvoji matematiky výsledky předány metodikovi Hasenkopfová 

22.3.2017 6.-8. tř Přírodovědná soutěž ZOO 
Riskuj - Liberec 

Soutěžilo se v tříčlenných týmech. Umístění z 65 
týmů na 32. místě, 42. místě, 46. místě a 59. místě 

Vědomostní zajímavá soutěž, která děti 
baví. Za odměnu návštěva liberecké zoo 

Drobíková 



22.3.2017 1. tř. Preventivní program DM - 
Veselé zoubky 

Doplňující učivo k prvouce, prevence zubního kazu, 
zdravá strava 

Velmi poučné i zábavné. Prostřednictvím 
teoretické i praktické výuky se děti 
seznámily, jak je třeba se starat o zoubky. 
Nové znalosti si ověřily v krátkém testu. 
Na konci obdržely preventivní balíček 
zaměřený na péči o dětský chrup. 

Stružská 1 

30.3.2017 3.tř. vědomostní soutěž Dubák 
Šikula Český Dub 

Anežka Havlasová 20. místo, Oliver Šenk 40. místo získávání zkušeností Pospíšilová 

4.4.2017 6. - 8.tř. Okresní kolo matematické 
olympiády 

6. tř. Karolína Hubnerová, 7. tř. Kateřina Nagyová, 
8. tř. Michaela Hubnerová, Adéla Bernatová, Jakub 
Svoboda 

úspěšná řešitelka Adéla Bernatová - 3. 
místo 

Židková 

10.4.2017 7. tř Biologická olympiáda 
okresní kolo kategorie D 

7. místo Bardynová Eliška 
10. místo Kuderová Eliška 
12. místo Dubská Barbora 

Přes náročnost na přípravu pěkné 
výsledky bez postupu 

Drobíková 

20.4.2017 8. tř. Biologická olympiáda - 
okresní kolo - Gymnázium U 
Balvanu 

15. místo Vendula Hornová 
16. místo Adéla Bernatová 

náročná příprava i vlastní olympiáda Drobíková 

20.4.2017 7.tř Pekařův pohár -vědomostní 
soutěž 

3. místo - E. Kuderová, E. Bardynová, K. Nagyová, 
J. Beneš 

zábavné a poučné Drobíková 

21.4.2017 8. tř. Prezentiáda (Gymnázium F. 
X. Šaldy Liberec) 

2. místo v kategorii ZŠ Škoda slabé účasti v Libereckém kraji a 
malé konkurence, protože jde o velice 
důležitou soutěž, která připravuje na další 
studia a také život 

Hadač 

25.4.2017 5. tř. Finanční gramotnost - 
celostátní finále 

družstvo ve složení Novotná, Fröhlich, Hnídek 2. místo Hasenkopfová 

27.4.2017 5. tř. Tuta Via Vitae - celostátní 
finále 

družstvo ve složení Hnídek, Novotná, Dubská vzorná reprezentace školy Hasenkopfová 

11.5.2017 7.tř. Archimediáda Fyzikální soutěž v Železném Brodě. 7., 8., 12. místo Naše škola reprezentovala ve třech 
družstvech po třech žácích. Vypracovávali 
12 zajímavých úloh z fyziky, včetně 
praktických. 

Židková 

18.5.2017 5. tř. Okresní kolo Pythagoriády účast Hnídek, Mastník oba úspěšní řešitelé Hasenkopfová 

5.6.2017 3. -5.tř. Celostátní kolo Eurorebus 
Junior Praha - družstvo Tom 
Zappe, Daniela Mastníková, 
Jan Hnídek 

vědomostní soutěž 8. místo Pospíšilová 



6.6.2017 8. tř. Beseda se zástupcem ISŠ 
ze Semil 

pan Mgr. Rudkovský přiblížil žákům život ve škole. 
Vysvětlil jaké profese se dají u nich na škole 
studovat 

žákům rozšířil obzor o střední škole Halamová 

21.6.2017 2.tř. Přírodovědná exkurze - 
včely - ekocentrum 
Jablonec nad Nisou 

Doplňující učivo k prvouce. Zajímavé, hravé, poučné. Lačná 

září 5. tř. Logická olympiáda Soutěž rozvíjející logické uvažování. účast 3 žáci - Brožková, Hnídek, Mastník Hasenkopfová 

říjen  8. tř. Matematická internetová 
soutěž "Brloh" 

3x 10 příkladů řešil tým A. Bernatová, A. Petraková, 
M. Hubelová 

4. místo v Libereckém kraji Halamová 

říjen  1.- 5. tř. Eurorébus Junior 1. kolo Odeslány odpověďní formuláře tř. uč. 

listopad - 
duben 

6.- 9. tř. Tuta Via Vitae postup družstva do krajského kola 2. místo v kraji - Šourek, Podzimková, 
Vacek 

Stružská2 

listopad - 
duben 

6.  9. tř. Sapere postup družstva do krajského kola 2. místo v kraji Neoralová, Jiříková, 
Těhník 

Stružská2 

listopad - 
duben 

6.  9. tř. Finanční gramotnost družstvo postup do krajského kola 4. místo v kraji Pěkný, Kudrová, Neoral Stružská2 

prosinec  8., 9. tř. Olympiáda ČJ proběhlo školní kolo, nejlepší Hübnerová, Jiříková, 
Halamová - postup do okr. kola 

z důvodu špatné komunikace 
organizátorů se okr. kola nezúčastnily 

Stružská2 

prosinec  1.- 5. tř. Eurorébus Junior 2. kolo odeslány odpovědní formuláře tř. uč. 

