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Slovo úvodem…
Vážení čtenáři,
otevíráte již devatenácté vydání ročenky, ve které se
snažíme postihnout veškeré dění na naší škole.
1. září jsme zahájili nový školní rok. Tentokrát jsme do
první třídy přivítali 20 dětí. Slavnosti přivítání se
účastnila celá škola. Paní učitelka přivítala prvňáčky
před školou, zde se jich ujali deváťáci, společně
vypustili „balonky štěstí“ a pak prvňáčky odvedli do
třídy, kde je uvítali zástupci obce, paní starostka
Vladimíra Paldusová a místostarosta Mgr. Ivan
Matějček.
Z 9. třídy odešlo na střední školy 13 žáků. Všichni složili úspěšně v prvním kole
přijímací zkoušky a byli na vybrané školy přijati. Pro střední školu s maturitou se
rozhodlo jedenáct žáků, dva pro učební obor.
Přeji našim studentům, aby se jim na středních školách dařilo a aby práce byla
motivující pro další studium na vysoké škole.
Přístavba školy
Naše škola nám začíná být malá, proto byla zahájena projektová příprava na přístavbu
školy, která by doplnila chybějící výukové prostory a nahradila třídy s nedostatečnou
kapacitou. Projekt předpokládá přístavbu k levé části budovy, jsou v něm navrženy dvě
nové třídy s kabinetem, dílna pracovního vyučování, keramická dílna a hygienické
zázemí. Součástí přístavby by byla nová vstupní hala hlavního vchodu. Držte nám
palce, aby byla naše žádost podpořena.
Úprava okolí školy
Jistě jste si všimli nově upraveného parkoviště před školou, opraveného zahradního
nábytku a smyslové stezky pro děti. Na tuto úpravu jsme získali finanční prostředky na
základě žádosti, která je součástí programu „Škola pro udržitelný život“ a je podpořen
ze Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. Dostali
jsme částku 50 000,- Kč. Návrh úprav zpracovala s dětmi 1. stupně paní učitelka
Štěpánka Lačná. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem rodičům a dětem, kteří
nám pomáhali s realizací tohoto projektu a zvláště panu Jaroslavu Štrynclovi, který
zajistil nákup a dovoz materiálu a celou práci řídil.
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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Celkem

počet žáků
25
26
22
25
21
18
18
14
13
182

vyznamenání
25
26
17
13
12
6
8
6
5
118

prospělo
0
0
5
12
9
12
10
8
8
64

neprospělo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Chování
Na závěr školního roku bylo uděleno celkem 38 pochval a z toho 34 pochval na I.
stupni. Byly uděleny dva druhé stupně z chování, jeden na prvním a jeden na druhém
stupni. Byla navržena 4 napomenutí ředitele, dvě na prvním a dvě na druhém stupni,
většina opět za velmi lajdácký přístup k práci a nevhodné chování. Všichni žáci
postoupili do vyššího ročníku.
Na víceleté gymnázium do Turnova odešla
v tomto roce 1 žákyně . Z důvodů stěhování
od nás odešla žákyně ze 4. třídy k 1.9.
2015 na ZŠ Janov nad Nisou, a ze 3. třídy
žákyně, která se odstěhovala do Dvora
Králové, na ZŠ Bezručova 1468. Nově do
4. třídy z Huntířova nad Jizerou nastoupili
3 žáci, z důvodu stěhování přišel k nám
jeden žák ze ZŠ Velké Hamry, k 31. 1.
2016 z 1. třídy odešla na doporučení PPP
v Jablonci žákyně na spec. ZŠ Liberecká do
Jablonce nad Nisou.
Karolína Marková 8. třída „Divošky – kolorovaná kresba“

Absence
omluvená
neomluvená

Celkem I. / II. pololetí
5 757/ 7 287 hodin
0 / 0 hodiny

Ø na žáka
31,459 / 40,038 na hodin
0/ 0 hodin
3

Školní soutěže
Podrobnosti o všech soutěžích a školních akcích se dozvíte na internetu na stránkách
naší školy: http://www.zspencin.cz/dokumenty/priloha

Školní soutěže pod drobnohledem…


Fotografický kroužek a jeho úspěchy

Mgr. Miluše Halamová
Již jedenáctý rok funguje na naší škole fotografický kroužek. Tento rok byl opět velmi
úspěšný.
Fotografie Radka Votočka dostaly řadu diplomů a ocenění a byly vystaveny na řadě
fotografických výstav po celé České republice.
K jeho největším úspěchům patří:
Praha – Fotoakademie - 1. místo na téma „Černá a bílá“
Praha – Fotograf roku – 5. místo v celkovém pořadí
mezi juniory do 20 let
Praha – Photobase – Absolutní vítěz za nejvíce
oceněných fotografii
Havlíčkův Brod – Brody v Brodě – 3. místo na téma
„Krásy města“
Jablonec nad Nisou – 1. místo na téma „S foťákem na
cestách“
Radek Votoček „zátiší pálivých chutíi“ vítězná fotografie

Na celorepublikové fotografické soutěži Photobase
získala Kateřina Pilařová za fotografii „Málo stačí k radosti“ v kategorii Portrét 3. místo.
V soutěži „Domácí mazlíčci“ v Kladně obsadila 2. místo Kateřina Pilařová a 3. místo
Kateřina Šťastná. Čestné uznání dostala Kateřina
Nagyová, zvláštní ocenění za sadu tří fotografií
dostal Radek Votoček.
Krásný zážitek máme z focení při natáčení
amatérského divadla v Liberci „Natoč si svůj
vlastní film“.
Fotili jsme také 18. listopadu „Noc divadel“,
generálku ochotnického STUDIA HAMLET
v Železném Brodě.
Věřím, že i tento školní rok budeme slavit další
úspěchy a že nám fotografování opět přinese hodně
radosti.
Radek na fotografii s top fotografy - Robertem Váňou a Sárou Saudkovou .
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Maloskalský pohár v atletice

Mgr. Eva Divinová
Dne 3. 6. 2016 proběhla na Malé Skále atletická soutěž o Maloskalský pohár.
Závodů se zúčastnili žáci čtyř škol: ZŠ Jenišovoce, ZŠ Koberovy, ZŠ Malá Skála a ZŠ
Pěnčín. Naší školu reprezentovalo dvacet pět žáků 1. stupně, vždy čtyři žáci za
jednotlivé ročníky.
Stejně jako v předchozím školním roce naše děti
soutěžily s velikým nasazením a podařilo se jim
obhájit prvenství. Z výborného umístění družstva
vyplývají i výkony jednotlivců. Na nejvyšším
stupni stálo pět žáků, druhé místo vybojovali žáci
čtyři a třetí místo obsadili také čtyři žáci.
Sportovní den na Malé Skále byl velice příjemný a
pro nás zvlášť radostný.
Kateřina Pilařová, soutěžní fotografie „Málo stačí k radosti“



6. ročník celostátní soutěže „SAPERE – vědět, jak žít“.

Mgr. Lenka Stružská
Soutěž, která byla vytvořena v rámci Evropské charty SAPERE v roce 2010, byla
MŠMT ČR a MZ ČR zařazena i do evropského programu Národní strategie "Zdraví
2020". V letošním školním roce 2015/2016 se
do soutěže zapojilo 28.318 žáků základních a
středních škol.
V listopadu a prosinci 2015 na naší škole
proběhlo školní kolo soutěže, kterého se
zúčastnilo 59 žáků 2. stupně a 43 žáků 1. st.
Družstvo prvního stupně ve složení Filip
Hloušek, Radka Nikodýmová, Tomáš
Kryčfalušij obsadilo 2. místo v okresním
kole.
V II. kategorii se nejlépe umístili: Tomáš
Preissler, Tomáš Louma, Sára Fleišerová
Žáci postoupili přes okresní a krajské kolo.
Na základě vynikajícího výsledku, který
dosáhl v krajském kole náš soutěžní tým,
mohli žáci prezentovat naši školu ve finále,
které se uskutečnilo ve středu 27. dubna 2016
v prostorách historického areálu EMAUZY, Praha.
Našemu týmu blahopřejeme!

Štěpánová Barbora 3. třída „Slunce“ – vosková rezerváž
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„Tuta Via Vitae"

Mgr. Lenka Stružská
Nová celostátní soutěž „Tuta Via Vitae" vzdělává děti, mládež a jejich prostřednictvím i
dospělé, za pomoci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a dalších odborníků a
institucí v požární ochraně, civilní obraně, ochraně obyvatel, bezpečnostní problematice
státní i soukromé a bankovní, krizových situacích, zdravotní problematice, systému
zdravotnictví, zdravotním pojištění, pojištění osob a majetku, první pomoci, právech a
povinnostech občanů, při živelné pohromě, průmyslové havárii, kyberšikaně,
komunikaci se státem, apod.
Základní tematické okruhy:
1) Požární gramotnost aneb Než přijde hasič
2) Bezpečnostní gramotnost aneb Než přijde policista
3) Zdravotní gramotnost aneb Než přijde lékař
4) Občanská gramotnost aneb Občan v obci, ve státě a v EU
5) Pojistná gramotnost aneb Ochrana majetku a zdraví
6) Právní gramotnost aneb Občan a právo
Soutěž „Tuta Via Vitae“ tak navazuje na úspěšné celostátní školní soutěže „Finanční
gramotnost“ a „Sapere – vědět, jak žít“, které vyhlašuje každoročně MŠMT ČR.
V letošním školním roce 2015/2016 se do soutěže zapojilo 18.547 žáků základních a
středních škol. Na naší škole se zúčastnilo na II. stupni 55 žáků.
V I.kategorii soutěžili žáci páté třídy a družstvo ve složení Monika Jakouběová, Nikola
Nikodýmová a Anna Marie Hartlová se umístilo na 2. místě v kraji.
Ve II. kategorii se nejlépe umístili: Karel Zasche, Daniel Jiřík, Sára Fleišerová, kteří
školu reprezentovali až v celostátním finále v Praze, které se uskutečnilo ve středu 28.
dubna 2016 v prostorách historického areálu EMAUZY.
Našemu týmu blahopřejeme!



Pekařův pohár

M. Hübnerová, J. Svoboda, 7. třída
Dne 6. 4. jsme jeli na soutěž do Jenišovic. Když jsme tam dorazili, uvedli nás do
školní knihovny. Tam se nám moc líbilo. Potom,co jsme si prohlédli knížky, přijeli
žáci z Malé Skály a za nimi přišli žáci z Jenišovic. Rozdělili jsme se do dvojic a ty
potom odešly do různých tříd. Jedna dvojice
soutěžila v matematice a druhá v českém jazyce.
Když jsme dopsali, dostali jsme čas na svačinu.
Poté se družstva znovu rozdělila a šlo se na
přírodovědnou poznávačku a zeměpisné vědy.
V zeměpise se nám moc nedařilo, ale
v poznávačce jsme obsadili 1. místo.
Po soutěži nás pozvali na oběd, ke kterému byla
bramborová kaše a sekaná.
Závěrečné vyhlášení výsledků probíhalo opět
v knihovně. Sečteno a podtrženo, skončili jsme
Markéta Halamová 9. třída “Vlastnosti“ - kresba
6

druzí. S naší super paní učitelkou nám cesta tam i zpět rychle uběhla. Byl to pěkný
den. (družstvo: M. Hübnerová, D. Jiříková, A. Bernatová, J. Svoboda)



Soutěž finanční gramotnost

Mgr. Lenka Stružská
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo pro školní rok 2015/2016 již
7. ročník celostátní „Soutěže Finanční gramotnost“. V listopadu a prosinci 2015 na naší
škole proběhlo školní kolo soutěže, kterého se zúčastnilo 53 žáků 2. stupně a 21 žák 1.
stupně.
Ze školního kola do okresního postoupilo tříčlenné družstvo ve složení: Kateřina
Šťastná, Sára Fleišerová, Petr Pešek, kde obsadili 1. místo.
Za první stupeň postoupili Kateřina Kurfiřtová, Karolína Hübnerová, Teodor Vacek a
v krajském kole Teodora z důvodu nemoci vystřídal Richard Lelek. Družstvo obsadilo
3. místo.
Našemu týmu blahopřejeme!



