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Slovo úvodem… 

 

 

 

 

Vážení čtenáři,  

 

nový  školní rok  2013 / 2014 je v plném proudu.  To je čas, kdy se pravidelně  ohlížíme 

za uplynulým školním  rokem,  hodnotíme, bilancujeme a  ty nejzajímavější události se 

snažíme zaznamenat v naší  ročence, jejíž šestnáctý výtisk právě vychází. 

Žáci deváté třídy si vyzkoušeli další nový model přijímacího řízení. Všichni se museli 

k přijímacím zkouškám dostavit a mohli si podat přihlášky na dvě školy. V září    

zasedlo v nových lavicích třetího stupně 17 žáků. Pro studium střední školy s maturitou 

se rozhodlo dvanáct žáků a pět pro učební obor. Všichni byli přijati v prvním  kole 

přijímacího řízení. Všem našim studentům přeji  zdárný start a úspěšné studium.   

V září jsme se dostali  do závěrečné fáze „EU peníze školám". Zbývá nám vyhodnotit 

úspěšnost tohoto projektu, uzavřít financování a vše předat se závěrečnou monitorovací 

zprávou na odbor CERA MŠMT.  Díky  tomuto  projektu jsme se vybaveností zařadili 

mezi moderní školy.  

 V tomto roce jsme  navázali spolupráci s firmou MAS Turnov. Tato  místní akční 

skupina sdružuje občany příspěvkových organizací a zpracovává projekty  z dotací EÚ.  

V rámci projektu,  který jsme podali prostřednictvím firmy MAS navážeme kontakty a 

spolupráci s dalšími školami, které budou také zapojeny.  Projekt nám pomůže 

zafinancovat  rekonstrukci školní kuchyňky v hodnotě 200 000,- Kč.  

Zajímavostí a aktivit bylo mnoho. Zvu Vás na další stránky ročenky. Nahlédněte a 

posuďte sami, co se nám povedlo. To co si myslíte, že na naší škole chybí, s námi 

přijďte prokonzultovat. O tom,  co se u nás ve škole děje, se můžete kdykoliv přesvědčit   

návštěvou školy. 

  

Přeji všem žákům, rodičům i učitelům úspěšný další  školní rok.  

 

Mgr. Miluše Halamová                                                                                                          

ředitelka školy 
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Uplynulý školní rok 
 

Prospěch a docházka 

ročník počet žáků vyznamenání prospělo neprospělo 

1 21 20 1 0 

2 17 17 0 0 

3 20 15 5 0 

4 20 12 7 1 

5 15 10 5 0 

6 13 7 6 0 

7 19 5 14 0 

8 21 10 10 1 

9 17 4 13 0 

Celkem 163 100 61 2 

   
Chování 

 Na závěr školního roku bylo uděleno celkem 52 pochval a z toho 36 pochval        

na I. stupni. 

Při bilancování na závěrečné Akademii 7 žáků získalo  ocenění ředitelky školy za 

výjimečné úspěchy. Mimo jiné bylo uděleno 43 pochval za  mimořádné výkony, 

různé  soutěže a vzornou přípravu na vyučování. 

 Bohužel také bylo  navrženo šest dvojek z chování.  Dvě dvojky v osmé a čtyři     

v deváté třídě  za nekázeň a hrubé porušování školního řádu. Dále bylo navrženo 

10  napomenutí ředitele, z toho 8 na druhém stupni, většina opět za velmi lajdácký 

přístup k práci a nevhodné chování.  

 Absence  Celkem I. / II. pololetí Ø na žáka   

omluvená 6030 / 7650 hodin 37,22 / 47,22 h 

neomluvená 0 / 6 hodin 0,006 / 0,037h 

Oproti loňskému školnímu roku se absence zlepšila o 520 hodin v I. a 220  v II. pololetí! 
   

 

 

 
 

  

 
  

 

 

„Kos“ kombinovaná technika, Pavel Halama, 4. třída 

„Dravec“ kombinovaná technika, Bára Dubská 4. třída 
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Školní soutěže 

Sportovní 

Datum  Třída Akce Výsledky 

27. 9. 6.- 9.tř. Sportovní den - sokolovna Alšovice 

(florbalový turnaj, pingpongový 

turnaj, tancování) 

Florbalový turnaj vyhodnocen - 

družstva po 4 žácích 

27. 09. 1.- 5. Sportovní den - Sportovní hala 

"Střelnice" Jbc - atletický pětiboj 

Vyhodnocení: tři nejlepší žáci 

jednotlivých tříd 

24. 10. 2. - 5.tř Kinderiáda -  8 žáků  - vždy 1 

chlapec a 1 dívka za ročník 

 škola - 22. místo , jednotlivci: 

2. místo Barbora Dubská,  3. 

místo Jakub Dusil 

13. 11. 7.- 9. Okresní kolo Bowling Do finále postoupily 3 týmy z 8 

30. 11. 8. a 9.  Finálový turnaj Bowling Ze 3 našich týmů hned 2 

vypadly v prvním kole, třetí 

postoupil. 

10. 12. 6. a 7. Orion florbal cup - okresní kolo 9 chlapců (3x 6. třída, 6x 7. 

třída), 4. místo ze 4 týmů 

13. 12. 8. a 9.  Orion florbal cup - okresní kolo 6 chlapců (3x 8. třída, 3x 9. 

třída), 4. místo ze 4 týmů 

17. 1. 1. - 9.  Závody v běhu na lyžích Z každé kategorie vyhodnoceni 

3 nejlepší žáci 

24. 1. 8.- 9. Tělesná výchova dívek - bruslení 

na kluzišti ve Bzí 

 Pro některé dívky to byla 

prvotní zkouška 

25. 2. - 1. 3. 7. Lyžařský kurz Vyhodnocení slalomu na lyžích 

3. 4. 4. a 5. Okresní kolo ve vybíjené 6 žáků ze 4. třídy a 6 žáků z 5. 

třídy 

17. 4. 4.- 5. Okresní finále ve vybíjené 4. místo 

15. 5. 7.- 8. Okresní kolo Dopravní soutěže 

mladých cyklistů 

4. místo: M.Nováková, 

J.Kurfiřt, E.Gregorová, J. 

Kadlec 
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26. 9. 4. Florbalový turnaj Lelek, Preissler, Mastník, 

Gregor 

21. 5. 7. 8 . a 9. Bowlingový turnaj Jablonec nad 

Nisou 

8 týmů z naší školy, všechny 

postoupily do finálové skupiny 

20. 5. 4. a 5. McDonald cup Železný Brod chlapci ze 4. a 5. třídy skončili 

na 2. místě  ze 4 

5. 6. 9. Gymnastická soutěž Tanvald P. Brožková a L. Svobodová – 

umístění  mezi  posledními  

7. 6.  6.- 9. Atletika Malá Skála  2 dívky a 2 chlapci ze 6.-9. 

třídy  - 1. místo 

6. 6.  1.- 5. Atletická všestrannost - Malá Skála Družstva škol: 1. místo, 

jednotlivci: 11 medailí 

duben 1. Turistický pochod mimoškolní akce 

září  6.  Bowling Jablonec n. N.  mimoškolní akce 

 

Vědomostní 

Datum Třída Akce Výsledky 

3. 10. 

5. tř. Logická  olympiáda účast v základním kole Zdeněk 

Pěkný 

15. 11. 

5. a 6. Bobřík informatiky 5. tř. - účast 14 žáků, 7 úspěšných 

řešitelů 

listopad 

4- 9. Sapere – školní kolo v obou kategoriích postup 

družstva do okresního kola 

3. a 14. 11. 

6. – 9. Bobřík  informatiky 6.tř.-5 úspěšných řešitelů, 7.tř.-6 

úspěšných řešitelů, 8.tř.-3 úspěš. 

řešitelé, 9.tř. 4 úspěšní řešitelé 

prosinec 

6.- 9. školní kolo Finanční gramotnost postoupili do okresního kola 

prosinec 

8. a 9.  Olympiáda českého jazyka - školní kolo do okresního kola postupuje 

Tomáš Drofa a Lukáš Preissler 
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prosinec 

8. a  9.  Dějepisná olympiáda - školní kolo do okresního kola postupuje 

Tomáš Drofa a Lukáš Preissler 

prosinec 

5. MO  -  školní kolo 2 žáci postup do okr. kola, účast 4 

žáci 

23. 1. 

5. MO  -  okresní kolo účast Shyyko, Brožek - oba 

neúspěšní řešitelé 

leden 

4. - 9. okresní kolo Sapere účast tříčlenného družstva - 1. kat. 

Podzimková, Pešek, Hladík, 2. 

kategorie - Šticová, 

Rambousková, Hoštičková 

leden 

6. - 9. okresní kolo Finanční gramotnosti účast tříčlenného družstva -  

Petrak, Svobodová, Fabiánová 

říjen  

5. Hravě, žij zdravě - internetová soutěž účast celá třída, 4. místo v kraji 

23. 1. 

9. Matematická olympiáda  - okr. kolo účast  Lukáš Preissler 

25. 1. 

7. Soutěž Komenský a my Vybrány a odeslány 2 slohové 

práce na téma Chtěl/a bych být 

domácím zvířetem nebo tvorem 

volně žijícím (Jakub Kurfiřt a 

Kristýna Chvojková) 

21. 1. 

9. Školní kolo olympiády v Aj  do okresního kola vybrán Tomáš 

Drofa 

4. 2. 

9. okr. kolo konverzační soutěže v 

německém jazyce 

Drofa - 2. místo - postup do 

krajského kola,  Preissler   

únor 

9. Okresní kolo olympiády v D Drofa - 36. místo,               

Preissler - 24. místo 

7. 2. 

9. Okresní kolo olympiády v Čj Drofa - 3. místo- postup do 

krajského kola,                   

Preissler -  13. místo 

březen 
6. - 9. Krajské  kolo  Sapere družstvo - Šticová, Rambousková, 

Hoštičková 

březen 
6. - 9. Krajské kolo Finanční gramotnosti družstvo - Petrak, Fabiánová, 

Svobodová 

únor, březen 
5. 8. Pan Kužel několik dětí odměněno drobnými 

předměty z KÚ 
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říjen-únor 

1.-5. Eurorebus Junior postup do krajského kola 

22. 3. 

2. třídní projekt ke Světovému dnu vody připomenutí si významu vody, 

hlavně šetření pitnou vodou 

22. 3. 

4., 5. 

2., 3. 

6., 9. 

Matematický klokánek 

Matematický cvrček 

Matematický klokan 

 účast 

2. místo v kraji P. Halama 

účast 

27. 3. 

8. 9. Biologická olympiáda školní kolo: 15 žáků, postupuje do 

okresního kola: Brožková 9. tř., 

Kousalová 8. tř. 

4. 3. 

6.- 9. Zeměpisná olympiáda Nagy 6.tř, Chvojková  7.tř., 

Fabiánová 8.tř., Preissler 9.tř. 

3. 4. 

3.- 5. Krajské kolo Eurorebus Junior družstvo Radek Votoček,      

Daniel Gregor, Martin Těhník 

10. 4. 

6. - 7. Biologická olympiáda postupuje do okresního kola:   

7.tř. Chvojková, Vodičková 

20. 2. 

9. Okresní kolo v konverzační  soutěži      

v AJ 

Tomáš Drofa  

11. 4. 

7. Pekařův pohár - Jenišovice J. Kurfiřt, T. Vodičková,            

K. Chvojková, M. Nováková -    

3. místo 

11. 5. 

6. Krajské kolo zeměpisné olympiády 6. místo Josef Nagy 

17. 4. 

7., 8. Matematická olympiáda okresní kolo J. Kurfiřt 3. místo, J.Kadlec 12. 

místo, V. Petrak 13. místo 

7. 5. 

7., 8., 9. Soutěž Mladých zdravotníků 9. místo z 21 družstev 

7. 5. 

6. Exkurze včelín Těpeře přednáška o včelách, ukázka 

včelína,  práce včelaře 

13. - 17. 5. 

6.- 9. Zelené podnikání - školní kolo výběr dvou družstev do 

okresního kola 

16. 5. 

6.- 8. Okresní kolo Pythagoriád Nagy 9.-17., Pilařová 18.-34., 

Koláriková, Menšíková, 

Fleišerová, Kurfiřt J. 2.-3., 

Kadlec, Petrak 

23. 5. 

