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Slovo úvodem…
Vážení čtenáři,
právě otevíráte jubilejní dvacáté vydání ročenky
Zakladní školy Pěnčín, ve které se snažíme
postihnout veškeré dění na škole.
4. září jsme zahájili nový školní rok. Tento rok jsme
do první třídy přivítali 29 dětí. Slavnosti uvítání se
účastnili žáci celé školy. Paní učitelka Mgr. Andrea
Hořáková přivítala prvňáčky před školou. Pak se
jich ujali žáci deváté třídy, společně vypustili „balónek štěstí“ a odvedli nové žáčky do
jejich třídy. Zde je pozdravili
zástupci obce, paní starostka Vladimíra Paldusová
a pan místostarosta Mgr. Ivan Matějček.
Z 9. třídy odešlo na střední školy 15 žáků. Všichni složili přijímací zkoušky úspěšně
v prvním kole a byli na vybrané školy přijati. Pro střední školu s maturitou se rozhodlo
dvanáct žáků, tři pro učební obor. Na víceleté gymnázium Dr. Randy do Jablonce nad
Nisou odešli z páté třídy 3 žáci.
Přeji našim studentům, aby se jim na středních školách dařilo.
V loňském roce jsem vás v ročence informovala, že se zpracovává projektová
dokumentace na přístavbu školy. Projekt na získání dotací z Evropské unie byl
zřizovatelem - Obcí Pěnčín - podán na začátku roku 2017. Bohužel, obec s žádostí
o dotaci pro naši školu neuspěla. Vzhledem k tomu, že MŠMT vypsalo nové dotace pro
rok 2018, rozhodla se obec podat na ministerstvu novou žádost.
Držte nám palce, aby byla naše nová žádost podpořena.
Tento školní rok jsme se zapojili do projektu ŠABLONY. Cílem projektu je rozvoj
vzdělávání v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí
směřování. Na naší škole jsme projekt zaměřili na vzdělávání učitelů, individuální práci
s dětmi formou doučování a podporu zájmové činnosti.
Jako součást projektu Šablony jsme na I. stupni přijali školního asistenta.
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
20
25
25
23
25
20
18
18
15
189

vyznamenání
20
21
21
11
17
7
3
8
6
114

prospělo
0
4
4
12
8
13
15
10
9
75

neprospělo
-

 Chování
Na závěr školního roku bylo uděleno celkem 36 pochval a z toho 30 pochval na
I. stupni.
Byl udělen jeden 2. stupeň z chování a to na druhém stupni. Bylo navrženo 8 důtek
ředitele školy, jedna na prvním a sedm na druhém stupni. Všichni žáci postoupili do
vyššího ročníku.
 Absence
Zameškané
1.
hodiny
pololetí
Omluvené
Neomluvené

6 545
0

Průměr na
žáka/1.
pololetí
34,630
0

2.
pololetí
6 759
0

Průměr na
žáka/2.
pololetí
35,762
0

Celkem
za celý
rok
6 759
0

Průměr
na žáka
70,39
0

Vysoká absence je způsobena
uvolňováním žáků v době vánočních
svátků a před hlavními prázdninami, kdy
jezdí na dovolenou s rodiči hlavně
v měsíci červnu a částečně v září a také
ukrajinské děti odjíždějí na vícedenní
návštěvy na Ukrajinu. Tímto uvolněním
celkem za celý rok vzrostla absence o
1166 hodin.
Evelínka Hubal 2. třída „Sluníčko, vodovky + koloryt tuší
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Oproti loňskému školnímu roku se absence zhoršila o 788 hodin v I. pololetí a zlepšila o
528 hodin v II. pololetí.
Každoročně se vypracovává celoroční plán. Hlavním úkolem bylo splnění našeho
Školního vzdělávacího programu základního vzdělávání (ŠVP ZV). MŠMT vydalo
úpravu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, což znamenalo
vypracovat dodatek našeho ŠVP ZV, který se týkal hodnocení žáků se specifickými
poruchami učení a chování a také žáků nadaných.
Všichni učitelé zhodnotili svou celoroční práci ve svém výstupním sebehodnocení.
Snažíme se vytvářet pro děti bezpečné a zajímavé prostředí, vychovávat je
k zodpovědnosti, toleranci, chuti k sebevzdělávání. Chceme pro ně školu bez jakéhokoli
násilí, šikany a negativních vlivů.

Volné aktivity školy


T-profi soutěž

Tomáš Kryčfalušij, Luboš Hušek
Na konci ledna se uskutečnilo v Liberci
krajské kolo soutěže T-profi, které se
zúčastnili žáci 5. třídy – Tomáš
Kryčfalušij, Luboš Hušek a Filip
Hloušek.
My jsme stavěli tiskárnu z merkuru. My
malí jsme stavěli stavbu a starší
středoškoláci z liberecké školy Na
Bojišti dělali elektroniku. Dohromady
Agáta Růžičková 4. třída, Pohádkové Hrusice
jsme na to měli tři hodiny času na
J. Lady , , kresba
stavbu. Byli jsme vybráni tři žáci z páté
třídy a tři ze střední školy z druháků. Na konci jsme si mohli vybrat nějakou odměnu.
Dalo nám to zabrat, ale moc se nám to líbilo. Byli jsme pátí ze šesti. Šlo to docela dobře,
ale pokazili jsme to nedotaženými maticemi.
Škoda, že jsme neviděli vystoupení Radka Bangy, které ten den bylo v naší škole.



Prezentiáda

Jakub Svoboda, 8. třída
Dne 25. 4 v pátek jsme se zúčastnili soutěže Prezentiáda. Soutěž se konala v Liberci
v Gymnáziu F. X. Šaldy. Na soutěži jsem byl já, Kuba Mastník a Denisa Jiříková. Když
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jsme přišli, provedl nás školou porotce. Soutěž byla sponzorovaná Ondrášovkou, a tak si
každý člen z daného týmu mohl vzít jednu nebo více lahví s vodou.
Na začátku se představila porota, poté šli kapitáni soutěžit o to, kdo první začne
prezentovat. Na řadu jsme přišli druzí, s prezentací na téma jak (ne)učit ve škole. Potom,
co se odprezentovaly všechny práce, se vyhodnotila místa. Na závěr byly každému týmu
sděleny rady, co by se dalo zlepšit atd.
Celou soutěž jsme si užili a myslím, že nás to stmelilo jako kolektiv. Na závěr bych
chtěl poděkovat panu učiteli, který nám s prezentací také pomohl. Doufám, že se i příští
rok bude konat takováto nebo podobná soutěž.



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

Mgr. L. Stružská, Mgr. J. Hasenkopfová
Již poněkolikáté se žáci I. a II. stupně naší školy zúčastnili soutěže „SAPERE – vědět,
jak žít“, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Soutěžní otázky byly koncipovány v těchto základních tematických okruzích:
Životní prostředí a životní styl (zásady ekologie)
Zdravá výživa (zásady stravování)
Pohyb jako součást zdravého životního stylu (zásady pohybu)
Potraviny
(zásady
manipulace
a základní informace)
Prevence nemocí (zásady zdravovědy)
Smysly a vjemy v praxi (čich, chuť,
hmat, zrak atd.)
V krajském
kole
naši
školu
reprezentovali tito žáci: L. Dubská,
F. Hloušek, J. Hnídek –
1. stupeň a P. Neoralová, D. Jiříková,
M. Těhník – 2. stupeň
(a přestože vyhráli, z důvodu jiných
aktivit členů družstva se z účasti na
celostátním kole omluvili)



Markéta Volprachtová 4. třída, Zářivé
Velikonoce suchý pastel

Tuta, via, vitae

Mgr. L. Stružská, Mgr. J. Hasenkopfová
Celostátní soutěž „Tuta Via Vitae", která probíhala od září 2016 do dubna 2017,
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.
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Školní, okresní a krajská kola se konají prostřednictvím on-line soutěžního systému
(PC), celostátní finálová kola prezenční formou v refektáři benediktského opatství
EMAUZY v Praze.
Ve školních kolech soutěží žáci jako jednotlivci. Tři nejlepší z nich se stávají členy
školního družstva, které pak soutěží týmově v okresním kole, a v případě dalšího
postupu i v kole krajském nebo v celostátním finále.
V krajském kole naši školu reprezentovali tito žáci: L. Dubská, A. Novotná, J. Hnídek
– 1. st., P. Šourek, N. Podzimková, T. Vacek – 2. st. žákům 1. stupně se podařilo změřit
své síly i v celostátním kole.



Soutěž Finanční gramotnost 2016/2017

Mgr. L. Stružská, Mgr. J. Hasenkopfová
V letošním školním roce se žáci naší školy opět již tradičně zúčastnili celostátní
„Soutěže Finanční gramotnost“, která vychází ze standardu finanční gramotnosti. Cílem
soutěže je nejen rozšířit teoretické a praktické znalosti a vědomosti žáků v oblasti
finanční gramotnosti, ale i působit preventivně.
Školní kolo soutěže probíhalo po internetu a absolvovali ho téměř všichni žáci
II. stupně a páté třídy. Jejich úkolem bylo řešit zadané úkoly formou samostatné práce,
přičemž se hodnotila správnost odpovědí a čas.
Do okresního kola postoupili tři nejlepší a jako týmy vyhráli i krajské kolo. V krajském
kole to byli Z. Pěkný, N. Kudrová, J. Neoral z II. st., z I. stupně naši školu
reprezentovali žáci: T. Fröhlich, A. Novotná, J. Hnídek až v celostátním kole a tam
obsadili 2. místo.
Žákům srdečně gratulujeme.