Okresní kolo recitační soutěže

Tadeáš Dvořák, 6. třída
V sobotu 19. března 2016 jsem se zúčastnil recitační soutěže v Jablonci nad Nisou
s prózou z Deníku malého poseroutky a básničkou Čarodějný mlýnek od Jiřího Žáčka.
Na recitační soutěži se mi líbilo a porota hodnotila spravedlivě. Líbilo se mi i přednášení
ostatních dětí. Také musím přiznat, že jsem nebyl stoprocentně připravený. Alespoň
mám do příště co zlepšovat.



Festival Pěnčínská nota

Michaela Hübnerová 7. třída
Jako každý rok se i letos pořádal
festival Pěnčínská nota, který se
zaměřuje na hudební, pěvecké,
recitační, taneční a výtvarné umění.
Školy začaly přijíždět kolem půl
deváté, to už byla nachystaná technika a lavičky v tělocvičně. I já jsem měla to štěstí, že
jsem zde mohla vystupovat. Řeknu vám ale, že i když jsem se účastnila, už nevím
kolikátý rok, pořád tam byla neskutečná tréma. A moje ještě více vynervované
kamarádky mi to také moc neusnadňovaly. :D
První polovina byla určená pro první stupeň, druhá pro druhý.
Nakonec to všechno dopadlo suprově (až na sem tam nějaký výpadek textu nebo zvuku
v mikrofonu :D) a jako každý rok se mi vystoupení libila. I letošní téma „ Deštné
pralesy“ bylo velice kreativní a výsledné obrázky velmi povedené.
Po ukončení odešly pozvané školy a některé pěnčínské třídy na oběd, některé se ještě
učily.
Takže doufám, že příští rok se přihlásí ještě více šikovných lidiček (a že jich jenom na
naší škole je) a nebudou se stydět. A těm, co se účastnili už poněkolikáté, moc děkuji.
7

Volné aktivity školy


Den Matek ve škole

Mgr. Martina Ferstlová
Je středa odpoledne 4. května a v kuchyňce je živo. Do školy jsou totiž pozvané
maminky dětí, které chodí do kroužků Vaření. Malí kuchtíci pod vedením paní učitelek
Štěpánky Lačné, Jitky Drobíkové a Martiny Ferstlové pro ně ke Svátku matek připravili
pohoštění. Mohly si tak pochutnat, kromě kávy nebo čaje, na připravených
jednohubkách s různými pomazánkami, ovocném koláči, poháru, šnecích z listového
těsta a bábovce se zmrzlinou. Myslím, že si to maminky, které děti samy obsluhovaly a
hýčkaly, pořádně užily.
Natálka Cvrčková 8. třída, Rozkvetlá louka - malba



Projekt 9. třídy „Zachraňme deštné pralesy“.

Daniel Jiřík 9. třída
Dne 3. listopadu jsme my, devátá
třída, ve spolupráci se společností
Green life připravili den zasvěcený
pralesům. Každý z nás se připojil
k nějaké třídě, kde se pak vytvářely
plakáty na téma „Zachraňme
pralesy“, aby je poté představili
lidem ze společnosti Green life,
která se tento jedinečný ekosystém snaží chránit. Kromě toho, že nám měli udělat
přednášku o problematice kácení deštných pralesů, měli také vyhlásit vítěze soutěže o
nejlepší plakát. Z našich výtvorů měli obrovskou radost, ale nakonec nedokázali vybrat
ten nejlepší, protože každý z těchto plakátů byl skvělý a dělaný pro dobrou věc. Také
nám tu zanechali kartičky, symbolizující části pralesa, které jsme mohli vykoupit a
přispět tak k jejich záchraně. Nakonec se za první pololetí vybralo přes 3000 Kč.
Myslím si, že speciální poděkování by mělo patřit naší spolužačce Lence Novotné, která
se společností Green life už dlouho komunikovala a nakonec se velkou měrou zasloužila
o přádání této akce na naší škole.



Olympijský víceboj

Mgr. Pavel Hadač
V rámci projektu Olympijský víceboj se čas od času objeví doplňková soutěž. Tentokrát
se tato soutěž týkala basketbalu a jmenovala se TO JE BASKETBAL! Její pravidla byla
velice jednoduchá. Splnit dvě disciplíny OV alespoň na 80%. Konkrétně se jednalo o
hod basketbalovým míčem a T-běh. Další podmínkou bylo vytvoření videa a
originálního pokřiku na podporu našich basketbalistů na OH v Riu de Janeiru.
Jako první věc se musel složit tým, který bude na videu pracovat. Organizací a
vymyšlením videa byl pověřen Tadeáš Dvořák z 6. třídy. Dále bylo potřeba složit
pokřik. Jako nejlepší kandidát se jevila Eliška Kuderová ze stejné třídy. Se svým úkolem
8

se vypořádala opravdu rychle a hned druhý den byl pokřik na světě. Nad kameramanem
jsme nemuseli dlouho přemýšlet. Petr Šourek už dlouhou dobu natáčí pokroky na
Sportovní výchově, tak proč by nenatočil video na tuto soutěž. Teď už zbývali pouze
herci a protagonisté. Hlavní role byla svěřena Ondřeji Brožkovi z 8. třídy. Sekundovali
mu Maksym Shyyko a Karel Zasche ze stejné třídy.
Většina záběrů se mohla natočit ve škole při tělesné výchově a kroužku sportovní
výchovy. Ale pro některé záběry bylo nutné opustit školu a natáčelo se tak například na
venkovním hřišti v Železném Brodě. V této chvíli už zbýval jen poslední a nejtěžší
úkol. Tvorba vlastního videa. Mnoho minut záběrů se muselo upravit, sestříhat a
nakonec dát dohromady. Tohoto úkolu se zhostil Max a odvedl opravdu skvělou práci.
Teď už zbývá jenom čekat na vyhlášení výsledků a doufat, že bude naše práce
odměněna basketbalovým setem a návštěvou některých členů naší basketbalové
reprezentace.



Beseda na IPS úřadu práce o volbě budoucího povolání

Mgr. Lenka Stružská
Beseda pro 9. ročník proběhla 19. 10. 2015 v IPS na Úřadu práce, kde se nám věnovala
paní Michaela Pokorová, poradkyně přes volbu povolání a zaměstnanost absolventů.
Brzy nás čeká přijímací řízení na střední školy, a proto pro nás byla beseda velice
přínosná. Výběr vhodné střední školy je startem pro celoživotní profesní dráhu člověka a
každý by se měl před tím, než podá přihlášku na střední školu, zamyslet, jaký druh práce
by ve svém budoucím povolání chtěl vykonávat, co by naopak dělat nechtěl, pro jakou
práci má dobré předpoklady a pro jakou práci naopak předpoklady nemá.
V průběhu zajímavé besedy se nám paní Pokorová snažila zodpovědět všechny otázky,
které se výběru budoucího povolání týkaly. Formou diskuse mohli žáci získat informace
o důležitých internetových adresách, kde jsou testy zájmů. A právě o tohle jde. V IPS
ÚP žáci v rámcii sebepoznání mohou odhalovat své zájmy, ovšem své schopnosti (čili
to, zda na vybranou školu „mají“) si musí nechat
v případě potřeby otestovat v Pedagogickopsychologické poradně v Jablonci nad Nisou
Měli jsme také k dispozici různé tištěné
materiály. Beseda byla příjemným zpestřením
předmětu Volba povolání.
Nyní se mohou naši žáci plně soustředit na
budoucí kariéru. Držíme jim všichni palce.
Adéla Ranglová 6. třída „Ryba“ – stříkání barev



Projektový den 9. třídy „EVROPA“

Mgr. Pavel Hadač
V březnu proběhl na naší škole další projektový den spojený s promítáním a přednáškou
pana Kubeše. Vloni byla hlavním tématem Indie, letos to byla Evropa. Proto nesl název
„Toulky Evropou“. Skládal se ze dvou částí. První byla praktická a obsahovala mnoho
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různých úkolů. Vše začalo poznáváním vlajek evropských států. Následovala
poznávačka nejvýznamnějších evropských památek. Třetím úkolem bylo poznat stát
podle jeho obrysu. Jako hodně náročným se ukázal další úkol, kde bylo nutné najít
v textu celkem deset chybných informací. Nejméně bodů žáci získávali při poznávání
osobností. Se slepou mapou Evropy si ale počínali o dost lépe. Určit, kde leží země,
města a prvky povrchu, nebyl pro většinu problém. Součástí celé soutěže byl také
poslech. Každé třídě se pustil jeden díl Boje o přežití od populárního Beara Gryllse.
Předem dostali deset otázek, na které museli odpovědět, což většina splnila na jedničku.
Horší to již bylo s pěti otázkami, které dostali až po skončení dokumentu.
Každá třída měla samozřejmě jiné zadání, protože někteří již tuto látku probírali ve
škole, kdežto ostatní se k ní ještě nedostali. Nejvíce bodů nakonec získal Martin Těhník
z šesté třídy a stal se tak třídním, ale i celkovým vítězem celé soutěže. Velké poděkování
patří deváté třídě za organizaci
a tvorbu úkolů.
Celý den zakončil Tomáš Kubeš se svojí přednáškou Evropa - pestrý kontinent.
Společně s ním jsme prošli čtrnáct zemí - od Norska, přes Anglii, Francii, Nizozemí,
Španělsko, Švýcarsko, Itálii, Německo, Polsko, Litvu, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko
až do Řecka. Každá země má své největší zajímavosti, ke kterým patří příběh.
Nezbývá než doufat, že si každý z tohoto projektového dne odnesl alespoň pár
informací, zážitků…nebo třeba chuť cestovat a navštěvovat všechna ta úžasná místa.