7. Archimediáda - fyzikální soutěž Vodičková, Kurfiřt, Dusilová -   

7. místo                                                        

Chvojková, Preisslerová, 

Morávková 10. místo 
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29. 4. 2013 

3. projekt Zdravé zuby  Preventivní program věnovaný 

ústní hygieně 

 

31. 5. 2013 

3. prezentace - HZS  žáci 9. třídy (Lukáš Staropražský, 

Pavel Dušek) 

červen 

1. - 9. Zdravá pětka projekt pro jednotlivé třídy o 

zdravém stravování 

2. 11. 

1. ZELENINA projektový den  

9. 11. 

1. OVOCE projektový den  

8. 2. 

1. Zdravá výživa projektový den  

září  

9.  Úřad práce Jablonec n.N. k volbě povolání 

červen  

6. Exkurze do IQ parku v Liberci   

po celý rok 

5., 6., 8., 

9. 

Projekt - čtení pomáhá po splnění testu o knize žáci smí 

rozhodnout, na jaký charitativní 

projekt chtějí přispět částkou                 

50,- Kč 

2. 3.  

5.- 9. projekt Multipolis v 5. tř. proběhl projektový den, v 

ostatních třídách žáci hráli hru - 

každá třída jinou, líbilo se 7. a 8. 

tř., nelíbilo 6. a 9.tř. 

27. 52013 
7. Soutěž - Plamínek Flambucha (soutěž 

vyhlášena HZSLK) 

J.Kurfiřt 1. místo  

13. 5., 14. 5. 

1. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ rodičům nabídnuta návštěva ve 

vyučování, polovina rodičů 

nabídku přijala 

 

 

 

               Kočka za komínem, Tomáš Kryčfaluščij, 2. třída 
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Umělecké 

Datum  Třída Akce Výsledky 

5. 10. 9. tř. Jablonec  nad  Nisou - Amos přehlídka škol 

15.  9. 9. tř. Fotografická soutěž "O 

nejlepšího hmyzáka" 

Do soutěže posláno 6 fotografií šesti 

žáků, vyhodnocení  na Nové Vsi u 

kostela ( výlet na kolech) 

listopad 6. - 9. třídní kolo Mladý Demosthenes nejlepší se předvedli ve školním 

kole 

12. 12. 6.- 8. školní kolo Mladý 

Demosthenes 

postup: Pilařová, Gregorová 

8. 2. 6. - 9.  Školní kolo recitační soutěže postup do okresního kola Šticová, 

Svobodová, Pilařová 

15. 3. 1. - 5. Školní kolo recitační soutěže do okr. kola postup 6 dětí ve 3 

kategoriích 

23 . 3. 1. - 9. Okresní kolo recitační soutěže účast 9 žáků - Halamová, Hnídek  

1. 5. 4., 5., 8. Cyril a Metoděj Výstava výtvarných prací žáků naší 

školy na faře na Krásné a ŽB 

6. 6. 1. - 8. Výtvarná   soutěž na téma:   

Hasiči  a záchranáři 

Soutěž Sboru dobrovolných hasičů 

Mukařov 

20. 12. 2., 4., 7. Vánoční vystoupení v DPS v 

Alšovicích 

Přátelské setkání 

28. 6. 4. a 6. 

ŠD2 

Strašidýlka ze mlejna a okolí Výtvarná soutěž - nadační fond 

Jičín - město pohádky 

6. 12. 1.-6. Adventní dílna děti pracovaly v sedmi smíšených 

skupinách od 1. do 6. třídy  

6. 12. ŠD Výtvarná a konstrukční soutěž 

Hurá na Mars - znalost stavby 

vesmírných zařízení a 

kosmických sond  

oceněn Hubal Yevheniy a  Tadeáš  

Dvořák a  získán dárkový  

certifikát pro 30 dětí do  Planetária 

v  Praze 

15. 4. kroužek 

fotograf. 

Celostátní soutěž, mezinárodní 

den vody 

odeslány fotografie do soutěže 

2. místo v republice 
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22. 1.  1., 9. SLAVNOST SLABIKÁŘE slavnostní předání Slabikáře 

prvňáčkům 

říjen ŠD Drakiáda výroba vlastních draků, akce pro 

všechny žáky 

březen 6.  Regionální kolo Mladý 

Demosthenes 

Kateřina Pilařová 2. místo 

5. 5.  kroužek 

fotografů 

Fotosoutěž  jablonecké 

knihovny 

Téma soutěže „Život na vsi“ 

Obsazena první tři  místa 

 

Exkurze 

Datum  Třída Akce Výsledky 

10. 3. ŠD návštěva OÚ, setkání se starostkou 

a zaměstnanci OÚ 

Celá ŠD, symboly obce, práce 

starostky, co bychom zlepšili 

14. 4. 8. Exkurze SUPŠ sklářská v Železném 

Brodě 

prohlídka dílen a samostatná 

práce v laboratoři, filtrace. 

28. 5.  Š Planetárium, Praha odměna za soutěž  (Hubal, 

Dvořák), prohlídka Starého Města 

13. 6. 1.-2. Liberec - divadlo, ZOO, dětský 

koutek 

Pohádka O perníkové chaloupce, 

plná písniček, poznávání života 

zvířat a pozorování jejich chování 

14. 6. 3.-5. Exkurze do Babiččina údolí výborné doplnění výuky 

25. 6. 5. Muzeum skla a bižuterie  Doplnění učiva VV 

12. 12., 

10. 6. 

1. Návštěva MŠ spolupráce  s učitelkami a kontakt 

s dětmi 

 červen ŠD Výlet vláčkem ( Kittlovsko) k 

MDD 

Prohlídka muzea akostela 

červen 1.- 7. Exkurze do Harrachovské sklárny 

NOVOSAD 

Odměna 26 nejlepším sběračům 

tříděného odpadu 
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Divadlo 

Datum  Třída Akce Výsledky 

19. 10. 8.- 9.tř. Divadlo Jablonec nad Nisou             

                                                   

Karel Čapek - Bílá nemoc 

10. 10. 2.- 9.tř Divadlo - Agentura Pernštejni: 

"Gotika - život rytířů za vlády 

Lucemburků" 

kontaktní pořad  s  vtipem a 

gradací, někteří žáci si i zahráli 

16. 4. 5. Divadlo v Jablonci nad Nisou    Robinson Crusoe 

19. 4. 9. Divadlo v Jablonci nad Nisou  Revizor 

12. 10. 2. tř Divadlo - Jablonec nad Nisou Jagababa a tři loupežníci 

14. 11. 1.- 9. Divadlo Hradec Králové ve škole  Divadelní cestopis pro II. stup. 

Nová dobrodružství veverky 

Zrzečky pro I. stupeň 

8. 12. 1., 4. Divadlo Jablonec nad Nisou  Pohádkový betlém 

14. 5. 2., 4. Divadlo Jablonec nad Nisou.  Ať žijí duchové 

únor  6. Divadelní představení Jablonec nad 

Nisou  

 Sherlock Holmes 

30. 5. 1. Divadlo Naivní divadlo Liberec  PROLETĚT DUHOU -. 

19.  3 . 3. divadlo Jablonec nad Nisou    "O štěstí a neštěstí" 

 

Dopravní 

Datum  Třída Akce Výsledky 

25. - 26. 3. 5.-9. Testy znalostí dopravnívýchovy vyhodnocení ve třídách 
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2.  10. 4. dopravní hřiště Jablonec n. N.          

1. lekce 

  

5. 12. 4. dopravní hřiště Jablonec n. N.          

2. lekce 

  

25 .  3. 4. dopravní hřiště Jablonec n. N.           

3. lekce 

  

16. 4.  4. oblastní kolo cyklistické soutěže Daničková, Hornová 

16. 5. 4. dopravní hřiště Jablonec n.N.        

4. lekce 

  

 

Přednášky 

Datum Třída Akce Výsledky 

10. - 11. 9. 1.- 9. Zubní hygiena, prevence praktická ukázka čištění zubů 

12. 10. 6.- 9. Etiketa - přednáška poučné 

26. 2.  8. "Láska ano, děti ještě ne!" poutavé 

27. 12.     ŠD         Spolupráce s OU čtení a ukázka obecní kroniky  

24. 4.  3.- 9. Přednáška  Obojživelníci přednáška CHKO Jizerské hory 

3. 4. 1.- 3. Petr Holán čtení příběhu čubičky Quidy 

13.  5. ŠD Beseda s policií ČR vybavení policistů, chodci v 

silničním provozu,  

25. 6.  1. – 9.      EKO-KOM Přednáška o recyklaci a třídění 

odpadů 

18. 6. 1. – 9. Zdravá pětka Přednáška o zdravé výživě 

s ukázkami a ochutnávkou jídel 
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Školní  soutěže pod drobnohledem…   

EUROREBUS JUNIOR  
Mgr Eva Divinová 

 

Dne 3. 4. 2013 proběhlo Krajské kolo Soutěže škol 2. ročníku EUROREBUS JUNIOR 

konaného v Centru služeb UK FTVS v Praze, do kterého naši žáci postoupili na základě 

dostatečného počtu získaných bodů z předchozího kola. Školu zastupovala trojice 

reprezentantů – Martin Těhník 3. ročník, Daniel Gregor 4. ročník a Radek Votoček 5. 

ročník. Z deseti zúčastněných škol naši žáci obsadili pěkné 6. místo. K úspěchu 

blahopřejeme. 

 

Radek Votoček 5. třída 

Ve středu 3. 4. 2013 se konal Eurorebus Junior. Šlo o 

krajské kolo již druhého ročníku vědomostní soutěže. Naše 

škola se opět úspěšně zapojila do základních kol a mohla do 

krajského kola vyslat své žáky. 

Zástupci pěnčínské školy byli Radek Votoček- 5. tř., Daniel 

Gregor- 4. tř., Martin Těhník- 3. tř. a paní učitelka Eva 

Divinová jako doprovod. 

 V Praze na Fakultě Tělesné výchovy a sportu v Dejvicích 

se sešlo mnoho školáků z celé republiky. Na začátku jsme se 

všichni sešli ve velkém sále. Tam jsme se seznámili 

s pravidly soutěže. Potom jsme měli třicet minut na vyplnění testu. Další částí soutěže 

bylo za dvě minuty napsat co nejvíce výjimečných informací o daném státě. Po soutěži 

bylo vyhodnocení. Umístili jsme se na 6. místě. Potom jsme vyrazili domů. 

Eurorebus se mi velmi líbil.                                                                        

 

PĚNČÍNSKÁ NOTA    15. 5. 2013                                                                                     
Mgr. Jitka Drobíková 

Dne 15. 5. 2013 se uskutečnil 15.  ročník festivalu Pěnčínská nota, do kterého se zapojili 

53 žáci ze ZŠ Pěnčín, ZŠ Jenišovice a ZŠ Malá Skála. V bohatém programu se žáci 

předvedli v oboru hudebním – 

zpěv, břišní tanec, mažoretka, 

instrumentální činnost 

především flétny a smyčcové 

nástroje, recitace a v oboru 

výtvarném. Ve zpěvu zaujaly 

naše žákyně Bára Bernatová a 

Bára Václavíková. 

Výtvarníci pracovali ve školním 

ateliéru na téma „Mořský svět.“ 

„Roztleskávačky“ kolorovaná kresba, Nikola 

Kudrová,5. třída    

 



14 

 

Účastníci podali vyrovnané výkony, převažovala kresba nad malbou. 

Po tomto krásném dopoledni můžeme konstatovat, že hudba a výtvarné umění se staly 

součástí jejich života. 

 

 

FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK A JEHO ÚSPĚCHY 

Mgr. Miluška Halamová 

Rok na vsi  aneb  fotografická soutěž  2013 

Této zajímavé soutěže jsme se účastnili s fotografickým kroužkem již počtvrté. 

 

Slavnostní vyhlášení výsledků 5. ročníku fotografické soutěže na téma Rok na vsi 

proběhlo v audiovizuálním sále jablonecké knihovny ve středu 29. května 2013 pod 

záštitou náměstkyně primátora Soni Paukrtové a odborných garantů soutěže: prezidenta 

fotoklubu Balvan Zbyňka Cincibuse a zástupců firmy FOTO LACCER. 

Věřte  či nevěřte, ale ve velké konkurenci fotografií  žáci naší školy obsadili  všechna 

první místa: Tomáš Drofa se svojí fotografií „Život skrze sklo“ – 1. místo,  Lucka 

Svobodová s fotografií „Pohled na zimní krajinu“ – 2. místo  a  3. místo Sára Fleišerová 

s fotografií „Kapky rosy“.  Mezi vybranými a vystavenými fotografiemi  byla i  

fotografie nejmladší fotografky  Natálky  Ranglové  ze 4. třídy „Kozí jídelna“.                           