únor  5. tř. Sapere 1. místo v krajském kole - družstvo Hnídek, 
Hloušek, Dubská 

z důvodu jiných aktivit do celostátního 
kola nejeli 

Hasenkopfová 

březen 8. tř. Dějepisná olympiáda Školní kolo dějepisné olympiády, doplňující učivo- 
Habsburkové. 

Postup do okresního kola: D. Jiříková, J. 
Šedina, V. Hecko. 

Stružská 2 

červen  5.- 9. tř. Knihovník soutěž v rozvoji slovní zásoby z každé třídy byli vybráni tři žáci do 
školního kola 

Stružská2, 
Hasenkopfová 

celoro čně 1.- 9. tř. Celé Česko čte dětem mnoho akcí celoročně v rámci projektu Čtení pomáhá odesláno 
9.200 Kč na charitu 

učitelé ČJ 

celoro čně 9. tř. Čtení pro prvňáky každý týden četli žáci deváté třídy pohádky 
prvňákům a společně je rozebírali 

Ukončení proběhlo v 1. tř., kdy žáci první 
třídy četli deváťákům, zarecitovali a 
zazpívali 

Stružská 1, 2 

 

 

Zážitkové akce 
Datum  Třída Název akce Popis Hodnocení Učitel 



6.9.2016 1. - 5. tř. Harmonizační dny, spaní ve 
škole - škola a okolí - 
spolupráce a zlepšení 
vztahů ve třídě 

Harmonizační dny probíhaly již během vyučování, 
odpoledne, večer i druhý den dopoledne . Aktivity, 
které jsme realizovali, mají za cíl zlepšení 
komunikace , spolupráce ve třídě a zlepšení vztahů 
v kolektivu. 

Akce byla přínosná a splnila 
stanovenécíle 

Lačná 

9.11.2016 8.,9. tř Bobřík informatiky - Pěnčín Digitální gramotnost, informační technologie v 
každodenním životě, technické otázky, společenské 
souvislosti používání technologií 

Velice zajímavé, jiné postupy, ale 
náročné na soustředění žáků 

Drobíková 

29.11.2016 1. tř. a 9. 
tř. 

Slavnost Slabikáře Slavnostní předávání Slabikáře, první vystoupení 
prvňáčků pro rodiče 

Dětem se vystoupení povedlo, určitě si 
ponesou pěknou vzpomínku na první dny 
ve škole 

Stružská 1 

22.12.2016 3. - 4. tř. Vánoční exkurze zámek 
Loučeň 

vánoční obyčeje zajímavé Pospíšilová, 
Hořáková 

26.1.2017 1. tř. projekt Zdravá 5 Doplňující učivo k PRV Děti se přesvědčily, že zdravé jídlo může 
být nejen chutné, ale jeho příprava i 
zábavná. 

Stružská 1 

31.1.2017 5. tř. T-profi soutěž - krajské kolo Družstvo ve složení Hloušek, Hušek, Kryčfalušij 
společně s družstvem studentů střední školy 
sestavovalo model tiskárny ze stavebnice Merkur. 

5. místo Hasenkopf. 

16.2.2017 1. tř. Návštěva MŠ v 1. třídě Ukázková hodina pro předškoláky Velmi pěkné setkání, dětem z MŠ se u 
nás líbilo a už se do školy těší. 

Stružská 1 

16.2.2017 1. tř. Přírodovědná vycházka - 
hledání krmelce - dobroty 
pro lesní zvěř 

Doplňující učivo k prvouce poučné, zábavné Stružská 1 

10.4.2017 1.-9. tř Ukliďme Česko Oslava Dne Země přínosný pro osobnostní rozvoj žáka - 
environmentální výchova 

Drobíková, 
Lačná 

28.4.2017 4. tř. Preventivní program s Mgr. 
Janou Kusynovou 

Program zaměřený na zlepšení vztahů v třídním 
kolektivu. 

Velice přínosné, zajímavá diskuse ze 
strany dětí, poučné. 

Hořáková 

10.5.2017 Kroužky 
vaření 

Den matek - raut Žáci z kroužků vaření pro své maminky připravili 
drobné občerstvení. 

zábavné Ferstlová, 
Lačná 

24.5.2017 Přírod. 
kroužek 

Exkurze do útulku v 
Lučanech. 

Děti se seznámily s chodem útulku. Předaly 
výtěžek naší školní sbírky a vyvenčily některé 
pejsky. 

poučné, zábavné Lačná 

22.6.2017 2.tř. Školní výlet Zážitková akce s poučením a poznáním. Velice zajímavé. Lačná 



duben - 
květen 

2.tř. Charitativní akce - sbírka 
pro útulek . 

Formování osobnostních postojů. Práce ve 
skupinách. Tvůrčí činnost, prezentace ve škole. 

Akce měla velký ohlas u žáků třídy i celé 
školy. Děti byly aktivní a velmi ochotné 
pomáhat. Celý projekt byl propojením 
učiva ČJ, PRV, VV 

Lačná 

 

 