Lyžařský výcvik 7. třída

Od 15. 2. do 19. 2. 2016 se žáci 7. třídy zúčastnili lyžařského výcviku ve Skiareálu
Severák. Jak se lyžařský výcvik povedl, vám nejlépe zprostředkují postřehy dětí.
… „Lyžák“ pod tímto názvem si hodně lidí představí jenom lyže, vlek, kotvu a pomu,
ale mýlí se. Začal bych od začátku. Když jsme přišli na pokoj, tak jsem měl dobrý pocit,
protože tam byla televize, postel, koupelna a šatna …
(Jakub Mastník)
…Když jsme dorazili před školu, dali jsme věci do auta a šli na autobus. V Jablonci
jsme přestoupili na MHD a mě baví dávat lístek do toho „cvakacího“. Dorazili jsme do
Janova a museli kilometr do kopce, než jsme viděli chatu. Moje nohy doslova umíraly a
to bylo zatím dobré. A teď ta nejhorší část. Museli jsme nést lyžáky až k sjezdovce, bylo
to určitě 2 km. …
(Natálie Cvrčková)
…Čtvrtý den jsme byli v sauně a v ledovém bazénu. Bylo to super, vydržel jsem to přes
jednu minutu. …
(Jakub Lelek)
…Nejvíc se mi z celého týdne líbila diskotéka, která byla poslední den. (V. Hornová)
…Lyžák byl suprový, moc se mi líbil. Naučila jsem se lyžovat. První a druhý den jsem
na sjezdovce padala. Třetí den jsem spadla jenom dvakrát, čtvrtý den vůbec a sjela jsem
všechny sjezdovky bez pádu. …
(Karolína Marková)
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…Počasí se vydařilo, až na středu, kdy na sjezdovce velmi foukalo a sněžilo. Poslední
den lyžování jsme měli lyžařské závody a zvítězil Honza Šedina.
(N. Podzimková)
…Druhý den jsme jezdili slalom, volné jízdy, také jsme jezdili na jedné noze. Dobré
také byly večery,
když jsme třeba hráli
stolní fotbal nebo
společenské hry. (N.
Kudrová)
…Často jsme chodili
hrát pink-ponk. A v
tělocvičně se konaly
přednášky o lyžích a
o zdravovědě. Obě
přednášky
byly
zábavné a poučné.
(Adéla Bernatová)
…K závěru chci poděkovat mojí třídě, paní učitelce Židkové, panu učiteli Hadačovi,
všem co nás přijeli navštívit, paní kuchařce, jelikož jídlo bylo výborné. Anebo i těm
spoluobyvatelům penzionu, protože i přes neustálé dupání jsme si u nich našli (snad)
nové přátelé. (Denisa Jiříková)



Lyžařské závody a lyžařský výcvik ŠD

Mgr. Miluše Halamová
Závody ani plánovaný lyžařský výcvik ŠD se v tomto školním roce nekonaly, protože
nebyly vhodné sněhové podmínky. Pevně věříme, že se nám tyto dvě aktivity v novém
školním roce podaří uskutečnit.



Exkurze 9. třídy do vodní elektrárny
Vadim Rishko, 9.třída
Dne 21. 9. 2015 jsme navštívili MVE
v Železném Brodě. Pán, který nás
provázel, nám řekl vše o historii
elektrárny i o současnosti. Potom nás
vzal do budovy elektrárny. Tam nám
podrobně popsat chod elektrárny, ukázal
nám, jak se voda zbavuje nečistot. To se
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dělo strojem, kterému se říká „hrabičky“. Pak jsme šli do druhé místnosti, kde byly
turbíny a generátory. Vysvětlil nám, jak fungují, a když domluvil, mohli jsme se ho ptát
na věci, které nás zajímaly. Poté jsme odešli ven. Dodělali jsme otázky, které nám dala
paní učitelka. Když jsme to měli hotové, šli jsme se ještě podívat na odpadní kanál. Poté
jsme se rozloučili a šli domů. Exkurze byla velmi zajímavá a velice přínosná.



Exkurze 8. třídy -DETOA Albrechtice

Radek Votoček
První výrobky se začaly vyrábět již roku 1895. Tehdy ještě
z továrny Showánek sídlící v nedaleké Desné. Ale majitel
se rozhodl postavit novou větší továrnu, která by byla
schopná vyrobit více dřevěných součástek. Majitel bohužel nesehnal pozemky, a tak
továrnu přesunul do Jiřetína a pojmenoval ji stejně jako továrnu v Desné – Schowanek.
Firma začala v Jiřetíně vyrábět v roce 1908. Již okolo roku 1920 exportovala do mnoha
zemí světa. Továrna byla neustále rozšiřována a svoji dnešní podobu dostala až v roce
1935 (tvar má připomínat parník tekoucí po řece Kamenici). Po II. světové válce byla
firma znárodněna. Firma dostala nové jméno TOFA Albrechtice (na začáteku výroby
hraček). Část dělníků ale odešla do nové továrny TOFA Semily. Koncem 80. let byl
závod TOFA Albrechtice specializován na výrobu klavírových a pianinových
mechanik, např. pro Královéhradecký PETROF (výroba hraček byla jen okrajová). Od
roku 1994 nese společnost současné jméno DETOA Albrechtice (DE Dřevo TOFA
Albrechtice). Firma sídlí v Jiřetíně pod Bukovou. Aktuálně je 80% výroby na
objednávku a zbylých 20% na vlastní prodej.
Sušárenské komory: Dřevo se nejprve dva
roky nechá schnout a poté se nařeže na
fošny a dá do Sušárenské komory, tam 6
dní až 6 týdnů schne.
Hoblování: Zde se dřevo hrubě opracuje
na prkénka a dřevěné tyče.
Soustruh – vřetenový automat: Tady se
tyče vytvarují na hrubý tvar součástky nebo
hračky.
Barvení: Barví se ve velkých dřevěných
bubnech, které se otáčejí (kolem 100 druhů
barev).
Domácí práce: Kolem 350 zaměstnanců pracuje jako ,,domácí pracovník“, ten sestavuje
části hraček do celku.
Ruční barvení: Firma má jako jediná na světě certifikát na dřevěného krtka, ale autor
chtěl, aby krtek byl ručně malován.
Po prohlídce se dají některé výrobky zakoupit v místním obchodě a podělit se o zážitky
v místní kavárně. Prohlídka se mně v továrně líbila a jsem rád, že mám nyní trochu
představu, jak se dřevěné hračky vyrábějí.
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Přednáška o obnovitelných zdrojích

Diana Kolláriková, 9. třída
Dne 23. 5. 2016 se pro žáky 8. a 9. třídy uskutečnila přednáška o obnovitelných a
neobnovitelných zdrojích. Přednáška se mi líbila, byla zajímavá, a i když jsem některé
věci věděla, tak jsem si je víc uvědomila a vtiskla si to do paměti. Myslím si, že tahle
tématika by v téhle době měla zajímat alespoň trochu každého, protože z elektřiny
čerpáme v podstatě skoro vše a většina zaměstnání by se bez ní teď už neobešla, anebo
by to bez elektřiny bylo dost komplikované a náročné. Ale co se konkrétně přednášky
týče, tak se mi líbily názorné ukázky (např. dozimetr). Tím jsme si to zapamatovali
mnohem víc, než kdyby tu před námi pán stál a povídal, že ty a ty předměty jsou
radioaktivní. Celkový dojem je kladný.
Dne 3. listopadu jsme my, devátá třída, ve spolupráci se společností Green life
připravili den zasvěcený pralesům. Každý z nás se připojil k nějaké třídě, kde se pak
vytvářeli plakáty na téma „Zachraňme pralesy“. Aby je poté představili lidem ze
společnosti Green life, která se tento jedinečný ekosystém snaží chránit. Kromě toho, že
nám měli udělat přednášku o problematice kácení deštných pralesů, měli také vyhlásit
vítěze soutěže o nejlepší plakát. Z našich výtvorů měli obrovskou radost, ale nakonec
nedokázali vybrat ten nejlepší, protože každý z těchto plakátů byl skvělý a dělaný pro
dobrou věc. Také nám tu zanechali kartičky, symbolizující části pralesa, které jsme
mohli vykoupit a přispět tak k jejich záchraně. Nakonec se za první pololetí vybralo přes
3000 Kč. Myslím si, že speciální poděkování by mělo patřit naší spolužačce Lence
Novotné, která se společností Green life už dlouho komunikovala a nakonec se velkou
měrou zasloužila o přádání této akce na naší škole.



Rio Lipno

Mgr. Miluše Halamová
Děti naší školy vyhrály s panem
učitelem Hadačem za účast
v Olympijském víceboji pobyt
v Olympijském parku Rio–Lipno.
Získali pětidenní pobyt ve
stanovém městečku na Lipně pro
skupinu 20 žáků s doprovodem
dvou dospělých osob v termínu
konání olympijských her 15.–19.
srpna 2016.
Poukaz na pobyt v Olympijském Vanesa Hecko, 8. třída “Městečko“ , koláž
parku jsme poskytli lyžařskému oddílu TJ Sokol Skuhrov, jehož činnosti se účastní
většina žáků naší školy. Ti si pobytu na Lipně nesmírně užili.
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Projekt Olympijský víceboj

Mgr. Pavel Hadač
Olympijský víceboj bych zařadil mezi projekty, které rozhodně patří mezi potřebné.
V první řadě je tento celoroční projekt velice dobře sponzorován a má partnery
zvučných jmen. Nejprve to byl Intersport, potom AlpinePro a v současné době je
hlavním partnerem Sazka. Pro aktivní školy je připraveno mnoho cen a dárků a pro tu
nejšťastnější pak 500 000 Kč na sportovní vybavení školy. To však není jediná kladná
stránka OV. Děti mají možnost zpětné vazby díky sportovnímu vysvědčení a také
mohou sledovat vývoj svých výkonů. Neméně důležitou roli hraje porovnání s ostatními
zúčastněnými školami. Na sportovním vysvědčení totiž může vidět, kolik děti stejného
věku a pohlaví mělo lepší výkon.
Testuje se osm schopností:
výbušnost, ohebnost, aerobní
vytrvalost, silová vytrvalost,
rychlost, rovnováha, hbitost a
síla.
Každou
z těchto
schopností testuje sportovní
disciplína. A tady se dostávám
snad k jedinému vážnému
nedostatku OV. Není objektivní
stanovit úroveň schopnosti
pouze na základě jedné
disciplíny, jelikož existuje
mnoho druhů například silové
vytrvalosti. Dítě s vyvinutým
břišním svalstvem udělá velké
množství leh sedů, ale přítahů na hrazdě udělá málo díky ochablému svalstvu paží a
zad.
Na sportovním vysvědčení se také dítě může dozvědět svůj dominantní pohybový typ,
protože rozhodně ne všechny děti jsou stejné. Každé má své silné a slabé stránky – OV
jim je odhalí a sportovní odborníci jim doporučí sporty, ve kterých by vynikaly.
Pro učitele je zase velmi důležité třídní srovnání a stanovení celkového třídního
pohybového typu. Zároveň má v ruce jednoduché a srozumitelné výsledky všech dětí,
které může archivovat a přitom nezaberou vůbec žádné místo.
Další obrovskou motivací jsou tzv. školní hlídky. Mezi garanty OV totiž patří mnoho
předních českých sportovců, kteří objíždějí nejaktivnější školy v republice. Mnoho
z těchto sportovců se pyšní tituly mistrů světa a olympijských vítězů a setkání s nimi by
bylo pro děti obrovským zážitkem.
Zkrátka OV má rozhodně víc pozitiv než negativ a jeho přínos pro školu je nesporný.
Pokud bude možnost, určitě se budeme účastnit každý rok.
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Zdeněk Pěkný 9. třída,- grafika