             

 

Všem mladým fotografům gratuluji a přeji jim další  nádherné fotografie naplněné  

emocemi a radostí. 

 

http://knihovna.mestojablonec.cz/cs/knihovna-pro-deti/pro-zabavu/soutezte-s-nami/rok-na-vsi-aneb-fotograficka-soutez-2013.html


15 

 

 

Fotografická soutěž Ministerstva zemědělství  

 Ve středu 29. května 2013 byly oznámeny výsledky 

dětské soutěže, která byla vyhlášena u příležitosti 

Světového dne vody 2013 a Mezinárodního roku pro 

vodní spolupráci OSN. 

Odborná porota 

tvořená zástupci 

pořadatele vybírala       

z prací, které pro           

7. ročník soutěže 

nazvané Na stejné vlně 

vytvářely stovky dětí z 

celé České republiky. 

Kolektiv „fotografů“ 

naší školy obsadil  

neuvěřitelné 2. místo. 

Obdrželi jsme diplom a každý žák fotografického 

kroužku termolahev a pro školu  fotoaparát, s kterým lze 

fotografovat i pod vodou. 

Výstava nejlepších prací byla od 6. června do 14. července k vidění v Národním 

zemědělském muzeu v Praze. 

PREVENTAN CUP  2013 
Mgr. Pavel Hadač 

 

Naši žáci se zúčastnili tohoto turnaje ve vybíjené s velkými nadějemi na postup. 

V  okresním kole sehráli tři utkání a ani jednou nebyli poraženi. 

I když jedno utkání skončilo nerozhodně a jedno velmi těsně – 

naštěstí v náš prospěch. Právě v remízovém zápase si naši žáci 

získali sympatie všech diváků v tělocvičně, když dokázali 

stáhnout velký náskok soupeře. S velkým očekáváním jsme tedy 

vyhlíželi krajské kolo, které se také konalo v Jablonci nad 

Nisou. Tady byla konkurence o poznání větší, vždyť se zde sešli 

vítězové všech okresních kol. Tady jsme se až do posledního 

zápasu rvali o postup, ale bohužel tentokrát se k nám štěstí 

otočilo zády. Druhé místo je však velký úspěch a celý tým mohu 

za předvedené výkony pochválit.  

 

 „Otesánek“ koláž – M. Chlum a J. Bernát, 2. třída 
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MALOSKALSKÝ  POHÁR V ATLETICE 
Mgr. Pavel Hadač 

Letošní ročník byl pro nás velmi úspěšný, protože jsme dokázali zvítězit v obou 

kategoriích a pohár se tak stěhuje znovu na Pěnčín. Prvenství je o to cennější, že naše 

škola nemá ani vlastní atletické sportoviště, jako je třeba to na Malé Skále. Naši atleti 

získali hned čtyři prvenství ve svých kategoriích. Za 6. třídu zvítězila Kateřina Šťastná, 

v kategorii osmých tříd všechny převálcovali Simona Rathouská a Vítek Monzar. A 

nakonec v nejstarší kategorii dominovala Pavlína Brožková. Ještě by bylo dobré zmínit 

další medailové umístění, kdy 2. místo obsadila Eliška Gregorová a pomyslnou 

bronzovou medaili získal Tomáš Kurfiřt. Nesmí se zapomenout také na ty, kteří sice 

neskončili na stupních vítězů, ale velkým dílem přispěli k našemu celkovému prvenství. 

Snad na tento úspěch navážeme i v příštích letech.  

 

BĚŽECKÉ ZÁVODY 
Konané 17.1. na Pěnčíně v areálu Fipobex za pomoci a asistence lyžařského oddílu 

Skuhrov a jejich nadšenců: pana Huška, paní Dusilové, pana Dubského a dalších. 

Závod  zajistila Mgr. Eva Havlová s Mgr. Evou Divinovou 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ Deštník“malba – K..Linhartová, J. Hnídek, 
2. třída 
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Lučanský PELIKÁN 

14.2. se tohoto běžeckého závodu účastnilo 10 dětí naší školy a  byli velmi úspěšní. 7 

dětí přijelo s diplomem. S organizací a zajištěním opět pomohl lyžařský oddíl Skuhrov. 

 
JMÉNO ČAS 

I. Kategorie dívky : 1.- 3. třída  500m 

    1. Nagyová Kateřina 2:10 

    2. Dubská Barbora 2:30 

         3.Linhartová Kateřina 4:15 

    4. Dubská Lucie  4:23 

  

I. Kategorie chlapci : 1. - 3. třída 500m 

   1. Hecko Dymko 3:15 

  

II. Kategorie dívky: 4. – 5. třída 1 000m 

1. Hecko Vanesa 4:08 

  

I. Kategorie chlapci: 4. – 5. tř.  

1. Preissler Tomáš 4:26 

  

 

Všem sportovcům gratuluji a přeji mnoho dalších sportovních úspěchů. M. Halamová 

 

 

MULTIPOLIS 
Zpráva od Pavlíny Neoralové, žákyně 5. tř. 

 

V pondělí 11.2.2013 měla jet 5. třída do Jablonce nad Nisou do divadla. Z důvodu 

onemocnění herce se představení zrušilo. Proto jsme se neučili a první dvě hodiny jsme 

kreslili autoportrét, který jsme si vyměnili se spolužáky. Ti nám napsali, co na nás 

oceňují dobrého. Poslední dvě hodiny jsme se naučili hrát hru Multipolis. Ve hře jsme se 

dozvěděli, jaké mají spolužáci problémy. Za vyřešení problému bylo možné získat 

žetony. Vyhrál ten, kdo měl žetonů nejvíc. Hra všechny moc bavila, ale příprava byla 

složitá. Celý pondělní den mě bavil a líbil se mi. 

 

 

 

 

„Jabloň“ tiskání s kresbou – Petr Pešek, 6. třída 
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VOLNÉ AKTIVITY ŠKOLY 

 

Spaní ve škole  

Mgr. Štěpánka Lačná 

Konec  školního roku s blížícími se prázdninami je vhodný pro 

různé neobvyklé akce. 

Naše 1. třída  se  rozhodla přespat v budově školy.  

Nejdříve nás čekal táborák u sokolovny v Alšovicích, který nám 

s velkou ochotou připravila místní sokolská organizace. 

Po návratu do školy jsme si užívali tělocvičnu. Prošli se po 

budově ještě za světla. Vyzkoušeli si učebnu  deváté  třídy.  

Nejvíc jsme se  ale těšili na tmu a procházky s baterkou. 

Někteří z nás se trochu báli, ale nakonec jsme všichni svůj 

strach překonali a užili si nevšední zážitek. 

 

 

Výlet  1. a  2. třídy 

Mgr. Štěpánka Lačná a Mgr. Renata Pospíšilová 

13.6. se vydala 1. a 2. třída do Liberce na školní výlet. Náplň výletu byla opravdu pestrá 

a bohatá.  Vyšlápli jsme až na vrchol věže v Lidových sadech a rozhlédli se po  okolí. 

Zoo byl třetí bod našeho výletu. Moc se nám líbila všechna zvířata ,a proto jsme se 

rozhodli zúčastnit výtvarné soutěže, která byla vyhlášena. 

Na závěr výletu jsme si užili atrakce v Dětském koutku. Vláček ,  ruské kolo a všechny 

další prolézačky, které jsme mohli vyzkoušet, byly  zábavné. 

Moc jsme si to užili.  Počasí nám přálo, a tak se výlet vydařil. 

 

Výlet Praha 28. 5. 2013 

Mgr. Štěpánka Lačná – tř. uč. 1. třídy a paní 

vychovatelka Hana Švestková 

 

Hvězdárna  a Planetárium v Praze  uspořádaly 

výtvarnou a konstrukční soutěž  HURÁ NA 

MARS.  Soutěže se zúčastnila i školní družina. 

Hlavním výtvarníkem a konstruktérem byl 

Tadeáš Dvořák a Yevheniy  Hubal z 2. oddělení 

školní družiny. 

Práce se  v termínu odeslaly. Jaké bylo naše 

překvapení? Oba chlapci  dostali  diplom, který 

potvrzuje jejich schopnost a znalost stavby 

kosmické sondy a dalších vesmírných zařízení 

ve výtvarné soutěži, ale také titul odborník – 

specialista na konstrukce kosmických sond.  

Avšak hlavně získali pro své spolužáky 

certifikát opravňující  30 dětí a pedagogický 

„Portrét“ kresba, Radek Votoček, 6.třída 

 

„Dům“ kolorovaná  kresba – Daniel Bárta 4. třída 
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doprovod  k návštěvě Planetária v Praze s nabídkou kulturního programu ANIČKA  A 

NEBEŠŤÁNEK . 

Z fondu SRPDŠ byl poskytnut příspěvek 3000,- korun na dopravu. Vypravila  se  celá 

školní družina. Celkem do Prahy jelo 50 dětí a 4 dospěláci jako doprovod.  

Už cesta autobusem byla pro mnohé děti velkým zážitkem. Asi v devět  hodin  jsme 

dorazili k areálu výstaviště. 

Poseděli jsme ve Stromovce na sluníčku a pak už nás čekalo slavné planetárium, jehož 

kopule se tyčila tak vysoko nad námi.  

Celý vestibul byl plný exponátů, které nám přibližovaly nekonečný vesmírný prostor 

kolem nás a snahu člověka ho poznat a prozkoumat. 

Program v centrálním prostoru přímo v kopuli planetária byl úchvatný.  Nebe plné 

hvězd , které se nad námi rozsvítilo,  bylo nádherné.  Hleděli jsme na něj s úžasem. 

Pohádka o Aničce byla úsměvná a díky ní už víme trochu víc o hvězdách a souhvězdích 

na noční obloze. 

 Po svačině, kterou jsme  si snědli před planetáriem na sluníčku, nás autobus dovezl do 

historického centra našeho hlavního města. 

Pěšky jsme  se vydali na prohlídku alespoň některých pamětihodností Prahy.  

Prošli jsme Prašnou bránou kolem Obecního domu, Celetnou ulicí a směřovali na 

Staroměstské náměstí. Cestou jsme ani nestačili obhlížet všechny krásné historické 

domy a stavby kolem nás. 

Na Staroměstském náměstí jsme v davu turistů počkali na orloj. Poté jsme se vydali 

uličkami staré Prahy ke Karlovu mostu. Svítilo sluníčko a my jsme pozorovali panoráma 

Hradčan, parníky pod námi, sochy i umělce , kteří  na mostě předváděli své dovednosti. 

Zpátky jsme prošli přes Václavské náměstí, které nás překvapilo svou rozlehlostí.  

Ještě jsme se občerstvili a nakoupili nezbytné suvenýry. Unaveni jsme se autobusem 

vydali na cestu zpět.  

Praha je opravdu krásná. Rádi ji zase navštívíme. Výlet se nám moc líbil. 

 

 

DRUMCIRKL                                                                                                         

Simona Rathouská, 9. tř. 

Předposlední den školy 

k nám přijel bubeník 

z Prahy.                                                 

Ale to čekání……bylo 

mrazivé. Dočkali jsme se. 

Pán vytáhl z auta černé a bílé 

bubínky. Každý ze školy měl 

jeden. Hudebník nám předváděl a my museli opakovat. Také jsme zpívali a dělali zvuky 

pusou. Nakonec vytáhl plastové trubky. Měly různé barvy – červenou, žlutou, zelenou, 

oranžovou. Bouchali jsme do nich. Každá trubka měla jiný tón, jednou hluboký, pak 

zase slabý. Nakonec jsme trubky odhodili a při tom nás vyfotili.  Byla to velká zábava. 
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ŠKOLNÍ  VÝLET  DO BABIČČINA  ÚDOLÍ 

Natálie Ranglová, 5. třída 

Dne 14. června se uskutečnil výlet do Ratibořic. Počasí nám přálo a my jsme se  ráno 

sešli u školy. Tam pro nás přijely dva autobusy, protože jsme nejeli sami. Jela i třetí a 

taky čtvrtá třída. Do Ratibořic jsme jeli asi dvě hodiny. Vystoupili jsme v České Skalici. 

