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Slovo úvodem… 

 

Vážení čtenáři,  

nový  školní rok  2014 / 2015 jsme slavnostně zahájili 1. září 

přivítáním 27 prvňáčků. V letošním roce jsme chtěli novým 

žáčkům jejich první den ve škole zpestřit.  Nejprve si je u 

vchodu přebrali od rodičů deváťáci a vedli je do jejich třídy 

po schodišti, kde ostatní žáci školy vytvořili  špalír a vítali je 

potleskem. Žáci deváté třídy  budou celý rok držet nad 

prvňáčky patronát, pravidelně  jim budou chodit číst pohádky                    

a v listopadu na Slavnosti slabikáře jim předají slabikář.  

V minulém školním roce končil v naší škole 21 žák  deváté třídy, všichni složili úspěšně  

v prvním kole přijímací zkoušky na zvolených  školách a také byli  všichni přijati. Pro 

studium střední školy s maturitou se rozhodlo devatenáct žáků, pro učební obory tři.  

Přeji  našim studentům, aby se jim ve studiu na nových školách  dařilo.   

Na začátku července se nám podařilo dokončit  rekonstrukci školní kuchyňky. Jde o  

projekt financovaný z peněz EU, pod patronací organizace MAS Achát. Přes  prázdniny 

jsme kuchyňku s dětmi vybavili nádobím a 27. 8. proběhlo její slavnostní otevření za 

přítomnosti  paní starostky, dalších zástupců obce a zaměstnanců školy. Projekt jsme 

nazvali  „Vaříme s láskou“. Na projektu se podíleli velkou měrou žáci fotografického 

kroužku. Projekt museli odprezentovat a obhájit ve velké  konkurenci škol. Plánuji, že 

kuchyňku budou využívat všichni žáci naší školy v rámci různých aktivit. Připravili 

jsme pro děti například kroužky vaření a stolování. V této chvíli již fungují dva kroužky 

obsazené žáky prvního stupně, žáci  druhého stupně zatím bohužel zájem neprojevili.  

Celé prázdniny probíhala v přízemí školy rekonstrukce druhého oddělení ŠD, které jsme 

uvolnili pro mateřskou školku. Díky tomu mohla být navýšená její kapacita. V nových 

prostorách bylo nutné namontovat další umyvadla a pisoáry, vymalovat a vybavit 

prostor nábytkem. Oddělení školní družiny jsme přemístili do školního ateliéru. Věřím, 

že si všichni budou  nové prostory spokojeně užívat. 

Zvu Vás na  stránky sedmnácté ročenky. To, co si myslíte, že na naší škole chybí, s námi 

přijďte prodiskutovat a o tom,  co se u nás ve škole děje, se můžete kdykoliv přesvědčit   

návštěvou školy. 

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

 

Mgr. Miluška Halamová                                                                                                          

ředitelka školy 



3 

 

Uplynulý školní rok 
 

Prospěch a docházka 

ročník počet žáků vyznamenání prospělo neprospělo 

1 23 23 0 0 

2 21 20 1 0 

3 19 18 1 0 

4 21 13 7 0 

5 15 10 5 0 

6 14 8 6 0 

7 13 6 7 0 

8 19 6 13 0 

9 21 9 12 0 

Celkem 172 110 62 0 

   
Chování 
Na závěr školního roku bylo uděleno celkem 43 pochval a z toho 26 pochval na I. 

stupni. 

Při bilancování na závěrečné akademii 2 žáci získali mimořádné ocenění ředitele školy 

za mimořádné výkony.  Nebyl udělen žádný druhý stupeň z chování. Bylo navrženo 16  

napomenutí ředitele, z toho 12 na druhém stupni, většina opět za velmi lajdácký přístup 

k práci a nevhodné chování. Všichni žáci postoupili do vyššího ročníku. Na víceleté 

gymnázium odešel z páté třídy jeden žák. 

   

 Absence  Celkem I. / II. pololetí Ø na žáka   

omluvená 4862 / 7650 hodin 28,26 / 44,42 h 

neomluvená 0 / 0 hodin 0 / 0 h 

Oproti loňskému školnímu roku se absence zlepšila o 1 168 hodin v I. a 1 176  v II. 

pololetí! 
   

 

 

  
 

Lukáš Hübner, Karel Soukup 1. tř. –„ Hruška“, koláž 
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Školní soutěže 

Dopravní soutěže 

Datum  Třída Akce Výsledky Zhodnocení 

22.10 4. Zahájena výuka na 
DDH 

Každoroční projekt pro žáky 4. 
třídy probíhající v Jablonci n. N. 

  

28.4. 4. - 8. Dopravní soutěž 

mladých cyklistů - 

oblastní kolo 

K. Brožková, D. Daničková, T. 

Preissler, P. Šourek - 2. místo, K. 

Dusilová, J. Kurfiřt, K. Šťastná, V. 
Rishko postup do krajského kola - 

1. místo 

výborná 

reprezentace 

14.5. 7. - 8. Dopravní soutěž 

mladých cyklistů - 

okresní kolo 

K. Dusilová,J.  Kurfiřt,K.  Šťastná, 

V. Rishko - 3. místo 

dobrý výsledek 

13.6. 4. Ukončení výuky na 

dopravním hřišti 

Výuka zakončena získáním 

průkazu cyklisty, 1 žák nesplnil, 2 

chyběli 

  

 

Divadlo 

Datum  Třída Akce Výsledky Zhodnocení 

28.2. 1. Divadelní představení  Městské divadlo v Jablonci nad 

Nisou 

pěkné 

14.10. 4. Divadelní představení 
Ikaros v Jablonci nad 

Nisou 

  pěkné 
představení 

25.10. celá 

šk. 

Představení skupiny 

Pernštejn 

seznámení s dobou Přemyslovců seznámení s 

dobou 
Přemyslovců 

20.3. 9. Divadlo Jablonec n. 

N.  

Písničky J. Šlitra a J. Ježka pěkné 

představení 

5.11. 2. Divadelní představení 

Český Honza 

Velmi pěkně zpracovaná klasická 

pohádka, další využití v hodinách 
Vv, Čj 

pěkné 

28. 2. 2. Divadelní představení 

S čerty nejsou žerty 

Divadlo Jablonec n. N., využití Vv, 

Čj, HV 

pěkné 

24. 4. 2. Hudební pořad J. 

Uhlíř 

Eurocentrum Jablonec n.  - Hv velmi pěkné 

28. 2.  3. Divadelní představení Ochotnické divadlo  pohádka S 
čerty nejsou žerty 

pěkné 

15.11. 5.  Divadlo v Jablonci 

nad Nisou 

Záhada hlavolamu pěkné 

28.1. 5. Divadlo v Jablonci 

nad Nisou - 

 "Cesta do pravěku" pěkné 

25.4. 8.  Moliére - Tartuffe Divadlo Jablonec nad Nisou zábavné divadlo, 
dílo pojaté velice 

moderně 
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17.12. 1.  Vánoční příběh Kino Junior pěkné, útulné 
prostředí 

3/26/2014 4. Divadlo Jablonec n. 

N.  

Saxana  pěkné 

Exkurze 

Datum  Třída Akce Výsledky Zhodnocení 

19.9. 8. Exkurze - Hasičská 

záchranná stanice v 

Jablonci n.N. 

J. Kurfiřt zároveň převzal cenu za 

umístění v umělecké soutěži, ve 

které skončil společně s jinou 
soutěžící na 1. místě 

zajímavá 

prohlídka 

10.4. 9.  Veletrh vzdělávání 

Amos Jablonec n. N.  

Společná návštěva veletrhu představovalo se 

málo škol 

9. 12.  9. Úřad práce Jablonec 

n. N.  

Každoroční návštěva v rámci volby 

povolání 

poděkování od p. 

Novákové za 

znalosti a 

komunikaci žáků 

6.3. ŠD Setkání se starostkou 

na OÚ 

Beseda, symboly obce, co se nám 

líbí- nelíbí 

zajímavá diskuse 

ze strany dětí 

3.4. 8. Exkurze - výroba 
očních protéz 

Ukázka  celého výrobního postupu zajímavé 

11.4. 9. Přírodopisná exkurze, 

po památkách 

Českého ráje 

Relaxační procházka před 

přijímacími zkouškami 

pro některé žáky 

22 km  náročný 

výkon 

24.4. 8. Exkurze do sklářkého 
podniku Preciosa - 

Ornela Zásada 

Procházka jednotlivými provozy s 
podrobným výkladem 

výstupem pro 
žáky byl protokol, 

který zpracovali 

23.4. 5.-7. Exkurze 
fotografického 

kroužku na SUPŠ 

sklářskou 

Focení na soutěž - maturitní práce, 
architektura Železného Brodu 

zajímavé, poučné 

5.5. ŠD Exkurze Fipobex - 
sklářská výroba, 

sýrárna 

 I. oddělení zajímavé, poučné 

12.5. 6. Exkurze  do  

dřevozpracujícího  
podniku - pilu na 

Krásné 

Ukázka zpracování dřeva  od 

kulatiny až po hotový výrobek 

výstupem pro 

žáky byla  
písemná zpráva, 

co viděli 

7.11. 2. Exkurze na obecní 

úřad v Pěnčíně 

Seznámení žáků s obecní 

samosprávou - Prv 

zajímavé 

17.12. 2. Vánoce u krmelce Zařazeno do prvouky poučné, zábavné 

31.1.  2. Výlet za 1. pololetí Liberec - centrum Babylon -  IQpark, 
Lunapark 

poučné, zábavné 

15.4. 2. Kravín Těpeře Exkurze do provozu kravína - Prv poučné 

23. 5. 6. Návštěva včelaře Doplnění učiva zajímavé , poučné 

8.4. 4. Exkurze do Prahy Návštěva  a prohlídka budovy 

Národního divadla 

doplnění učiva 

vlastivědy 

29.9. ŠD  Výlet vláčkem - 

Kittelovo muzeum 

Historie naší obce akce k MDD 

26. 5.  7.  Sbírka a návštěva Na škole proběhla sbírka  a společně společné 
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útulku Dášenka v 
Lučanech n. N. 

