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Kulturně– sportovní přehled za 1. čtvrtletí školního roku 

2017/2018 

 

Které kulturní a sportovní události jsme absolvovali v září, říjnu a v 1. polovině listopadu? 

 

Září 

4. 9. – zahájení nového školního roku v tělocvičně naší základní školy, 

5. – 6. 9. – 6. třída – adaptační kurz 

12.9. – 4. třída – dopravní hřiště v Jihlavě 

28. 9. – státní svátek – Den české státnosti (sv. Václav) – vybraní žáci 9. třídy se účastnili 

obřadu vyvěšení české státní vlajky za zvuků národní hymny 

29. 9. – ředitelské volno  

 

Říjen 

Zahájení realizace zájmových kroužků a náboženství 

5. 10. – žáci a žákyně 2. stupně – přespolní běh na Skalce v Jihlavě 

10. 10. – 8. – 9. třída chlapci – malá kopaná v Jihlavě 

10. 10. – Vrakbar – 6. třída – Vztahy v kolektivu 

       - 7. třída – Když se vztahům nedaří 

16. 10. – 6. -7. třída – okresní kolo ve stolním tenise mladších žáků a žákyň 

18. 10. – 8. – 9. třída – okresní kolo ve stolním tenise starších žáků a žákyň 

18. 10. – Vrakbar – 8. třída – Závislosti 

          9. třída –Plány do budoucna 

26. – 27. 10. – podzimní prázdniny 

28. 10. – státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu 

! 25. 9., 2. 10. a 9. 10. –6. – 7. třída– školní kolo stolního tenisu v Sokolovně  

Od 9. 10. – 20. 10. v naší škole probíhal sběr papíru a použitých elektrozařízení!  

 

Listopad 

6. 11. – 8. a 9. třída - návštěva památníku Terezín 

8. 11. – krajské kolo ve stolním tenise 

8. 11. – focení žáků 1. třídy do Jihlavského deníku 



Co náš čeká v listopadu? 

15. 11. – 9. třída – návštěva SŠ stavební v Jihlavě, Vrakbar 3. A, 3. B 

21. 11. – 6. – 7. Třída dívky – florbal 

22. 11. – 6. – 7. Třída chlapci – florbal 

28. 11. – 8. – 9. Třída dívky – florbal 

29. 11. – 8. – 9. Třída chlapci – florbal 

 

Naše sportovní úspěchy 

Přespolní běh 

6. – 7. Třída–žákyně získaly 5. Místoz 20 díky následujícím čtyřem 

závodnicím: 

 21. místo – A. Haičmanová (6. Tř.) 

 23. místo – M. Böhmová (7. Tř.) 

 26. místo – K. Klímová (6. Tř.) 

 35. místo – A. Kalinová (6. Tř.) 

Další závodnice A. Čápová a N. Šedivá (7.tř.) doběhly na 47. A 60. Místě. 

6. – 7. Třída – žáci zaujali 8.Pozicize 17ve formaci J. Souček (21. Místo), M. Mašek (24. 

Místo), T. Mašek (39. Místo), R. Jileček (74.), L. Konečný (82.) a T. Bartejs (83). 

 

8. – 9. Třída – žákyně zaujaly 10. Místoz 19 ve složení M. Havlíčková (61.), D. Rybníčková 

(56.), K. Fejtová (27.), K. Munduchová (64.), Karolína (33.) a Kristýna Němcová (67.). 

 

8. – 9. Třída – žáci obsadili 13.Pozici ze 17ve složení M. Doležal (66.), D. Boček (71.), M. 

Vaněk (37.), R. Caha (45.),  M.Peštál (77.) a  T. Holík (79.). 

 

Okresní kolo v minifotbalu 

8. – 9. Třída žáci  - M. Neuman, J. Vala, M. Jonáš, P. Padělek, M. Večeřa, D. Chládek, T. 