Nejdříve jsme se šli podívat do Barunčiny školy. Potom jsme šli naučnou stezkou 

Babiččino údolí,  až jsme došli na zámek, kde žila kněžna a komtesa Hortenzie. Tam 

jsme měli krásnou prohlídku. Potom jsme došli k soše babičky a jejích vnoučat. Tam  

jsme si na malém trhu koupili nějaký suvenýr nebo  dobrotu(trdelník). Došli jsme 

k mlýnu, kde nám zahráli a zazpívali písničky. Dále jsme se vydali k chaloupce, ve které 

žila babička a její vnoučata. A nakonec jsme došli ke splavu. 

A potom hurá DOMŮ. 

 
MAŠKARNÍ  REJ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 
paní vychovatelka Hanka Švestková                     Každoročně se snaží školní družina 

oživit lidové tradice, které se vztahují 

k masopustnímu období, dotýkající se 

karnevalového veselí, zábav a maškar. 

Děti v maskách procházejí celou 

školou a představují se  v jednotlivých 

třídách.                                             

Dále následují společenské hry, 

soutěže a diskotéka. Nechybí ani 

občerstvení, které si děti donesou a 

cukrovinky s koláčky, které připraví  

paní vychovatelky. 

 

 

 

 ČTENÍ POMÁHÁ“ 

 Mgr.  Lenka Stružská 

 

Projekt  ,,Čtení pomáhá“  byl vytvořen jako  

charitativní hra pro žáky. Byly zvoleny různé knihy  

pro první stupeň, druhý stupeň a žáky středních škol. 

Každý čtenář do 18 let se mohl zaregistrovat, potom 

si vybral knížku, kterou četl. Dále následoval 

virtuální test, který prověřil jeho znalosti o knížce. 

Po úspěšném splnění testu dostal žák finanční 

odměnu ve výši 50 Kč, kterou mohl věnovat 

člověku, který potřebuje nutnou pomoc. V letošním 

školním roce se do projektu přihlásila 5., 6., 8. a 9. 

třída.  Nejvíce žáci přispívali na projekt ,, 

Tyflokabinet – abychom lépe viděli,“ ,, Bi – ski pro 

„Jabloň“ vosková rezerváž – Ondřej Qualizza, 2.třída 
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vozíčkáře,“ ,, Bria – asistenční pes.“ Do dnešního dne se nám podařilo získat 7 350 Kč, 

které byly v rámci projektů zaslány. V příštím školním roce chceme ve čtení dále 

pokračovat a věříme, že nás podpoříte a přidáte se k nám. 

 

 

ZŠ  BILANCUJE A HODNOTÍ 

22. 6. se  představili   školní AKADEMIÍ žáci 9. třídy. Celé pásmo připravili a 

zrežírovali za pomoci paní učitelky Jitky Drobíkové a tím se také se všemi zúčastněnými 

slavnostně rozloučili. 

Na závěr jsme při této příležitosti vyhodnotili  žáky s největšími  úspěchy v krajských a 

celostátních soutěžích. 

Byli to:    

Josef  Nagy  za  úspěšné řešení krajského kola zeměpisné olympiády 
 
Tomáš Drofa  za  výborné umístění v krajském kole  olympiády v českém a 
německém jazyce     a  první místo ve fotografické soutěži „Život na vsi“ 
 

Jakub Kadlec  za  úspěšné řešení okresního kola 
matematické olympiády a svědomitý přístup ke školní 
práci.


Jakub Kurfiřt  za  3.  místo v okresním kole matematické  
olympiády 
 
Pavel Halama za 2. místo v krajské matematické soutěži 
„Cvrček“.“  

Všem žákům ještě jednou gratuluji a děkuji za výborné výsledky.    

Mgr. Miluše Halamová 

 

AKADEMIE  

Mgr. Eva Havlová, třídní učitelka 9. třídy 

 

Každý rok se na konci roku koná školní akademie. I v letošním školním roce dostala 

devátá třída za úkol ujmout se pořádání této akce. Úkol to byl nelehký, protože předešlé 

ročníky byly vydařené a my jsme si nechtěli utrhnout ostudu. Už s předstihem jsem žáky 

donutila, aby vymysleli nějaké téma, aby na vše byl dostatek času. Téma se kupodivu 

dohodlo docela brzo, a to, že celou akademií budou provázet pořady TELE TELE. Jenže 

jako asi každý rok, tak i letos se nám nevyhnuly  hádky. Dokonce se to chvílemi dostalo 

to té fáze, že pár lidí odmítlo účinkovat a nějaké role se museli učit jiní žáci. Nakonec 

ale prokázali, že když se chce, tak se dá zvládnout vše a i tyto komplikace se nakonec 

odstranily. Dokonce jsme se scházeli po škole, abychom náročné vystoupení dotáhli do 

dokonalosti. Akademie byla rozdělena do hudebních a sportovních vystoupení. 
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Dobrovolnost ze stran žáků už pomalu upadá, protože se stydí, a tak se někdy dětem 

musí dodat kuráž, že na to mají a babičky na ně budou pyšné, až to jejich číslo uvidí. Pár 

dní před samotnou akademií jsem tušila, že by se to mohlo vydařit, ale jak to dopadlo 

jsem vůbec nečekala. Doufám, že mluvím i za ostatní, akademie byla úžasná. Deváťáci 

měli většinu scének počítačově doplněných v podobě projekce na zdi. Předvedli se 

společně v několika scénkách a završením byla prezentace celé třídy, kde jsme viděli 

často úsměvné fotografie z mládí doplněné informací, na jakou školu daný žák 

postupuje. A na úplný závěr přišlo jejich poděkování všem učitelům. Lépe jsme se 

rozloučit nemohli. Proto všem zúčastněným žákům a pomáhajícím učitelům gratuluji za 

předvedené výkony a děkuji za nádhernou podívanou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

KOULÍME, KOULÍME KOULI     1. červen  2013 – Mezinárodní den dětí             

Mgr. Martina Ferstlová 

Je poslední květnový den. Stejně jako loni, ani letos nám počasí moc nepřeje. Je zima, 

poprchává, a tak opět musíme upustit od tradičníno výstupu na Černou studnici, kde se 

vždy vyhlašovali vítězové ve sběru 

hliníku. S akcí původně počítalo 5 

škol, nakonec k nám dorazili zástupci 

pouze jedné z nich, a to ze Zásady, 

ostatní se omluvili. 

I tak jsme si to všichni užili. Vybraní 

žáci z obou škol se svými učiteli vyjeli 

vláčkem na okružní jízdu po okolí se 

zastávkou u kostela na Krásné. Po 

návratu zpět do školy se odebrali do 
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      „Rozkvetlé okno“ zápich  do květináče – práce  dětí  3.třída                 

dílen, kde měli za úkol postavit „něco“ z odpadového materiálu. Obě dvě skupiny to 

zvládly skvěle. V tělocvičně školy pak před všemi dětmi prezentovaly svůj výrobek. ZŠ 

Zásada sestrojila z krabic psa, do kterého se dají házet použité baterie a ZŠ Pěnčín 

vyrobila postřikový přístroj. 

Nakonec došlo k vyhodnocení. Na prvním místě se umístila ZŠ Zásada s koulí, která 

vážila 70 kg, na druhém místě ZŠ Pěnčín – 65 kg a ZŠ Šumava doručila kouli vážící  35 

kg. Těšíme se na další ročník, na další setkání a objednáváme si hezčí počasí. 

Zdeněk Pěkný 5.třída 

Dne 31.5.2013 proběhl dětský den v ZŠ Pěnčín. Uskutečnil se již 6. ročník soutěže 

Koulíme, koulíme kouli. Za příznivého počasí by se šlo na nedalekou vyhlídku na Černé 

Studnici, jelikož nám ovšem počasí  nepřálo, tak jsme byli ve škole. První dvě hodiny 

jsme hráli hru Ekopolis, potom jsme šli do počítačové učebny na zbývající dvě hodiny. 

Poté jsme se přesunuli do tělocvičny na vyhlášení vítězné školy.  

Dětský den jsem si docela užil a těším se na další ročníky 

Pavlína Neoralová, 5. třída 

Já a Ondra Drobník jsme se ráno sešli u ředitelny. Tam nám i ostatním  paní ředitelka 

řekla, co budeme dělat.  

Nejdříve jsme šli do dílny, kde jsme se rozdělili na skupiny a přemýšleli jsme, co 

budeme vytvářet. Potom jsme šli do kuchyně, kde jsme rozdávali zákusky, které přinesli 

žáci z různých tříd. Pak jsme se šli obléknout a šli jsme ven před školu, kde jsme čekali 

na školu ze Zásady a jeli jsme vláčkem na Krásnou, kde nás čekala exkurze v kostele. 

V 10:00 hodin jsme se vrátili do školy a vytvářeli jsme postavy. 

Celý den jsem si užila.  

 
MOJE MAMINKA  

 žáci 2. třídy 

Před svátkem matek jsme o praktických činnostech začali připravovat dárek pro 

maminky.  Rozmnožili jsme květinu vanilii a 

vyrobili papírovou kopretinu. V českém jazyce 

jsme se pokusili o první slohové krůčky.  

 

Yevhenii Hubal 

Já mám rád maminku, protože na mě nekřičí. 

Moje maminka je milá a všechno mi kupuje. 

Mám ji rád, protože s ní chodím na výlety.  

 

 

 

Ríša Lelek 

Maminka měla radost, když jsem ji dal kytičku. 

Maminka mě obejmula. Šla se mnou ven a vzala 

mě na zmrzlinu.  
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      „Vlasy“linie –tuš, Natálie Ranglová, 6. třída             

 

Bára Šilhanová 

Maminka mě má ráda. Já jsem jí dělala kytičku, protože ji mám taky ráda. I můj brácha 

ji má rád.  

Adélka Kozderková 

Maminka se vždy těší, až přijdu ze školy. Udělá mi vždy svačinu. Myje nádobí a vaří. 

Maminka dělá vše pro mě.  

 

 

SBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU                                                                                    
Mgr. Renata Pospíšilová 

I v letošním roce se naše škola a někteří její žáci společně s rodiči snažili třídit odpad. 

Nasbírali jsme celkem 790 kg PET lahví, 2960 kg papíru, 210 kg Tetrapaku a 66 kg 

drobného  elektrozařízení.  Sběrem 

tohoto elektrozařízení  jsme ušetřili 

1.6 MWh el. energie, 114 l ropy. 

Peněžní odměna činila 5 008,- Kč. 

Nejvíce tříděného odpadu odevzdali 

Bára Šilhanová, Adéla Petraková a 

Matyáš Fleišer. Na závěr školního 

roku jelo 26 žáků na výlet za odměnu 

do Harrachova do skláren na exkurzi. 

Ve sklářské huti jsme obdivovali 

práci šikovných sklářů a prohlédli si 

muzeum harrachovské sklárny. 

V dalším školním roce budeme opět ve sběru pokračovat. Nezapomínejte na staré 

baterie a na drobný elektroodpad. Za tento odpad získáváme body, za které můžeme 

nakoupit školní potřeby pro naše žáky. 

 

SLAVNOST SLABIKÁŘE  

Mgr. Štěpánka  Lačná 

V lednu  se uskutečnila již tradiční akce naší školy. Slavnost, při 

které se poprvé představí prvňáčci a předvedou 

rodičovské veřejnosti, co už se naučili. Všem se to 

povedlo a prokázali své nové znalosti. 

Zazpívali, zarecitovali a přečetli připravená slova a věty 

z tabule. 

Slavnostní atmosféra   vystřídala nervozitu prvňáčků, 

kteří si oddechli, že to všechno  zvládli. 

Devátá třída zahrála pohádku a slavnostně předala slabikáře i maskota pro 

prvňáčky. 

Sladké občerstvení na závěr bylo skvělou tečkou za podařenou akcí. 
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VÁNOČNÍ STROM NA PĚNČÍNĚ 

Mgr. Renata Pospíšilová  
 

Poslední listopadovou sobotu navečer se podruhé slavnostně rozsvěcel vánoční strom 

v obci Pěnčín. Za fotbalovým hřištěm u dětského koutku byl nachystaný krásný smrk,   

u kterého se sešlo hodně občanů obce. Někteří naši žáci a děti z MŠ předvedli krátký 

kulturní program na zahájení této akce, přinesli krásné vánoční ozdobičky, které sami 

vyrobili a  strom tak dozdobili. Děti z kroužku hraní na flétnu zahrály koledy a žákyně 

z 2. stupně několik koled zazpívaly. S poslední koledou se rozzářil vánoční strom i oči 

malých dětí. Za své vystoupení byly děti odměněny potleskem a také dárkem od 

obecního úřadu.  Předvánoční atmosféru rušili občané v hloučcích svým hovorem          

a popíjením piva. 