žáci 7. třídy dárečky předali "venčení" pejsků 

5. 6.  9. Projektový den na 

SPUŠ v Jablonci 

  praktické tvořivé 

16.6. 8., 9.  Exkurze Německo Návštěva  Budyšína s německou 

průvodkyní 

poznávání země, 

jazyk prakticky 

3. 6. 2. Školní exkurze Bozkovské jeskyně   

3. 6. 3., 5. Školní exkurze Mělník - soutok, kostnice   

3. 6. 4.  Školní exkurze Český ráj   

4. 6.  6. Školní exkurze ZOO Praha   

6. 6.  7. Školní exkurze Botanická zahrada v Liberci, 
Dinopark 

  

2. 6.  8.  Školní exkurze IQ Landia Liberec   

3. 6.  9. Školní exkurze Ještědský hřeben   

12. 6.  7. Projekt tajemná 

rašeliniště 

Přednáška, pracovní listy a exkurze 

na rašeliniště na Jizerce 

zajímavé, tvořivé 

17.4. 2. Velikonoční výlet Liberec - Galerie Liberec, Dinopark zábavné, tvůrčí, 

poučné 

14. 2.  2.  Ekoprogram Pekař 
peče housky 

Ekocentrum Střevlík, Prv, Prč poučné, 
vědomostní, 

zajímavé 

13.2. - 

17.6. 

2. Projekt Rašeliniště CHKO Jizerské hory - zapojení do 

projektu Rašeliniště - badatelské 
učení, výlet Jizerka rašeliniště - Prv, 

Prč, Tv 

zajímavé, poučné 

Přednášky 

Datum  Třída Akce Výsledky Zhodnocení 

18.11. celá 

šk. 

Přednáška o sovách Velice zajímavá přednáška o životě 

nočních ptáků 

velký ohlas u žáků 

11/18/201
3 

4. Beseda na OÚ Pěnčín Doplnění výuky vlastivědy děti byly aktivní, 
měly spousty 

otázek 

5.12. 4., 5. Přednáška Vánoce v 

zemích EU 

Seznámení žáků s tradicemi 

evropských národů 

přednáška 

zakončená 
kvízem, doplnění 

výuky 

7.2. 8., 9. Literární pásmo o 

životě K. H. Máchy 

Přednáška formou prezentace a 

povídání  

 zajímavé a 

poučné 

26., 27.5. 8.,9. Projekt Velká 
Británie, USA 

Žáci prezentovali své projekty o 
Velké Británii a USA - navzájem 8. 

a 9.třída 

zajímavé a poučné 
pro obě třídy 

9. 6.  4., 9. Přednáška a beseda s 

režisérem a 
scénáristou Cyrilem 

Podolským 

O vzniku animovaného filmu, 

výroba filmové loutky, dekorace a 
triky 

velice zajímavé a 

poučné, velký 
ohlas u dětí 

9.6. 3. Beseda nad 

kronikami s paní 
Smolkovou 

V rámci projektu "Týden čtení" poučné, zajímavé 

9. 5.  7., 8.   Než užiješ alkohol, Přednáška a beseda, poučné a  vtažení dětí do 
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užij mozek zajímavé problematiky 

16.6. ŠD Beseda  s policií  ČR Přednáška s diskuzí,bezpečné 
chování- ochrana svého zdraví 

zapojení dětí, 
odměny, 1., 2., 

3.tř. 

Sportovní aktivity 

Datum  Tříd

a 

Akce Výsledky Zhodnocení 

27.9. celá 

šk. 

Branný den - hasiči, prevence 

před úrazy, překážková dráha, 
dopravní dovednosti, 

protichemická ochrana, vázání 

uzlů, orientace na mapě, hod 
granátem na cíl 

Bylo devět stanovišť s 

úkoly 

úspěšně se zvládla 

celá organizace 

3.10. 7. Sportovní den s Policií ČR 11. místo v okrese výborně 

promyšlené a 

připravené 

11.11. 3.- 5. Florbalová soutěž Jablonec nad 
Nisou  

3. místo ve skupině - bez 
postupu 

na své soupeře 
nestačili 

7.4. 4. - 

5. 

Oblastní kolo ve vybíjené 11 žáků  - 2. místo školu velmi dobře  

reprezentovali 

20.3. 6.-8. Okresní semifinále v basketbalu  2. místo a postup do 

finále 

kvalitní týmový 

výkon a 
zasloužený postup 

26.3. 6.-8. Okresní finále v basketbalu  3. místo ve skupině - bez 

postupu 

přes bojovný 

výkon bez 

postupu, kvalitní 
soupeři 

5/2/2014 1.-5. Sportovní den pro I. stupeň na 

Střelnici v Jablonci n. N. 

Vyhodnocení tří 

nejlepších žáků v 
jednotlivých  ročnících 

akce proběhla bez 

problémů, dobré 
výkony  

27.11 - 

19.2. 

2.,3. Plavecký výcvik Každoroční výuka 

plavání 

všichni získali 

mokré vysvědčení 

29.5. 6. Okresní soutěž - streetball O. Brožek,K. Zasche,    

M. Shyyko, P.  Šourek - 
1. místo ze 6 škol 

výborný výkon a 

zasloužená výhra 

14.5. 4.-5. MacDonald´s cup - okresní kolo 1. místo ze 4 škol týmový výkon, 

zasloužené 

vítězství 

22.5. 4.-5. MacDonald´s cup - okresní finále 4. místo ze 4 škol bez střídání, 
chyběly síly, 

poslední místo  

16.06. 1.-5. Atletické závody o "Malý 

maloskalský pohár" 

 Škola: 1. místo, 

jednotlivci - 9 medailí, K. 
Šťastná nejlepší ze všech 

7. tříd 

sportovní 

atmosféra, snaha o 
výborné výkony 

5.6. 1. Školní exkurze Bedřichov, rozhledna 

Slovanka, minizoo 
Hrabětice 

úspěšné zvládnutí 

8km túry, poučné 

8.10.  1. st. 

a ŠD 

Drakiáda Místo odpoledního 

vyučování se děti zapojily 

odpoledne plné 

zážitků 



8 

 

do akce Drakiáda - Prč, 
Tv 

Zimní 

období 

2.-4. Turnaj BEY- BLADŮ O velkých přestávkách zábavné 

13.6. 2. Spaní ve škole Táborák na kozí farmě s 

účastí rodičů, soutěživé 
hry v tělocvičně, stezka 

odvahy po škole 

vztahy dětí, rodičů 

Umělecké  

10/9/2013 1. Eurocentrum - 

představení "Jů a 

Hele" 

Velmi pěkné představení černého 

divadla proložené písničkami 

zábavné 

10.10. 6. - 7.   Jablonec n. N.- 
divadlo Radost Brno 

Představení Kytice velmi pěkné 
představení 

doprovázené 

hudbou 

11.8. 6. - 9. Literární soutěž na 
téma Kniha je 

zahrada do kapsy 

Odeslány práce žáků poděkování za 
účast v soutěži 

25.-26.11. 8. Projektové dny 

SUPŠ v Jablonci n. 
N. 

Žáci se prakticky seznámili s 

problematikou jednotlivých dílen 

naprostá 

spokojenost s 
akcí 

29. 11. 6. Fotografická soutěž, 

téma:" Praxe je 

školou života" 

Ocenění předáno v divadle Na 

Brádle v Praze, vernisáž 

neúspěšnějších fotografií 

vítězná fotografie 

2. 12.  9.  Výstava 
československých 

platidel - 

Gymnázium Dr. 
Randy Jablonec n. 

N. 

Doplněno komentovaným 
výkladem Mgr. Jana Žitného 

velmi zajímavé a 
připravené 

únor  1.- 9. Recitační soutěž - 

školní kolo 

Nejlepší postup do okresního kola vysoká úroveň 

3/5/2014 7.  Okresní kolo soutěže 

ve hře na smyčcové 

nástroje 

D. Kolláriková   1. místo 

3/22/2014 1.- 7. Okresní kolo Dětská 
scéna 

J. Hnídek 2. tř., K. Pilařová 7. tř.    2. tř. postup do 
krajského kola 

31. 3.  6. a 7.  Divadelní 

představení  

 Poslední trik Georgese Méliése pěkné, 

zajímavosti ze 
světa 

kinematografie 

30.4. 1. - 9. Výstava výtvarných 

prací žáků naší školy 
na Krásné 

Práce byly vystaveny na faře u 

příležitosti "Poutě na Krásné" 

výstava měla 

pěkný ohlas 
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30.4. 2., 6.,7. Výtvarná soutěž 
"Hrajeme si s 

mazlíčky" 

Do soutěže se zapojili žáci 2., 7. a 
6. třídy 

odesláno 20 
prací, přišlo 

poděkování za 

účast 

21.11. 1.-9. Hudební pořad 
Africké rytmy 

Seznámení s hudbou afrických 
národů 

zapojení dětí do 
bubnování 

6.1. 2. Tři králové Hudební vystoupení pro třídy celé 

školy - tradice, Hv 

poučné, zábavné 

únor, březen 1. - 3.  Stavíme z ruliček Účast na výtvarné soutěži KMČ - 

2. třída, výtvarný kroužek - Vv, 

Prč 

tvořivé, zajímavé 

14. 5.  1. - 9.  Pěnčínská nota Hudební festival , vystoupení žáků 
z různých tříd naší školy, 