Olympijský park Olšina
Denisa Nikodýmová
Na olympijském táboře na Olšině se mi velmi
líbilo hlavně proto, že jsme si mohli zkusit
hodně sportů, zkoušeli jsme si vodní sporty i
míčové hry a mnoho jiných sportů. Potkali jsme
dokonce i nějaké olympijské sportovce, třeba Jiřího
Prskavce, který se nám i podepsal a také Jarmilu
Kratochvílovou, která se nám také podepsala a vyprávěla
nám
o svém mládí a sportování. Viděli jsme i ostatní sportovce,
kteří
přijeli přímo do Lipna z Ria De Janeira. Když jsme přijeli do
tábora,
plnili jsme různé úkoly, jako např. Lanovou dráhu, skok do
dálky,
vybíjenou a rafty na klidné vodě. Taky jsme si vyráběli vlastní „vlajku“. Bylo tam
napsané „Dětský olympijský tábor Olšina, základní škola Pěnčín“. My jsme si tam
mohli něco dopsat a nebo dokreslit. Nakreslili jsme tam panáčka v olympijských
barvách a podepsali jsme se tam.
Další den jsme byli v základním parku v Lipně, kde jsme si zkusili basketball. Poté jsme
šli k vodě, kde jsme si s bývalým olympionikem Václavem Chalupou zkusili jet v lodi.
Ukázal nám, jak dokáže loď rychle jet, a poté jsme si to zkoušeli. Poté jsme šli ještě na
kanoe a paddleboardy.
Také jsme si zkusili rugby, baseball, plážový fotbal, atletiku (skok do dálky, skok do
výšky, hod oštěpem, vrh koulí, běh na 60 metrů), jet v raftu na divoké vodě, box, karate,
šachy, kulečník a florbal. Skákali jsme z věže vysoké šest metrů do vzduchové duchny.
Při uvítání Jiřího Prskavce jsme vytvořili špalír se zvednutými pádly, poté si Jiří
Prskavec dal závody s Vítem Přindišem a vyhrál Jiří. Dali si závody, za jak dlouho
udělají pět eskymáků. Vít měl dva pokusy, protože poprvé vypadl z bazénu, a Jiří také,
protože poprvé se málem utopil. Poté se usušil a podepsal se nám a my jsme se s ním
vyfotili.
Když jsme potkali Jarmilu Kratochvílovou, tak nám vyprávěla o svém sportování,
podepsala se nám a pak jsme všichni koukali, jestli někdo nepředeběhne její rekord. Poté
se pár dětí dalo dohromady a udělalo štafetu na 800 metrů.
První den na Olšině jsme měli seznamovací diskotéku, jedna z vedoucích nás naučila
sambu. Také jsme jako škola Pěnčín mohli být natáčeni u ohně, protože nikdo z jiných
ckRiu De Janeiru, poslední den jsme si na karnevalu zatančili ještě jednou sambu a
někdo dělal pro televizi rozhovor, skoro všichni jsme měli masku.
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Nejvíc se mi líbili rafty na divoké vodě, rugby, baseball, paddleboardy a box.



Projekt „Koulíme koulíme kouli“

Mgr. Miluše Halamová
Je středa 1. 6. 2016, žáci naší školy vyrážejí pěšky na vrchol Černé Studnice. Na školu k
nám docházejí děti ze Základní školy Huntířov a Zásada. Jde o děti, které se podílely na
sběru hliníkového odpadu a spolu s našimi nejlepšími sběrači pojedou na Studnici za
odměnu vláčkem.
Scházíme se u rozhledny a povzbuzujeme zástupce jednotlivých škol, kteří koulí koule
asi 100 metrů na vrchol. Zde se pak všichni přivítají a dovídají se o výsledku sběru
hliníkového odpadu. Do tohoto už 9. ročníku soutěže se zapojily 3 školy.
Byly to: ZŠ Pěnčín -97 kg, ZŠ Huntířov – 30 kg, ZŠ Zásada - 74 kg, To je dohromady
201 kg hliníku. Za 9 let jsme všichni dohromady nasbírali 1 648 kg.
Všechny zúčastněné školy dostaly
keramickou sošku a sladkou
odměnu – kus již devátého
marcipánového dortu, který nám
tradičně peče paní Jana Hlavatá.
Náleží ji velké poděkování. Na
závěr jsme si všichni zazpívali
písničku a v poklidu jsme se
rozešli zpět ke svým školám.
Všichni jsme měli hezký pocit,
že jsme pro naši zemi něco
užitečného udělali.

Již na vrcholu Černé Studnice jsme se domluvili na dalším desátém ročníku.



Projekt sběru druhotných surovin ve školním roce 2015 /2016.

Mgr. Renata Pospíšilová
V letošním školním roce jsme tradičně sbírali papír, tetrapak, petlahve, víčka, elektro
odpad, alobal a baterie. Starého papíru jsme nasbírali 4 965 kg, petek 1 590 kg,
tetrapaku 355 kg a alobalu 97 kg. Ve sběru PET lahví jsme byli vyhodnoceni na 1.
místě za největší množství v Libereckém kraji. Dostali jsme poukaz na školní pomůcky
v hodnotě 3 000,- Kč.
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Víčka jsme letos předávali paní Erice
Peštové z Jablonce nad Nisou na
invalidní vozík.
Letošní výlet za odměnu byl zaměřený
na turistiku. Bylo vybráno 33 žáků. Jeli
jsme vlakem do Turnova. Potom nás
čekala příjemná procházka z Hlavatice
přes Valdštejn a Hrubou Skálu do
Sedmihorek. Děkujeme všem žákům,
rodičům i učitelům za pomoc naši
přírodě. Doufáme, že příští rok
nasbíráme ještě více.



Projekt „ Den Země“

Mgr. Štěpánka Lačná
Den Země je den věnovaný planetě Zemi, který se každoročně koná 22. dubna.
V současné době jde o ekologický svátek, který upozorňuje na ničení životního prostředí
a hledání cest a způsobů, jak planetu Zemi udržet ve stavu, který by umožňoval důstojný
život nejen pro lidi, ale i všechny živé tvory a rostliny. Den Země slaví v současné době
už téměř 1,5 mld lidí. I my u nás ve škole jsme se ke svátku Dne Země připojili. Letos
to bylo již potřetí.
Letošní úklid se tady u nás na Pěnčíně uskutečnil 5. května 2016 odpoledne.
Velké děti v rámci hodin občanské
výuky zmapovaly výskyt černých
skládek v katastru naší obce.
Připravili jsme trasy, po kterých jsme
se 16. dubna odpoledne vydali.
Mladší žáci se pohybovali v blízkém
okolí školy, ti starší měli vzdálenější
cíle.
Všichni
byli
vybaveni
ochrannými
pomůckami,
které
poskytli právě organizátoři akce.
Do úklidu se zapojila i obec, pan
Mrázek nám pomohl se svozem nasbíraného odpadu.
Původní plánovaný termín byl stanoven na 14. dubna. Vzhledem k nepřízni počasí se
termín stále posouval, protože jsme chtěli zachovat čtvrtek. Odpadky byly již zarostlé
17

v trávě a špatně se hledaly.
operativně.



Nesmíme příště termín takto odsouvat a sběr řešit

Projekt „Čtení pomáhá“

Mgr. Lenka Stružská
Tento projekt pořádá společnost Celé Česko čte dětem.
Letos proběhl ve spolupráci s dětským kanálem České
televize – Déčko a zapojily se do něho školy, školky,
škola podpořila myšlenku o důležitosti čtení dětem a
s dětmi a o vlivu čtení na emoční rozvoj dítěte. V rámci
týdne čtení dětem proběhly na naší škole od 1. do 7.
června různé aktivity, poslech ukázek, soutěž Knihovník,
čtení v družině zaměřené na poezii. Žáci 9. třídy četli po
celý školní rok žákům první třídy. Sedmá třída si
připravila literární program pro 3. třídu. Žáci 4.-9. tř. si
vyzkoušeli, jak zvládají čtení s porozuměním, za celý rok
bylo vyhodnoceno Čtení pomáhá a Daruj knihu.
Příští rok budeme v tomto projektu pokračovat.
Amálka Kurfiřtová, letošní 1. třída
“Maminka“ - kolorovaná kresba



Projekt mléko do škol

Mgr. Monika Mastníková
V letošním školním roce 2015 - 2016 se škola opět zúčastnila akce Mléko do škol,
dotované státem a Evropskou unií (250ml mléka stojí 4,-Kč, ochucené 5,- Kč).
V první pololetí odebíralo mléko v průměru 55 dětí, nejvíce z první a třetí třídy,
z druhého stupně žáci 9. třídy. V druhém pololetí počet klesl v průměru na 50 dětí.
K lepšímu využití dotačních programů státu a Evropské unie by bylo vhodné pořídit
chladící boxy, které by umožnily odběr dotovaných produktů ve větší míře a větší
rozmanitosti.

Štěpánka Fligrová,
4. třída “Jablko“
vosková rezerváž
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Exkurze 5. třídy na zámek Loučeň

Z prací žáků 5. třídy

A co ještě jsme se dozvěděli a zažili?
Pan kastelán nám ukázal na obraze kněžnu, která měla hodně dlouhé jméno a její pes
ještě delší.
Prohlédli jsme si koupelnu a dozvěděli jsme se, že se dřív myli párkrát do roka.
Viděli jsme poštovní sáně.
V jídelně jsme si mohli sednout ke krásně prostřenému stolu na staré židle.
V ložnici knížete byla malá postel a jeho obraz.
V hudebním salónu nám Kája a Kačka zahrály na piáno a všichni jsme si zazpívali
koledu.
Na adventním věnci mají být tři fialové a jedna růžová svíčka a ta se zapaluje třetí
adventní neděli a vyjadřuje lásku a přátelství.
Vánoce nebyly jak jsme zvyklí, na štědrovečerní večeři měli mořské ryby, škeble, hady,
protože kněžna byla z Itálie. Také ráda cestovala a dětem vozila tropické ovoce. Kníže
měl rád své poddané, a proto každoročně každé dítě z vesnice dostalo od něj dárek.
V knihovně naše prohlídka končila. Pak jsme si šli zdobit perníčky a dali jsme si teplý
čaj.
V areálu zámku jsou různé druhy bludišť – nízké, vysoké i úplně malé. Nejvíc se nám
líbil ten největší, přes který jsme neviděli.
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Exkurze 5. třídy do Lidic

Teodor Vacek, 5. tř.
Exkurze do Lidic byla sice moc krásný výlet i s květinovými sady, ale historie Lidic nás
neminula. Všichni jsme o ní slyšeli a tam jsme viděli, co děti psaly za dopisy, když ještě
nevěděly, co je čeká. Každý si asi myslí, že to měli ti lidé těžké a kruté a všem nám jich
bylo líto.
Nikola Nikodýmová, 5. tř.
Když jsme byli v galerii a hráli jsme si na sochy, tak jsem úplně zapomněl na to, co se
v Lidicích stalo. Potom jsme šli růžovým sadem a tam jsem cítil tu krásu a nejradši bych
tam zasadil ještě jednu růži. Když jsme byli u pomníku žen, byl jsem smutný a mírně
jsem truchlil nad tím, co se zde stalo.