  

 
PŘEDVÁNOČNÍ   ČAS V DPS V ALŠOVICÍCH 

Mgr. Andrea Hořáková 
 

20. prosince 2012 jsme jako každoročně navštívili seniory v Alšovicích, abychom jim 

zpříjemnili předvánoční čas. Tentokrát jsme s žáky 3. a 4. třídy, kteří navštěvují kroužek 

hry na flétnu, nacvičili vánoční koledy ve dvojhlasé úpravě. Žákyně 2. třídy zarecitovaly 

vánoční básničky a na závěr vystoupili žáci       

7. třídy, kteří zazpívali nejznámější vánoční 

koledy. Odměnou nám byly usměvavé tváře        

a broukání si "dědečků a babiček". Po vystoupení 

rozdaly děti seniorům drobné dárečky, společně 

si popovídali a poseděli u občerstvení, které pro 

nás tradičně senioři připravili. Opět vládla velmi 

příjemná a přátelská atmosféra, za což děkuji 

účinkujícím žákům, milému publiku a paní 

Lejskové. 

 

 

JENIŠOVICKÝ POHÁR 

Tereza Vodičková, 8. třída 

 

V 8:15hodin jsme s panem učitelem, M. Novákovou, K. Chvojkovou a Kubou Kurfiřtem 

vyjížděli ze školy. Když jsme přijeli do školy v Jenišovicích, vřele nás uvítali                 

a vysvětlili nám, jak soutěž bude probíhat. První kola byla z českého jazyka                    

a  matematiky. Markéta a Kristýna soutěžily za český jazyk a já s Kubou v matematice. 

Byla tři družstva:  my, Malá Skála a ZŠ Jenišovice. Posadili jsme se po dvojicích po 

třídě a dostali papíry se zadanými úkoly. Poté jsme si další hodinu „lámali“ hlavu nad 

slovními úlohami. Z matematiky  jsme měli  nejvíce  bodů. Po dokončení jsme papír 

odevzdali a vydali se zpět do knihovny, kde bylo dočasně naše útočiště. Abychom si 

„Zima“ kolorovaná kresba – Eliška Kuderová, 4. třída 
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„Větvička“kombinovaná technika, Adéla Kozderková, 3.třída 

zkrátili čekání, zahráli jsme si pár partiček karet a po té jsme museli jít zase soutěžit. Já 

a Maky jsme šly na přírodopis a Kuba a Týna měli všeobecný přehled. Když jsme 

dořešili i tyto úkoly a odevzdali papíry, tak jsme se vrátili do knihovny. A přišlo 

vyhlášení…Malá Skála se umístila na prvním místě, ZŠ Jenišovice na druhém a my 

ačkoli poslední, na třetím. Dostali jsme ceny a šli na oběd. K obědu byla polévka a jako 

druhé jídlo byla rajská omáčka s masem a houskovým knedlíkem. Domů jsme odjeli 

hned po obědě a tím Pekařův pohár skončil.  

 

LYŽAŘSKÝ KURZ 

Kristýna Chvojková 7. třída 

 

Ráno v půl osmé jsme se sešli u školy s věcmi na týdenní pobyt na horách v penzionu 

Artur. Když jsme měli všechno naložené, vydali jsme se na cestu  do Jablonce. 

V Jablonci jsme čekali na městský autobus. Když jsme pak vystoupili, šli jsme po cestě 

do kopce, která nás velmi vyčerpala, zanedlouho jsme uviděli penzion. Paní učitelka 

Havlová nám řekla, že teď se půjdeme převléct, vybalíme si a  půjdeme se projít. Šli 

jsme cestou, která vedla do skiareálu Severák. 

Potom jsme šli zase zpět do chaty na oběd. Po 

obědě jsme se šli převléct do lyžařského 

oblečení. Vzali jsme si přeskáče na nohy, lyže na 

ramena a šli jsme. Když jsme došli nahoru, 

rozdělili nás do dvou skupin. V první byli ti, kteří 

uměli lyžovat a ve druhé byli ti, kteří uměli, ale 

báli se sjet z kopce dolů        a i ti, kteří na lyžích 

nikdy nestáli. Nejdřív jsme měli takovou 

rozcvičku. A pak jsme jeli na vlek a cestou z kopce 

jsme se snažili jet na jedné lyži.  

Když už měli zavřít vlek, tak jsme si sundali lyže 

a šli jsme dolů do chaty na večeři. Před večeří 

přijela paní učitelka Adamovská. Po večeři jsme 

se sešli v tělocvičně, ve které jsme se scházeli 

každý den večer, byla to naše klubovna. V úterý 

jsme šli dopoledne i odpoledne na lyže. Večer přišla paní učitelka Drobíková. Středeční 

den byl téměř stejný, akorát večer přišla paní učitelka Stružská a paní učitelka Ferstlová. 

Ve čtvrtek jsme byli zase lyžovat, po večeři jsme si měli udělat trojice, protože nás čekal 

„orienťák“ a večer jsme se sešli v našem pokoji, protože byl ze všech největší. Hráli 

jsme Aktivity, postupně nás během večera pouštěli ven a hledali jsme písmenka a pak 

jsme z nich složili slovo. V pátek jsme si měli udělat masky a dopoledne jsme jezdili 

slalom. Po obědě jsme vyhlašovali závody ve slalomu.  

A pak jsme jeli domů.   
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DRAKIÁDA 14. 11. 2012 

Anička Hartlová 2. třída 

 

Letošní drakiáda byla odložena kvůli špatnému počasí.  Ve středu 14. listopadu bylo 

zahájení  ve 12:30 hodin před školou. Tam jsme se dozvěděli  veškeré informace o 

Drakiádě. Soutěžilo 29 dráčků.  

Pěšky jsme se odebrali na Hamrštickou louku. 

Letos byli moc hezcí dráčci. Paní ředitelka  je 

všechny vyfotografovala i s jejich soutěžícími. 

Paní vychovatelky Matějčková a Švestková 

začaly s organizací soutěže. První dráčci konečně 

vzlétli na modrou oblohu. Některým dětem se  

zamotali anebo protrhli. Paní vychovatelky je 

hned lepily, rozmotávaly a hlásily do ampliónu, 

jak soutěž probíhá, kdo si má dráčka více 

přitáhnout nebo povolit, aby dráček mohl 

vzlétnout. Všem se to povedlo.  

Na konci bylo vyhodnocení. Mezi nejpracnějšími 

draky a draky vlastní výroby se nejlépe umístil 

dráček s hvězdou Jana Kosejka (4. tř.), Kuby 

Mastníka (4. tř.) a pestrobarevný drak Jakuba 

Svobody    (4. tř.). Dále byla vyhodnocená Lucka Svobodová z 9. třídy se svým              

„ Robodrakem s anténou.“  Všechny děti byly odměněny. Počasí nám přálo i sluníčko 

fajn hřálo. 

 

 

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE – 15. 3. 2013, 1. STUPEŇ, ZŠ A MŠ 

Maksim Shyyko a Natálie Ranglová, 5. tř. 

 

V pátek 15.3. 2013 bylo nádherné počasí a v tělocvičně se konalo školní kolo recitační 

soutěže.Soutěž probíhala ve třech kategoriích. Všechny básničky byly úžasné, ale 

bohužel jen šest žáků mohlo postoupit do okresního kola. 

Posluchači byli vzorní. Hlasovali pro vítěze v každé kategorii. A už je známe: Matěj 

Petrášek, Maruška Halamová, Míša Hübnerová. 

 

kategorie: 0 

Matěj Petrášek, Jan Hnídek, Viktor Rishko -MŠ 

další účastníci: Josef Hübner, Viktorie Brožková, Lucie Krausová, Markéta 

Volprechtová 

 

kategorie:1 

Marie Halamová, Eliška Kuderová, Kateřina Kurfiřtová, další účastníci: Karolína 

Hübnerová, Monika Jakouběová, Jakub Dusil, Andulka Hartlová, Nikola Klacková, 

Kateřina Nagyová, Marie Havlasová 
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„Větvička“perokresba, Bára Bernatová 9.třída 

 

kategorie:2 

Hübnerová Michaela, Petr Pešek, Ondřej Brožek,  další účastníci: Zdeněk Pěkný, Petr 

Šourek, Adéla Bernatová, Jakub Svoboda 

 

V okresním kole soutěžili i zástupkyně 2. st. - Lucie Svobodová, Petra Šticová a 

Kateřina Pilařová 

 

ŠKOLNÍ KNIHOVNA 
V naší knihovně si mohou děti zapůjčit knihy v době  stanovené k vypůjčování, ale i po 

dohodě mimo stanovenou dobu. Čtenáři musí dodržovat stanovení výpůjčního řádu. 

Zájem o čtení knih v tomto školním roce poklesl. 

zodpovídá: J. Hasenkopfová,  L. Stružská       

 

PROJEKT „MASÁŽE DĚTEM“ 
Tento program byl založen v roce 2000 a dnes je praktikován již ve 24 zemích celého 

světa. Je založený na předávání doteku formou masáží mezi dětmi – děti (normálně 

oblečené) se ve třídě vzájemně masírují v oblasti zad, hlavy, týla a rukou – vše pod 

dohledem dospělé osoby a zpočátku i školeného instruktora. Ten je naučí během 4 

setkání jednoduchou masážní soustavu (rutinu, která netrvá déle než 10 min), včetně 

několika dalších doplňkových hravých masážních prvků, které budou dále s paní 

učitelkou využívat.  Je dokázáno, že praktikování masáží u dětí snižuje stres, zvyšuje 

šanci na lepší koncentraci při výuce a zároveň kvalitnější odpočinek. Program MISP je 

bezpečná a účinná forma pro zdravý rozvoj osobnosti dítěte a přispívá také 

k harmonizaci vztahů v kolektivu školní třídy. Pro Českou republiku jsou v programu 

MISP prozatím vyškoleny instruktorky Kateřina Halamová, Valpurga Hozáková a Dana 

Hegerová. Více o jejich činnosti a programu Masáže ve školách se lze dočíst na jejich 

stránkách www.zivost.cz a www.delfino.cz. 

 

Do projektu se ve školním roce 2012/13 zapojila ŠD a v dalším roce bychom chtěli tyto 

praktiky vyzkoušet u dětí v 1.a 2.  třídě a pozorovat  jejich účinky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zivost.cz/
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Zpráva výchovné poradkyně 

Mgr. Lenka Stružská  

Ve školním roce 2012 / 2013 studovalo na naší škole 163 žáků.  

Činnost výchovného poradce v oblasti výchovného poradenství byla zaměřena na 

monitorování a intervenci pro žáky a jejich zákonné zástupce v případě výchovných, 

vzdělávacích i jiných problémů (návrhy na vyšetření v PPP nebo jiná odborná 

šetření). 

V září proběhly kontroly vyšetření žáků v PPP v Jablonci n. N., byly vypracovány 

nové IVP a  do 30. 9. odevzdány paní Ullmannové. 

V oblasti kariérového poradenství byla činnost výchovného poradce zaměřena na 

akce týkající se profesní orientace žáků, 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 lístků, zpracování výsledků přijímacího řízení, na zlepšení komunikace 

školy a rodiny (konzultační hodiny). Prostřednictvím informačních schůzek, 

nástěnek a webových stránek školy byly vycházejícím žákům a jejich zákonným 

zástupcům podávány informace spojené s přijímacím řízením. 

Také byly rozdány katalogy o SŠ z ÚP a byly doporučeny individuální konzultace 

v IPS ÚP s p. Novákovou. Ředitelství jednotlivých SŠ a SOU pravidelně 

informovala školy o dnech otevřených dveří pro budoucí uchazeče. V Liberci, 

Tipsport aréně, proběhl Veletrh výchovy a vzdělávání EDUCA. V Jablonci nad 

Nisou v Eurocentru proběhl podobně zaměřený veletrh pod názvem AMOS. Tuto 

možnost využili žáci se svými rodiči individuálně. 

VP vyzvala žáky 9. třídy k opětovným konzultacím týkajících se vyplnění přihlášek 

na SŠ. Nabídky dnů otevřených dveří v regionu se postupně uzavíraly a po 

vysvědčení v lednu se přihlášky rozdaly všem vycházejícím. Po vyplnění přihlášek 

došlo k jejich průběžnému stahování, doplnění prospěchu a kontrole.  