Holík, R. Caha, M. Peštál a V. Štěpánek – chlapci skončili na 13. – 15. Místě ze 16 

 



Stolní tenis 

6. – 7. Třída žákyně–M. Böhmová, A. Čápová a V. Procházková – 2. Místo 

6. – 7. Třída žáci – Š. Mihulka, J. Trutna a J. Zezula –3. Místo 

8. – 9. Třída žákyně – K. Fejtová, G. Mutlová a D. Rybníčková – 7. – 9. Místo 

8. – 9. Třída žáci – J. Lély, M. Peštál, M. Neuman a J. Vala –1. Místo 

 

 

Všem zúčastněným žákům patří velká gratulace za vynikající sportovní výkony! 
 
 

Výuka náboženství 

Středa – 12:15 – 3. A, 3. B 

13:15 – 2. Stupeň ZŠ 

Čtvrtek – 11:20 – 1. A 2. Třída 

12:15 – 4. A 5. Třída 

 

 

Výsledky sběru papíru za podzim 2017 
 

 

 

Výsledky – koeficient na žáka   Výsledky – nejvíce kg 
 

1. místo – 4. B   1. Místo – 8. Tř. 

2. místo – 6. Tř.   2. Místo – 5. Tř. 

3. místo – 8. Tř.   3. Místo – 6. Tř. 

 

4. místo – 5. Tř. 4. Místo – 4. B 

5. místo – 3. A 5. Místo – 9. Tř. 

 

6. místo – 4. A 6. Místo – 2. Tř. 

7. místo – 2. Tř. 7. Místo – 3. A 

8. místo – 9. Tř. 8. Místo – 4. A 

9. místo – 7. Tř. 9. Místo – 7. Tř. 

10. místo – 3. B 10. Místo – 1. Tř. 

11. místo – 1. Tř. 11. Místo – 3. B 
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Adaptační kurz 6.Třídy 
 
 

Kurz 6. Třídy se uskutečnil 6.–7. 9.2017.Tímto kurzem nás prováděla paní učitelka 

Dočekalová a paní učitelka Valová.Hráli jsme různé seznamovací hry, abychom se seznámili 

s dětmi, které za námi přišly z Koutů. Během středečního dopolednejsme se seznamovali  

a odpoledne jsme si začali chystat v tělocvičně spacáky, protože jsme tu měli přespat 

do druhého dne. 

Ale ještě než jsme šli na kutě, hráli jsme nejen ve třídě, ale i na zahradě různé hry, u 

kterých jsme se také dost pobavili. Jakmile se začalo stmívat, opekli jsme si špekáčky. Mňam 

Po setmění jsme se vypravili do tělocvičny,a zatímco jsme opět hráli nejrůznější hry, 

paní učitelka Dočekalová chystala stezku odvahy. Docela jsme se báli samotné cesty, strach se 

ještě vystupňoval na nejvyšší míru, když jsme zjistili, že nás někteří naši spolužáci budou 

strašit.  

Jakmile jsme všichni prošli stezku odvahy, takže jsme všichni přece jen tu odvahu 

v sobě nalezli, unavení, avšak plní očekávání druhého dne, jsme usnuli. Ráno jsme se probudili 

okolo sedmé hodiny. Poté jsme šli do třídy,vše jsme uklidili na svá místa a začali jsme se 

seznamovat se školními hodinami a rozvrhem. 

 

Nakonec jsem také položila několik otázek spolužačkám z Koutů. 
 

Nejdříve jsme se zeptali Anety Jirovské: 

 

Co se ti nejvíce líbilo? Stezka odvahy. 

 

Seznámily jste se s námi více? Ano. 

 

Jak se vám líbí u nás ve škole? 

Dobrý…zatím. 

 

A teď jsme se šli zeptat Evy Štěpánkové 

 

Co se ti nejvíce líbilo? Stezka odvahy. 

 

Seznámily jste se s námi více? Určitě ano. 

 

Jak se vám líbí u nás ve škole? Půl na půl. 

 
(Procházková V., Konečný L., 6. Třída) 

 

 



Věděli jste, že… 

 Kočka má na každém uchu 32 svalů? 

 Zlatá rybka si vše pamatuje pouze 3 vteřiny? 

 Kočičí moč v ultrafialovém světle svítí? 

 Šváb může žít několik týdnů potom, co mu uříznou hlavu? 