Jenišovic a Malé Skály 

pěkná vystoupení 

26.5. ŠD Pěvecká soutěž - 

Písnička pro radost 

Aktivita dětí, samostatná příprava, 

vystupování 

celá ŠD 

10.4. 1. st. Soutěž o 

nejkrásnější kraslici 

Zapojení dětí ze všech tříd, různé 

techniky zdobení 

kraslice zdobily 

prostor před 

školou 

12/17/2013 3.-5.,8. Vánoční vystoupení 
v MŠ Pěnčín a v 

DPS Alšovice 

Hra na flétnu, recitace příjemná 
atmosféra 

30.11. 3.-5. Rozsvěcení 

stromečku 

Hra na flétnu, recitace špatné ozvučení 

ze strany 
pořadatele, 

nevýrazné 

26.4. 2. Krajské kolo 

recitační soutěže 

J. Hnídek   

září 2. Výtvarná soutěž   - 

Zvířata jihovýchodní 

Asie  

Viktorie Brožková 3. místo v 

soutěži 

Zoo a Archa 

Liberec 

Vědomostní 

Datum  Třída Akce Výsledky Zhodnocení 

12.11. 8., 9. Soutěž 

Codebreakers -
Internetová soutěž  

Zaregistrovaní žáci se snaží  

vyřešit kódy, aby měli přístup k 
dalším přednáškám 

zajímavé 

13.11. 8., 9. Školní kolo 

dějepisné 

olympiády 

Sedm žáků, do okresního kola 

postupuje M. Fabiánová, V. 

Petrak, V. Kuchariková 

hezké téma 

11.11. 4. - 9. Soutěž Sapere - 
školní kolo 

Žáci plnili úkoly na počítači postup do 
okresního kola - 

K. Pilařová, J. 

Nagy a P. Suchá 

11.11. 6. - 9. Soutěž Finanční Žáci plnili úkoly na počítači postup do 
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gramotnost - školní 
kolo 

okresního kola 

11/25/20

13 

1.-5. Eurorebus Junior 1. a 2. třída kreslí obrázky na 

dané téma, 3., 4. a 5. třída 

vyplňuje dotazník 

odeslány práce 

dle zadání 

27.11. 9. Mladý cestovatel - 
Turnov 

B. Bernatová, M. Fabiánová, J. 
Kadlec 

zeměpisná 
soutěž 

25.11. 9. Projektový den - 

SUPŠ, Železný 

Brod, realizace 
žákovských 

laboratorních 

cvičení 

Praktické uplatnění znalostí 

chemie 

zdařilá akce, 

žáci byli aktivní 

27. 11.  9. Matematická 
logická hra 

BRLOH                                                              

postup do finále z 

360 škol 

Tým1: V. Petrak, V. Monzar,  
P. Suchá, J.  Kadlec  tým 2:  

R.  Šmíd, J. Pala, V. 

Kuchariková, 

 B. Bernatová              

 finále: 1. a 2. 
místo v kraji a 

11. a 13. v 

republice 

listopad 6., 8. Brloh - logická 

soutěž přes internet 

Bohužel,  žádný viditelně dobrý 

výsledek 

velmi zajímavá 

soutěž 

8. 11. 4. Krajské kolo 

logické olympiády 

K. Brožková- 5. místo, P. 

Halama - 11. místo v kategorii 
žáků 1. stupně /1.- 5. třída/ 

matematická 

soutěž pořádaná 
Mensou ČR 

18. 12. 8. a 9.  Ekologická 

výchova 

Žáci plnili úkoly na počítači zajímavá soutěž 

prosinec 8. a 9.   Školní kolo 
olympiády českého 

jazyka  

Účast - 16 žáků, postup do 
okresního kola J. Kadlec, V. 

Petrak 

pro některé 
žáky těžké 

zadání úkolů 

22.1.  5. Okresní kolo 

matematické 
olympiády 

D. Gregor, účast těžké zadání 

příkladů 

22.1. 9. Okresní kolo 

matematické 

olympiády 

V. Petrak 3. - 4. místo, J. 

Kadlec  11. místo 

výborné 

výsledky našich 

žáků 

13. 2.  7. Tajemná 
rašeliniště v 

Jizerských horách 

Přednáška k pracovním listům   

únor 4., 5. Sapere okresní 

kolo 

2. místo - družstvo: Hornová, 

Bernatová, Brožková 

bez postupu do 

krajského kola 

únor  6. -9. Sapere okresní 
kolo 

2. místo bez postupu do 
krajského kola 

leden 9. Školní kolo 

konverzační 

soutěže v NJ 

Účast 4 žáci, do okr. kola 

postup J. Kadlec, G. Šimčíková 

dobrá atmosféra 

při soutěži 

5.2. 9. Okresní kolo 

konverzační 

soutěže v NJ 

5. místo - J. Kadlec úspěšné 

umístění 

únor 1. 5. Eurorébus Junior 1. a 2. třída kreslí obrázky na 

dané téma, 3., 4. a 5. třída 
vyplňuje dotazník 

odeslány práce 

dle zadání 

únor 9. tř Okresní kolo 

olympiády v 

českém jazyce 

J. Kadlec - 6. - 8. místo, 

V. Petrak 31. místo 

úspěšné 

umístění 
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21.1. 7., 9. Školní kolo 
olympiády v 

anglickém jazyce 

Vybráni tito nejlepší žáci: 
J. Kadlec, L. Novotná,J. Nagy 

  

26.2. 7., 9. Okresní kolo 

olympiády v 
anglickém jazyce 

J. Kadlec, L. Novotná a J. Nagy   

14.2. 6.- 9. Školní kolo 

biologické 

olympiády 

Postupují  9. třída - J. Pala, 

V. Petrak, 7. třída – 

K.  Pilařová,M.  Menšíková 

  

únor 6.- 8. Školní kolo 
Pythagoriády 

Účast-45 žáků, úspěšní řešitelé 
: Z. Pěkný 6.tř., P. Šourek  6.tř. 

příklady byly 
těžké hlavně v 

osmé třídě, 

jinak dobré 

listopad-
únor 

8., 9. Školní kolo 
Fyzikální 

olympiády 

Účast - 4 žáci, žádný úspěšný 
řešitel 

úlohy byly 
složité, žáci 

nevypočítali 

žádný příklad 

správně 

listopad-

únor 

6.-8. Školní kolo 

Matematické 

olympiády 

Účast- 15 žáků, úspěšní řešitelé  

P. Šourek 6.tř., J. Nagy7.tř., J. 

Kurfiřt 8.tř. 

počítání bylo 

náročné, ale 

někteří žáci 
vypočítali 

všechny 

příklady 
správně 

29.3. 6.-9. Matematická 

soutěž KLOKAN 

2.st.: účast-41 žáků,nejlepší: 

BENJAMÍN- J. Nagy (95b), 
Z. Pěkný (70b),P. Pešek(54b) 

KADET-B. Bernatová (66b), 

K. Šmíd(61b),V. Petrak (61b) 

zúčastnili se 

žáci všech 
ročníků dle 

zadání a někteří 

byli velice 
úspěšní 

29.3. 3.-5. Krajské kolo 

Eurorébus Junior v 

Ústí n.L. 

Družstvo A. Halamová 3.tř,K. 

Nagyová 4.tř.,D. Gregor 5.tř.  

3. místo, postup 

do celostátního 

kola 

26. 3.  9. Okresní kolo 
biologické 

olympiády 

V. Petrak 19. místo, J. Pala  21. 
místo 

těžké zadání 
příkladů 

8.4. 7. Okresní kolo 

biologické 
olympiády 

M. Menšíková 7.místo, K. 

Pilařová 11. místo 

těžké zadání 

příkladů 

10. 4. 7. Pekařův pohár - 

Jenišovice 

K. Šťastná , K. Pilařová, J. 

Nagy, V. Rishko - 1. místo 

týmová práce 

17.3. 6.-9. Okresní kolo 

zeměpisné 
olympiády  

J. Nagy 1. místo a postup do 

krajského kola, krajské kolo 4. 
místo 

velmi těžká 

zadání - zvládli 
to skvěle 

9.4. 6.-8. Okresní kolo 

matematické 

olympiády 

P. Šourek 6.tř. - neumístil se, J. 

Nagy 7.tř. - 1. místo , J.  Kurfiřt 

8.tř. - neumístil se 

pěkný výsledek  

15.5. 5., 6. Okresní kolo 
"Pythagoriády" 

Účast 3 žáci (všichni úspěšní 
řešitelé): 5.tř. A. Bernatová 

(11b z 15b), 6. tř. Z. Pěkný  

(10b z 15b), 6.tř. P. Šourek 
(10b z 15b) 

žáci byli úžasní 
a velice úspěšní 
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22.5. 7. Okresní kolo 
"Archimediády" 

Družstvo J. Nagy, K. Pilařová, 
V. Rishko - 3.  místo, (celkem 9 

družstev) 

atmosféra 
úžasná, žáci 

velmi úspěšní 

21.3. 6.-9. Matematická 

soutěž KLOKAN 

1. st.: účast -76 žáků,nejlepší: 

CVRČEK-J, Hnídek(76b),K. 
Hubnerová(70b)J. Hubner(68b) 

, KLOKÁNEK-K. 

Brožková(120b - plný počet 
bodů),P. Halama(109b),M. 