Přijímací zkoušky se konaly od 22. 4. 2013, žáci byly testováni společností SCIO 

z českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů.  

Prospěch a chování byly sledovány v průběhu obou pololetí.  

Konzultace s rodiči a výchovné komise na základě podnětů třídních učitelů pro 

vážnou nekázeň, porušování vnitřního řádu a neomluvenou absenci jsme řešili ihned 

a po dohodě s rodiči pracovali na společném postupu, který  směřoval ke zlepšení. 

V jednom případě došlo k neomluvené absenci. Výchovná opatření směřovala 

k posílení vědomí a kázně.  

Během školního roku probíhal také předběžný monitoring zájmu o budoucí povolání 

v 8. ročníku.  Konzultace probíhaly v rámci výuky výchovy k občanství a při 

individuálních pohovorech. 

Zpráva z PPP :  

Vzhledem k personálnímu obsazení a novému systému práce nelze dělat PROFI na 

školách jako dosud. Často na testy nejdou děti, které to skutečně potřebují, chodí na 

ně i klienti s SPU, ADHD, ADD, neurózami apod., pro které jsou testy 
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„Zlatice“kresba,  Richard Lelek 3. třída 

znevýhodňující a vyšetření intelektu už i opakovaně mají. Často se děti účastní jen 

proto, aby se ,,ulily‘‘ z vyučování, nebo aby se dověděly výši svého IQ. Chodí i děti, 

které jsou intelektově podprůměrné. Navíc si zažívají trauma z nezvládnutí a 

z porovnávání se se spolužáky. 

V letošním školním roce nedošlo k žádným změnám podmínek přijímacího řízení na 

střední školy a konzervatoře. Počet přihlášek se snížil na dvě. 

Ředitel školy odesílal rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Seznam přijatých 

uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení byl vyvěšen na 

veřejně přístupném místě ve škole a také způsobem umožňujícím dálkový přístup, a 

to alespoň po dobu 15 dní. 

Lhůta odevzdání zápisového lístku běžela ode dne, kdy byl zveřejněn seznam 

přijatých uchazečů, a byla prodloužena na 10 pracovních dnů. Zápisový lístek mohli 

žáci odevzdat pouze jednou. 

Byla zrušena povinnost vydat výstupní hodnocení. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT ICILS  
Naše škola byla vybrána spolu se 169 

školami ČR do Mezinárodního šetření 

počítačové a informační gramotnosti 

ICILS 2013. Šetření se účastnili žáci 8. 

ročníku. Žáci byli vybráni náhodně na 

základě mezinárodní metodiky. V ČR 

šetření realizuje ČŠI v rámci ESF 

projektu Kompetence II.ICILS si klade 

za cíl zmapovat rozdíly v dosažené 

počítačové a informační gramotnosti.  

Výsledky budou známy na jaře roku 

2014. 
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  Rozmístění žáků  9. třídy ve školním roce 2012 - 2013 

1. Jan Bednařík 
Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou- 

automechanik 

2. Pavlína Brožková OHS, Turnov – jemný mechanik (optik) 

3. Jiří Donát 
Střední průmyslová škola stavební, Liberec- pozemní 

stavitelství 

4. Tomáš Drofa VOŠMO  a OA,  Jablonec  n. N. – cestovní  ruch 

5. Pavel Dušek 
Střední průmyslová škola technická,  Jablonec  n. N. - 

mechatronik 

6. Alexandr Hlavatý                        
Integrovaná střední škola,  Vysoké nad Jizerou- 

automechanik 

7. Kateřina Hujerová Střední škola gastronomie  a služeb, Liberec - kadeřnice  

8. Michaela Hübelová 
Střední  zdravotnická škola, Mladá Boleslav -  sociální  

činnost 

9. Pavla Klikorková VOŠMO  a OA,  Jablonec  n. N. – zahraniční obchod 

10. Lukáš Kurfiřt 
Střední průmyslová škola technická,   Jablonec  n. N. - 

automechanik 

11. Tomáš Kurfiřt 
Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou - 

autotronik 

12. Tereza Lejsková Střední  zdravotnická škola,  Liberec -  zdravotní asistent 

13. Lukáš Preissler Gymnázium Dr. Randy, Jablonec n. N. 

14. Lukáš Staropražský Střední  zdravotnická škola,  Liberec -  ošetřovatel 

15. Lucie Svobodová VOŠMO  a OA, Jablonec  n. N. – všeobecné zaměření 

16. Petra Šticová 
Střední průmyslová škola stavební, Liberec- pozemní 

stavitelství 

17. 
Barbora Václavíková 

Střední škola gastronomie  a služeb, Liberec– cukrář 
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Rok  2013 / 2014 
V tomto školním roce navštěvuje naši školu 168 žáků. Do první třídy jsme přivítali 22 žáky.   

Prvňáčkové  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dolenská Nikola, Jistebsko 12. Meisner Jaroslav, Huť 

2. Drahorád Jan, Pěnčín 13. Neoralová Sára, Alšovice 

3. Dubský Štěpán, Alšovice 14. Němcová Tereza, Huť 

4. Fligr Matěj, Pěnčín 15. Raibrová Tereza, Krásná 

5. Fligrová Štěpánka, Pěnčín 16. Rishko Viktor,Krásná 

6. Halamová Anna, Alšovice 17. Růžičková Agáta, Bratříkov 

7. Chvojka Marek, Huť 18. Šenk Filip, Krásná 

8. Kosejk Filip, Huť 19. Volprechtová Markéta, Huť 

9. Košek Adam, Alšovice 20. Vyšohlíd Adam, Alšovice 

10. Kurfiřt Václav, Těpeře 21. Dubská Ema, Huť 

11. Mastníková Daniela, Alšovice 22. Hušková Natálie, Bzí 

 

      Přejeme prvňáčkům, ať se jim ve škole líbí. :-) 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Vesnička“, voskovka a vodové barvy, Hušková Natálka, Šenk Filip, 

Rishko Viktor,  1. třída 
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Pedagogický sbor 

Ve škole pracuje v tomto školním roce 13 učitelů včetně ředitelky a zástupkyně a dvě 

vychovatelky ŠD.  

Ředitelka Mgr. Miluše Halamová 

Zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Ferstlová 

Třídnictví  

1. třída Mgr. Lenka Stružská 1 

2. třída Mgr. Štěpánka Lačná 

3. třída Mgr. Renata Pospíšilová   

4. třída Mgr. Jarmila Hasenkopfová 

5. třída Mgr. Andrea Hořáková 

6. třída Mgr. Lucie Židková 

7. třída Mgr.  Lenka Stružská 2 

8. třída Mgr. Pavel Hadač 

9. třída Mgr. Jitka Drobíková 

Bez třídnictví Mgr. Jitka Adamovská 

Mgr. Eva Divinová 

Výchovná poradkyně Mgr. Lenka Stružská 2 

Vychovatelka ŠD 
Libuše Matějčková  

Hana  Švestková 

Správní zaměstnanci 

školy: 
  

Školník Jiří Volf – údržba 

Školnice Lenka Pavlatová – úklid 

Uklízečky Jana Šťastná, Lenka Rybáková 
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Personální změny ve škole 

K podstatným personálním změnám  na  naší  škole  nedošlo. Po rodičovské dovolené se 

na své místo vrátila paní učitelka Mgr. Lucka Židková a z naší školy odešla paní 

učitelka, která ji zastupovala,  Mgr. Eva Havlová.  Přestoupila   na SUPŠ v Jablonci nad 

Nisou  

Mgr. Eva  Havlová  je příkladem  učitelky, která se pro  toto povolání narodila, má ke 

svému povolání velmi profesionální přístup. Do krátké doby se stala oblíbenou nejen 

mezi učiteli, ale hlavně mezi žáky. Za tvořivou, nápaditou  a svědomitou práci  paní 

učitelce  děkuji a do další práce jí  přeji  skvělé  studenty, příjemný kolektiv  a nadšení 

z pedagogické práce.         

 Miluška Halamová                                                                                                                                                                                             
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Označte si v kalendáři 

Prázdniny ve školním roce 2013 – 2014 

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2013. 

        Vánoční prázdniny 
budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli      

5.  ledna    2014.  Vyučování začne v  pondělí    6. ledna   2014. 

Pololetní vysvědčení Vyučování   bude   ukončeno  ve čtvrtek 30.  ledna  2014 

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014. 

        Jarní prázdniny od 10. března do 16. března 2014 

   Velikonoční prázdniny čtvrtek 28. března a pátek  29. března 2014 

  Závěrečné vysvědčení v pátek 27. června 2014 

       Hlavní prázdniny od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna  

 

 

1. pololetí od 02. 09. 2013 do 31. 01. 2014 

26. 09. třídní schůzky 1. třídy 

       konec listopadu „Den slabikáře pro prvňáčky“ 

20. 11. konference 1. čtvrtletí 

21. 11. rodičovské schůzky, informace o prospěchu a chování 

21. 11. výstava dětských prací na škole 

19. 12. vánoční besídka pro rodiče 

20. 12. vánoční besídka dětí, slavnostní zakončení kalendářního roku    

9. 01. informativní schůzky rodičů 

22. 01. konference 1. pololetí 

30. 01. vydání vysvědčení za 1. pololetí 

31. 02. pololetní prázdniny 

2. pololetí od 01. 02 2014 do 30. 06. 2014  

15. 01 – 31. 01. přijímací talentové zkoušky na střední umělecké školy 

06. 02. zápis dětí do 1. třídy 

únor  v letošním roce nebude konat se lyžařský výcvik   

16. 04. konference 3. čtvrtletí 

16. 04. rodičovské schůzky, informace o prospěchu a chování 

16. 04. výstava – Velikonoce ve škole 

26. 06. Školní akademie 

15. 05. informativní schůzky rodičů 

30. 05. „Dětský den“, Koulíme, koulíme kouli na Černou Studnici  

09. 06. - 13. 06. Školní výlety 

23. 06. závěrečná konference  

27. 06. slavnostní zakončení školního roku rozdáním vysvědčení 
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Zájmové kroužky 

Nadále velmi úspěšně na naší škole pracovaly v loňském roce zájmové kroužky, které 

navštěvovalo na prvním stupni 79 a na druhém stupni 43 žáci. Do součtu nejsou 

započítány děti z lyžařského kroužku Sokol Skuhrov, kterých je v současné době asi 30. 

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 také SOKOL Alšovice pod vedením Mgr. Renaty Pospíšilové, kam 

dochází 31 žák naší školy. 

 
 

 

 

 
 

Kroužky 2013 / 2014  

Výtvarné techniky Mgr. Štěpánka Lačná 

Vybíjená (4. a 5. třída) Mgr. Eva Divinová    

Keramická dílna 1 Mgr. Martina Ferstlová  

Keramická dílna 2 Mgr. Martina Ferstlová 

Keramická dílna 3 Mgr. Lenka Stružská 1 

Ruční práce p. Lucie Halamová 

Volejbal Mgr. Jitka Drobíková 

Fotografický kroužek Mgr. Miluška Halamová 

Sportovní hry Mgr. Pavel Hadač 

Hra na flétnu Mgr. Andrea Hořáková 

„Listí“ kresba – Bára Bernatová, 9. třída 
 

ová, 6. třída 

„Vitráž“ Markéta Halamová, 6. třída 
 

 

 
 

„Abstrakce“ kresba provázkem – O. Brožek, P. Pešek, 6. třída 
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Školní jídelna 

Ve školním roce 2013/2014 se ve školní jídelně při MŠ Pěnčín stravuje:  

          

                                 

 70 dětí MŠ                      cena za den 26,-Kč   

 77 dětí 1.- 4.roč.    cena za oběd 18,-Kč    

 67 dětí  5.- 8.roč.  cena za oběd 20,-Kč    

 19 dětí   9. roč.      cena za oběd 22,-Kč    

 30 dospělých strávníků       

                         

V letošním roce došlo k dalším změnám ve školní jídelně při MŠ.            

Paní Libuše Havrdová po mnoha letech obětavé práce odešla do zaslouženého důchodu. 

Na místo hlavní kuchařky nastoupila paní Eva Macháčková, vedoucí školní jídelny je 

Kamila Brožková, pomocné kuchařky Eva Strnádková a Dana Beldová jako nová 

pracovnice školní jídelny. Pro zpříjemnění prostředí se o prázdninách vymalovalo. 