Přednáška o úrazech – Bez úrazů je to fajn

Marie Halamová, 5. třída
V úterý 29. 3. 2016 k nám přijeli dva lidé z nadace Kolečko. Řekli nám, co se může stát,
když jezdíme v autě nepřipoutaní, když nemáme reflexní pásky, jak nás umí auto
ochránit a spoustu dalších ukázek, při kterých by se nám mohlo něco stát. Také nám
pouštěli videa, která ukazovala situaci, když nabouráme, co se stane, jak fungují airbagy.
Přednáška se mi líbila, protože jsem se naučila, jak mám jezdit v autě a chodit po silnici
Každý den nás čeká cesta do školy, na kroužky a tréninky
– autem, na kole nebo pěšky. Za každého počasí, ráno i
večer skoro za tmy - co a jak dělat, abychom se domů
vrátili v pořádku a nezranili se třeba i při našich
oblíbených sportech? A jak si poradit nebo jak pomoci
druhým,
když
se
něco
stane?
29. března nám poradí lektoři primární prevence Tomáš
Žambera a Martina Vítů, kteří společně s nadačním
fondem
Kolečko
a
dětským
traumacentrem
Thomayerovy nemocnice v Praze – Krči připravili seriál
interaktivních tréninků pro žáky 1.stupně. Nestačí jen se připoutat v autě nebo vzít si
cyklistickou
helmu,
je
třeba
udělat
to
správně!
Akce je součástí projektu “Primární, sekundární a terciární prevence v traumacentru
Thomayerovy nemocnice” – více informací najdete na www.ftn.cz/prevenceurazu nebo
www.kolecko.cz/
Podpořeno grantem z Norska.Supported by a grant from Norway.
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Dejme knihám druhou šanci

Mgr. Lenka Stružská
ZŠ Pěnčín se zapojila do akce inspirované Mezinárodním dnem darování knih, který si
celý svět od roku 2012 připomíná 14. února. U nás ve škole je zaměřena na dětské
knihy a dětské čtenáře.
Stává se, že člověk si knihu přečte a odloží. Také se stává, že knihu dostane a nechce ji
číst. Pak život této knihy končí. Proto Američan Ron Hornbaker knihy vzal a dal na
veřejně přístupné místo, aby byly volně k dispozici. Nálezce a čtenář si ji mohl vzít,
přečíst a ponechat, případně znovu poslat dál.
I my jsme se rozhodli, že knihám dáme druhou šanci. Proto ve škole organizujeme akci
Daruj knihu. Pokud darovaná kniha nenajde nového čtenáře, ponecháme ji k dispozici
ve školní knihovně.



Preventivní program na
dopravním hřišti

Teodor Vacek, 5. třída
Ve čtvrtek 20. dubna 2016 naše pátá
třída navštívila dopravní hřiště
v Jablonci nad Nisou. Zde jsme si
prohlédli ukázky hasičské a policejní
techniky. Viděli jsme zásahové
vozidlo, vozidlo městské policie a
cvičeného policejního psa. Hasiči nám
ukázali své vybavení, které jsme si
mohli vyzkoušet a také jsme si mohli Kolektivní práce, letošní 1. třídy “Podzim“
prohlédnout vnitřek jejich vozu. Nakonec nám paní z dopravní bezpečnosti ukázala, jak
máme správně nosit helmu na kolo.



Aprílová škola

Karolína Hübnerová, 5. třída
1. dubna se v naší páté třídě prohodila paní učitelka Jarmila Hasenkopfová se žáky. Já
jsem si připravila matematiku. Měla jsem ji společně s Annou Kratochvílovou. Hodina
byla opravdu aprílová. Když jsme jednoho žáka ze srandy poslaly za dveře, chtěli tam
všichni. Když jsem ji to dovolila a chtěla jsem otevřít, to vám byl nával! Alespoň, že
tam přišla Anička a pomohla mi. Nakonec jsme stihli vypočítat pár příkladů a pak
najednou CRRRRR!, hodina byla kratší než v lavici. Moc jsem si to užila.
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Minikopaná

Mgr. Pavel Hadač
Letošní školní rok sliboval v rámci sportovních soutěží jednu novinku – postupový
turnaj v minikopané. Ale aby mohla škola postoupit až do republikového finále, musela
se nejprve prokousat přes několik kol. Z okresního kola naše škola postoupila opravdu
zajímavě – bez jediného odehraného zápasu. Ze čtyř škol nakonec zůstala jen naše škola
a ZŠ Pelechovská ze Železného Brodu. Zbylé dvě školy musely svojí účast zrušit a tak
jsme slavili postup. Okresní finále pořádala ZŠ
Mozartova v Jablonci nad Nisou a celkem se tady sešlo
pět škol. První zápas jsme odehráli s domácím výběrem
a projevila se zde sehranost místní fotbalové třídy.
Druhý, a ukázalo se, že rozhodující zápas, jsme se
utkali s brodskou školou a štěstí se nakonec přiklonilo
na naší stranu. Vítězstvím 1:0 jsme, aniž bychom to
tušili, získali pohár za třetí místo. V dalších zápasech
jsme porazili školu 5.května v Jablonci nad Nisou a
prohráli s Gymnáziem Dr. Antona Randy. Stejné
výsledky, jako my, měla totiž i brodská škola, a tak se
naše vítězství ukázalo jako rozhodující. S výsledkem
byli všichni spokojeni, protože konkurence se sešla
veliká. I když někteří hráči měli výhrady vůči svým
výkonům. Snad své umístění napřesrok vylepšíme.



Kynologická přednáška

Vendula Hornová a Adéla Bernatová, 8.
třída

František Marek, 6. třída “Slunečnice“ –
kombinovaná technika

5. května se na naší škole konala kynologická přednáška. Přijela dvojice kynologů, která
s sebou přivezla tři psy. Pejskaři nám
vyprávěli o typické charakteristice těchto
plemen a o tom jak se k nim máme
chovat. V případě, že by nás nějaký pes
napadl, jak se máme bránit. Pitbulteriér
byl velmi hravý, zatímco vlkodav by
nejraději odpočíval. Bavili jsme se o
částech těla psů a o jejich chování.
Pitbulteriéři měli oříškově hnědou
barvu a vlkodav byl medově bílý.
Na konci přednášky jsme si mohli psy
pohladit a klást případné otázky.
Přednáška byla velmi poučná a zajímavá.
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Zpráva výchovné poradkyně
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 (konzultace, návrhy na vyšetření v PPP nebo jiná
odborná šetření).
Všichni žáci, kteří potřebují speciální postupy výuky, pracují podle individuálního
vzdělávacího plánu (IVP). Ten je vypracován vyučujícím daného předmětu na základě
výsledků vyšetření PPP . IVP je konzultován také s rodiči žáka.
Žákům jsou rovněž poskytnuty vhodné učebnice a kompenzační pomůcky.
Pro žáky s SPU probíhala dyslektická náprava. Reedukaci prováděly p. uč. Mgr. R.
Pospíšilová, Mgr. Lenka Stružská a Mgr. Eva Divinová. Reedukace probíhala na
základě doporučení PPP
a podle individuálních potřeb každého žáka.
Činnost VP byla také zaměřena na informační a poradenskou pomoc pro vycházející
žáky a jejich zákonné zástupce (výběr vhodné školy a učebního oboru, pomoc při
přijímacím a odvolacím řízení, evidence přihlášek, vyplňování zápisových lístků,
zpracování výsledků přijímacího řízení, konzultační hodiny). Prostřednictvím
informačních schůzek a konzultací byly vycházejícím žákům a jejich zákonným
zástupcům podávány informace spojené s přijímacím řízením. Také rodiče žáků 5.
ročníku byli informováni o možnostech studia na víceletých gymnáziích.
Letos si žáci podávali 2 přihlášky na střední školy a na všechny státní střední školy v
Libereckém kraji vykonávali přijímací zkoušku.
Žáci 9. ročníku měli možnost zúčastnit se Dnů
otevřených dveří na středních školách. Mohli zde
získat všeobecné informace o škole, studiu a
jednotlivých oborech. Součástí těchto dnů byly i
návštěvy odborných učeben a dílen s praktickými
ukázkami, kde měli možnost vyzkoušet si činnosti
daného oboru.
Někteří žáci navštívili v rámci volby povolání burzu
škol v Jablonci n. N. a v Liberci.
Výchovný poradce se účastnil pravidelných schůzek
výchovných poradců organizovaných PPP
a
Úřadem práce v Jablonci n. N.
Výchovný poradce spolupracoval s Policií ČR, s
PPP v Jablonci n. N., SPC V Liberci, se sociálními
pracovníky a kurátory OSPOD v Železném Brodě.
Mgr. Lenka Stružská

Anička Hartlová,6. třída “Dav“ - kolorovaná kresba
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Rozmístění žáků 9. třídy ve školním roce 2015 – 2016
Sára Fleišerová Českoslovanská akademie obchodní Praha – management reklamy
Marie Hlaváčková
ISŠ Vysoké nad Jizerou - autolakýrník mot.vozidel
Daniel Jiřík
SOU nábytkářské Liberec- záchranářství
Diana Kolláriková
Pražská konzervatoř- hudební obor, housle
Tomáš Louma
SPŠ technická, Jablonec n. N. – nástrojař
Markéta Menšíková
SUPŠ a VOŠ, Jablonec n. N. – grafický design
Josef Nagy
SPŠSE a VOŠ Liberec- elektrotechnika
Lenka Novotná
VOŠMO a OA Jablonec nad Nisou – cestovní ruch
Aneta Peukerová
SOŠ Jablonecká, Liberec – stravovací služby
Kateřina Pilařová
Gymnázium Dr. A. Randy Jablonec nad Nisou
Vadym Rishko
Gymnázium Dr. A. Randy, Jablonec n. N. – sport.
Kateřina Šťastná
VOŠMO a OA Jablonec nad Nisou – cestovní ruch
Nikola Votočková
SŠ uměleckořemeslná, Liberec – Fashion design
Vážení absolventi, přeji vám všem krásný, úspěšný a šťastný život. MH
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Zpráva školního metodika rizikového chování
V letošním školním roce byly hlavní úkoly minimálního preventivního
programu realizovány jak na prvním stupni, tak na druhém stupni, především
v hodinách výchovy k občanství, výchovy ke zdraví, rodinné výchovy, tělesné
výchovy, přírodopisu a chemie. Každý vyučující zapracovává jednotlivá témata do
plánu práce jednotlivých předmětů. Učitelé spolupracují na metodách práce.
V hodinách Rv, a Vo jsme věnovali několik hodin problematice volného času a
propagaci zdravého životního stylu, rodině, sexuální výchově, drogové tematice,
šikanování a krádežím a dalším soc. patologickým jevům. Hodiny byly doplněny
několika projekty.
Tradičně žáci 9. ročníku připravili pro děti 1. třídy „Den Slabikáře“. Sehráli pohádku a
vyrobili talisman, který by je měl provázet celým studiem na naší škole. Osobně pak
za přítomnosti rodičů prvňáčků předali dětem Slabikáře a dort ve tvaru Živé abecedy.
Celý rok drželi nad prvňáčky patronát a chodili jim číst pohádky.
Od února probíhala soutěž Sapére – zdravý životní styl – družstvo skončilo na prvním
místě v okresním kole a postoupilo do krajského kola.
V dubnu se celá škola zapojila do projektu „Ukliďme Česko.“ Žáci spolu s učiteli
uklízeli v okolí školy, úklidové prostředky jsme obdrželi od organizátorů akce.
Letos v květnu jsme pořádali již 18. ročník festivalu Pěnčínská nota, kterého se již
tradičně účastní škola Jenišovice a Malá Skála. V programu se předvedli žáci v oboru
hudebním, výtvarném a recitačním. Program byl velmi pestrý a všem se moc líbil.
Ke Dni dětí naše škola pořádala již 9. ročník akce „Koulíme, koulíme kouli“ spojenou
s výstupem na Černou Studnici a zaměřenou ekologicky na tříděný odpad. Akce se
zúčastnily opět školy – Zásada, Huntířov a Pěnčín, jejichž žáci celý školní rok sbírali
hliníkový odpad a vyrobili z něho kouli, kterou pak symbolicky kouleli na vrchol
Černé Studnice.
V osmém a v devátém ročníku byl promítnut film „Mezi nimi“ s tematikou přenosu
viru HIV a nevhodném sexuálním chování mezi mladými lidmi.
V hodinách přírodopisu a chemie byli žáci informováni například o přírodních látkách
léčivých a toxických, návykových látkách, injekční aplikaci drog a přenosu viru HIV –
AIDS, anabolických steroidech, vzniku závislosti u rizikových skupin populace.
V oblasti sportovní se uskutečnila řada akcí, které pořádáme každý rok,
spolupracujeme se školami v našem okrese. Žáci naší školy jsou systematicky vedeni
k zodpovědnosti a samostatnému rozhodování v oblasti vlastního zdraví.
23.5