Festival - Pěnčínská nota

Michaela Hübnerová,
8.třída
Dne 24. května se jako
každoročně konal festival
Pěnčínská nota. Zahájení
programu bylo uskutečněno v
8:45 hodin. První polovina
byla určena pro žáky prvního
stupně, druhá pro žáky
druhého stupně. Hned od
začátku se střídala samá
skvělá vystoupení v tanci,
zpěvu, recitaci a hraní na hudební nástroje. Po skončení všech vystoupení začali
přicházet výtvarníci, kteří se celou dobu ukrývali ve školním ateliéru, kde se snažili
nakreslit co nejkrásnější a nejzajímavější obrázek na téma "Nejkrásnější místo na Zemi".
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Všechny obrázky byly moc pěkné a stejně jako každý rok se skupina kreslířů skládala
jak z menších, tak i starších dětí.
Na závěr chci poděkovat všem účastníkům za úžasné výkony, malířům za pevnou ruku
a přesné tahy, učitelům za možnost uskutečnění a případný doprovod žáků a samozřejmě
všem divákům za velký potlesk a podporu.



Beseda na IPS úřadu práce o volbě budoucího povolání

Mgr. Lenka Stružská
Jako každým rokem se i letošní deváťáci vydali na úřad práce, konkrétně
do Informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání, které je
speciálně zaměřeno i na volbu povolání pro mládež. Zde se jim věnovala paní Michaela
Pokorová, poradkyně přes volbu povolání a zaměstnanost absolventů.
Odborná poradkyně IPS se v průběhu zajímavé besedy snažila zodpovědět všechny
otázky, které se výběru budoucího povolání týkaly. Žáci měli také k dispozici různé
tištěné materiály, týkající se všech středních škol. Pro jakou se rozhodnou, to už bude
záležet na každém z nich. IPS poskytuje informace o možnostech a podmínkách studia
na různých typech SŠ a rady při zvažování výběru oboru s ohledem na budoucí
uplatnění na trhu práce. Úvodní část vhodně doplnila náplň předmětu volba povolání a
týkala se obecných informací a změn v přijímacím řízení. Následovala druhá –
informace o zvolené SŠ,
či oboru
až po konkrétní povolání a možnosti
uplatnění na trhu práce.
Beseda se vydařila a splnila
očekávání.
Získané
informace,
včetně materiálů, které
si žáci odnesli, určitě přispějí k
uvážené volbě. Vzhledem k tomu,
jak zaujatě po celou dobu besedy
poslouchali, je vidět, že tato akce má
již několik let v přípravě na budoucí
povolání své místo. Nezbývá, než si
přát, aby výběr SŠ a příslušného
oboru byl pro každého ten pravý.
Jan Hujer 6. třída „Výr“ kresba



Ukliďme Česko

Kristýna Lukešová, 6. třída
V pondělí 10. 4. jsme se zúčastnili projektu „Ukliďme Česko.“
První tři vyučovací hodiny jsme se učili podle rozvrhu a povídali jsme si, co nás vlastně
čeká a proč. A od 4. vyučovací hodiny propukla akce naplno. Každá třída měla přesně
vymezenou a naplánovanou trasu úklidu. Pokud jsme neměli rukavice, škola nám je
půjčila.
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Nejdříve jsme šli kolem školy, a když jsme došli k autoservisu, Kačka našla velký kus
polystyrénu. Pak jsme pokračovali dál až ke Kříži. Odpadu jsme nasbírali hodně, to je
smutné. Při sbírání byla legrace, uklízeli jsme všichni spolu a šlo nám to od ruky.
Nejvíce se nám všem líbilo, že jsme šli všichni jako třída. Největší zážitek byl, když
jsme našli kosti a zuby mrtvých zvířat. Když nám pak paní učitelka zakázala hrabat dál,
tak jsme pokračovali v cestě. Po cestě jsme našli ještě pneumatiky, s kterými si kluci
a holky dávali závody. A nakonec jsme ty pneumatiky dokutáleli až ke škole, ale tam už
jsme je museli vyhodit. A pak už se všichni těšili na oběd. Bylo to fajn a překvapilo mě,
že mě to uklízení tak bavilo. Počasí nakonec taky vyšlo, tak to bylo celkem dobrý.



ZOO riskuj

Ve středu 22. 3. 2017 jsme se s pár dalšími žáky a paní učitelkou Drobíkovou vydali na
přírodopisnou soutěž ZOO riskuj, která se konala v liberecké zoologické zahradě.
Jelikož jsem se soutěže zúčastnila již předešlý rok, měla jsem představu o tom, jak vše
probíhá. Letos bylo podle mého odhadu více týmů, konkurence byla tudíž poměrně
veliká. Soutěžní otázky byly zaměřené spíše na novinky ze ZOO a hlavně
o organizacích, které k ní patří. Oproti minulému ročníku bylo vše více propracované.
V zhruba pěti stránkovém znalostním testu jsme nalezli i poznávání zvířete podle stopy,
nebo podle toho, kde bydlí. I přes píli a snahu jsme se neumístili ani do desátého místa,
ale nikoho z nás to neodradilo a příští rok se plánujeme přihlásit znovu a opět poznat
nové věci.
Štěpán Dubský, 4. třída, Podzimní mozaika, vosková rezerváž



Pekařův pohár

Zúčastnění žáci
Dne 20. 4. 2017 jsme se
Zúčastnili Pekařova poháru
v Jenišovicích, v tomto složení:
Eliška Bardynová, Eliška
Kuderová, Kačka Nagyová a
Jakub Beneš.
Rozdělili jsme se do dvojic a šli
jsme na matematiku, češtinu,
přírodopis a zeměpis.
V matematice jsme ztratili body, protože jsme byli nepozorní. Čeština se nám moc
nepovedla. Přírodopis nám docela šel, protože tam byla lehce poznatelná zvířata.
V zeměpise byly otázky, které jsme neznali nebo se je neučili.
Měli jsme nejméně bodů, takže jsme byli třetí, ale každý dostal nějakou cenu.
Škola byla vcelku hezká. K obědu jsme měli rajskou a obrovskou hrušku.
Na soutěži se nám líbilo.
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Kroužek Hra na flétnu

Mgr. Andrea Hořáková
V tomto školním roce navštěvovalo
kroužek 7 žáků. Pět z první třídy,
jedna žákyně z 2. třídy a jedna
žákyně z 5. třídy. Téměř všichni byli
začátečníci. To ale nic neměnilo na
tom, že děti chodily s nadšením,
snažily se a velmi je to bavilo.
Během tohoto školního roku se
Anička Halamová, Tereza Němcová - 4. třída,
zvládly naučit písničku Běžela
Obydlí pro skřítky, koláž
ovečka (noty h,a,g,c), kterou zahrály
deváťákům na závěrečné školní akademii.
V letošním školním roce se nám nepodařilo vystoupit na rozsvěcení vánočního
stromečku, protože se začátečníky není možné nacvičit vánoční koledy. Prosincové
vystoupení v Alšovicích pro místní seniory zajistili žáci 5. třídy, kteří navštěvovali
kroužek v předešlém školním roce.
Všem dětem, které navštěvovaly kroužek v letošním školním roce, bych ráda
poděkovala za snahu, píli a nadšení při hraní na zobcovou flétnu.



Fotografický kroužek
Mgr. Miluše Halamová

Fotografický kroužek v tomto školním
roce zcela omladil, přišli noví mladí
fotografové, žáci z páté a šesté třídy.
Zaznamenali jsme první úspěchy. V
soutěži jablonecké knihovny v tématu
“Přátelství z blízka i na dálku” uspěli
dva žáci. Jan Bernat s fotografií
Radek Votoček „Na schodech“ vítězná fotografie

“Ježdíkování” obsadil 1. místo a Kryštof Paroulek
s fotografií “Kamarád” třetí místo.
Fotografie Radka Votočka, žáka 9. třídy, dostaly
opět několik diplomů a ocenění a byly vystaveny na
řadě fotografických výstav po celé České republice.
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S fotografií “Na schodech” uspěl v několika soutěžích. Za největší úspěch pokládám
ocenění v celorepublikové fotografické soutěži Photokontes, která je součástí
rozsáhlého vzdělávacího projektu Photobase. Zde byly vyhodnoceny všechny tři jeho
fotografie a to z 1 742 soutěžních fotografií. Stal se tak absolutním vítězem. Obdržel od
nového partnera firmy NIKON zrcadlovku NIKON D 3400.
Srdečně Radkovi gratuluji, je to jeho obrovský úspěch.
K jeho dalším úspěchům patří například:
Praha – Fotoakademie - 1. místo na téma „Street Photo“ s fotografií “Život na ulici”
Havlíčkův Brod – Brody v Brodě – 1. místo na téma „Krásy města“ s uvedenou
fotografií “Na schodech”.
Zde obsadil také druhé místo se svojí fotografií “Hladomorna” Petr Šourek
Věřím, že i další školní rok fotografování nám přinese hodně radosti.
Mgr. Miluše Halamová