Hubnerová(81b) 

úžasný výkon 

žákyně 4. třídy s 
plným počtem 

bodů - 120 

5.12. 2. Čertovská škola - 

projektový den 
motivovaný tradicí 

čerta a Mikuláše 

Netradiční práce při hodinách 

Čj, M, Vv, Prč 

zábavné, 

vědomostní 

5. 3. 2.  Třídíme odpad Prezentace pro třídy 1. stupně - 

využití Čj, Prv 

poučné 

28. 4. 1.-9. Ukázka vojenské 

techniky 

Vojenský transportér, jeho 

využití, život vojáků 

poučné 

3. 12. 3.  Zaměstnání, 

profese 

Projektový den zaměřený na 

profese a jejich činnost, výrobu 

a služby, děti měly oblečení a 
rekvizity  

dramatické 

činnosti, učení 

hrou 

20. 3.  3.  Vítáme první jarní 

den 

Projektový den zaměřený na 

hlavní znaky jara, oblečení v 

barvách jara, výstavka jarních 
symbolů 

učení hrou 

23. 5. 3. Přírodovědná 

exkurze - 
včelařství, chov 

krav a telat na 

farmě ve Bzí 

Doplňující učivo k prvouce 

formou vlastních prožitků, 
názorné vyučování, ekologie, 

zdravá výživa, zdraví 

spolupráce 

školy s jinými 
organizacemi 

28. 5. 3.  Beseda o sovách 
prezentace 

Absolventka jabloneckého 
gymnázia Nikola Fleišerová 

zajímavé a 
poutavé, 

výborně 

připraveno 

6.6. 3.,4.,5. Eurorébus Junior - 
celostátní finále 

Halamová, Nagyová, Gregor - 
družstvo, J. Nagy - jednotlivec 

6. místo v celostátním kole 

výborná 
zkušenost 

25.2. 1. Projekt Zdravé 

zuby 

Jak provádět správnou zubní 

hygienu 

poučné 

12.6. 1. Čtení deváťákům Prvňáci  předvedli žákům 9. 
třídy, jak se naučili číst 

úspěšné, 
motivační 

27. 5. 1. a 2. st. Přednáška - pro 

děti obou stupňů v 

anglickém jazyce 

První stupeň - Rozvoj základní 

slovní zásoby, druhý stupeň 

prezentace o historii a životě v 

Austálii 

zábavní, 

zajímavé a 

přínosné 

průběžně 7. Pay Sec Up Třída jako skupina plnila úkoly 

na počítači  - velký úspěch v 

celostátním kole 8. místo 

zaměřeno na 

Francii  - 

multikulturní 
výchova  

22. 4. 2.- 9.    vědomostí, 

poučné, tvůrčí 

9. - 13.  1. - 9.      
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 Kateřina Nagyová, 5. tř. 

-„Šípek“ – kresba,                   
1. třída             

Školní  soutěže pod drobnohledem…   

EUROREBUS JUNIOR 
Andrea Hořáková a Renata Pospíšilová  
V letošním školním roce se opět první stupeň, tj. 1.-5. třída, 

zapojil do vědomostní soutěže Eurorebus junior a ve starší 

kategorii Eurorebus se přidal Pepa Nagy ze 7. třídy. V obou 

kategoriích jsme nasbírali dostatečný počet bodů k tomu, 

abychom postoupili do krajského kola. To se uskutečnilo v 

sobotu 29. 3. 2014 v Ústí nad Labem, kam jsme jeli především 

sbírat zkušenosti. V obrovské konkurenci jsme k překvapení 

všech zazářili. Juniory zastupovalo trojčlenné družstvo ve 

složení: Marie Halamová – 3. třída, Kateřina Nagyová – 4. 

třída a Daniel Gregor – 5. třída. Umístili se na 3. místě a 

postoupili do celostátního finále. Ještě o stupínek výše, tedy na 

2. místě, skončil v soutěži Eurorebus za jednotlivce Pepa Nagy, 

který také postoupil do celostátního finále. S pocitem stoprocentní úspěšnosti a plni 

euforie jsme se vraceli domů a těšili se do Prahy. 

Finále se konalo v pátek 6. 6. 2014 a už samotná účast na něm byl pro nás obrovský 

úspěch. Panovala zde velmi přátelská atmosféra a všichni zúčastnění ze sebe vydali 

maximum. Při vyhlašování výsledků se nám tajil dech. V obou kategoriích se 

vyhlašovalo prvních deset míst. Naši junioři na první desítku nedosáhli, ale rozhodně z 

toho nebyli smutní. Slzy do očí nám vehnalo úžasné 6. místo, na kterém se umístil Pepa 

Nagy. 

Obě kola byla úžasným zážitkem a skvělou zkušeností. Děti nasály soutěžní atmosféru a 

vyzkoušely si i bohatý doprovodný program. Všem děkujeme za účast a za vzornou 

reprezentaci školy a gratulujeme k nádherným umístěním. 

 

 

PĚNČÍNSKÁ NOTA     
Markéta Menšíková 7. třída 

 Dne 14. 5. 2014 se uskutečnil 16. ročník festivalu Pěnčínská nota, do kterého se 

zapojilo 50 žáků ze ZŠ Pěnčín, Jenišovic a Malé Skály. 

V bohatém programu se žáci předvedli v oboru hudebním-zpěvu, instrumentální 

činnosti, hrách na flétny a strunné nástroje, recitaci. V oboru výtvarném nás zastupovala 

Marie Hlaváčková a Markéta Menšíková, výtvarníci pracovali ve školním ateliéru na 

téma živly: ,,Voda, země, vzduch, oheň.“ Ve zpěvu zaujaly naše žákyně z deváté třídy 

Barbora Menšíková, Petra Suchá, Barbora Bernatová, účastníci podali výborné výkony. 

Dětem se nejvíce líbila Barbora Bernatová ve hře na kytaru a zpěvu. Jakub Kadlec, jako 

jediný saxofonista, byl hezkým zpestřením, zaujal nás zajímavou skladbou, kterou hrají 

až ti pokročilí a nejlepší žáci. 
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FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK A JEHO ÚSPĚCHY 
Mgr. Miluška Halamová 
Holduj tanci a pohybu -  fotografická soutěž 2014 

Této zajímavé soutěže jsme se účastnili s fotografickým 

kroužkem již popáté 

Slavnostní vyhlášení výsledků 6. ročníku fotografické 

soutěže na téma Holduj tanci a pohybu proběhlo v 

audiovizuálním sále jablonecké knihovny ve čtvrtek 29. 

května 2014. Odbornými garanty soutěže jsou: 

prezident fotoklubu Balvan Zbyněk Cincibus a zástupci 

firmy FOTO LACCER. 

Žáci naší školy uspěli ve velké konkurenci fotografií a 

obsadili 1. a 2. místo. 1. místo obhájil Jakub Svoboda z 

5. třídy  se svojí fotografií „Vousatá slečna“ a 2. místo 

Radek Votoček ze 6. třídy s fotografií „Na Suškách.“ 

Mezi vybranými devatenácti úspěšnými fotografiemi 

bylo sedm našich, které jsou vytištěné ve velkém 

formátu a vystavené v knihovně v Jablonci nad Nisou, 

pochvalu zaslouží Štěpán Strnad, který měl vystavené 

tři fotografie z koňských dostihů.  

Na podzim roku 2013 jsme zaslali do fotosoutěže  

Domu zahraniční spolupráce do Prahy  řadu fotografií a 

Radek Votoček se svojí horolezeckou  fotografií byl 

pozván 5.12. na vernisáž do Divadla Na Prádle v Praze, 

kde byla jeho fotografie oceněna.  

 

Všem mladým fotografům gratuluji a přeji jim další  nádherné fotografie naplněné  

emocemi a radostí. 

 

BRANNÝ DEN 27. 9. 2013 
Kateřina Brožková, 5. tř. 

Toto byl můj první branný den. Už od rána jsem netrpělivě čekala, kdy to začne.  

Ráno jsme se všichni sešli před školou a pak jsme se přemístili na hřiště, kde paní 

ředitelka zahájila den. Každá třída dostala rozvrh, na kterém byl zapsán plán dne. Jako 

první jsme měli mít přednášku hasičů, jenže hasiči nepřijeli. Nevadí. Tak jsme se 

přemístili na druhé stanoviště – hod granátem. Házeli jsme do vyznačeného prostoru. 

Poté jsme se šli nasvačit do školy, kde jsme měli přednášku od paní zdravotnice. 

Vyprávěla nám o nebezpečích, která na nás číhají a také o pravidlech slušného chování. 

Nakonec nás čekaly uzle. Učili jsme se vázat různé uzly, např. tesařský a lodní.  

Paní učitelka nám za každé stanoviště dala jeden papírek, na kterém byla část tajenky. 

Vyšlo nám: Říká si a dál se vleče, co se vleče, neuteče. V obrněném krunýři, jako rytíř 

v pancíři. Je to želva. 

Tento branný den byl velmi hezký. 

http://knihovna.mestojablonec.cz/cs/knihovna-pro-deti/pro-zabavu/soutezte-s-nami/rok-na-vsi-aneb-fotograficka-soutez-2013.html
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Adéla Kozderková, 4.tř. -     

„Zátiší“, kresba 

A.M. Hartlová, 4. tř. „Drakyáda“, kolorovaná kresba,                   

1. třída             

Natálie Ranglová, 7. třída 
V pátek 27. 9. 2013 se na naší škole uskutečnil branný den. Jako už tradičně, žáci 

chodili po stanovištích, na kterých se seznamovali hlavně se zásadami BOZP. Stanoviště 

jako hasiči, protichemická prevence, dopravní prevence, zdravotní prevence, tělesná 

zdatnost, vázání uzlů nebo orientace na mapě, připraví děti na různé životní situace. 