Rodiče byli zároveň informováni na třídních schůzkách o možném výskytu
drog u dětí, také o nebezpečí kouření, trávení volného času a rizik šikany a
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kyberšikany.
23.6

Pravidelně jsme sledovali opakující se krátkodobé i delší absence žáků –
záškoláctví.

23.7

Soustavně vedeme evidenci o žácích s prospěchovými a výchovnými problémy.

23.8

Systematicky vedeme žáky k odpovědnosti výběru svého budoucího povolání

23.9

O využívání volného času žáků se starají učitelé
a zkušení lektoři v kroužcích: keramiky,
sportovní výchovy, digitální fotografie,
vybíjené, hry na flétnu, ruční šití, výtvarné
činnosti a také vaření.

V průběhu školního roku učitelé pravidelně řešili
problémy týkající se třídy. Na prvním a druhém stupni
se řešily vztahy v třídním kolektivu, probíraly se
otázky kamarádství a zejména problém slovního
napadání – zesměšňování, posmívání a vulgárního
vyjadřování a skrytou šikanu vůči slabším žákům.
Letos se neobjevil problém s kyberšikanou, zejména
na facebooku a jiných soc. sítích.
Velmi těžko se tento problém rozkrývá a potlačuje.
Myslím, že naše škola motivuje a vede žáky ke
zdravému životnímu stylu.
Mgr. Jitka Drobíková



Nikola Mikezová, 6. třída
„Kočička“- stříkání barev

PREZENTACE ŠKOLY

Ročenka – školní zpravodaj
Internetové stránky školy: http//www.zspencin.cz
Veřejné výstavy žákovských prací ve škole
Vánoční besídka pro rodiče
Kulturní program pro obyvatele DPS s vánoční tématikou - A. Hořáková
Vystoupení – hra na flétny na pouti na Krásné – A. Hořáková
Zpívánky u rozsvěcení vánočního stromu na Pěnčíně A. Hořáková,
Školní soutěže: Festival Pěnčínská nota ( akce přístupné rodičům a dalším
zájemcům veřejnosti ). – J. Drobíková
 Slavnostní Akademie na konec školního roku, rozloučení 9. třídy
Po poradě většina učitelů navrhujeme zrušení vánoční besídky, protože se koná
v době, kdy je plno podobných akcí, je zaměřená na menší děti. Každoroční program
je velmi podobný, první třída je po „Slabikáři“ a čas na přípravu je pro ni velmi
krátký.
Vedení školy s politováním vyhovělo a věří, že se k vánočnímu setkávání opět
vrátíme.
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Školní družina
ŠD je pevnou součástí výchovně vzdělávacího systému naší školy a výbornou
podporou pro práci 1. stupně.
Ve školním roce 2015 – 2016 navštěvovalo obě oddělení školní družiny 60dětí (druhé
pololetí 58 žáků). V prvním oddělení bylo 30 žáků (1. třída 23 žáků, 3. třída 7 žáků)
pod vedením vychovatelky I. Landové. Druhé oddělení navštěvovalo 30 žáků (2. třída
21 žáků, 3. třída 9 žáků). Oddělení bylo dočasně umístěno v prostorách školního
ateliéru. V družině pracovala vychovatelka M. Mastníková. Obě vychovatelky pracují
na zkrácený úvazek.
Provoz ŠD od 11.10 do 16.00, oddělení se slučovala v15.30 hod. Při schůzkách
SRPDŠ byl provoz prodloužen podle potřeby.
Prostředky a nákupy pomůcek byly zajištěny z poplatků od rodičů (300 Kč za
pololetí).
Program školní družiny probíhal podle RVŠP. Témata byla uspořádána do týdenních
projektů, které umožňují zaměření na určitý problém s využitím více zájmových
činností. Například týden slušného chování, týden ochrany přírody – „Ukliďme
Česko“, týden s pohádkou, týden plný rekordů, týden zimních radovánek, týden čtení
(1.6.-7.6.2016) a další. Byly uspořádány soutěže na ochranu životního prostředí a
přírody. Soutěže obratnosti, sportovní soutěže, základy první pomoci, řešení situací
denních činností v silničním provozu, vždy s důrazem na bezpečnost dětí. Pro všechny
děti byla uspořádána Drakiáda (12.11.2016), plánovaný lyžařský výcvik na vleku
v Alšovicích nemohl být tuto zimu uspořádán pro nepříznivé sněhové podmínky.
V druhém pololetí byla uspořádána exkurze do Domu přírody Českého ráje v
Dolánkách (28.4.2016 - žáci 2.odd.) s výukovým a zážitkovým programem, dále
exkurze do továrny na výrobu dřevěných hraček „Detoa Albrechtice“ s návštěvou
kreativní dílny.
Společné celodružinové aktivity byly stopované, společná sportovní odpoledne,
přírodovědné vycházky za zajímavostmi obce, masopustní karneval, na závěr roku
soutěže o drobné ceny. K MDD jely děti vláčkem do Zásady, kde zhlédly výrob piva v
pivovaru Rezek. Využili jsme areálu místní farmy k exkurzím za zvířaty (beseda s
chovateli), muzea zemědělských strojů (práce dříve a dnes). Školní rok byl zakončen
společným táborákem s opékáním a soutěžemi a zmrzlinovým pohárem.
Větší projekty, delší vycházky a exkurze nemohly být uskutečňovány, protože ani 1
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den v týdnu nebyl ucelený dvouapůlhodinový blok - vzhledem k zájmovým kroužkům
doučování žáků cizí národnosti. Ostatní dny žáci přicházeli a odcházeli nepravidelně z
výuky a ze zájmových kroužků při ZŠ Pěnčín.
Vychovatelky s dětmi využívaly tělocvičnu, která byla k dispozici pouze jednou
v týdnu (jednou za 14 dní pro každé oddělení), což neodpovídá tendenci zvyšování
volnočasové sportovní aktivity dětí. V hojné míře se využívalo místní hřiště.
Počítačová učebna nebyla školní družinou navštěvována.
V příštím školním roce bychom chtěli zařadit více společných akcí do programu obou
oddělení. Besedy s lidmi různých profesí, exkurze v blízkém okolí, dle možnosti
výlety za poznáním zajímavostí obce a okolí. Rádi bychom více využívali počítačovou
učebnu, kuchyňku a tělocvičnu.
Závěrem děkujeme sponzorům za poskytnuté prostředky, zvláště pak firmě Fipobex a
Knomi.
Mgr.Monika Mastníková a vych. Iva Landová
Maškarní karneval ve ŠD
Mgr. Monika Mastníková
V pondělí 22. února 2016
se konal v tělocvičně ZŠ
tradiční maškarní karneval.
Žáci z obou oddělení školní
družiny se po obědě
„převtělili“ a zamaskovali
do
svých
převleků.
Klasické školní přehlídce
proměn dětí v nejrůznější
pohádkové
bytosti
i
netradiční masky mohli
letos
přihlížet
nejen
spolužáci z vyšších ročníků
a
jejich
učitelé
při
odpolední výuce, ale ti
otužilejší jedinci se vydali s průvodem a písničkou i za pracovníky a návštěvníky
zdravotního střediska a místního obecního úřadu. O zahřátí a dobrou náladu
maskovaných kamarádů se pak v tělocvičně školy postarala spousta soutěží a her za
doprovodu klasické dětské hudební reprodukce. A jaká by to byla maškarní veselice
bez odměn, občerstvení, sladkostí a hlavně masopustních koblih? Zadařilo se, masek
se sešlo opravdu hodně! Děti si zatančily, zasoutěžily a zapojily do různých aktivit.
Společně jsme si i letošní MAŠKARNÍ BÁL v družině užili.
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Rok 2016 / 2017
V tomto školním roce navštěvují naši školu 188 žáků. Do první třídy jsme přivítali 20 dětí.
Prvňáčkové

Belda František - Alšovice
Borčická Tereza - Bratříkov
Dubská Elena - Huť
Helísková Barbora - Skuhrov
Horna Miroslav - Bratříkov
Hubal Evelína - Alšovice
Kopecká Zuzana - Huť
Kurfiřtová Amálie - Těpeře
Macková Johana - Bratříkov
Mateleha Veronika - Pěnčín

Mlejová Barbora - Alšovice
Nemčík Kryštof - Alšovice
Novotný Vít - Alšovice
Peteráč Vít - Alšovice
Pfeifer Tomáš - Pěnčín
Štěpán Adam - Huť
Těhníková Tereza - Alšovice
Vyšohlíd Štěpán - Alšovice
Zapletalová Anastázie - Bratříkov
Havlová Kateřina - Huntířov

Přejeme prvňáčkům, ať se jim ve
škole líbí 
Štěpán Adam a Těhníková Tereza,
letošní 1. třída
„Stromy na podzim“
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Pedagogický sbor
Ve škole pracuje v tomto školním roce 13 učitelů včetně ředitelky a zástupkyně, dvě
vychovatelky ŠD a jedna asistentka pedagoga
Mgr. Miluše Halamová
Ředitelka
Mgr. Martina Ferstlová
Zástupkyně ředitelky
Třídnictví
1. třída
Mgr. Lenka Stružská 1
2. třída
Mgr. Štěpánka Lačná
3. třída
Mgr. Renata Pospíšilová
4. třída
Mgr. Andrea Hořáková
5. třída
Mgr. Jarmila Hasenkopfová
6. třída
Mgr. Lenka Stružská 2
7. třída
Mgr. Pavel Hadač
8. třída
Mgr. Jitka Drobíková
9. třída
Mgr. Lucie Židková
Mgr. Alena Kochánková
Bez třídnictví
Mgr. Eva Divinová
Výchovná poradkyně
Mgr. Lenka Stružská 2
Vychovatelka ŠD
Správní zaměstnanci
Školník
Školnice
Uklízečky

Iva Landová, Hana Švestková

Jiří Volf – údržba
Lenka Pavlatová – úklid
Jana Šťastná, Kateřina Štrynclová

Personální změny ve škole
Do školní družiny od 1. září nastoupila naše bývalá kolegyně paní vychovatelka Hana
Švestková, protože vychovatelka Mgr. Monika Mastníková bude v prosinci nastupovat
na mateřskou dovolenou.
Paní uklízečka Petra Štěpničková u nás ukončila pracovní poměr a na její místo
nastoupila paní Kateřina Štrynclová

Kateřina Štrynclová
Kvalifikace: SUPŠsklářská
Bydliště: Alšovice 209
Zájmy: Příroda, hudba, vaření

Přejeme Vám, milá kolegyně, aby práce pro vás byla na naší škole potěšením.
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Autor nezjištěn loňská 5. třída “Květina“ – stříkání barev

Označte si v kalendáři
Prázdniny ve školním roce
Podzimní prázdniny

2016 – 2017
připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.