Lyžařský výcvik 7. třídy

Mgr. Lucie Židková a účastníci kurzu
Od 27. 2. 2017 do 3. 3. 2017 se žáci 7. třídy zúčastnili povinného lyžařského kurzu
v areálu Severák na Malém Semerinku. Jako už tradičně žáci lyžovali od pondělí do
čtvrtka. Ve čtvrtek se zúčastnili závěrečného slalomového závodu. V pátek šli na výlet
na Královku. Děkujeme panu Nagyovi za odvoz věcí k chatě. A jak se kurz líbil dětem?
Zde je pár postřehů.
Lyžák se mi moc líbil.
Pokoje byly hezké. Měli tu
dokonce
i
televize.
Vtipných
zážitků
bylo
hodně. Naučila jsem se
z pluhu
celkem
dobře
lyžovat.
Vařili
dobře.
Trochu mi vadilo, když
jsme museli dotáhnout lyže
a lyžáky na sjezdovku.
Eliška Bardynová
Dobrý oběd, pěkné pokoje, pěkné počasí. Vždycky jsme lyžovali tak, abychom se
naučili různé způsoby lyžování.
Kačka Černá
Ubytování a jídla byla výborná, paní kuchařka byla velmi hodná a vstřícná. O zábavu
nebyla nouze. Hrály se žolíky, twister, ping-pong, fotbálek.
Kačka Nagyová
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Lyžák byl opravdu super. V pondělí jsem stál poprvé v životě na lyžích a hodně jsem
padal. Ale nakonec jsem se nějak naučil lyžovat. Dotáhl jsem to až na carvingový
oblouk.
Valentin Pop
Lyžařský výcvik se mi moc líbil, protože se tam jezdilo na lyžích a to je můj oblíbený
sport.
Martin Kocour
Bylo to na lyžařském kurzu výborné. Naučil jsem se carvingový oblouk. Vyšlo nám
nádherné počasí.
Jakub Beneš
Na lyžáku se mi líbilo, protože jsem zlepšil své lyžařské dovednosti. Akorát na penzionu
byl slabý dosah wi-fi.
Tadeáš Dvořák



Lyžařský kurz ŠD
Mgr. Lucie Židková

Od 16. ledna do 27. ledna se uskutečnil
lyžařský výcvik žáků školní družiny
(1. - 3. třída). Celých 14 dní děti lyžovaly
pod vedením instruktorů. Kromě běžného
sjíždění svahu si mohly vyzkoušet různá
zábavná cvičení, jako je například jízda ve
dvojicích, házení míče, projíždění branek,
apod. Počasí nám přálo. Až na pár dní svítilo
sluníčko. Poslední den děti změřily své síly ve slalomovém závodě.
Doufám, že se jim celý kurz líbil. Ráda bych poděkovala paní Romaně Fabiánové
za výbornou spolupráci na sjezdovce a paní vychovatelce Ivě Landové za taktéž
výbornou spolupráci a organizaci.



Preciosa Ornela, exkurze

Denisa Nikodýmová, 8. třída
11. 4. 2017 jsme šli se třídou na exkurzi do Zásady do Preciosy, kde se zušlechťují
skleněné perly. Prováděl nás pan Vondráček. První nám řekl, že se v Preciose vyrábí asi
200 000 výrobků, asi 30 transparentních barev a 30 sytých barev. Pracovníkům projde
rukama za směnu asi 500 kilogramů beden s korálky a jeden kilogram perel stojí kolem
160,- Kč.
Řekl nám také, že se perly leští mechanicky a tepelně, kdy se dají do leštících pecí. Poté
se některé perly ohřejí v listrovacích pecích, které jim dodají lesk. Perly se dírkují
pomocí hřebenů, na které se perly navléknou. Poslední zastávka perel je barvírna, ve
které se perly zahřejí a nabarví se. Jiné perly zase putují do stříbříren. Nakonec už se
perly jenom zabalí do pytlíčků a putují do skladů a dále k prodeji.
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Exkurze se mi líbila, ale panu Vondráčkovi nebylo moc rozumět kvůli hluku v provozu,
ale jsem ráda, že nás tam paní ředitelka vzala.



Autorské čtení Jana Opatřila 11. 5. 2017

Jan Opatřil se narodil 17. 3. 1987 ve znamení
ryb. Čtení a psaní ho bavilo od dětství,
a proto se chtěl stát spisovatelem. Dnes píše
pohádky, ale i hororové knížky. Na naši školu
přijel s čtením hororových povídek. Snažil se
hereckým
způsobem
navodit
hororovou
atmosféru a předčítal nám úryvky ze dvou
knížek. Na začátku byl oblečený do černé róby
a v ruce držel velkou zapálenou svíčku. To bylo
doprovázeno strašidelnou melodií.
Po přečtení následovaly otázky žáků, na které
stručně odpovídal.
Tady jsou některé z nich: Píšete ještě něco
jiného než horory? Jak taková kniha vlastně
vzniká? Čemu se věnujete kromě psaní knih?
Kde berete inspiraci pro psaní? Kolik korun stojí
vydání jedné knihy?
Žáci byli nadšeni z jeho vystoupení a dobře se
bavili. M. Drobník a M. Hladík, 9. tř.
Beatrice Šmídová 2 třída, Hruška, tempery



Beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou

Markéta Štěpánková, 5. tř.
Ve čtvrtek 8. 6. 2017 k nám přijela spisovatelka Michaela Fišarová.
Vyprávěla nám o svých knihách a její spolupracovník nám ze dvou knížek přečetl jednu
kapitolu. Kniha „Nikolina cesta“ se mi moc líbila. Ta druhá knížka se jmenovala „Až
půjde do školy.“ Jedno vydání knihy bylo pro dívky a druhé pro chlapce. Některé věty
byly moc vtipné a některé zase naopak smutné.
Beseda se mi velmi líbila a doufám, že nás paní Fišarová zase někdy navštíví s novými
knihami.



Beseda -Radek Banga

Anna Marie Hartlová, 6. třída
Na pololetní vysvědčení nám škola uspořádala přednášku Radka Bangy. Přednáška byla
o alkoholu, drogách, šikaně a domácím násilí. Radek Banga nám povídal o svém
tatínkovi, který byl alkoholik, povídal nám také o jeho kamarádovi Františkovi, který
byl ve škole šikanován, začal brát drogy a pak ho jednou ráno našla policie mrtvého
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u popelnic. Také nám vyprávěl o svých hudebních začátcích a o tom, že mu trvalo asi
10 let, než se proslavil v hudebním světě.
Po skončení jsme se s ním mohli fotit a rozdával podpisy. Celá přednáška se mi líbila
a klidně bych si ji zopakovala.



Adventní dílna
Žáci páté třídy

Lucie Dubská
V pátek 2.12. 2016 byla
adventní dílna.
Vyráběly se moc krásné věci
jako např. přáníčka, větvičky
v květináči s ozdobou, papírová
hvězda, hvězda s kořením,
polystyrénová koule atd. ……
Já jsem vyráběla polystyrénovou
kouli a papírové hvězdy. U
koule se potřebovalo hlavně
Vojta Halama, 2. třída, „Vánoce“ , kresba + písmo
hodně trpělivosti a zručnosti.
Alexandra Šmídová
Vyráběli jsme květníky s větvičkami a voňavým řetězem.
Vzali jsme si květináč, který jsme si přinesli z domu. Nasypali jsme tam písek. Pak jsme
napíchali několik větviček od jehličnanu.
Vzali jsme si papír a nakreslili jsme si šablonu třeba stromeček nebo zvoneček atd. Pak
jsme si ji obkreslili na čtvrtku a oblepili barevným papírem a mezi ty barevné papíry
jsme dali špejli. A na ozdobičku jsme nalepili malé perličky. Ještě jsme na provázek
napíchali pomerančovou kůru jako ten řetěz.
A mohli jsme si odnést domů.
Anna Novotná
Já a Lucka a Matěj jsme byli s paní učitelkou Ferstlovou. Vyráběli jsme
sněhové koule. Paní učitelka nám rozdala polystyrénové koule navlečené na
zlatém provázku, košíčky na kokosky a hnědé flitry. Koule se dělala tak, že
jsme si vzaly tužku a dali ji na košíček. Tužka se přitiskla na kouli a chvilku
podržela. Pak se tužka vyndala, vzal se špendlík a flitr. Flitr se navlékl na
špendlík a špendlík se zapíchl do koule. Takhle se udělala celá koule.
Jan Hnídek
Ráno jsem přišel normálně do školy, pomohli jsme paní učitelce nosit jehličí do naší
třídy a pak jsme šli do 4.třídy a vyráběli malé papírové stromky. Byly moc pěkné. Pak
jsme šli k paní učitelce Stružské a vyráběly ozdoby z koření. To jsme lepili na papír.
Dymo Hetsko
Byl jsem ve 2. skupině s paní učitelkou Š. Lačnou. Vyráběli jsme papírové hvězdy.
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Potřebovali jsme nůžky, lepidlo a tužku. Dostali jsme barevný papír. Nejdříve jsme z něj
museli udělat čtverec. Potom jsme papír překládali (nejdříve do kříže a potom na
úhlopříčky). Tužkou jsme uprostřed rovných čar udělali tečku. Potom jsme k ní papír
nastřihli. Následně jsme udělali kornouty. Kornouty jsme slepili (vždy 2 vedle sebe
k sobě). Vznikla hvězda. Toto celé jsme udělali ještě s bílým papírem. Obě části jsme
k sobě lepidlem Herkules slepili tak, aby vznikla osmicípá hvězda. Stihl jsem udělat dvě
takové hvězdy.
Ondřej Mastník
Byl jsem ve skupině s Lubošem, Lucinkou a Ondrou. Vyráběli jsme papírovou
ozdobu, na kterou jsme lepili koření. Pak jsme vyrobili přáníčko, na kterém byl
stromeček.
Tomáš Fröhlich
Já jsem byl ve 3. skupině s paní učitelkou Renatou Pospíšilovou a vyráběli jsme
andělíčky. Já, Vojta a Kryštof jsme vytvářeli rukávy a přilepovali je tavící pistolí na těla
andělů, které už holky ze 4. třídy vyrobily a potom jsme ještě na ty anděly přilepovali
hvězdy. Potom zazvonilo a šli jsme se nasvačit a bratranec se přišel podívat, co
vyrábíme. Někteří si i vyrobili voňavý řetěz a po svačině se někteří vyměnili a šli do
5. třídy. My jsme se neměnili stejně jako čtvrtáci a nakonec, až jsme andělíčky
vyrobili, jsme si je odnesli domů.