 Existuje houba, která si dokáže udělat z mravenců zombie, mravenec pak hledá 

správné místo pro růst další houby. Jakmile mravenec najde správné místo, okamžitě 

zemře a z jeho hlavy začne růst houba. 

Rozhovor s paní učitelkou a pedagogickou asistentkou Pavlínou 

Kratochvílovou 

Do naší školy přišla nová paní učitelka Mgr. Pavlína Kratochvílová, a protože jsme ji chtěli 

blíže poznat, provedli jsme s ní krátký rozhovor. Za poskytnutí rozhovoru jí děkujeme. 

1)Který obor jste vystudovala a kde? 

Absolvovala jsem Západočeskou univerzitu v Plzni. 

2)Které předměty vyučujete? 

Vystudovala jsem německý jazyk a výtvarnou výchovu. 

3)Pocházíte z Kamenice? Pokud ne, odkud? 

Nepocházím z Kamenice, ale z Humpolce. 

4)Máte nějakého bratra nebo sestru? 

Mám staršího bratra. 

5)Jaké jsou vaše koníčky? 

V létě ráda plavu a v zimě lyžuji. 

6)Máte nějaké děti? 

Ano,mám dva syny. 

7)Byla jste během letošních prázdnin na dovolené? 

Ano,byla jsem na Slovensku a v Aqualandu Moravia. 

8)Líbí se vám na naší škole? 

Líbí, ale ještě to moc nemohu posoudit, jsem tady krátce. 

(Rozhovor provedla Lenka Prokopová z 8. Třídy) 



Příběh na písmeno P a limeriky žáků 7. Třídy 

Pan Procházka prodával potřebné potraviny. Pak přišel pan Poupátko, potřeboval půjčit 

peníze, protože propadl podvodu. Pan Procházka půjčil panu Poupátku peníze, protože 

potřeboval přátele. Použil peníze pro přátelství. Provedl podvod. 

(Čápová, K., 7. Tř.) 

Limeriky 

  

Přišli k sobě dva psi Prodavačky v obchodě 

a oba dělali hafi, hafi. Dráždí sovy na stropě. 

Pak přišla k nim jedna fenka Sovy na ně plivají 

a ta jim řekla, že se jmenuje Lenka. Prodavačky vzlykají. 

Psi na sebe koukají, protože Lenku neznají. A sovy, ty stále sídlí v obchodě. 

(Jelínková, A.) (Pejchal, V.) 

 

V lese u Kamenice Starý muž z Kamenice 

žije krásná medvědice. Sbíral houby převelice. 

Není velká, není malá Jednou ukradv obchodě máslo 

není stará, není mladá. Na chleba se pěkně namázlo. 

Celá Kamenice se jí bála. A tak starý muž z Kamenice už nesbírá houby převelice. 

(Gregorová, T.) (Mašek, M.) 

 

Prodavačky v obchodě 

seděli tam na stole. 

Přiletěla vránaukradla jim zákazníka pána. 

Prodavačky jenom zíraly 

a obchod, ten zavřely. 

(Kolářová, D.) 

(texty přepsala a upravila Šedivá, N., 7. Tř., M. Valová) 

 

 



Prázdninový letní tábor 

 Dne 8. – 19. 7. Se uskutečnil jako již tradičně od roku 2012 letní stanový tábor u Jabloňova 

konaný panem ředitelem Ing. Janem Jelínkem. 

 Letošní tábor byl na téma „Vikingové“, a proto jsme v seznamu potřeb měli zařazené i bílé 

prostěradlo, ze kterého jsme si vyrobili pravý vikingský plášť, společně se štíty a meči, se kterými jsme 

velmi často soupeřili s protivníky ostatních družinek, které se na začátku tábora určily.  

 V průběhu celého tábora se hrály různé etapové hry, díky kterým jednotlivé týmy dostávaly 

odměny v hodnotě zbraní pro naše vikingské bojovníky, abychom mohli postupně dobýt co nejvíce zemí 

na našem tradičním táborovém lantingu, což je jinak řečeno tradiční vikingský sněm všech skupinek, 

které promýšlí taktiku a dobývají různá území, podle počtu vybojovaných zbraní z etapových her. 