Vánoční prázdniny

budou zahájeny v pátek23. prosince 2016 a skončí v pondělí
2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017

Pololetní vysvědčení

vysvědčení bude rozdáno v úterý 31. ledna 2017

Pololetní prázdniny

připadnou na pátek 3. února 2017

Jarní prázdniny

v délce jednoho týdne 20. 2. – 26. 2. 2017

Velikonoční prázdniny

připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017

Závěrečné vysvědčení

školní vyučování bude ukončeno v pátek 30. června 2017

Hlavní prázdniny

budou trvat od soboty 1.července do neděle31. srpna 2017
Karel Zasche , 9. třída Škola začíná

15. 09.
29.9.

třídní schůzky
třídní schůzky 1. třídy
„Den slabikáře pro prvňáčky“

23. 11.

konference 1. čtvrtletí

02.12.

vánoční dílničky na I. stupni

25. 01.

konference 1. pololetí

31. 01.

vydání vysvědčení za 1. pololetí

03. 02.

pololetní prázdniny
2. pololetí od 04. 02 2016 do 30. 06. 2016

do 31. 01.
13. 04.
do 01. 03.
27. 02. – 03.03.

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

19. 04.

konference 3. čtvrtletí

06. 04.

rodičovské schůzky, informace o prospěchu a chování

01.06.

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

05. 06. - 10. 06.

Školní výlety

červen

Školní akademie

26. 06.

závěrečná konference

30. 06.

slavnostní rozdání vysvědčení
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Zájmové kroužky
Nadále velmi úspěšně na naší škole pracovaly v loňském roce zájmové kroužky, které
navštěvovalo na prvním stupni 110 a na druhém stupni 56 žáků. Do součtu nejsou
započítány děti z lyžařského kroužku Sokol Skuhrov, jejichž počet se poslední roky drží
zhruba na 30 žácích naší školy. Kroužky vedli učitelé a zástupci rodičů. Do činnost
kroužků se letos zapojily další dvě maminky. Paní Lída Fidlerová vede kroužek
zdravotnický a paní Daniela Kudrová kroužek dramatický. Mimoškolní sportovní
činnost pro děti zabezpečuje nadále SOKOL Alšovice pod vedením Mgr. Renaty
Pospíšilové, kam dochází také přibližně 30 žáků naší školy.
Kroužky
Výtvarné techniky
Keramická dílna 1
Vaření 1
Vaření 2
Přírodovědecký kroužek I.
stupně
Masáže I. stupně MISSP v ŠD
Angličtina 5. tř., 6. a 7. tř.,
Fotografický kroužek
Hra na flétnu
Sportovní hry
Náboženství
Zdravotnický
Dramatický
Sportovní při TJ Jistebsko

2016 / 2017
Mgr. Martina Ferstlová
Mgr. Lenka Stružská 1
Mgr. Štěpánka Lačná
Mgr. Martina Ferstlová
Mgr. Štěpánka Lačná
Mgr. Štěpánka Lačná
Mgr. Alena Kochánková
Mgr. Miluše Halamová
Mgr. Andrea Hořáková
Mgr. Pavel Hadač
paní Katarina Kryčfalušij
paní Lída Fidlerová
paní Daniela Kudrová
pan Jiří Šikola
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Natálie Cvrčková, 8 třída „Kontrast“kresba,,

Adéla Petraková 8. třída - grafika

Školní jídelna
Ve školním roce 2016/2017 se ve školní jídelně při MŠ Pěnčín stravuje:
78 dětí MŠ cena za den
28,-Kč
86 dětí 1.- 4.roč. cena za oběd
20,-Kč
79 dětí 5.- 8.roč. cena za oběd
22,-Kč
18 dětí 9. roč. cena za oběd
24,-Kč
28 dospělých strávníků
O prázdninách prošla kuchyně celkovou rekonstrukcí včetně WC pro školáky.
Od září jsme přijali novou pracovní sílu paní Vlastu Mlejnkovou na půl úvazku, místo
paní Heleny Jériové. Dále zůstává vedoucí školní jídelny Kamila Brožková, hlavní
kuchařka Eva Macháčková, pomocné kuchařky Eva Strnádková a Dana Beldová..
Obědy se platí přes sporožirový účet a přes účty u ostatních bank.
Peníze jsou sráženy vždy 15. následující měsíc. Jestliže k tomuto datu nebudou na účtě
peníze, pak musejí rodiče nesraženou částku uhradit v hotovosti v co nejkratším
termínu. Obědy v hotovosti musí být zaplaceny nejpozději do 15. dne v následujícím
měsíci.
Platba v hotovosti je možná jen ve výjimečných případech.
Obědy se odhlašují den předem v případě nemoci nejpozději do 7:45 hod. ráno. Obědy
lze odhlásit osobně, telefonicky na číslo 483 397 036 nebo na adrese:
skolka.pencin@volny.cz
Hromadné akce školy /výlety, exkurze.../ se
odhlašují nejpozději den předem.
Jídelníček si můžou rodiče prohlédnout na
webových stránkách školy.
Dobrou chuť
přeje kolektiv školní jídelny
V jídelně výbornou svíčkovou máme,
Všichni si ji vždy s velkou chutí dáme.
Polévky by to chtělo méně solit,
jinak mi u vás chutná a nemám
potřebu nic měnit.
Eliška Kuderová, 7. třída
Nikola Kudrová, 8. třída
„Velikonoční vajíčko“- quilling

Kolektiv pracovníků ZŠ děkuje kuchařkám za
milý přístup a výborná jídla.
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SRPDŠ
Vážení rodiče,
výbor SRPDŠ pokračuje ve své činnosti. Za uplynulý školní rok se sešel třikrát. Výbor
se seznámil s hospodařením fondu, paní ředitelka předložila informaci o organizaci
nového školního roku, výroční zprávu školy, seznámila výbor se změnami, které
připravilo MŠMT. Schůzku ŠR svolala na 6. října její předsedkyně Mgr. Jarmila
Hasenkopfová. Spolu s paní Mgr. Andreou Nikodýmovou a panem Michalem Bernatem
schválili roční plán a výroční zprávu školy.
Jak jsme hospodařili s finančními prostředky SRPDŠ v loňském roce
výdaje
příjmy
doprava do divadla
8 255,00 příspěvek rodičů
54 300,00
školní exkurze (výlety)
7 133,00 vánoční besídka3 676,00
doprava na sportovní akce
7 021,00 příspěvek
lyžařský výcvik 7. třídy
1 500,00 příspěvek na dopravu
0, 00
Pěnčínská nota - obědy

726,00

přednášky, představení

32 870,00

výtěžek za tříděný odpad

10 000,00

2 732,00

školní akademie- výtěžek

2 770,00

odměny
pronájem haly
vklad na VK
Výdaje celkem

300,00
14 000,00
74 537,00

úrok na VK

dotace pokladny z VK
Příjmy celkem

0,00

0.00
71 346,00

Zůstatek v pokladně je 940,- Kč .
Třídními důvěrníky SRPDŠ pro školní rok 2016 2017 jsou:
1. třída Jaroslava Vyšohlídová
Alšovice
2. třída Šárka Pulíčková
Alšovice
3. třída Ivana Svobodová
Krásná
4. třída Andrea Mrkvičková
Maršovice
5. třída Kateřina Chlumová
Bratříkov
6. třída Šárka Horychová
Alšovice
7. třída Andrea Dubská
Alšovice
8 třída Iva Bernatová
Huť
9. třída Kamila Brožková
Jistebsko
V letošním školním roce jsme doplnili fond SRPDŠ o
částku 400,- Kč na jednoho žáka
.
Adam Vyšohlíd 4.tř. - „Květiny ve váze“ kresba - suchý pastel
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Práce našich dětí
Život s rakovinou
Michaela Hubnerová a Denisa Jiříková, 7. tř.
Ležím na posteli a čekám na rozsudek nad mým životem.
Z chodby jsou slyšet dunící kroky mířící k mému pokoji. Ve dveřích se objeví mladý
muž s lítostivým pohledem, který se rázem mění na již dávno nacvičený úsměv. „ Je čas,
Sam,“ šeptne doktor. Pomáhá mi zvednout se a posazuje mě na vozík, který má již
dávno předurčenou cestu.
Sedím doma v obývacím pokoji a vzpomínám na bledé, depresivní stěny nemocnice.„
Dáš si něco k jídlu, zlatíčko?“ Kouknu na svou milující matku, která má ztracený pohled
v očích. „ Prášky mi ničí chuť, mami.“ Je mi jí mnohem víc líto než sebe sama. Umírá jí
dítě na tu nejhorší a nejpomalejší nemoc. Rakovinu.
Chtěla by, abych byla jako jiná dívka v mém věku. Abych si nedělala starosti s tím, kdy
mám jaká vyšetření nebo chemoterapii.
Neříkám, že je to špatné. Každá léčba, kterou podstupuji, mi pomáhá a pořád si v duchu
přeji, aby můj život mohl končit větou:„ Konec dobrý, všechno dobré.“
Práce ohodnocená v soutěži Pekařův pohár
Divadlo Mladá Boleslav – Cantervillské strašidlo aneb Strašlivá sudba Sira Simona
Daniel Jiřík a Vadym Rishko, 9. třída
Žáci 8. a 9. ročníku měli možnost zhlédnout 12. listopadu 2015 velice pěkné
představení v režii Petra Mikesky a herců výše jmenovaného divadla.
Co to bylo za žánr? Shodli jsme se, že asi horor, detektivka a romantická komedie
v jednom, z pera mistra humoru Oscara Wildea. A zajímá Vás, o čem to vlastně bylo?
Bylo to tak,… hodiny odbíjejí půlnoc. Venku skučí bouře a oblohu křižují blesky.
Odněkud z dálky zakrákoral krkavec. Duch lorda Simona se vydává na svou obvyklou
pouť. Od roku 1575 musí pravidelně strašit v sídle Cantervill, protože zde zavraždil
svou manželku Eleonoru, která mu připravila jím uloveného kance obzvlášť
neoblíbeným způsobem. Už přes 300 let si sídlo nikdo nechce koupit, dokud se neobjeví
velvyslanec USA pan Otis i se svou rodinou. Ze strašidla totiž vůbec nemají strach, ba
dokonce se mu snaží pomoci a zapeklitá situace se postupně rozplétá…
Mimochodem, moc se nám to líbilo, na tom se shodneme.
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„Až panna krásná jako květ
k modlitbě pohne hříšný ret,
až suchá jabloň rozkvete,
zalitá krásou děvčete,
až jiným lásku dopřeje,
pak černá zem ho přikryje
a přijde doba šťastných chvil
a klidný bude Cantervill.“
Kuderová Eliška 7. třída,