Týden s rodilým mluvčím

Michaela Hübnerová
Ve dnech od 13. do 17. března proběhl na naší škole týdenní kurz angličtiny s rodilou
mluvčí Annabelle Lee. Hlavním cílem
kurzu bylo zdokonalit jazykové dovednosti
žáků intenzivním procvičováním slovní
zásoby a gramatiky v kombinaci se
správnou výslovností a získání vyšší
sebejistoty v mluveném i psaném projevu.
A jak kurz zhodnotili někteří žáci?
„Annabelle byla moc hodná a trpělivá. Její
hodiny byly zábavné. Pomohla nám hlavně
Bára Štěpánová - 4. třída, Hrusice J. Lady,
s nervozitou při mluvení v angličtině.
pastelky + fix
Naučili jsme se docela dost, i když podle mě
to bylo hlavně o procvičování výslovnosti, tvoření vět a poznávání užitečných frází.
Annabelle chodila s námi na oběd do školní jídelny, kde jsme si často povídali o jídle ve
Velké Británii. V rámci konverzace v angličtině se cítím více sebejistě.
V kurzu jsme se hravou formou učili anglicky. Myslím si, že to pomohlo všem jak
ve slovní zásobě, tak ve výslovnosti a intonaci. Annabelle byla velmi příjemná a hodná
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a snažila se nám rozumět. Jsem velice vděčný za tuto zkušenost s rodilým mluvčím.
Hodně mi pomohla s mojí angličtinou a věřím, že i ostatním zúčastněným. V budoucnu
bychom určitě rádi ocenili podobný kurz angličtiny na naší škole.
Tadeáš Dvořák, 7. tř.



Den matek ve škole

Mgr. Martina Ferstlová
Druhý týden v květnu si už potřetí děti, které chodí do kroužků Vaření a stolování,
připravily pro své maminky k jejich svátku pohoštění. Pod vedením paní učitelky
Martiny Ferstlové a Štěpánky Lačné v kuchyňce nachystaly sladké i slané dobroty.
Ve tři hodiny odpoledne už byly maminky ve škole, děti si je usadily k nachystaným
a květinami ozdobeným stolům v prostorách školní kuchyňky. Po přivítání a poděkování
maminkám, reprezentovali žáci, z jakých surovin a jak, který pokrm připravovali.
Malí kuchtíci nabízeli kávu a čaj, k tomu skořicové smaženky, dva druhy muffin, různé
varianty jednohubek a slané šneky z listového těsta. Jídla bylo dost pro dospělé i pro
děti.
Všichni si pochutnali a strávili spolu příjemné odpoledne.



Olympijský víceboj

Mgr. Pavel Hadač
Do projektu OVOV je naše škola zapojena už čtvrtým rokem a musím říci, že má
neustále stoupající tendenci. Každý ročník přijde s dalším vylepšením, novým partnerem
a super nápady. Ať už se jedná o záznamové knížky, olympijské hlídky, věrnostní
program a především sportovní vysvědčení a olympijské odznaky. Děti tak mohou
sledovat svoje pokroky rok za rokem. Navíc jim odborníci poradí, v čem, a především
jak, se mohou zlepšit.
Do této doby jsme byli součástí tohoto
projektu především na školní úrovni. To
znamená plnění disciplín v rámci tělesné
výchovy. Poslední ročník se naše škola
zapojila i do meziškolních soutěží. Okresní
kolo se konalo na ZŠ Železný Brod, odkud
postoupili tři žáci ze ZŠ Pěnčín do krajského
kola, konaného ve Stráži pod Ralskem. A to
Monika Jakouběová, Barbora Dubská
a Martin Těhník. Tady už byla opravdu velká
konkurence a byly k vidění úžasné výkony
a souboje. O to větší cenu má, že do
republikového finále do Brna postoupila právě Monika Jakouběová z Pěnčína, která si
zde vytvořila i nějaké to osobní maximum. Tak ji všichni držme palce, aby podobný
výsledek zopakovala i začátkem září v Brně.
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O jak přínosný projekt se jedná, dokazují i prázdninové tréninky, kterých se účastnilo až
překvapivě mnoho dětí. I tady padaly vynikající výkony a i spoustu osobních rekordů.
Jestli to tak bude pokračovat, máme šanci i v soutěži družstev. Třeba na příští
republikové finále nepojede jenom jeden zástupce naší školy, ale celá výprava.
Uvidíme…



Akce školní družiny

Vychovatelka Iva Landová, Hana Švestková
Zdravověda - Jednoho dne k nám přišla paní Lída Fidlerová, která vede ve škole
kroužek zdravovědy, na besedu do ŠD. Vysvětlovala nám, jak se ošetřuje krvácení,
bezvědomí, jak se používá zaškrcovadlo na tepenné krvácení. Ukazovala nám
obvazovou techniku a také, jak se masíruje srdce – jsou dva způsoby. Vojtěch, Amálka
a Karolína z kroužku jí pomáhali. Vyzkoušeli jsme si vzájemně na sobě, jak ošetřit
různá zranění.
Amálie Špidlenová, Vojta Halama
Masopustní odpoledne – Na masopustním
odpoledni jsme hráli různé hry. Házení přes obruč,
skákání přes švihadlo, driblování s míčem, chození
po obrácené lavičce, střílení na koš atd. Hry
organizovaly paní vychovatelky Iva Landová a
Hanka Švestková. U atrakcí nám pomáhaly holky
z 8. třídy. Pak jsme měli diskotéku a při tom jsme
tancovali.
Anička Štrynclová, Zuzana Nagyová, Katarína
Kryčfalušij, Šimon Mastník
Březen “Měsíc knihy” - Do ŠD k nám na besedu
přišla paní Smolková. Je to kronikářka. Vyprávěla
nám o obci Pěnčín a o okolních obcích. Jsou to
Bratříkov, Alšovice, Jistebsko, Huť, Krásná a
Černá Studnice. Zmínila se o obecním znaku, na
kterém je sedm korálků jako těchto obcí. Paní
Smolková nám ukázala fotografie staré 30 let.
Řekla nám, že v Huti je sklářská dílna, kde se
mačkaly korálky a také nám vyprávěla o zázračné
studánce. S napětím jsme všichni poslouchali.
Beseda se nám líbila.
Kateřina Plívová, Nina Konvalinová
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Týden čtení

Mgr. L. Stružská, Mgr. J. Hasenkopfová
proběhl na naší škole v rámci projektu Celé Česko čte dětem, do nějž jsme již několik let
zapojeni.
Naše aktivity:
1/ prvňáci čtou deváťákům / 21. 6. / - vyvrcholení celoročního čtení velkých dětí malým
2/ 4. – 9. třída / 11. 5. / - beseda se spisovatelem Janem Opatřilem
3/ 3,. 5., 6., 9. tř. / 8. 6. / - beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou, vyučovací
hodina - 3. + 5. tř. - Náš dvůr má tajemství, odpolední hodina - 6 + 9. tř. - Nikolina cesta
4/ průběžně – Čtení pomáhá
5/ průběžně – testování čtenářské gramotnosti
/4. – 9./
6/ po celý školní rok četli deváťáci prvňákům
7/ školní kolo soutěže Knihovník
8/ návštěva knihovny
9/ Ve škole děti mají možnost zdarma si
půjčovat knihy ve školní knihovně, ale
využívají toho málo. Také celý rok si mohou
vybírat a objednávat z nabídek knižních
nakladatelství knihy pro děti se slevou.
Objednané knihy jim přicházejí do školy.



Elenka Dubská, 1. třída „Liška“ , kresba

Projekt „Čtení pomáhá“

Mgr. Lenka Stružská, Mgr. J. Hasenkopfová
V současné době nás, stejně jako vás mrzí, jak rychle mezi dětmi ubývá čtenářů knížek.
V dnešní době děti stráví více hodin u televize a na počítačích, proto se již několik let
zapojujeme do projektu Čtení pomáhá, který byl vytvořen jako nová charitativní hra pro
žáky. Pro tento projekt byly zvoleny různé knihy, které byly rozděleny 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 roce se nám podařilo získat 9 200,- Kč,
které byly v rámci projektu zaslány. Věříme
a potěšilo by nás, kdybyste tuto charitativní hru
ještě více podpořili a hráli s námi dále, proto se
podívejte na odkaz www.ctenipomaha.cz.
Adam Štěpán, 1. třída „Ryba“ , proplétaný obrázek
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Projekt sběru druhotných surovin ve školním roce 2016 /2017
Mgr. Renata Pospíšilová
I v letošním roce jsme tradičně sbírali papír, tetrapak,
petlahve, víčka, elektro odpad, alobal a baterie. Starého
papíru jsme nasbírali 5411 kg, petek 890 kg, tetrapaku 235
kg a alobalu 180 kg. Víčka jsme letos předávali opět paní
Erice Peštové z Jablonce nad Nisou na pořízení invalidního
vozíku. Víček bylo necelých 200 kg.
Letošní výlet za odměnu byl zaměřený opět na turistiku.
Byli vybráni 23 žáci. Jeli jsme autobusem do Liberce.
Potom jsme přešli na tramvaj a svezli se pod Ještěd.
Lanovka nás vyvezla nahoru. V místní restauraci na děti
čekal zmrzlinový pohár. Pěšky cesta z Ještědu k tramvaji.
Děkujeme všem žákům, rodičům i učitelům za ochotu třídit
odpad a pomáhat tak našemu životnímu prostředí.