Tedy aspoň v to doufáme Nejlépe to dovedou ohodnotit samy děti.  

 

Markéta Halamová, 7. třída 

Branný den se mi moc líbil. Vázali jsme uzly, měli jsme 

hasičskou přednášku, chemickou přednášku, která se mi 

moc líbila. Viděli jsme, co by mělo být v záchranném 

zavazadle. Potom jsme museli udělat improvizační oblek 

proti chemickým látkám. Pak jsme ještě měli mapy, tam 

jsme měřili vzdálenosti řek a měst provázkem. Branný den 

se mi moc líbil. A v naší tajence vyšlo: BUDÍK  Každé 

ráno vesele tahá spáče z postele, a ti spáči hned ho klepnou 

po palici.  

Branný den se mi líbil. Nejvíce se mi líbilo, když přijeli 

hasiči a mohli jsme si vyzkoušet něco  z jejich výstroje. 

Pak se mi líbila překážková dráha v tělocvičně. Vázání 

uzlů bylo také dobré,  i když mi nějaké nešly. Také jsme 

měli protichemické cvičení a dopravní besedu, ty se                       

mi také docela líbily 

 

 Petr Šourek, 7. třída 

27. 9. v pátek se uskutečnil branný den. A my jsme měli možnost poznat hasiče a jejich 

výbavu. Ukázali nám kleště, roztahovák, rozkládací nosítka, potom jak se obsluhuje 

cisterna a že mají svůj vlastní zdroj světla. Taky nám ukázali motorovou pilu, hadice, 

nastavitelné proudnice, dýchací přístroje a speciální obleky do zamořeného prostoru. 

Tato ukázka hasičů se mi velice líbila 

 

DRAKYÁDA 8. ŘÍJNA 2013 
3. ročník ŠD 

V polovině října opět paní vychovatelka Švestková 

vyhlásila Den drakyády. Za slunečného počasí se  

děti z obou oddělení školní družiny spolu se svými 

draky a dráčky sešly na „Hamrštici“ a užily si 

společného létání. Ocenění získali sourozenci Filip a 

Honzík  Kosejkovi, kteří měli doma vyrobené dráčky 

- „psaníčka“, a ty dolétly zcela nejvýš nad všechny 

draky. Drobnost dostali všichni, kteří si dráčka přinesli, bylo jich překvapivě  43.  

Sešli jsme se před školou v půl jedné a šli jsme na Hamrštici nad Alšovicemi. Tam jsme 

se vyfotili s draky. Po zahájení se všichni rozběhli po louce a začali pouštět své draky. 
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Po skončení bylo vyhlášení, hodnotila se domácí výroba a komu vzlétl drak nejvýš. 

Všichni nakonec dostali nějakou drobnost. Moc se mi to líbilo. 

 

SLAVNOST SLABIKÁŘE  
Žáci 9. třídy 28.11. 2013 opět připravili pro děti 1. třídy u příležitosti předání Slabikáře 

kulturní program – sehráli pohádku o Šmoulech  a opět vyrobili   talisman - knihu, která 

by je měla provázet celým studiem na naší ZŠ. Osobně pak, za přítomnosti rodičů 

prvňáčků,  dětem Slabikáře, talisman a dort ve tvaru Živé abecedy předali. Projekt je 

opět dlouhodobý. Dárky pro prvňáčky a talisman připravila s žáky II. stupně L. Stružská 

1 a M. Ferstlová, program nacvičila s žáky 9. třídy L. Stružská 2 a J. Drobíková. Děti 1. 

třídy se prezentovaly nádherným programem, který s nimi připravila p. uč. Lenka 

Stružská  z I. stupně 

 

PROJEKTOVÝ DEN TECHUP 

Miluška Halamová   

 Ve čtvrtek 3. dubna 2014.  Přijel autobus pro žáky a jejich pedagogický dozor  ke škole 

v 11:20 hodin a   program na gymnáziu  začal ve 12 hodin. Žáci byli rozděleni do čtyř 

skupin a postupně prošli pracoviště biologie, fyziky, chemie a zeměpisu. Věnovali se 

jim  žáci a učitelé  na jednom stanovišti  zhruba 40 minut. Vždy  s krátkou 

pětiminutovou přestávkou přešli do nové učebny.  Dozvěděli se mnoho zajímavého 

z přírodních oborů. Autobus odvezl žáky s dozorem zpět k budově  školy. Každý žák si 

odvezl výstupy aktivit projektového dne na flash disku, který mu  zůstal.  

Velice zajímavý projekt podporovaný EU. Na gymnáziu byli žáci 7. třídy. Stejného 

projektu se účastnili žáci 8. a 9. třídy. Ti navštívili SUPŠ v Jablonci nad Nisou a 

vyzkoušeli si práci v uměleckých dílnách, například si mohli vytvořit zajímavý šperk. 

Markéta Halamová, 7. tř. 

Ve středu 10. 9. jsme jeli na SUPŠ v Jablonci n. N. Rozdělili jsme se na skupiny i s 

osmáky. Vyzkoušeli jsme si práci sítotisku a vytiskli jsme si vlastní jmenovky, které 

byly jako samolepky. Pak jsme šli na korálkování, to mě hodně bavilo, protože jsme si 

mohli udělat cokoliv. Já jsem vyrobila kytičkový náramek a přívěsek. Tento den se mi 

moc líbil, ale byla škoda, že jsme tam nejeli ještě jednou jako osmáci. 

Maksim Shyyko, 7. tř. 

Projektový den se mi líbil, protože mě to strašně bavilo. Bylo to zajímavé, například jak 

jsme vyráběli náramky, nebo jak jsme dělali jmenovky. Mně se to celkem líbilo, ale na 

průmyslovou školu bych asi nešel.  

 
 

MALOSKALSKÝ  POHÁR V ATLETICE 
Kateřina Brožková 5. třída 

Dne 16. 6. jsme se sešli v 7:30 u školy a čekali jsme na odvoz. Minibusem jsme dojeli 

na Malou Skálu, kde jsme se převlékli do školních zelených triček a čekali na zahájení 

„Maloskalského víceboje“. Ředitel maloskalské školy určil vedoucí skupin, čas disciplín 

a také vyhlásil, že tento rok poprvé vítězná škola dostane malý putovní pohár. Poté 
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Z. Havlová, A. Balatková,  

K. Plívová, 1. tř.     
 „Podzimní listy“linie –tuš                  

1. třída 

začaly soutěžit 1. a 2. ročníky. Soutěžilo se v skoku do dálky, šplhu, sprintu na 50 metrů 

a vytrvalostním běhu.  Třetí, čtvrté a páté ročníky začaly soutěžit krátce po dokončení 

prvních dvou ročnících. Disciplíny byly stejné, ačkoliv vyšší ročníky měly delší 

vytrvalostní běh. Po konci víceboje jsme šli na oběd do maloskalské jídelny. Po obědě 

jsme se opět přesunuli na stadion, kde se vyhlašovaly výsledky. Naše škola získala 

celkem tři zlaté, pět stříbrných a jednu bronzovou medaili. S tímto množstvím bodů a 

medailí jsme se umístili na prvním místě. Putovní pohár je náš! Jen je škoda, že pohár 

musíme příští rok odevzdat vítězi. Ale kdo ví? Co když příští rok znovu vyhrajeme? 

Každopádně, při odjezdu zpátky byli, doufám, všichni šťastní! Nyní pohár zdobí naší 

školu.  

 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 2014 

Mgr. Jarmila Hasenkopfová 

Jako každý rok, i letos proběhla  v únoru na naší škole 

recitační soutěž. Ve všech třídách žáci bojovali o postup do 

školního kola, které se uskutečnilo v únoru. Tentokrát bez 

účasti dětí z mateřské školky, protože měly ten den jiný 

program. A tak namísto malých dětí se do příjemného 

dopoledního soutěžení zapojili i žáci z druhého stupně, kteří 

v minulých letech měli školní kolo samostatně. 

Úroveň byla vysoká a nebylo jednoduché stanovit pořadí 

jednotlivých přednašečů. Ti nejlepší naši školu 

reprezentovali v  Jablonci nad Nisou v okresním kole a žáku 

Janu Hnídkovi se podařilo postoupit do krajského kola v 

Liberci, kde získal ocenění poroty. 

 

MLADÝ DEMOSTHENES 

Mgr. Lenka Stružská 

V letošním školním roce jsme se již poněkolikáté zúčastnili soutěže Mladý 

Démosthenes. Tato soutěž hledá nové talenty a má za cíl zlepšení komunikačního 

projevu žáků II. stupně. Každý účastník školního kola si musí připravit 1 – 2 minutový  

monolog na libovolné téma a s využitím verbálních a neverbálních prostředků jej 

náležitě předvést. 

Tento rok se nám nepodařilo uspět v kraji, pokusíme se o to příští rok 

PEKAŘŮV POHÁR 

Mgr. Jitka Drobíková 

Dne 10. 4. se konalo v Jenišovicích další kolo vědomostní soutěže Pekařův pohár. 

Soutěží pouze žáci ze sedmých tříd, kteří si ověří znalosti v matematice, českém jazyce, 

přírodopise a humanitních předmětech. Letos naši školu zastupovali žáci: Kateřina 

Šťastná, Kateřina Pilařová, Vadym Rishko a Josef Nagy.  