 Celý tábor nás doprovázeli vikingští bohové, kteří nám zadávali různé zapeklité úkoly a hry, 

díky kterým jsme se postupně dostávali více a více do rolí vikingských bojovníků a také se dozvídali 

nové informace o těchto dobách. 

 Na závěr táborové hry si každý tým vybojoval poklad pomocí úkolů, které na různých 

stanovištích musely splnit a následně vyluštit tajenky, které nám prozradily, kde se poklad nachází. Až 

jsme poklad našli, v každé družince jsme si ho poctivě mezi sebou rozdělili.  

 Za nalezení pokladu a dohrání celé etapové hry se uskutečnila slavnostní večeře, která se 

tradičně koná každý rok. Po večeři se zapálil poslední táborový oheň, u kterého jsme se jako každý den 

sešli a zpívali táborové písně. 

 Poslední den jsme se už jen nasnídali a posléze odjeli domů s hlavou plnou zážitků!  

(Němcová, Kr., 9. Tř.) 

 



Luštěte křížovku 

    

   

    

     

    

      

    

 

1. Jedna z památek Kamenice. 

2. Co mají rády myši? 

3. 30 běloušů napřed žvýkají, potom kousají a pak stojí tiše. Co je to? 

4. Světová strana. 

5. Na které planetě se podle vědců bude moct v budoucnu bydlet? 

6. Nejbližší hvězda naší planety. 

7. Na co spěcháme do jídelny po skončení vyučování? 

(Čápová, K., 7. Tř.) 

Jazykolamy 

 Měla babka vrabce v kapse, vrabec babce v kapse píp, zmáčkla babka vrabce v kapse, 

vrabec babce v kapse chcíp. 

 Králíček králičí král s králicí Klárou na klavír hrál. Králice Klára dobře hrála a králíčata 

tancovala v králíkárně, měli bál králíčata, Klára, král. 

 Strýc Šusta,suší švestky pět švestek,šest švestek,pět švestek,šest švestek, … 

(Prokopová, L., 8. Tř., Čápová, K., 7. Tř.) 



Dopravní kvíz 

1) Jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty 

a) může užít i osoba pohybující se na lyžích 

b) může užít i osoba pohybující se na kolečkových bruslích 

c) nesmí užít osoba pohybující se na lyžích 

 

2) Cyklista dává znamení o změně směru jízdy 

a) upažením 

b) vždy jen směrovými světly 

c) zvednutím ruky 

 

3) Je-li cyklista předjížděn 

a) musí vždy zpomalit 

b) musí vždy zastavit na krajnici 

c) nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani jinak bránit v předjíždění 

 

 

4) „Křižovatka“ je místo 

a) které je vždy označené dopravní značkou 

b) kde se napojuje silnice nebo polní cesta 

c) v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují 

 

5) Cyklista, který vede jízdní kolo po pozemní komunikaci (silnici) 

a) musí užít levé krajnice nebo levého okraje vozovky jako chodec  

b) musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky  

c) užije levé nebo pravé krajnice podle svého uvážení  

 

6) Protijedoucí cyklisté se vyhýbají  

a) podle vlastní úvahy vpravo nebo vlevo, vždy včas a v dostatečné míře  

b) vlevo, včas a v dostatečné míře  

c) vždy vpravo, včas a v dostatečné míře  

 

 

(Souček, T., 8. tř., Valová, M.) 
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Památník Terezín 
Terezín, pevnost založená roku 1780 císařem Josefem II. původně vystavěná jako 

obrana proti vpádu Prusů, byl za 2. světové války v roce 1941 přetvořen na židovské ghetto. To 

sloužilo jako koncentrační tábor, odkud byli lidé transportováni do vyhlazovacích táborů na 

Východ.  

6. listopadu jsme společně se žáky 8. třídy toto místo, v němž byl zřízen Památník 

Terezín, navštívili spolu s paní učitelkou Valovou a Dočekalovou. Ráno v šest hodin jsme vyjeli 

autobusem od zastávky u školy. Cesta trvala asi čtyři hodiny, takže do Terezína jsme dorazili 

kolem desáté. 