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 musí 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 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, exkurze.../ se odhlašují den předem.                        

Již jsou v provozu webové stránky, kde si můžete prohlédnout  jídelníček.  

          

 Dobrou chuť      

  Vám přeje kolektiv školní jídelny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Velikonoční vajíčko“ vyškrabávaný obrázek,  

E. Kuderová, 4. třída 
 

 

 
 

mailto:skolka.pencin@volny.cz
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SRPDŠ 

Vážení rodiče, 

výbor SRPDŠ pokračuje ve své činnosti. Za uplynulý školní rok se sešel třikrát. 

V červnu skončila devítiletá spolupráce  paní Lenky Svobodové, která byla  předsedkyní 

a pokladní  výboru SRPDŠ. Za její aktivní spolupráci jsme jí poděkovali na  schůzce   

18. června,   kde  následně  členové výboru SRPDŠ  veřejnou volbou  zvolili za  novou 

předsedkyni paní Šárku  Horychovou.  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 17. září 

její předsedkyně Mgr. Jitka Drobíková. Spolu s paní Mgr. Magdou Kurfiřtovou 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 5 668,00 příspěvek rodičů 32 800,00 

školní exkurze (výlety) 

doprava na sportovní akce 

4 367,00 

9 852,00 

vánoční besídka- 

příspěvek 

4 102,00 

lyžařský výcvik 7. třídy 4 136,00   

materiál na vánoční dílnu 1 465,00 úrok na VK 20,00 

přednášky, představení  23 898,00 výtěžek za tříděný odpad   5 008,00 

soutěže a ceny 1 384,00 školní akademie- výtěžek 1 586,00 

Příspěvek na ročenku, 

pronájem haly 

7 935,00 dotace pokladny z Vk 15 000,- 

Výdaje celkem 53 037,00 Příjmy celkem 58 516,00 

 

Zůstatek v pokladně je 5 545,- Kč. 

 

Třídními důvěrníky SRPDŠ pro školní rok  2013 -2014 jsou: 

1. třída Ivana Svobodová  Krásná 81 

2. třída   Kateřina Chlumová Bratříkov 83 

3. třída  Šárka Horychová  Alšovice 233 

4. třída Andrea Dubská  Alšovice 229 

5. třída Iva Gregorová  Chlístov 34 

6. třída  Ivana Houserová  Krásná  48 

7. třída Adéla  Fleišerová  Alšovice 138 

8 třída Kateřina  Hujerová  Dolní Černá Studnice 

9. třída Dana Suchá  Alšovice 15                           

 

V letošním školním roce jsme opět doplnili fond  SRPDŠ  o částku 200,- Kč na jednoho 

žáka.                                                    „Vlasy“ linie, tuš- Petr Šourek, 6. třída 
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Práce našich dětí 
Popis 

Jakub Kurfiřt, 8. třída    

 

Popisuji obrázek od Antonína Slavíčka. Namaloval krásnou krajinu s rybníkem. Jeho 

obraz se nazývá „U nás v Kameničkách“. 

Kolem rybníka a mezi stromy vedla úzká kamenná cesta. Na cestě šlo děvče v červené 

sukni a vedlo za sebou dvě krávy s malým telátkem. Krávy s telátkem pořád okusovaly 

trávu a pily vodu z rybníka. 

Vedle cesty byly břízy s mladou jabloní. V širém poli se 

tyčil mladý smrkový les a dřevorubci už čekali až ho budou 

moci pokácet. 

Krásný a čistý rybníček ležel v louce jako zrcadlo, odrážel 

nádhernou blankytnou oblohu a čekal na pohlazení nočního 

větříku. 

Obraz Antonína Slavíčka byl pěkný, ale stářím už měl světlé 

a vybledlé barvy. 

 

Nejlepší přítel 

Eliška Gregorová, 9. třída 
 

Pod pojmem přítel si představím nějakou osobu nebo zvíře, 

které mě nikdy nezradí a hlavně si s ním budu dobře rozumět. Já bych v hodnotovém 

žebříčku dala na stejné místo člověka i  zvíře, protože bez dobrého kamaráda bych asi 

nevydržela a bez zvířat by tu také něco chybělo. 

Kdybych  si mohla vybrat ze zvířat, tak by to byl určitě pes. Sice  si s ním moc 

nepopovídáte, ale podá vám kdykoli, i když nemáte svůj den, pomocnou tlapku a zlepší 

náladu. Třeba   tím, že vám olízne obličej, lehne si k vašim nohám, chce si s vámi hrát. 

Jsem  toho názoru, že zvíře není špatné samo o sobě. Zkazí  

ho jen člověk. Tím nemám na mysli, že my lidé jsme ti 

nejhorší. Chci  jen vyjádřit, že každé zvíře je jiné a musíme 

se k němu podle toho chovat.  Psi  mají  také své nálady a 

jsou různé povahy. Některá plemena   jsou dominantní už 

od přírody a jiná jsou zase hodně opatrná. Měli bychom  si 

dávat pozor,  jak se v danou chvíli zachovat, protože si to 

pes, ať chceme nebo ne, bude pamatovat několik let 

dopředu. 

Proto si važme každého dobrého přátelství. Je to velký dar, 

který nenajde nikdo, kdo myslí pouze sám na sebe. 

 
 

 

 

 „Podzim“,       7. třída  

„Holka“ kresba  - A.M. Hartlová, 3.třída 

 

 
 

 

„Ruka“ linie- Markéta Halamová, 6.třída 
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Kytlík 

Markéta Fabiánová, 9. třída  

                                                                                                 

Vejdu do sklepa a vidím něco, co je spíše podobné scénáři z hororového 

filmu. Všechny květináče jsou rozbité na malé střípky. Všude 

kolem je špína. Panebože, pomyslím si, kdo tohle mohl 

udělat?    KYTLÍK    Kdo to je, nebo co to je? Je to 

strašidýlko, které máme všichni doma.  A proč zrovna 

Kytlík?  Najdeme ho ve sklepech, kde schovává či rozbijí 

květináče i s  květinami. . A  jak vůbec vypadá? Je velké asi 

40cm, na hlavě má velké špičaté uši, jeho tělíčko je chlupaté a 

tlusté, má malinkaté ruce a dlouhé nohy, které jsou neuvěřitelně 

silné. Rozšíření  Kytlíků je doslova po celém světě, od polárních oblastí až po 

pouště, a to hlavně díky létům, kdy se všichni  stěhují.  A jak vypadá jejich bydliště? 

Většinou je vytvořeno ze starých rezavých kbelíků, na které jste už dlouho nesáhli. 

Uvažujete, jak zabránit jejich migraci? Jednoduše. Kupte si psa či kočku a máte 

vystaráno. Nejlepším psem na chytání Kytlíků je irský červenobílý setr. Je to sice velmi 

vzácné plemeno, ale je vycvičeno  právě k lovu Kytlíků. Hlavní rada je však jiná! 

Uklízejte ve sklepě často, nebo jich tam za čas máte mnoho. 

 

Plamínek Flambucha 

Jakub Kurfiřt, 8. třída 

 

Kdysi dávno se v jednom libereckém záchranném sboru hasičů stal nečekaný převrat. 

Hasiči libereckého kraje den co den jezdili k požárům, 

k povodním, k autonehodám a k různým přírodním 

katastrofám. Tak plynuly sekundy, minuty, hodiny, dny, 

týdny, měsíce a celé roky. 

 Jednoho krásného letního dne byl vyhlášen velký požár lesa 

a menšího domku. K tomuto rozlehlému požáru přijelo 

několik hasičských jednotek. Ale kde se vzali, tu se vzali, 

naši hasiči z Libereckého kraje. Dva z nich si museli vzít 

dýchací přístroje a jít na průzkum malého domku.  

Nikde nikoho neviděli, ani živou duši nenašli, jenom v rohu 

uviděli malý plamínek. Jeden z nich ho chtěl hned uhasit, ale 

druhý mu v tom zabránil a řekl: „Nech ho být, když je tak 

malý, ten nám přeci neublíží,  oheň je sice  špatný pán, ale 

dobrý pomocník.“ Druhý hasič ho uposlechl a neuhasil ho. Potom nastalo ticho. Oba 

hasiči jenom stáli a mlčky se dívali na malý plamínek. Toto ticho bylo velice neobyčejné 

a napínavé, ale potom někdo špitl: „Děkuji vám za záchranu.“ Oba hasiči se na sebe 

tázavě podívali a ani jeden z nich nevěděl, kdo to promluvil. Oba zůstali zticha. Potom 

se současně podívali do rohu místnosti, kde spatřili usmívající se plamínek, který začal 

mluvit: „Za to, že  jste mi zachránili život, já teď pomůžu vám.“ Plamínek začal čarovat. 
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Něco si mumlal pod svými ohnivě šlehajícími vousy. Po jeho slovech se stalo kouzlo, 

přestal hořet celý les a chalupa. 

Hasiči si vzali plamínek na ruku a řekli: „Co kdyby ses jmenoval Flambucha? A chtěl 

bys být naším ochráncem?“ Flambucha se vším souhlasil a byl velmi spokojený a 

šťastný. Potom se všichni vrátili na své základny a Flambucha se stal věčným 

ochráncem hasičů Libereckého kraje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tato událost je už velice stará a už si na ni skoro nikdo nevzpomene. Flambuchu to 

občas zamrzí, ale je rád, když přeci jenom někdo zavzpomíná. Je velmi hrdý, že může 

být ochránce hasičů Libereckého kraje. 

  

Kouzelná krajina 

Markéta Nováková, 8. třída 

Je to mé oblíbené místo. Palouček porostlý 

kopretinami, jedna vedle druhé vypadají jako 

hvězdy na nočním nebi. Tráva je tu tak 

nebesky hebká, jako by ji každý den 

několikrát česaly mořské víly jemným 

hřebínkem na dětské vlásky. Připadám si, 

když tu tak ležím, jako v nebi. Jako bych 

plula po obláčcích ze sněhobílé vaty. Vyrostl 

tu i strom, veliký, ramenatý obr - stříbrný 

modřín. Jeho kůra vypadá trošičku jako 

šupiny kapra, kterého míváme každoročně k 

štědrovečerní večeři. Jehličí bodá při dotyku prstů asi jako rybí kosti v krku. Na zemi, u 

obrovitého kulatého  kmene s tvrdou kůrou, leží pár šišek. Což mi okamžitě připomnělo 

veverky. Ty malé, zapomnětlivé zlodějky, tvorečky s rezatým až hnědým kožíškem. 

Naposledy jsem jednu viděla v parku - utíkala a držela šišku. Pokaždé, když jsem tady, 

na tomto nádherně odlehlém místě, vzpomínám a přemýšlím. Ta atmosféra mne k 

přemýšlení nad sebou vždy nabádá. Je to taková malá přírodní zpovědnice, ale bez 

zpovědníka. Každý občas potřebuje samotu, tady jí mám víc než dost!  

 

Zimní krajina 

Sabina Černíková, 8. třída  

 

Jana vykoukla z okna a v tom nevěřila 

svým očím. Pohlédla do bíla. Všude vál 

krásný sníh. Lesy už rozhodně neměly 

hnědou ani zelenou barvu, ale bílou. 

Nedaleko od domku byl vidět zamrzlý 

rybník, na němž si děti bruslily. Jana 

vstoupila do sněhu. Pomyslela si, že 

taková krajina je jen jednou za rok. Plnou 

radostí začala dělat andělíčky.                                                                                                                          
 

„Most“ kresba – A.M. Hartlová, 3.třída 

 

„Mikuláš“ kolorovaná kresba – Míša Hűbnerová, 5. třída 
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Moc pěkně ve sněhu vynikaly. Hned vedle stál sněhulák a vesele na ni hleděl. Jana 

zapomněla na všechny své povinnosti, cítila se lépe než kdy jindy. Cítila, že jí tu něco 

drží. Byla to paní zima. Janě se vůbec nechtělo domů, také vyjadřovala nepopsatelné 

pocity. Musela tam zůstat  a  hledět, jak jí sníh slétává na hlavu. Připadalo jí, že jsou 

stromy jako ve svatebních šatech a cítila se dobře v takovém překrásném prostředí      

 

 
Můj školní den     

Kateřina Šťastná  7. třída (každý řádek začíná dalším písmenem abecedy )  

 

A je ráno! Budu zase muset vstávat. Cítím se velmi  unavená.,, Dobré ráno,‘‘ řekne 

maminka. ,, Eliško,  vstávej.‘‘ ,,Fakt už je ráno?‘‘ ,,Gábina to 

má do školy blíž.  Jak já jí závidím.‘‘,, Honem, snídani máš na 

stole.‘‘ ,,Chleba máš k svačině. Teď si dej bábovku od babičky 

a kakao.‘‘I když nemám hlad, maminka je neodbytná. Jsem 

velmi ospalá, ale už jdu jíst. Konečně vycházím z bytu. Letím 

zkratkou po louce,  abych to stihla, ale moc se netěším na první 

hodinu. Matematikou začínáme skoro každý den. Následuje 

český jazyk, to se dá vydržet. O velké přestávce jdeme všichni  

ven na svačinu. Při třetí hodině nám paní učitelka oznámí, že 

nás čeká přednáška na téma obojživelníci. Radost je opravdu 

veliká . S dobrou náladou po jejím ukončení odcházíme na 

jednu hodinu výtvarné výchovy. Tak už se blíží konec 

vyučování a jdeme do školní jídelny. Už se těšíme, co bude dobrého k obědu. Venku 

před jídelnou na mě čekají kamarádky a odcházíme domů. 