Děvčata psala testy z českého jazyka a humanitních předmětů. Chlapci z matematiky a 

přírodopisu. Výsledky byly hodně vyrovnané, jen v matematice jsme získali hodně bodů 



18 

 

navíc. To nám pomohlo k vítězství! Na druhém místě se umístila Malá Skála a třetí 

Jenišovice. 

 Na závěr nás čekal chutný oběd a radostná cesta do školy.  

 

KOULÍME, KOULÍME KOULI     1. červen  2014 – Mezinárodní den dětí          

Mgr. Miluška Halamová 

    Rádi bychom navázali na úspěšný již šestý 

ročník této soutěže. Protože jsme si slíbili při 

posledním setkání, že budeme pokračovat, tak 

věřím, že všichni pilně sbíráte. Setkání na 

vrcholu Černé Studnice uskutečníme opět u 

příležitosti Dne dětí v pátek  30. 5. 2014. A proto 

sbírejte,  ať společně dovalíme na vrchol ještě 

větší množství hliníku než doposud. Tak zněla 

výzva na již sedmý ročník. Do soutěže se 

přihlásilo 5 škol (ZŠ Pelechovská se ve finále odhlásila), sebrali jsme rekordní množství 

hliníku a překročili jsme tak 1 tunu ( heslo soutěže bylo splněno). ZŠ Huntířov měla 

kouli o hmotnosti 34 kg, v přepočtu na hlavu jednoho žáka je to rekordní množství. ZŠ 

Šumava 40 kg, ZŠ Zásada 80 kg  a  naše škola vedla se svými 96 kg.  K vrcholu Černé 

Studnice jsme za podpory všech žáků školy koule dovalili. Po vyhodnocení jsme si 

společně zazpívali a „skulili jsme se“ zpět dolů ke škole. Počasí nám tentokrát přálo a 

tak jsme si pátek všichni skutečně užili.  Těšíme se na další ročník.  

Za sedm ročníků jsme nasbírali 1 tunu a 215 kg hliníku. 

 

Volné aktivity školy 

MÁME RÁDI ZVÍŘATA 

projekt 7. třídy      
Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. (srst srst 

srst srst )                                                             

….zpívá se v jedné písničce a my jsme se o tom mohli přesvědčit přímo na místě. Kde? 

No přece v útulku Dášenka v Lučanech nad Nisou. 

Na webových stránkách útulku jsme si přečetli, co by pro 

zvířátka potřebovali a rozhodli jsme se pro uspořádání 

sbírky. Do pomoci se zapojili zejména žáci prvního stupně i 

jejich rodiče. Děti přinesly granule a konzervy pro pejsky a 

kočičky, krmení pro další zvířátka, krmné směsi pro králíčky 

a morčata, pamlsky, velké kosti i malé kostičky, žvýkací 

tyčinky, suchary, piškoty, hračky jak pro pejsky, tak pro 

kočičky, staré deky, prostěradla, ručníky. 

Dne 26. května jsme naložili všechny věci do auta, které je 

tam dovezlo, a my jsme na místo dojeli autobusem. Po 
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předání věcí jsme se vyfotili a prohlédli si útulek. Pak jsme si vzali pejsky a šli je 

vyvenčit. Pejskové se jmenovali Rachel, Bětka, Jaroušek, Lajka, Matouš, Pája, Hrášek, 

Beruška, Majda, Květinka. Po hodině jsme je vrátili a šťastní odjížděli domů.  

Děkujeme všem dětem a jejich učitelům za dárky a krmení pro zvířátka.  

A až půjdete kupovat něco dobrého pro svého mazlíčka, vzpomeňte si také na útuláčky a 

přihoďte i pro ně něco do útulkového košíku. Děkujeme  

 

 

VÝLET DO PRAHY 

Eliška Kuderová, 4. tř. 

Začalo to tak, že jsme se všichni sešli 8. 4. 2014 na autobusovém nádraží v Jablonci nad 

Nisou.  Nastoupili jsme do autobusu a jeli jsme. Do Prahy to trvalo jednu hodinu a devět 

minut. Když jsme konečně dorazili, paní učitelka nám rozdala lístky do metra. A zase 

jsme jeli, ale už jen chvíli. Přijeli jsme do stanice Malostranská, chvilku jsme šli a 

rozhlíželi se. V Praze byla spousta soch a schodů. Navštívili jsme mnoho památek, třeba 

Chrám sv. Víta, tam byla nádherná okna a na nich krásné malby. Byla tam také spousta 

cizích lidí, proto jsme poslouchali, jak mluví. Navštívili jsme také Karlův most, kde byli 

malíři, prodavači a veliké sochy, mnoho lidí.  Chvíli jsme pozorovali Vltavu, byla 

hrozně široká a rozdělená na dvě části - jedna velká a druhá menší. Ale nejkrásnější bylo 

to nakonec a to bylo Národní divadlo. Měli jsme tam  průvodce, který  vypravoval vše o 

divadle. Třeba, že jednou, když se dodělávalo a bylo skoro hotové, se stala nehoda, 

divadlo shořelo a tak vybírali peníze, aby ho mohli opravit. Po půl roce to opravili a 

bylo ještě krásnější. Také nám ukazoval různé kouty divadla a vždy nám k tomu něco 

řekl. Prohlídka skončila tím, že jsme vyšli až na střechu divadla a bylo to nádherné. Ten 

výhled, ta výška! Opravdu to byla krása. Nakonec jsme si sbalili a šli jsme na stanici 

metra, paní učitelka rozdala další lístky a jeli jsme domů. A nakonec jsme  rodičům vše 

pečlivě vyprávěli.                                                                                  

Výlet se nám moc líbil.  

 

 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ -    Kniha je zahrada do kapsy 

Nikola Votočková, 8. třída 

      Znáte toto arabské přísloví? Já jsem ho poprvé slyšela ve škole. Když ostatní 

přemýšleli o tom, jaký má význam, mě najednou napadl tento příběh. 

    Byla jednou jedna zahrada. Byla malá, ale výjimečná. Uprostřed byl stůl s perem a 

pergamenem. A vedle jsem si nemohla nevšimnout velmi obsáhlé knihy. 

    Řekla jsem si, že nebudu soudit knihu podle obalu. To, že měla mnoho stran, 

neznamenalo, že jsem se do ní nemohla podívat. Na knize bylo napsáno její jméno – 

Fantaziens.  Ale bylo tam i něco divného, moje jméno jako autor. Položila jsem si proto 

otázku, zda jsem nějakou knihu napsala, ale odpověděla jsem si ihned. Ne. Vždyť jsem 

nikdy žádnou knihu nenapsala. Proto mi to nedalo a rozhodla jsem se do ní podívat. 

Otevřela jsem ji a viděla obrázky s mými sny, zážitky, představami a zkušenostmi. 
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Viktorie Brožková, 3. tř. -    „Váza s tulipány“,   

Adélka Ranglová, 4. tř. „Kočka“, vosková rezerváž   

    A najednou jsem byla na straně 166, aniž bych otáčela 

stránky. Zdálo se mi, že celý můj příběh je právě v této 

jedné knize. A také to tak bylo. 

    Když jsem byla na poslední stránce, stránka se otočila, 

knížka se zavřela a moje jméno zmizelo z kolonky autora. 

   Pak jsem vyšla ze zahrady a běžela domů.  

 

 

„NEŽ UŽIJEŠ ALKOHOL, UŽIJ SVŮJ MOZEK“ 

Lenka Stružská 2 

V rámci projektu „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“ 

byla na naší škole 9. 5. 2014  uspořádána preventivní hodina pro žáky 7. a 8. třídy. 

 Hodina byla rozdělena do tří bloků: 

  1. Seznámení žáků s tím, co je to alkohol.   

  2. Rozhodovací hra – jak byste reagovali? 

  3. Diskuze na téma alkohol, naše zkušenosti s ním. 

Žáci si během hodiny povídali s lektorkou o účincích 

a důsledcích používání alkoholu a o jeho dopadu na 

organismus dospívajících dětí. V závěru hodiny žáci 

vyplňovali krátký anonymní dotazník, za správné 

odpovědi a nápady dostávali  tematické samolepky. 

Tato beseda měla kladný ohlas 

jak mezi žáky, tak mezi učiteli.  

  Celý program včetně publikace „Jak vytvořit ve škole zdravější prostředí“ byl pro 

školu zdarma. 

 Více informací o projektu naleznete na webových 

stránkách www.pobavmeseoalkoholu.cz. 

 

S LÁSKOU KE KNIHÁM 

 Markéta Fabiánová 

Motto: „Kniha je zahrada do kapsy“ 

    První má myšlenka při pohledu na tato slova, která se „třpytila“ z „precizně“ smazané 

tabule, byla: „Kniha se vejde do kapsy?“ Já miluju knihy, ráda se v nich každý večer 

utápím, u některých ani nedýchám, ráda je zhltnu jedním dechem! Ano, čtu a raději ty 

tlusté, jelikož mi jsou sympatické. 

     Když se nad tímto citátem zamyslím, vzpomenu si na krásnou myšlenku, kterou řekla 

jedna známá česká spisovatelka, Zdeňka Ortlová: „Musíme přečíst hodně knih, abychom 

zjistili, o čem je život, a musíme hodně zažít, abychom přišli na to, že buď špatně 

žijeme, nebo jsme četli špatné knihy.“  

      Já osobně si myslím, že knihy jsou pro náš život velice důležité. Hledáme v nich 

útěchu, pomoc k dosavadním problémům, uklidnění a spoustu dalšího. Není blaženější 

večer, než když po velmi úmorném dni sednete do postele a sáhnete na poličku pro 

knihu, na kterou se právě celý den těšíte, a čekáte, co na vás dnes přichystá. 

http://www.pobavmeseoalkoholu.cz/
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     Marek Chvojka 2. tř. „ Strom“, kolorovaná kresba 

      Každý má rád jiné druhy knih, někteří raději kriminální, jiní zase romantické, někteří 

dávají přednost knihám hubeným, jiní zase tlustým. Já se řadím do té druhé skupiny. 