 Projekt „Koulíme, koulíme kouli“
Mgr. Miluše Halamová
10. ročník ekologické soutěže
"Koulíme, koulíme kouli" se vydařil
po všech stránkách. Přálo nám počasí
a nasbírali jsme rekordní množství
hliníku 300 kg. Na prvním místě ZŠ
Pěnčín 186 kg, na druhém místě ZŠ
Zásada s 87 kg a na třetím ZŠ
Huntířov 27 kg.

Maminky napekly spousty dobrot, všem patří velké
poděkování. Rovněž paní Janě Hlavaté děkujeme za tradiční
dort, firmě Fipobex za sponzorství s odvozem soutěžících
vláčkem a firmě Jaroslava Štryncla za přesun hliníkových
koulí pod vrchol Černé Studnice.
Za 10 let jsme celkem nasbírali 1 948 kg hliníku.
Těšíme se na další ročník
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Zpráva výchovné poradkyně
Mgr. Lenka Stružská
Činnost výchovné poradkyně 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).
Dvakrát ročně přijíždí do naší školy Mgr. Kozlovská z PPP Jablonec nad Nisou,
konzultuje s výchovnou poradkyní a třídními učiteli problematiku integrovaných žáků,
kterých bylo v letošním školním roce 8. Karty těchto žáků byly obměněny
a zkonzultovány.
Všichni žáci, kteří potřebují speciální postupy výuky, pracují podle individuálního
vzdělávacího plánu (IVP). Ten je vypracován
vyučujícím daného předmětu na základě výsledků
vyšetření PPP.
Žákům jsou rovněž poskytnuty vhodné učebnice a
kompenzační pomůcky. S integrovanými žáky
pracovaly dyslektické asistentky.
Ve spolupráci s PPP proběhl Screening specifických
poruch učení na ZŠ - hromadné šetření úrovně čtení a
psaní u žáků 2. tříd. Jedná se o orientační
diagnostiku rozvoje dílčích funkcí, zjištění úrovně
čtení a psaní - včasné rozpoznání specifických poruch
učení. Dle výsledků vyšetření jsou doporučeny
Tomáš Kryčfalušij 6. třída, Kočka,
základní postupy a metody práce pro rozvoj
koláž
oslabených dílčích funkcí.
Činnost výchovné poradkyně 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. Prostřednictvím informačních schůzek
a konzultací byly vycházejícím žákům a jejich zákonným zástupcům podávány
informace spojené s přijímacím řízením, s nabídkou PROFITESTŮ pro žáky 8. a 9. tříd.
O profi vyšetření žádá rodič běžným požadavkem na PPP, emailem nebo telefonicky,
případně kontaktním dotazníkem na webu. 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 nad Nisou a v Liberci.
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Výchovná poradkyně se účastnila pravidelných schůzek výchovných poradců
organizovaných PPP a Úřadem práce v Jablonci nad Nisou:
-

Příčiny vzniku psychopatologických jevů pohledem rodinných terapeutů
Jak pracovat s integrovanými dětmi
Vzdělávání cizinců
Přínosy a úskalí nové školské legislativy
Asistent pedagoga a práce učitele
Inkluze
PLPP, nové žádosti o IVP, linka pro rodinu a školu
Individuální konzultace s pracovnicemi PPP a SPU
Informace o projektu KIPR a zapojení do něj za Liberecký kraj
Problémové oblasti v uvádění nové školské legislativy do života

Výchovná poradkyně spolupracovala s Policií ČR, s PPP v Jablonci nad Nisou, SPC V
Liberci, se sociálními pracovníky a kurátory OSPOD v Železném Brodě.
Během celého školního roku byly plněny průběžné úkoly, které vycházely z plánu
výchovného poradce.
Děkuji všem, se kterými jsem mohla pracovat, za ochotu a trpělivost při zpracovávání
různých dotazníků a zpráv, i když to někdy opravdu nebylo jednoduché.

Anna Novotná 6. třída, Hra s barvou, tempera
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Žáci 9. třídy a jejich umístění na středních školách a učilištích
Ondřej Brožek
Martin Drobník
Ondřej Drobník
Markéta Halamová
Matěj Hladík
Pavlína Neoralová
Petr Pešek
Zdeněk Pěkný
Jan Rambousek
Natálie Ranglová
Max Šyjko
Petr Šourek
Radek Votoček
Karel Zasche
Jan Kosejk

SPŠSE a VOŠ Liberec- elektrotechnika
ISŠ Vysoké nad Jizerou – opravář lesnických strojů
SOŠ Jablonecká, Liberec – zahradnické práce
Gymnázium U Balvanu, Jablonec nad Nisou
SOUS Škoda Auto, Mladá Boleslav – operátor
skladování
SŠ gastronomie a služeb Liberec – kosmetické služby
SOUS Škoda Auto, Mladá Boleslav- provoz a
ekonomika dopravy
Gymnázium U Balvanu, Jablonec nad Nisou
SUPŠ sklářská, Železný Brod – design skla
VOSMOA a OA Jablonec n. N. – cestovní ruch
SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec - autotronik
Gymnázium U Balvanu, Jablonec nad Nisou
SUPŠ sklářská, Železný Brod – produktový design
SPŠSE a VOŠ Liberec- elektrotechnika
SOU Hubálov – Loukovec, opravář
Jde o žáka 8. třídy, který splnil 9 let povinné školní
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Zpráva školního metodika rizikového chování
Mgr. Jitka Drobíková
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 rodinné výchovy a výchovy k občanství jsme věnovali několik hodin
problematice volného času a propagaci zdravého životního stylu, rodině, drogové
tematice, šikanování a krádežím a dalším soc. patologickým jevům. Hodiny byly
doplněny soutěží Sapere – vědět, jak žít. Družstvo
1. stupně získalo 1. místo v
krajském kole a Finanční gramotnost, kde žáci vybojovali 2. místo v celostátním kole.
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.
V lednu celý 2. stupeň zhlédl hudební program zaměřený na prevenci rizikového
chování, drogy a týrání dětí s názvem „Když chceš, tak to dokážeš“. Celým programem
nás provázel slovem i písní hudebník Patrik Banga.
V dubnu se celá škola opět 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
19. 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 tradičně pořádala
Tereza Těhníková 1. třída, Pohádkové Hrusice
již 10. ročník ekologické 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 pátém ročníku proběhla přednáška Policie ČR o kyberšikaně, tento problém se čím
dál častěji objevuje ve školách.
V hodinách přírodopisu a chemie byli žáci informováni například o přírodních látkách
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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.
Rodiče byli zároveň informováni na třídních schůzkách o možném výskytu drog u dětí,
také o nebezpečí kouření, trávení volného času a rizik šikany a kyberšikany.
Pravidelně jsme sledovali opakující se krátkodobé i delší absence žáků – záškoláctví.
Soustavně vedeme evidenci o žácích s prospěchovými a výchovnými problémy.
Systematicky vedeme žáky k odpovědnosti výběru svého budoucího povolání.
O využívání volného času žáků se starají učitelé a zkušení lektoři v kroužcích:
keramiky, sportovní výchovy, digitální fotografie, anglického jazyka, vybíjené,
volejbalu, hry na flétnu, 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.
Myslím, že naše škola motivuje a vede žáky ke zdravému životnímu stylu.

Linda Šašková - 4. třída, Kocour Mikeš,
pastelky

Natka Meisnerová - 3. třída, Drakiáda,
kombinovaná technika
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Běžecké lyžařské závody 18. ledna 2017
Závodu v běhu na lyžích přálo počasí,
nádherně svítilo sluníčko. Závod se
velice vydařil.
Děkujeme všem účastníkům, ale i
trenérům a organizátorům za krásnou
atmosféru a zdárný průběh běžeckých
závodů, který se konal v sousedství kozí
farmy.

Výsledky lyžařského přeboru
kategorie : 1. – 3. třída (jedno kolo)
1. místo – Zuzanka Nagyová, 2. třída

5:38

kategorie : 4. – 5. třída ( jedno kolo)
1. místo – Filip Hloušek, 5. třída
2. místo – Lucie Dubská, 5. třída
3. místo – Štěpán Dubský, 4. třída
4. místo – Emma Dubská, 4. tř.
5. místo – Daniela Mastníková, 4. tř.
6. místo – Ondřej Mastník, 5. tř.
7. místo – Ondřej Qualizza, 5. tř.

4:40
5:16
5:37
5:43
6:35
8:23
10:05

kategorie : 6. -7. třída (dvě kola)
1. místo – Nikola Nikodýmová, 6. třída
2. místo – Barbora Dubská, 7. třída
3. místo – Jakub Dusil, 6. třída
4. místo – Kateřina Nagyová, 7. tř.
5. místo – Karolína Hübnerová, 6. tř.