Zase máme jeden den za sebou. 

 

. 

 

Barborka  

Kateřina  Pilařová, 7. třída 

(příspěvek do soutěže) 

 

Barbaros znamená cizinka a asi podle toho vznikl 

svátek Barbora. Barbora je ženské jméno a zároveň 

svátek,  který slavíme tím, že za okno dáme punčochu,  

do které nám má dát sladkosti. Oslavit jej můžeme 4. 

prosince. Prý tento svátek pochází z Řecka , ale já si 

myslím, že tento svátek pochází od nás a má být kvůli 

dětem,  aby si uvědomily,  co dělají špatně. Někdo však 

brambory a uhlí bere jako posvátný dar, tak to je potom 

těžký. Věříte na Barborku? Já moc ne. Protože vím, 

odkud se berou ty sladkosti,  popřípadě brambory a uhlí.                                                 

No přece od rodičů. Ale zas tak jistá si tím nejsem. Proč by totiž dávali sladkosti po 

„Hlava ženy“ vytrhávaný obrázek , Tereza Vodičková, 8. třída 

 

„Klaun“ kolorovaná kresba – Maruška Havlasová, 4.třída 
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kousíčkách do punčoch? To mi k nim nesedí. Tento svátek je velmi hezký, protože i 

když budeme zlobit sebevíc,  přece  jenom nějaké ovoce a sladkosti stejně dostaneme a 

nestrčí nás do pytle jako čerti. 

 

Hrajeme si s češtinou -  žáci  bývalé osmé třídy 

 

Úkol : z písmen slova PĚTIKORUNA  vymyslete 

co nejvíce slov. Žádné písmeno se nesmí v novém 

slově opakovat dvakrát. 

runa, pět, koruna, tik, kuna, ona, ikona, pěna, rok, 

na, o, ruka, prut, orat, kopat, Nor, nota, au, oni, 

oka, okap,  knop,  proti, koně, triko, putna, tě, rup, 

trup, kopa, nora, kupa, pro, pak, tak, a, ou, pako, 

ruina, rutina, pin, kat, puk, kotě, kur, knot, ropa, 

kopr, kino, ropa, tukan, nit, ano, pětina, kora rutina 

Kdo vymyslí víc ?  

 

 

 

 

 

 

 

Počítač a internet                                                                          

Jakub Kadlec 8. třída   (úvaha) 
 

Počítače jsou pro dnešní lidstvo nepostradatelnými pomocníky.  

Mají své výhody v tom, že mohou provozovat řadu důležitých,  nebo užitečných 

programů, bez kterých by se většina současných firem neobešla. 

 Umožňují také poslouchání hudby, zhlížení filmů a jiné zábavné aktivity, se kterými si 

můžeme při dlouhé chvíli zpříjemnit čekání. 

Internet s počítači velmi úzce souvisí. Já myslím, že je tak ceněný, protože obsahuje 

veliké množství informací, které jsou snadno přístupné. Dokonce celé servery se 

zabývají touto problematikou, jako například encyklopedie Wikipedie. Lidmi jsou 

využívány i překladače, ve kterých je možno přeložit anglická slovíčka, německá,           

a když někdo chce, tak i  čínská. V dnešní době jsou nejpoužívanější servery pro 

dorozumívání jako například Facebook nebo Skype, u kterých se využije rychlost 

internetu plně a vzkaz vyslaný z České republiky dorazí do USA asi za 5 sekund. 

S internetem vystávají i problémy, jako je například kyberšikana, která může vést až 

k depresím šikanovaného jedince. Dále je také nutné zacházet s informacemi získaných 

na internetu opatrně, protože ne všechny články jsou psány odborníky. A toto široké 

spektrum využití vede u některých lidí k závislosti. Někteří jsou schopni chatovat na 

počítači celý den  a tím stoupá i počet obézních dětí i dospělých. Já sám si myslím, že 

počítač je dobrým sluhou, ale špatným pánem. A proč vlastně někteří sedí u počítače, 

„Radnice“  kresba – Maruška Halamová, 3. třída 
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hrají a nedokáží se zabavit  a přitom většině našich prarodičů k tomu musel stačit prak, 

kamínky nebo  panenky?  

 

 

Ochrana životního prostředí                                                                                             

Jindřich Pala 9. třída        (úvaha) 

 

Životní prostředí je tvořeno prostředím přírodním, sociálním i kulturním. Jedná se o 

prostředí, ve kterém žijeme. Vlivem člověka je životní prostředí ničeno, proto je nutné, 

abychom učinili kroky, které ho budou chránit. 

Jak je příroda zničená? Lidstvo ničí všechny cenné zdroje, znečišťuje ovzduší, vodu, těží 

nerosty, kácí pralesy, zejména ty deštné, vyčerpává všechny neobnovitelné zdroje. Jaký 

dopad na přírodu může mít odpad, který svévolně vyhodíme do lesa? Běžný igelitový 

sáček se v přírodě rozkládá asi 25 let, nedopalek cigarety 20 let a skleněné střepy se 

samovolně nerozloží nikdy. Nemyslíte si, že by bylo lepší udělat si vycházku ke 

kontejnerům, které jsou určeny pro tyto odpady? Já si myslím, že ano.  

Jak můžeme přírodu chránit? Často v médiích slýcháme o emisních limitech továren 

ekologizaci dopravy. Když člověk používá hromadnou dopravu, určitě životnímu 

prostředí pomáhá víc, než si myslí. Pokud  budeme  třídit odpady, díky recyklaci 

můžeme látky opětovně využívat.                                                                               

Za vztah k životnímu prostředí je zodpovědný každý z nás. Pokud se nebudeme 

vymlouvat, můžeme snadno přispět k ochraně životního prostředí. Pokud ne, budeme se 

za pár let koupat v odpadcích a prakticky tu nebude možno žít. Svým postojem můžeme 

ovlivnit i své kamarády. 

 

Kouzelná louka  

 Fanda Zappe 

 

Jednou jsem šel lesem, ve kterém se proháněla meluzína a roznášela tu líbeznou 

vůni jehličí a pryskyřice. Najednou jsem si vzpomněl, že tam za roklinou je nádherná 

louka.  Tak jsem šel tou roklinou a cítil jsem vůni lesních jahod a malin. Vítr jako by šel 

stále za mnou a lehounce mi foukal do 

zad. Když jsem přešel roklinu, tak jsem 

spatřil tu nádhernou louku, vysoká tráva 

se tam ohýbala jako nějaké něžné lesní 

víly, vypadalo to jako by tančila. 

Meluzína svištěla mezi stromy, které tam 

stály jako vojáci. Znělo to jako by ta 

meluzína něco šeptala. Omámen tou 

krásou mi došlo, že se začíná stmívat a 

musím jít domů. 

 

 

 
„Krajina“ suchý pastel – Maxim Shyyko, 6. třída 
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Cesta do kouzelnického světa z pohledu žáků  4. třídy  

                                                                                                                                             

Adéla Bernatová 
 Vždy bylo krásné věřit, přemýšlet a doufat, že někde v dáli existuje svět úplně jiný než 

náš. Je to svět Fantazie. Cesta do něj je prostá: „Zavřu oči a představuju si . . . . a příklad 

že létám, dýchám pod vodou, létám ve vesmíru, jezdím na jednorožci, plavu mezi 

piraňami, co nekoušou a tak dále. Ve světě Fantazie bych chtěla zažít tyto věci.  Svět 

Fantazie má podle mě každý v hlavě, pomáhá každému zlepšit náladu.                                                                                                                        

 

Vendula Hornová                                                                                                                 
Ráda bych se podívala do světa, kde se přání plní jako mávnutím kouzelného proutku. A  

co bych si přála? No, třeba velký čokoládový dort, ze kterého by neubývalo i kdybych 

pozvala všechny děti na světě. Také bych chtěla 

být hodně barevným motýlkem. Obletěla bych 

všechny země a potkala spoustu nových přátel. 

A těch přání by bylo nekonečno, ale když budu 

zdravá, tak si mohu splnit mnohé i bez kouzel. 

 

Michaela Hübnerová 

Chtěla by se moc dostat do země, kde by na ni 

měli tatínek s maminkou více času. 

 Jednou se jí přihodila zvláštní věc.  Šla si vzít 

něco do ledničky a najednou ji chytla nějaká 

ruka. Než se vzpamatovala, ležela na louce 

s tatínkem a maminkou. Říkala si, jak to  že s ní 

leží. Koukla se na hodinky a vykřikla: „Vždyť 

mají být  dávno v práci!“ A tom si uvědomila, že 

je v zemi, kterou si tak moc přála. 

 

 

 

 

 

 

 

Školní vtipy 

„Pepíčku, učil jsi  se vůbec.“ “Ano.“ „A jak to, že máš v domácím úkolu tolik chyb?“ „Protože chybami se člověk 

učí……“ 

Lojza Novák říká tatínkovi: „ Tati dnes jsem se jako jediný hlásil!“ „JO?  A na co se tě paní učitelka ptala?.“ „Kdo 

nemá domácí úkol…..“ 

„Honzíku, ukaž nám,   jaké máš vysvědčení.“ „Až později, tati, já ho půjčil Mirkovi, on chtěl postrašit své rodiče.“         

„Přízrak Elenor“ kolorovaná kresba – Adéla Bernatová, 5.třída 
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….slovo závěrem 

Výňatek z časopisu Rodina a škola 

Mgr. Martina Ferstlová 

Do rukou se mi dostal časopis Rodina a škola a přečetla jsem si článek z rubriky Očima 

rodiče. Psala ho maminka dvou školou povinných dětí a jmenuje se „Nebezpečí moderní 

doby? NEJISTOTA.“    

Každý si jistě pod pojmem nebezpečí moderní doby představí něco jiného. Někdo 

počítač, elektronickou zábavu, další snad nezdravou stravu či úpadek tradičních hodnot.  

Dnešní rodiče se mnohdy pohybují mezi dvěma póly. Na jedné straně se snaží být 

„lepšími“ rodiči, čtou spousty odborných knih, kde se dozvídají, jak řešit problémy 

svých dětí a vychovat z nich šťastné a úspěšné lidi. Na druhé neustále bojují s časem, 

jsou unavení a děti jim občas lezou na nervy.  

Jisté je, že děti ke svému rozvoji potřebují to, co potřebovaly vždy – normální jídlo 

(nikoliv fastfood z rychlého občerstvení), opravdovou hru (namísto pasivní zábavy před 

obrazovkou) a vlastní zkušenosti se světem, v němž žijí.  

Děti bychom měli vést k tomu, aby se dokázaly v tomto světě zorientovat, využívat 

prostředky moderní doby ve svůj prospěch. 

Toho můžeme docílit zejména 

prostřednictvím nápodoby, protože právě v 

rodině přebírá dítě základní vzorce chování 

ve vztahu k televizi, k jídlu, pohybu, 

chování k druhým lidem. Nebojte se být 

důslední a říkat ne, konečně jste to právě 

vy, kdo určuje pravidla hry v rodině.  

To je krátký výňatek z tohoto článku a jistě 

i Vy dáte této mamince zapravdu, alespoň 

mně se toto zamyšlení líbilo a souhlasím s 

ním.   

 

 

 „Podzim“,       7. třída  

Amfora, vyškrabávaný obrázek, Vadym Rishko, 7. třída 
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