Karel IV. - kresba

Žákovská knížka
Kateřina Šťastná, 9. třída
Jsem žákovská knížka Kateřiny Šťastné a
nejsem příliš nejšťastnější žákovská.
Občas závidím svým kamarádkám, které mají
lepší majitele a majitelky než já. Každodenní
házení o lavici a o zem už mě vážně ničí. Psaní čtyřek a pětek mě už také vážně nebaví.
Od září se modlím, aby už byl červen.
Třeba minulý týden mě vytrhla z obalu. Ani do nemocnice mě nevezme a snaží se mě
opravit sama, což bolí ještě víc. Vždycky, když jde k tabuli, tak já přesně vím, co bude
následovat. Po zkoušení a napsání špatné známky přijde už zmiňované házení o zem a o
lavici. Bojím se, kdy mi začne trhat stránky. Víte, ona není zas tak hloupá, je jen strašně
lína. To už jsem zjistila na začátku roku. Přijde domů a ani mě nevyndá z tašky. Nechá
mě celou noc ležet uvnitř, kde je strašná zima a sama si spí pod nějakou peřinou. Ze
začátku jsem myslela, že když přišla domů, tak si vzala sešity a šla se učit, ale takhle
naivní už nejsem. Vím, že to není pravda. Ona si totiž lehne do postele a spí, vzbudí se,
jde se najíst a znovu spí. Sebe krmí samými dobrotami. A mě? To je samá pětka, čtyřka,
poznámka. Ani se nemůžu divit, že jsem hubenější a hubenější. Ze špatných známek se
totiž vůbec nenajím.
A proto vám píšu tento dopis. Chtěla
bych vás poprosit o výměnu majitele.
Doufám, že moje prosba bude
vyslyšena a dostanu se k někomu
lepšímu.
Děkuji, vaše žákovská knížka.

Kudrová Nikola 8. třída,
Divošky – kolorovaná kresba
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Adéla Bernatová, 7. třída
Limeriky

Eduard Cohla, 3. třída
Želva

Limeriky
1.

Jeden člověk z Nemanic
neměl v kapsách zhola nic.
Ve sportce si vsadil,
nic si vynahradil.
Jeden týpek z Nemanic.

2.

Čtyři sestry z Hamburku
měly pytlík brambůrků.
Snědly ho za chvíli,
pak se tím trápily.
Čtyři sestry z Hamburku.

Maska
Markéta Halamová, 8. tř.
(Slohová práce z okresního kola olympiády českého jazyka)
Každý z nás má svou vnější masku, kterou na první pohled vidíme. Říká se, že kdyby
všichni vypadali stejně, byl by život nudný. Ale je to pravda?
Občas je mi líto těch, kteří vás na první pohled nezaujmou svým vzhledem. Stačí si
s nimi ale chvíli povídat a zjistíte, že jsou mnohem lepší než někdo, kdo je krásný.
Myslím si, že je to nespravedlivé. Z člověka by měla vyzařovat jeho vnitřní krása a měla
by přebíjet jeho vnějšní vzhled. Ale proč je život tak nespravedlivý? Občas ale i ti, kteří
jsou krásní, si uvědomí, že udělali chybu. Podle toho, jak je ta chyba velká, tak se k ní
postaví. Možná se i odstěhují do jiného města, do jiné země nebo dokonce na jiný
kontinent. Začnou žít nový život a postupně jejich životní styl změní až tak, aby
odpovídal jejich vnější masce. Je jen na nich, jestli to změní k horšímu nebo k lepšímu.
Možná, že to jednou bude i vaše budoucnost. Zkuste se zamyslet nad tím, jak se
například chová vaše nejlepší kamarádka nebo kamarád k vám a pak k někomu jinému.
Je jejich chování stejné? Já si myslím, že ne. Možná se mýlím, ale možná také ne a vy o
tom ani nevíte. Někteří lidé žijí dvojí nebo dokonce několikanásobný život. Jak to
dělají? Přetvařují se. Například k vám se chovají slušně, soucitně a láskyplně, přitom
vám jen mažou med kolem pusy a za vašimi zády vás pomlouvají. Od takových byste se
měli držet co nejdále, protože vás s nimi nečeká nic dobrého. Vždyť o čem je život plný
přetvářky?
A teď se zeptám já vás. Jaká je vaše vnější maska? Jste s ní spokojení?
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Krásné probuzení
Vanesa Hecko, 7. třída

Vanesa Hecko 8. třída - grafika,

Dnešní ráno bylo kouzelné. Jak jarní sluníčko
probouzí přírodu, tak i ve mně vyvolalo dobrou
náladu probouzejících květin, které otevíraly
jaro. Tak krásnou zelenou barvu trávy už
nedokáže příroda namalovat po celý rok.
S nedočkavostí jsem vyběhla k potůčku na naší
zahradě, abych se pokochala pohledem na bílý
koberec rozkvetlých sněženek. V potůčku
zpívala voda a kamínky zpívaly melodii. „Je
jaro, je jaro, je jaro.“ Na mechu se třpytily
kapičky rosy jako rozkutálené perličky. Větve
smrků tančily v jarním vánku a šeptaly stejnou
melodii jako potůček. Když jsem zavadila o větvičku jívy, pohladily mě jemňounce
rozkvetlé kočičky a jejich pohlazení bylo něžné jako od maminky.
Rychle jsem utrhla několik kvítků bílých sněženek a zanesla mamince, abych se
podělila o radost a dobrou náladu, že k nám přišlo jaro.

Vánoční prázdniny žáků 5. třídy
Adéla Kozderková
V úterý jsme byli se třídou na výletě. A ve středu začaly prázdniny. Nakoupili jsme ještě
nějaké dárky a ve čtvrtek byl Štědrý den. Pod stromečkem mě nejvíc potěšil nový foťák
a lego. Po Štědrém dnu jsme jeli k babičkám a dědečkům. Škoda, že nenapadl sníh. Na
Silvestra jsem nevydržela ani do dvanácti hodin. V neděli ještě před koncem prázdnin
jsme byli v horském středisku Severák. Bobovali jsme tam na umělém sněhu. Pak mi
byla strašná zima. Dojeli jsme domů a udělala jsem si úkoly. Vánoční prázdniny se mi
líbily a užila jsem si je.
Radek Hübel
Přišel jsem domů ze školy a byl jsem rád, že jsou Vánoce. Užil jsem si je, hlavně Štědrý
den, protože jsem dostal hodně dárků. Byl jsem rád za vše, co jsem dostal a hlavní je, že
jsem si Vánoce užil v klidu a bez zranění. Těšil jsem se do školy na kamarády.
Kateřina Kurfiřtová
28. prosince k nám přijeli naši kamarádi, mají dvě dcery – Máju a Zuzku. Raději mám
Máju, protože je v mém věku a to se s ní užije víc zábavy než se Zuzkou. S Májou jsme
chodily do lesa a taky ke koním nad les, přinesly jsme jim jablka, suchý chleba a
rohlíky. Máju jsem naučila všechna jejich jména – Vejka, Spiryt, Mise, Arny. Vejce se
narodí hříbátko, už se na něj těším. Prázdniny jsem si s kamarádkou užila.
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Kuky se vrací - výpisek z knihy Jana Svěráka
Radek Húbel 6. třída
Příběh je o šestiletém klukovi Ondrovi. Jeho nejoblíbenější hračkou je plyšový
medvídek Kuky. Ondra má astma, proto nemůže mít Kukyho, ten má v sobě dřevitou
hmotu. Při úklidu chtěla maminka Kukyho vyhodit. Odra o něho bojoval, ale marně.
Když ho popeláři odvezli na skládku musel se postavit na své plyšové nohy a stát se
hrdinou. Ze skládky se dostal do lesa a tam se seznámil s Hergotem, který byl kapitánem
celého lesa. Spolu zažívali různá dobrodružství při kterých se seznámil s dalšími
obyvateli lesa ( hospodským Chorošem, Příšerou, Vodákem, Vosákem a dalšími). Při
cestě z lesa našli na valníku hnízdo s vajíčky. Zachránili je před Anuškou a jeho druhy,
za odměnu, že Kuky zachránil
ptačím rodičům jejich vajíčka, dostal
od nich od všech ptáčků lesa peří,
kterým se vycpal, protože se
namočil od sněhu a dřevitou hmotu
si musel vyndat.
Hergot odvezl Kukyho autem
vyrobeným ze starého výfuku domů.
Když se Ondra vrátil z nemocnice
domů, kde byl na vyšetření, spatřil
Kukyho ležet na polštáři. Byl
nesmírně šťastný.

Střípky ze školní jídelny
Ve školní jídelně mi chutná. Ale také tam
nemusím nějaké to jídlo – třeba rybu!!!
a také kuskus. Ale mám hrozně ráda
bramborové knedlíky, špagety, pizzu,
fazole, maso v takovém těstíčku.
Mě trochu vadí, že do všeho dávají
mrkev. „Většinou“ se mi trefí do chutě.
Naše kuchařky na mě dobře působí.
V jídelně mi chutná (co jím). Když
kuchařky vidí, že většině dětí to
nechutná, tak to za pár dní stejně uvaří
znovu.
To jsou postřehy dívek ze 6. a 7. třídy.

Anička Halamová 4. třída, Páteční výlet ,
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….slovo závěrem
.
Co s volným časem?
Mgr. Martina Ferstlová
Častokrát jsme již slyšeli – ty dnešní děti jsou jiné, než jsme bývali my (rodiče). Chodit
ven je nebaví, nečtou, jen sedí u počítače nebo televize. Kde se stala chyba?
Málokteré dítě ví, co ho baví a co chce dělat. Nebojme se svým dětem nabídnout různé
aktivity a činnosti. Musíme ale počítat i s tím, že jejich počáteční nadšení může velice
rychle vyhasnout. Neměli bychom je ale k ničemu nutit nebo si na dětech plnit své sny.
Mimoškolní aktivity jsou důležitou
formou jejich aktivního odpočinku.
Učí je spolupráci, komunikaci a
vnímání těch druhých. Umělecké
činnosti rozvíjejí vkus a smysl pro
krásno, sportovní zase prospívají
zdraví a zlepšují jejich kondici.
Může se stát, že za rok vystřídají dva
nebo tři kroužky, než se najdou. Od
toho tu jsme zase my rodiče, abychom
jim poradili a podpořili je. Vždyť
jakákoli činnost má být především
radost a zábava. Proto sportujme s
nimi, choďme do divadla a na různé
akce…

Markéta Halamová 9. třída, Dívka - malba
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Adéla Petraková 8. třída, „ Mandala“
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