7:54
8:07
8:14
8:36
9:09

kategorie : 8. – 9. třída (tři kola)
1. místo – Tomáš Preissler, 8. třída
2. místo – Denisa Nikodýmová, 8. třída
3. místo – Vanesa Hecko, 8. třída

9:42
11:09
12:33
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Sára Neoralová - 4. třída, Portrét,
vodové barvy



Hodnocení kulturních akcí ve školním roce 2016/2017

Mgr. Jarmila Hasenkopfová
Slovník spisovné češtiny kulturu definuje jako soubor hodnot vytvořených tělesnou
i duševní činností lidí a utvářejících lidskou společnost.
Je těžké shrnout všechny činnosti na naší škole, aby odpovídaly výše uvedené definici.
V následujícím přehledu uvedu ty nejzajímavější:
Návštěvy divadelních představení v Jablonci nad Nisou (každá třída shlédla
alespoň jedno představení
Šermířská skupina Pernštejn s představením Obrazy z války třicetileté
vystoupila ve škole
- Zapojení do projektu Celé Česko čte dětem a s ním spojené akce Den slabikáře,
Týden čtení, soutěž Knihovník, návštěva knihovny, besedy se spisovateli –
Janem Opatřilem a Michaelou Fišarovou,
recitační soutěž
- Hudební koncert Radima Zenkla ve škole
a program Radoslava Bangy
- Přednáška o etiketě
- Exkurze do muzeí v Turnově, Jablonci nad
Nisou, Poniklé, cesta po stopách Josefa Lady
do Hrusic, návštěva zámku Loučeň
v adventním čase
- Vánoční koncert pro DPS v Alšovicích
- Festival Pěnčínská nota
- Školní akademie na závěr roku
Výstavy výtvarných prací žáků během celého
roku v prostorách školy
Všechny jmenované akce byly zdařilé.
Kolektivní práce letošní 4. třídy, Podzim,



Zapojení školy do rozvojových projektů

Mgr. Martina Ferstlová
V březnu 2017 přesně v týdnu od 13. do 17. března 2017 na naší škole pro zájemce
proběhl intenzivní kurz anglického jazyka s rodilou mluvčí Annabelle Lee. Výuka
probíhala ve dvou věkově odlišných skupinách: pro žáky 11ti – 13ti leté a 13ti – 15ti
leté. Hlavním cílem kurzu bylo zdokonalit jazykové dovednosti žáků, rozšířit jejich
slovní zásobu a zbavit se ostychu mluvit cizím jazykem. Všechny děti si celý kurz
a příjemný přístup mladé lektorky chválily.
25

Před rokem přišla paní ředitelka s návrhem požádat o finanční podporu v rámci výzvy
„Škola pro udržitelný život“ na projekt „Živá zahrada .
Cílem projektu bylo vytvořit kvalitní a příjemný prostor pro setkávání, vzdělávání a
trávení volného času žáků, pedagogů, rodičů s dětmi i ostatních občanů obce Pěnčín.
Paní učitelka Mgr. Štěpánka Lačná zpracovala žádost k realizaci projektu, rozpočet
připravila paní ředitelka M. Halamová. V měsících září – říjen se projekt realizoval za
pomoci dětí, ochotných rodičů, učitelů a pana Jaroslava Štryncla, který zajistil nákup a
dovoz materiálu a celou práci řídil. Všem za pomoc děkujeme.
Upravil se břeh pod parkovištěm, opravil se zahradní nábytek, obnovil živý plot a
vybudovala se smyslová stezka. Škola získala 49 685,- Kč
Dalších 9 000,- Kč škola dostala na základě žádosti o podporu místního mikroprojektu
„Zeleň kolem nás“ opět v rámci programu „Škola pro udržitelný život.“ Celá částka se
použila na zakoupení okrasných dřevin k osázení vybudovaného břehu parkoviště.



Ocenění výjimečného žáka na Školní akademii

Za své úspěchy při reprezentaci školy dostal žák Jan Hnídek (5. třída) ocenění ředitele
školy.
Výčet jeho úspěchů:
Logická olympiáda – krajské kolo
Matematická olympiáda – úspěšný řešitel okr. kola
Sapere, Tuta Via Vitae, Finanční gram. Eurorébus – člen
družstev soutěžících v celostátních kolech
Pythagoriáda – okr. kolo 1. místo → celostátní vítěz
Sportovní soutěže – vybíjená, kopaná
+ výborné školní výsledky
Kresba žáků letošní první třídy „Ve škole“

Hloušková Barbora,

Ondřej Drbohlav,
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David Hubner

Rok 2017 / 2018
V tomto školním roce navštěvuje naši školu 209 žáků. Do první třídy jsme přivítali 29 dětí.

Prvňáčkové
Badin Adam, Jistebsko
Bieylonovič Adam, Dolní Č. Studnice
Bobková Veronika, Alšovice
Bongersová Barbora, Bratříkov
Černohorský Ondřej, Pěnčín
Drbohlav Ondřej, Jistebsko
Drda Matouš, Huť
Helísek Tomáš, Skuhrov
Hloušková Barbora, Jistebsko
Hujer Daniel, Krásná
Hübner David, Jistebsko
Honcová Michaela, Alšovice
Košťák Matěj, Jistebsko
Kurfiřt Eliáš, Alšovice
Kůta Václav, Bratříkov

Motl Václav, Jistebsko
Jareisová Natálie, Bratříkov
Košťálová Dorota, Alšovice
Krausová Pavlína, Jistebsko
Krausová Štěpánka, Jistebsko
Malá Mercedes, Krásná
Pylypyšyn Dasha, Bratříkov
Rázek Jakub, Alšovice
Schwarz Vojtěch,Huntířov
Šilhán Jiří, Huntířov
Špidlen Michal, Alšovice
Štěpnička Jan, Alšovice
Židková Adriana, Pulečný
Židek Daniel, Pulečný
Přejeme prvňáčkům, ať se jim ve
škole líbí 
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Pedagogický sbor
Ve škole pracuje v tomto školním roce 13 učitelů včetně ředitelky a zástupkyně, dvě
vychovatelky ŠD a dvě asistentky pedagoga
Ředitelka
Zástupkyně ředitelky
Třídnictví
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída
Bez třídnictví
Výchovná poradkyně

Mgr. Miluše Halamová
Mgr. Martina Ferstlová

Vychovatelky ŠD

Hana Švestková
Alena Mařasová
Kateřina Zajíčková
Dagmar Marková
Mgr. Eva Divinová

Asistentky padagoga
Dyslektická asistentka

Mgr. Andrea Hořáková
Mgr. Lenka Stružská 1
p.uč. Iva Landová
Mgr. Renata Pospíšilová
Mgr. Jarmila Hasenkopfová
Mgr. Lucie Židková
Mgr. Lenka Stružská 2
Mgr. Pavel Hadač
Mgr. Jitka Drobíková
Mgr. Alena Kochánková
Mgr. Lenka Stružská 2

Personální změny ve škole
Z naší školy k 31.7. odešla paní Mgr. Štěpánka Lačná, na její místo nastoupila
p. učitelka Iva Landová. Na druhý stupeň jsme přijali na poloviční úvazek p. učitelku
Dagmar Markovou, která zároveň působí 10 hodin týdně v 1. třídě jako osobní
asistentka. Do školní družiny nastoupila paní Alena Mařasová jako vychovatelka.
1. listopadu jsme přijali další osobní asistentku Kateřinu Zajíčkovou pro žákyní třetí
třídy, která má sluchovou vadu.

Dagmar Marková
Kvalifikace: SUPŠ Turnov, UPŠ Praha
Bydliště: Zásada
Zájmy: tvoření všeho druhu - šperky, bižuterie,….
cestování, jazyky, procházky se psem

Alena Mařasová
Kvalifikace: SPŠ v Litoměřicích
Bydliště: Josefa Hory, Jablonec nad Nisou
Zájmy: cestování, četba, ruční práce

Kateřina Zajíčková
Kvalifikace: studentka TU –PF Liberec
Bydliště: ul. Křížová, Jablonec nad Nisou
Zájmy: fotografování, chov a procházky se psy

Přejeme Vám, milé kolegyně, aby práce pro Vás byla na naší škole
potěšením.
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Označte si v kalendáři
Prázdniny ve školním roce

2017 – 2018
připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2017.

Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny

budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý
2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018

Pololetní vysvědčení

vysvědčení bude rozdáno v úterý 31. ledna 2018

Pololetní prázdniny

připadnou na pátek 2. února 2018

Jarní prázdniny

v délce jednoho týdne 26. 2. – 4. 3. 2018

Velikonoční prázdniny

připadnou na čtvrtek 29. dubna a pátek 30. března 2018

Závěrečné vysvědčení

školní vyučování bude ukončeno v pátek 29. června 2018

Hlavní prázdniny

budou trvat od soboty 30.června do neděle 2. září 2018
Johanka Macková 2. třída, Podzimní strom,
kresba pastelka

21. 09.

třídní schůzky

21.09.

třídní schůzky 1. třídy

30.11.

„Den slabikáře pro prvňáčky“

22. 11.

konference 1. čtvrtletí

25.11.

informativní třídní schůzky

01.12.

vánoční dílničky na I. stupni

24. 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.
12. 04.
do 01. 03.
19. 02. – 23.02.