Miluju knihy, které jsou tlusté, staré a napínavé, ale jak se říká, nesuď knihu podle 

obalu. Zajímalo by mě, kdo něco takového vymyslel. Knihy jsou pro mě srdeční 

záležitost. Pokud bych měla na výběr mezi knihou a počítačem, vybrala bych si 

jednoznačně knihu! (I když mnoho lidí, kteří toto zrovna slyší nebo čtou, asi kroutí 

hlavou.) Za knihami utíkám, když jsem smutná, rozhořčená, s dobrou náladou, někdy i s 

tou špatnou. Tvoří kus mě a já doufám, že až se 

dostanu na střední školu, můj názor se nezmění.  

    A proč kniha jako zahrada? Odpověď mě napadla 

hned v první minutě. Naše zahrada, u našeho staršího 

domku, je pro mě únik z reality a kniha…….ta také! 

A na závěr, ještě jeden citát, který jsem slyšela a 

který mě naprosto uchvátil. „Život je krátký, a knih 

moc!“ 

  Doufám, že alespoň něco z tohoto článku si vezmete 

k srdci a že se někdy stane, že se zvednete od 

počítačů, vezmete si knihu a prožijete ten správný 

únik z reality. 

 

 

 

 

 

 

 

PAY SEC CUP 

Lenka Novotná a Sára Fleišerová, 8. třída 

Paní učitelka Drobíková naši školu zapojila do soutěže od Ery do PaySecCupu, 

přihlásila 7., 8. a 9. třídu. 

Proběhlo 5 kol s 20 otázkami a dvěma tipovacími otázkami. Otázky se týkaly předmětů 

zeměpisu, dějepisu, přírodopisu a vše souviselo s Francií. Po pěti kolech bylo 

vyhodnocení šestnácti nejlepších. Pro osmou a devátou třídu soutěž skončila. Obě třídy 

se držely spíše mezi posledními v Libereckém kraji a my jsme byli po každém kole mezi 

prvními. Do Play-Off jsme se dostali s velkou radostí. V prvním kole  Play-Off nás 

čekalo 10 otázek a 1 tipovací. Po náročném 1.kole jsme se probojovali do 2.kola Play-

Off. Po druhém kole Play-Off pro nás soutěž skončila a jsme mezi 4. -8. místem v ČR. 

Náš úspěch je pro nás přínosný díky vyhledávání informací z internetu. Každý z nás 

dostane maskota PaySecCupu a SD kartu. Nyní se ještě bojuje se o hlavní cenu- 4denní 

zájezd do Francie a tablet pro každého žáka.  

Soutěž byla náročná a nikdo nečekal, kam se dostaneme, ale všichni si dělali naděje. 
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Filip Šenk, 2. tř.-„Kočka“,vosková 

rezerváž 

Vanesa Hecko 6. tř. - „Ježek“, kontrast  

 

VÝSTAVA PAPÍROVÝCH  PLATIDEL 

Lenka Novotná a Sára Fleišerová, 8. třída 

 Peníze, kterými platila babička třeba těsně po 

vzniku Československé republiky. Nebo po 

měnové reformě v padesátých letech. Ale 

i bankovky, za které jsme nakupovali zboží ještě 

relativně nedávno.  

Tak to jsme mohli vidět na výstavě 

československých papírových platidel, kterou 

připravilo Gymnázium Dr. Randy v Jablonci n. N.    

u příležitosti  95. výročí založení Československa. 

Výstava se konala ve vestibulu školy a byla 

určena žákům 9. tříd, ale i široké veřejnosti. 

Prohlídka byla komentována Mgr. Žitným a všem 

se moc líbila. 

 

TROCHU JINÉ JARO                                                                                                                                                        

Mgr. Jarmila Hasenkopfová 

     Letošní nástup jara nás překvapil 

nezvykle vysokými teplotami. Mimo 

zemědělců, kteří očekávali vláhu na svá 

pole, jsme byli potěšeni všichni.  

     Mě kromě pěkného počasí zahřálo i 

několik milých chvilek. Nejprve to byl 

první jarní den, kdy se o velké přestávce  

žáci 1. stupně se svými učitelkami sešli 

na chodbě, a tancem a písněmi společně 

přivítali jaro.  
      Další milá věc se udála 28. března. 

Obyčejný všední den, v kalendáři je uvedeno jméno Soňa. Do výuky ve čtvrté třídě 

vstoupili s kytičkou deváťáci, aby mi popřáli ke Dni učitelů. Učím už mnoho let, ale je 

to už dávno, kdy jsem něco podobného zažila. Díky, milá devítko!  

      Velikonoční svátky letos vyšly až na duben a před školou bylo plno květů. Zrodil se 

nápad, ozdobit keře kraslicemi. To se povedlo a já přemýšlela, jestli děti nebudou po 

velikonočních prázdninách zklamané, až se vrátí do školy a výzdoba bude buď vlivem 

přeháněk, které už přicházely, nebo po návštěvě vandalů, kteří ještě mezi námi žijí, 

poničená. A znovu jsem byla mile překvapena. Ty krásné kraslice na keřích zůstaly až 

do doby, kdy jsme je společně zase sundali. 

     V pohádkách jsou tři úkoly, tři hádanky, tři….  Já už jsem tři milé chvilky vyčerpala. 

Protože však nežijeme v pohádce, těším se na další malé radosti, které přijdou v dalších 

třech ročních obdobích. 
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Richard Lelek, 4. tř. -„Balón“linie –

kombinovaná technika 

VÝLET DO BUDYŠÍNA  

Markéta Fabiánová, 9.tř. 

  Píše se den  16.  6. 2014, je pondělí. Já vyrážím z domu, jako každý den, směrem do 

školy. Tento den je však odlišný od jiných. Nejdu se učit, nýbrž jedeme s osmou třídou 

na výlet do Německa, konkrétně do Bautzenu ( Budyšína ).  U školy na nás už čekal 

autobus a po zkontrolování cestovních dokladů  jsme vyrazili vstříc novým 

dobrodružstvím. Zprvu jsme v Jablonci nad 

Nisou vyzvedli paní průvodkyni, pak začala 

naše cesta. Byla ukrutně dlouhá, něco 

kolem dvou hodin. Stálo to za to. Už cedule 

s nápisem Bautzen nás napumpovala energií. 

Všichni nadšeně koukali kolem sebe. Po 

vystoupení z autobusu nás paní 

průvodkyně upozornila, kde autobus 

stojí, pro případ, že bychom se ztratili. 

Pokračovali jsme blíže k centru. Prošli 

branou, která byla součástí hradeb, které 

chránily Bautzen v dávných dobách před 

loupeživými rytíři, jelikož právě Bautzen stál 

na velice důležité obchodní stezce. Hned za 

branou nás vítal kostel. Už vzhledově to 

bylo něco jiného, než to, co vídáme u nás. 

Široký, vysoká okna. Kostel však procházel 

očividně důkladnou rekonstrukcí, takže jsme 

neměli možnost zkouknout, jak je kostel ve 

skutečnosti vybaven. Hned naproti kostelu stála 

radnice. V letech, kdy probíhala v Evropě 

třicetiletá válka, byla radnice poškozena a velice nákladná rekonstrukce jí očividně 

velice pomohla, protože radnice spolu s kostelem tvoří pomyslný bod všeho dění. 

Pokračovali jsme dál kolem obchodů, které tady v Česku vůbec nevídáme. Pak se nám 

naskytl ten pohled. Z velice frekventovaného mostu jsme viděli skoro všechny 

historicky významné památky, které nám může Bautzen ukázat. Nebylo by to Německo, 

kdyby v městě byl jen jeden kostel. Při cestě jsme ještě na jeden narazili. Byl jiný oproti 

tomu u radnice. Vysoký, jeho věžička sahala, dalo by se to říct, až k mrakům. Jeho bílá 

omítka, snad bělejší být ani nemohla. Z toho překrásného pohledu, až bolely oči. Pak 

přišlo to, na co čekali snad všichni. Rozchod v nákupním centru!  Každý prolézal 

všechna jeho možná zákoutí. Někdo zamířil za oblečením, někdo za jídlem. Dvě hodiny 

uběhly jako voda a my jsme znovu pádili na parkoviště, kde stál náš autobus. Tentokrát 

nás čekalo něco, na co se někteří těšili víc než na rozchod. Bludiště! Po krátké cestě 

autobusem nás u bludiště vítal dinosaurus. Proč? Dinopark je hned vedle bludiště, ale 

přeci jenom, bludiště… Po zastavení jsme všichni doslova vylítli z autobusu a netrpělivě 

čekali na to, až nám paní učitelka zakoupí vstupenky. Už jsme stáli u brány, vstupenky 

v ruce a s nadšením se vrhli do propasti.  Bludiště bylo nekonečné, kam jsme se 

podívali, koukal na nás živý plot.  Měli jsme za úkol dostat se na dřevěnou lávku, která 
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Eliška Horychová, 4. tř. - „Váza“ malba 

vedla nad bludištěm. V prvních minutách plní energie jsme s nadšením hledali cestu 

ven. Energie nám však brzo vyprchala, ale dostat se z toho chtěl každý. Nakonec se to 

podařilo. Čekaly nás klouzačky a různé prolejzačky, které i my (15tiletá děcka) máme 

rádi. Čekalo nás další „mordování.“ Bludiště tentokrát s kombinací otázek, které se 

týkaly pohádek. Naštěstí tam byly i ty české… Po výletu na vysokou klouzačku a 

následný sjezd jsme odevzdali vstupenky s vyplněnými odpověďmi a za ně někteří, 

pokud to měli dobře, dostali malý hlavolam v podobě malého bludiště. Už to bylo tady, 

cesta domů. Nasedli jsme do autobusu, někteří znavení, někteří ne, sedli na sedadla a jeli 

domů. Po 30minutách to v autobuse vypadalo spíš jako u někoho v ložnici. Více než 

polovina spokojeně chrněla. Cesta zpět byla velice zajímavá, jelikož na každém kroku 

nás vítala malá větrná elektrárna. Po chvíli jsme stáli už u školy a pak už nás čekala jen 

cesta domů. 