Nejdříve pro nás byla připravena v muzeu ghetta přednáška s krátkým filmem, kde jsme 

byli seznámeni se základními informacemi. Poté nás čekala prohlídka samotného města  

(tzv. Velké pevnosti) s průvodkyní. Paní průvodkyně dala každému z nás malý přístroj se 

sluchátkem, které jsme si nasadili na ucho, a díky němuž jsme ji slyšeli i beztoho, aby nás 

musela překřikovat. Při prohlídce města jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí ohledně 

životních podmínek obyvatel a také jsme si mohli prohlédnout několik replik ubikací a tajnou 

židovskou modlitebnu, která se dochovala ještě z dob ghetta. Součástí prohlídky byla také 

márnice, obřadní místnosti a krematorium. 

Následovala krátká cesta autobusem, jímž jsme se přesunuli na Malou pevnost – věznici 

gestapa. Zde se nacházely cely pro politické vězně, kteří zde byli nuceni žít v hrozných 

podmínkách. U všech cel jsme měli možnost si je prohlédnout. Nakonec jsme si prošli asi půl 

kilometru dlouhou chodbu, jež byla vybudována přímo v opevnění. A pak nás čekala opět cesta 

domů.  

Myslím si, že z tohoto výletu si každý odnesl nějaké poučení. Minimálně máme zážitek 

na celý život.   

(Jirovská, V., 9. tř.) 

 

 

 

 

 



 
(fotky pořídila Novotná, J., 8. tř) 

 

 

 

Představuje se vám školní rada pro školní rok 2017/2018 
5. tř.  

Vojta Šerý – rád hraju na kytaru, chodím ven, trávím čas na počítači a poslouchám hudbu 

Eliška Popelářová – ráda sportuji, peču a hraji na kytaru 

 

6. tř. 

Libor Konečný – mezi mé záliby patří florbal, ve škole mě nejvíce baví český jazyk a tělocvik. 

Vendula Procházková – mezi mé koníčky patří florbal, aerobik a hraní na klávesy. 

 

7. tř. 

Katka Čápová – velmi ráda čtu, často chodím ven a maluji 

Nela Šedivá – mám ráda sport, zejména florbal, gymnastiku a tanec 

 



8. tř. 

Lenka Prokopová –moje sportovní koníčky jsou florbal, volejbal a  moderní gymnastika, se 

kterou se zabývám od začátku 6. třídy. Můj první hudební nástroj byla zobcová flétna a 

následující rok klávesy, nakonec jsem skončila na příčné flétně, které se věnuji první rok. 

Jindřiška Tvrdá – spíš mi říkají Iška, hraji na housle, velmi ráda maluji, plavu a ve škole mě 

baví dějepis 

Tomáš Souček – rád rybařím, sleduji youtubery a filmy, líbí se mi tanky 

 

9. tř.  

Vendula Jirovská – Mně říkají Vendy, 

         chodím do deváté třídy. 

         Prý mám napsat, co mě baví 

- kreslení a taky čtení. 

Čítám hlavně fantasy, 

zahraji si na klávesy, 

taky trochu na flétnu, 

do knížek zas nahlédnu. 

Co dál dělám po škole? 

Jezdím třeba na kole.  

Kristýna Němcová – ráda trávím čas venku s přáteli, jezdím na kole a kreslím 

 

Mgr. Miroslava Valová, DiS. – vedoucí redakční rady školního časopisu Žihadlo 

- ve svém volném čase ráda cestuji, čtu knížky a sportuji 

 

 

 

 

 



 

Řešení křížovky: VÝBORNĚ 

1. tvrz 

2. sýr 

3. zuby 

4. východ 

5. Mars 

6. Slunce 

7. oběd 

Řešení dopravního kvízu: 

1) b 

2) a 

3) c 

4) c 

5) c 

6) c 

 

Obrázky – odkazy: 

http://www.modrehory.cz/akce/z-nasich-akci/na-kole-za-vinem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.modrehory.cz/akce/z-nasich-akci/na-kole-za-vinem


Pro nejmenší… 

(Tvrdá, J., 8. tř.) 