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

18. 04.

konference 3. čtvrtletí

19. 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

25. 06.

závěrečná konference

29. 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 120 a na druhém stupni 52 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 činnosti
kroužků se letos zapojil student VŠ Jan Tichý.
Kroužky

2017 / 2018

Keramická dílna
Vaření 1
Vaření 2
Čtenářský kroužek
Fotografický kroužek
Hra na flétnu
Sportovní hry
Čtenářský kroužek
Volejbal
Zdravotnický
Technický kroužek

Mgr. Martina Ferstlová
paní uč. Iva Landová
Mgr. Martina Ferstlová
Mgr. Alena Kochánková
Mgr. Miluše Halamová
Mgr. Andrea Hořáková
Mgr. Pavel Hadač
Mgr. Alena Kochánková
Mgr. Jitka Drobíková
paní Lída Fidlerová
pan Jan Tichý
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Lukáš Hübner – 4. tř.+ Zuzanka Havlová – 4. tř. Pavučina, linie tuš

Školní jídelna
Ve školním roce 2017/2018 se ve školní jídelně při MŠ Pěnčín stravuje:
75 dětí MŠ cena za den
28,-Kč
101 dětí 1.- 4.roč.cena za oběd
20,-Kč
79 dětí 5.- 8.roč. cena za oběd
22,-Kč
24 dětí 9. roč. cena za oběd
24,-Kč
29 dospělých strávníků
V letošním školním roce přípravu a chod jídelny zajišťují: vedoucí školní jídelny
Kamila Brožková, hlavní kuchařka Eva Macháčková, pomocné kuchařky Eva
Strnádková, Dana Beldová a Vlasta Mlejnková
Obědy se platí inkasem přes účty jednotlivých bank .
Peníze jsou sráženy vždy 15. následující měsíc. Jestliže k tomuto datu nebudou na účtu
peníze, pak musejí rodiče nesraženou částku uhradit v hotovosti v co nejkratším
termínu. Obědy v hotovosti musí být zaplaceny nejpozději do 3. dne v následujícím
měsíci.
Platba v hotovosti je možná jen ve výjimečných případech.
Obědy se odhlašují den předem v případě nemoci nejpozději do 7:45 hod. ráno. Obědy
lze odhlásit osobně, telefonicky na číslo 483 397 036 nebo na adrese:
skolka.pencin@volny.cz
Hromadné akce školy /výlety, exkurze.../ se odhlašují nejpozději den předem.
Jídelníček si můžou rodiče prohlédnout na webových stránkách školy www:zspencin.cz
.
Dobrou chuť
přeje kolektiv školní jídelny

Všem zaměstnancům školní jídelny děkujeme za
milý přístup a výborná jídla.
M. Halamová

Jakub Soukup - 3.třída, Astry, kombinovaná
technika
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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
8 627,00 příspěvek rodičů
74 600,00
školní exkurze (výlety)
vánoční besídka0 00
doprava na sportovní akce
6 970,00 příspěvek
Soutěže a ceny
5 789,00 příspěvek na dopravu
0, 00
Pěnčínská nota - obědy

814,00

přednášky, představení

56 637,00

výtěžek za tříděný odpad

13 809,00

4 180,00

školní akademie- výtěžek

2 858,00

Odměny žákům
pronájem haly
vklad na VK
Výdaje celkem

300,00
40 000,00
83 317,00

úrok na VK

dotace pokladny z VK
Příjmy celkem

0,00

0.00
91 267,00

Zůstatek v pokladně je 7 950,- Kč .
Třídními důvěrníky SRPDŠ pro školní rok 2017 2018 jsou:
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída

Zdeńka Krausová
Jaroslava Vyšohlídová
Šárka Pulíčková
Andrea Mrkvičková
Ivana Svobodová
Katarina Kryčfalušij
Šárka Horychová
Andrea Dubská

9. třída Iva Bernatová

Jistebsko
Alšovice
Alšovice
Maršovice
Krásná
Krásná
Alšovice
Alšovice
Huť

Beatrice Šmídová - 3..třída, Podzim,
suchý pastel

V letošním školním roce jsme doplnili fond SRPDŠ o částku 400,- Kč na jednoho
žáka.
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Práce našich dětí
Cesta na střední školu
Pavlína Neoralová, 9. tř.
V první třídě jsem se učila psát a
číst a ve škole jsem se zatím
rozkoukávala. Všechno pro mě
bylo nové. Do šesté třídy bylo vše
lehké, ale později bylo učení
mnohem více a bylo těžší. Stále se
to ale dalo zvládat.
Sedmá třída byla už jenom kousek
od mého prvního rozhodování, na
jakou střední školu mám jít. Už
dříve jsem věděla, že chci být
učitelka ve školce a zatím jsem si
Adam Štěpán 1. třída, Hrusice, pastelky
celou dobu za tím stála a nechtěla jsem
nikam jinam. V osmé třídě jsem si našla i jiné střední školy a začalo rozhodování. Tak
tedy na jakou střední školu? Bylo to dlouhé rozhodování a po přečtení kritérií
k přijímacímu řízení jsem ze seznamu vyřadila „peďák“ a „zdrávku“ a začala hledat
úplně někde jinde. Už jsem nehledala maturitní obory, ale vyhledávala jsem i učební
obory. Dlouho jsem nenacházela nic, co by mne bavilo a bylo to v okolí. Nakonec jsem
přeci jen našla školu, která se mi hned zalíbila. Která škola vyhrála? Na jistotu u mě
vyhrála Střední škola gastronomie a služeb v Liberci a obory Kosmetické služby
a Cukrář. Byla jsem rozhodnuta a všichni byli rádi.
Co následovalo v deváté třidě? Jako všichni „deváťáci“ jsem musela v březnu 2017
podávat přihlášku na střední školu. Již od ledna jsme se pilně připravovali na přijímací
řízení z matematiky a češtiny, které letos připravovala firma Cermat. Ráno v den
zkoušek jsme se sešli na svých vybraných školách a poté, co nám vyučující vše vysvětli,
tak jsme začali s testy. Nejdříve byla matematika, ta se mi zdála jednoduchá. Po
matematice jsme měli přestávku na oběd. Ta přestávka byla nesmírně dlouhá. Poté
následovala čeština. V češtině mi zbyl čas jako všem ostatním a také jsme mohli
odcházet domů.
Po přijímacím řízení jsme už jen čekali a čekali na výsledky. Z učebního oboru mi
výsledky přišly už 23. 4. 2017 a byla jsem přijata. Jak dopadly výsledky z maturitního
oboru? Na ty jsem si musela ještě několik dní počkat, ale po dlouhém čekání
a obnovování webové stránky školy jsme se výsledky konečně dozvěděli. (V tu dobu
jsem byla ve škole, a tak to tedy kontroloval taťka s mamkou). O přestávce jsem se
podívala na mobil a tam tři nové zprávy. Od všech jedna a ta samá zpráva: „Gratuluji, jsi
přijata.“ Byla jsem strašně ráda a začala brečet. Potom se všichni začali dívat na internet
a postupně se dozvídali, že jsou přijati.
Byl to úžasný pocit a určitě to stálo za to vysilující učení a snahu.
34

Moje školní docházka
Petr Šourek, 9. třída
Můj první den školy si ještě pamatuji. Ráno se mi vůbec nechtělo vstávat, ale táta mě
doslova vytáhl z postele. Každý prvňáček si to představoval jinak. A jak já? Byl jsem
plný očekávání a štěstí, že zase uvidím své kamarády ze školky.
Ráno před školou se sešla naše parta. Deváťáci
nás přivítali, jak se patří a odvedli do tříd, kde
jsme jako maskota dostali Sluníčko, které bylo
vyrobené ze starého globusu. A co si víc může
prvňáček přát?
Druhý den to bylo lepší, věděli jsme už, co nás
čeká. Ve třídě to bylo takové uvolněné, ale když
vešla do třídy paní učitelka, tak se rozhostilo
hrobové ticho.
První třída šla lehce. Do školy jsem chodil
s radostí, dělal poctivě úkoly, ale moc mě to
nebavilo. Když mi bylo špatně a byl jsem
nemocný, tak mě hlídala babička, bylo to super.
Ale pak to dopisování, to neměl rád nikdo.
Jak čas plynul, stalo se chození do školy rutinou.
V páté třídě už bylo všechno jinak. Do školy se
nám moc nechtělo, protože jsme psali testy
a také nás o hodně víc zkoušeli. Několik žáků
chtělo jít na osmileté gymnázium, byl jsem
Adéla Petraková 8. třída, Západ slunce, koláž
mezi nimi i já, ale nakonec nikdo nešel.
V tu dobu nám začaly různé sportovní a školní
projekty. Na školu nezbývalo moc času a ani se nám moc učit nechtělo. A i moje dosud
perfektní docházka utrpěla velké ztráty. Musel jsem chodit každý měsíc k zubaři. Jak já
ho neměl rád. Kdo by taky měl? Někdy byl můj zubař i nemile překvapen, jaký mám
stisk.
A pak už jsem se pomalu, ale
jistě, musel rozhodnout, na
jakou střední školu půjdu.
Neměl jsem ani potuchy, co chci
dělat. Dnes už mám přijímací
zkoušky za sebou a vím, že jsem
se dostal na vysněnou školu –
gymnázium.
Drakiáda letošní 4. třída ,
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Nepotřebné věci
V. Hecko, 8. třída
Už jste někdy přemýšleli, kolik nepotřebných věcí máte doma? A že jich je hodně.
Lidé často nakupují věci, které pak ani nepoužívají. Obvykle nakupujete ve slevách,
protože si myslíte, že je to výhodné.
Předminulý rok jsem si koupila puntíkatou sukni. Myslíte, že jsem ji měla na sobě? Ano,
měla. Asi jednou. Nakonec mi přišla moc krátká, moc puntíkatá, vyšlá z módy. Nakonec
leží ve skříni jako ostatní věci. A tak
je to se vším oblečením. Lidé si
oblíbí čtyři trička a troje džíny a
nosí je stále dokola, i když doma
mají skříně plné oblečení.
Tento rok na Vánoce jsem dostala
odšťavňovač s domněním, že začnu
žít zdravě. A jak asi myslíte, že to
dopadlo. Použila jsem ho třikrát.
Důvody? Moc práce s čištěním, sám
se neumyje a z jednoho jablka je
minimum šťávy.
Lucie Krausová 5. třída, Tulipány , tisk
Nepotřebných věcí je tolik, že se
nestačím divit. Například jsem
v obchodě viděla držák na kapesníky nebo toaletní papír ve tvaru srdíček. Takové ty
doplňky do bytu. Jsou sice velmi roztomilé, ale jsou to jen další lapače prachu. Jde jen
o pocit, že máte něco nového. Lidé každým dnem vymýšlejí nesmysly a nejhorší na tom
je, že vy si to koupíte. Vážně to potřebujete?
Potřebujete tu věc doopravdy? Položili jste si někdy takovou otázku? Já si ji zas tak
často nepokládám. Pro mne jsou potřebné především rodina, přátelé, vzduch, voda
a jídlo.
A pokud máte chuť dát se do úklidu, Ošacovací středisko Českého červeného kříže
přijímá ošacení, které je čisté, neroztrhané a odpovídá módnímu trendu, jak ve střihu,
tak v materiálech. Textil zavázaný
v pytlích či taškách lze rovněž
vhazovat do bílých kontejnerů
na textil, odkud také poputuje
na charitativní účely.
Budoucnost módního pekla
Denisa Jiříková, 8. třída

Karolína Handlířová, 4. třída, Herbář

Módní peklo je součástí našeho
každodenního života. Fialové silonky
v kombinaci se žlutou sukní, nebo
neonové náušnice vidíme na ulicích
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dnes a denně a snad to nejhorší na všech těchto hříších je, že lidé tyto „trendy“ myslí
vážně a dle jejich názoru jim to skutečně sluší. Jak to tedy bude vypadat v budoucnosti?
Obecně je v módním světě známo, že se všechno, co nosili naši rodiče, vrací. Dalo by
se tedy předpokládat, že sportovní úbory složené z tak svítivých barev, až vás z toho bolí
oči, nebo „zvonáče“ o průměru 30 cm by měly každou chvíli ovládnout naše šatníky.
Ale řekněmě si upřímně, kdyby se tak opravdu stalo, jako že stane, nezačali bychom to
nosit také?
Velikou moc v tomto pomyslném peklu mají celebrity. Jakmile Justin Bieber začal
v roce 2009 nosit účes, který vypadal jak helma, všichni okolo ho měli také a to i dlouho
po tom, co se Justin nechal ostříhat.
Za úplnou tragédii považuji také děvčata, jejichž ego srší na 20 metrů, všechny ve
stejném úboru, jen v jiných barvách a za nimi jde skupina chlapců, kteří spolkli všechnu
moudrost světa a jejich kalhoty, vytažené do půli lýtek, společně s červenými botami,
považují za vrchol stylu. Jsme tedy všichni tak jedineční, jak říkáme?
Dnes je totiž moderní být originální a nosit co nejvíce výstřední kousky oblečení.
Začalo to samozřejmě u známých osobností. Řekla bych, že čím více populární jste, tím
víc se nebojíte experimentovat. Nikdo sice nepohrdne elegantní černou, ale bohužel pro
nás, její milovníky, ji začíná rychle nahrazovat tmavě fialová, hnědá nebo šedá.
Bude to pro nás tedy v budoucnosti znamenat, že budeme nosit oblečení, které je
chytřejší než my, nebo se vrátíme zpátky do minulosti pro účes podle hrnce a zásobu
flitrů?
Soustředění atletiky – Itálie
Monika Jakouběová, Jakub Dusil, 6. třída
Od 13. 4. do 23. 4. 2017 jsme byli na soustředění
atletiky od oddílu AC Jablonec nad Nisou v Itálii
v San Benedetto del Tronto. První den po obědě
jsme přišli na stadion, který měl modrý tartan.
Skoro všude byly vysázené palmy. Když jsme
přijeli, bylo velké teplo. V noci ve 21. 00 hodin
bylo i 18 stupňů.
San Benedetto del Tronto je italské město, hlavní
letovisko Palmové riviery, kde
je
nejvyšší a nejstarší palma
v
Evropě a palem celkově je zde více než 7000.
Město dostalo Modrou vlajku jako ocenění za
ekologické chování radnice i obyvatel.
Byli jsme ubytováni v apartmánu se třemi pokoji.
Tréninky jsme měli dopoledne, po obědě i
odpoledne. Ráno jsme vstávali v 7: 30, v 7:45
byla snídaně a v 9:00 odchod na trénink na
stadion nebo na pláž, kde jsme běželi k majáku.
Adéla Bernatová 8. třída, Strom , kresba
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Na začátku i na konci soustředění jsme běželi podél moře tam i zpátky 2 650 m na čas.
Protože bylo moře kousek od nás, tak jsme si šli občas k pláži zahrát nějaké běhací hry.
Předposlední den byl pětiboj – překážky 60 m, hod tenisovým míčkem a raketkou, běh
60 m, skok do dálky, běh 800 m. Poslední den jsme měli trénink jen dopoledne. V 16:30
se pak odjíždělo zpátky do Česka.
Život v moci motýlích křídel
Michaela Hübnerová, 8. třída
V životě děláme malá a všední rozhodnutí, jako
který svetr si dnes oblékneme, do jakého hrníčku si
dáme ranní kávu, či jestli máme zavolat své až moc
starostlivé matce o tom, že jsme v pořádku a že se
možná stavíme na víkend. Pak jsou tu ta odrazová,
milníky naší existence, říkejte si tomu, jak chcete.
Výběr škol, práce, volba partnera, bydlení, jmen dětí.
Sem tam si ale neuvědomujeme, že i sebemenší
volby mají moc měnit směr, kam se bude ubírat naše
budoucnost.
Přemýšleli jste někdy nad tím? Uvažovali jste o tom,
Bára Mlejová 2. třída, Podzim, kresba pastelka
co zapříčinilo setkání s vaší nejlepší
přítelkyní? Třeba za to mohla úplná maličkost,
možná měla v ten den stejné tričko jako vy a díky tomu jste se poprvé dali do řeči?
Někteří lidé říkají, že je jedno, jak se rozhodneme. Osud nás totiž vždy navede tou
správnou cestou. Ale který člověk si při prožívání nepříjemných následků po špatném
rozhodnutí neříká, že kdyby on hlupák udělal to a ne ono, mohlo by být všechno jinak a
lepší?
Já osobně věřím, že pokud by náš život byl napsaný tam někde ve hvězdách,
existovalo by pro každého z nás více souhvězdí. Nevěřím
tomu, že ten, kdo tvoří osudy lidí, by byl sobecký natolik, aby
nám všem dopřál pouze jednu variantu. Věřím, že máme na
výběr, že se náš život může větvit, jak my budeme chtít, i když
se na konci dostaneme k jednomu z určených závěrů.
Možná máme už před narozením jasnou délku našeho
příběhu, ale to, co napíšeme do prázdných kapitol a který
epilog nakonec zvolíme, je zcela na nás.

Náš pes
Jakub Novotný, 4. třída - vyprávění na zadanou osnovu
K narozeninám jsem od dědy dostal roztomilého psa. Byl celý
Anička Štrynclová 3. třída, Podzim,
suchý pastel

černý. Proto jsem mu začal říkat Black. Moje sestra
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byla smutná, že žádného psa nemá. Dohodli jsme se, že Black bude nás obou. Staráme
se o něho každý zvlášť, ale venčíme ho společně.
Včera jsem se vrátil ze školy pozdě. Když jsem přišel domů, nikdo tam nebyl. Jenom
Black seděl přede dveřmi a v obýváku byla loužička. O chvilku později přišla moje
sestra a začala se rozčilovat, co dělá ta loužička na koberci.
Chvíli jsme se hádali, ale nakonec jsme se dohodli. Sestra šla Blacka vyvenčit a já
jsem uklidil tu loužičku.

….slovo závěrem
Mgr. Martina Ferstlová
Dětský čtenář, ohrožený druh
Podle různých výzkumů z posledních let čtou děti stále méně a čtvrtina z nich
dokonce nečte vůbec. Samozřejmě, dnešní děti mají stále více jiných možností, jak se
zabavit – počítače, mobily, iPady, Facebook nebo Instagram, takže nemají vlastně ani
potřebu sáhnout po knížce jako generace jejich rodičů. Oblíbené anglické přísloví říká:
„Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi,“ bychom dnes spíš mohli upravit na „Řekni
mi, zda vůbec čteš?!“
Jak přimět děti ke čtení
 Začněte brzy! Předčítejte svému batoleti již od mala, čtecí rituál si vaše děti
zamilují.
 Jděte příkladem! Pokud rádi a často čtete, dítě si toho jistě všimne.
 Čtení musí být zábava! Nebraňte dítěti při četbě přeskakovat, vynechávat řádky
a kapitoly, nekárejte je za to.
 Choďte do knihovny! Odborníci vašemu potomkovi poradí a půjčí mu i knihy
na trhu nedostupné.
 Žádné odměny za čtení! Jestliže je titul nebaví, přejděte na jinou knihu. Zkuste
vyměnit hlasy i tempo a klidně vynechávat popisní pasáže, které by dítě nudily.
 Nechte děti vybírat si! Nesmějte se jeho volbě. Zpočátku bude volba knižních
titulů a autorů zejména na vás, přesto dejte na názor potomka.
„Klíčové je děti ke čtení intenzivně motivovat ve věku mezi 3. až 5. třídou. Je to totiž
věk, kdy čtou přirozeně, nejvíce a rády,“ uvedl zakladatel projektu „Čtení pomáhá“
Martin Roman, který se snaží podporovat čtenářskou gramotnost. Dětem se podle
odborníků vyplatí předčítat i v době, kdy to již zvládají samy – tedy ve 2. a 3. třídě
základní školy.
To je jen výňatek článku, který se mi nedávno dostal do rukou. Zaujal mě už svým
názvem - Dětský čtenář, ohrožený druh. Je jen na nás - dospělých, zda budeme svým
dětem dobrým příkladem a přeji Vám hezké chvíle u zajímavých knížek. Jen si na to
udělat čas!
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