Nakonec bych chtěla poděkovat p.uč. Hasenkopfové, že měla ten nápad nás někam 

vytáhnout a že zařídila odvoz, přívoz a p. průvodkyni a p. uč. 

Drobíkové, která se nebála nás zkrotit.  

Tím snad za všechny, ale tento výlet se nám velice líbil ! 

 

SPORTOVNÍ DEN S POLICIÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

Závod se uskutečnil 3. 10. v Jablonci nad Nisou v areálu 

biatlonové střelnice v Břízkách a jejím okolí. Kolektivy žáků 

sedmých tříd základních škol z jabloneckého okresu plnily 

na čtrnácti stanovištích různé vědomostní a dovednostní 

úkoly.  Žáci si mohli  vyzkoušet  pravidla silničního 

provozu, topografii a zdravovědu, hod granátem na cíl, 

střelbu a další úkoly, při kterých spolu museli komunikovat a 

spolupracovat. 

Jednotlivá soutěžní stanoviště ve spolupráci s Policií ČR již 

tradičně připravily: Oblastní spolek Českého červeného kříže 

Jablonec nad Nisou, 

Armáda ČR, Územní 

odbor Hasičského záchranného sboru v Jablonci nad Nisou, 

Věznice Rýnovice a SKP Jablonec nad Nisou, Dům dětí a 

mládeže Vikýř v Jablonci nad Nisou. Do soutěže byly zapojeny celé třídy. Akce tedy 

měla nejen preventivní charakter, ale jejím cílem také bylo budování týmů – třídních 

kolektivů.  

Přestože jsme se neumístili na předních místech, den jsme si velice užili. 

 

ADVENTNÍ DÍLNA  
očima žáků 4. třídy 

Dne 4. 12. 2013 byla jako každý rok adventní dílna. Byli jsme rozděleni do sedmi 

skupin. Co se vyrábělo v jednotlivých dílnách? Mejdlíčka, zvonečky, ozdoby z korálků, 

keramika, perníčky, přáníčka, ozdoby z látky. 

Já jsem vyráběla mejdlíčko. Začínalo to tak, že jsme si vybrali formičky, do nich jsme 

dali usušené rostliny. Krásně to vonělo. Po chvíli jsme tam nalili olej, nechali jsme to 
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Vojtěch 

Meisner, 2. tř. 

„Kočka“, 
Kombinovaná 

technika 

Kateřina Kurfiřtová 4. tř. – 

„My face“, anglický jazyk 

zaschnout. A poslední věc byla, že jsme to dali do pytlíčků a zavázali stužkou. ( Eliška 

Kuderová) 

Perníčky jsme pekli a zdobili polevou. Vzali jsme formy a udělali dům, strom, kolečko. 

Udělali jsme z nich vesničku  – na kolečko jsme nalepili dům a za něj strom. Lepili jsme 

to cukrovou polevou. Moc se mi to líbilo a moc jsem si to užil. (Dominik Hájek) 

Na šití se mi moc líbilo, hlavně proto, že já chodím na kroužek ručních prací a tam se 

učím šít. Nejdřív jsme si vystřihli z plsti dva motivy hvězdiček a pak jsme je přišili k 

sobě, nakonec poutko a bylo to.Mně se dílny moc líbily a doufám, že i ostatním.(Nikola 

Klacková) 

Na korálcích jsme vyráběli hvězdičky. Vůbec mi to nešlo, 

ale bavilo mě to. (Eliška Bardynová) 

V keramické dílně jsme vyráběli adventní svícen. Nejdřív 

jsme vyváleli hlínu, na ni jsme obtiskli šátek a dali ji na 

tác.Pak jsme dělali mističky. Byl to nádherný den. 

(Valenti Pop) 

Nejvíc se mi líbilo dělat strom z papírových ruliček z 

vánočního papíru.Ten jsme nalepili na čtvrtku, 

vystřihli jsme kmen a nakonec hvězdu.Vzniklo pěkné 

přání.Ve vánoční dílně se mi to moc líbilo. (Jakub 

Beneš) 

Nejdřív jsme nabarvili květináč bílou barvou, potom 

jsme vystřihli z ubrousků vánoční motiv a dali ho na 

natřený květináč a pomazali lepidlem. Potom jsme navlékli na 

provázek korálek a provlékli ho květináčem a přivázali jsme dvě mašle. 

Dílna se mi moc líbila. (Pavel Halama) 
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EXKURZE  8. TŘÍDY 

Pavlína Kuderová 

Jednoho jarního dne jsme jeli s paní ředitelkou  na exkurzi do 

firmy Preciosa Ornela v Zásadě, která byla postavena v roce 1952. 

Tam se dělají korálky. Nejdřív jsem si myslela, že to bude nuda, 

ale ne. Hodně jsem se toho dozvěděla. Nejdřív jsme si museli 

připnout na oblečení  vizitky. Pán, který nás provázel nás nejdříve 

seznámil s bezpečností, protože se zde pracuje s různými 

kyselinami a také s rozpustnou solí. Cestou jsme naráželi na pytle 

s korálemi různých barev a tvarů. Šli jsme tedy do první místnosti, kde nám pan 

průvodce ukázal vzorník s různými korálky. Skoro všechno ve vzorníku mělo jméno. 

Odstíny nesly názvy jako třeba čiré, krystalové ale i metalické, které patří spíše do 

ušlechtilejších barev. Taky různé tvary se nějak jmenovaly. Třeba Maty, Irisy, Listry a 

další. Měly i různou velikost. Byly tam i milimetrové korálky, malé jako blešky. Také 

téměř každý typ perliček byl jiný. Byl tam čtvercový rokajl s čtvercovou dírkou nebo 

rokajl kulatý s dírkou kulatou. Rokajl je typ korálku.  Vyrábějí i korálky, které posílají 

do Afriky.V následující místnosti se voduje. Jsou tam  barely, připomínající menší sudy, 

v nichž se korálky o sebe třou a tím se brousí a čistí. Voduje se 24 hodin. Je i způsob na 

sucho. Ten ale trvá o něco déle. 

Dále se pak perličky malují. Například matováním, což se dříve dělalo chemicky a dnes 

už mechanicky. Poté se pečlivě zváží a dají do pytlů. Za rok vyrobí  90 tun korálků. 

Vskutku velké číslo, že ? Perličkami se pak zdobí kabelky, boty a nebo se z nich dělají 

různé šperky. V další místnosti jsou stroje, které rozvinou perličky po polystyrénu a ty 

pak jedou do pece, kde na ně svítí světlo a oni se díky teplu ze světla vyleští, barva 

vytvrdí a zataví. Zatavují se proto, aby při navlékání nepřetrhly nit. Když projedou tímto 

strojem, nasypou se do kovových kbelíků a nechají se vychladnout. Je možné, že se 

některé korálky k sobě lehce přilepí. Pak z nich vzniknou jakési hrudky perliček, které 

se po jemném zmáčknutí v ruce rozpadnou. Po vychladnutí se s nimi dá dále pracovat. 

Následují stroje na oddělování velikosti korálků. Takové stroje se neustále třesou, aby se 

malé korálky dostaly do škvírek a prošly jenom ty se správnou velikostí. Na lustry a 

vázy se používá titan, který se nanese na sklo a dá se s ním pracovat i při vyrábění 

korálků. Díky dalším kovům lze vytvářet na perličkách různé barevné efekty. Například 

z mědi by byl korálek červený. Viděli jsme i stroje provádějící dírkování. Rotující kartáč 

na sebe nabírá korálky a správné oddělí od špatných. Poté následuje mezioperační praní, 

kde se korálky naleští. Tento stroj pere nepřetržitě, takže se nikdy nezastaví. Poté se 

perličky mohou postříbřit, což se dělá glukózou. To je cukr. Prý u toho může člověk i 

zemřít, a proto je nutné pracovat s velkou opatrností. Pak jdou korálky do barvírny. 

Obarví se jak v dírce, tak i na povrchu. Může se barvit i tak, že se různé kovy, jako je 

například měď a bronz, namelou na jemný prášek a tím se poté může barvit. Je i 

fosforečný prášek, který svítí. V poslední místnosti se vyrábí samotné korálky. Skleněné 

trubičky se nasekají na perličky podle velikosti. Ty se potom brousí. Mohli jsme si 

zakoupit nějaký ten suvenýr v obchůdku. Odteď, když si navlékám náramek nebo 

náhrdelník, si vzpomenu na to, čím vším musel tento korálek projít, aby se dostal do 

mých rukou.  
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EXKURZE  6. TŘÍDY 

Petr Šourek 

Dne 19.5. 2014 v pondělí se naše třída vydala  s paní ředitelkou na exkurzi, podívat se 

na zpracování dřeva na pile na Krásné. Vyšli jsme po obědě, cesta  nám trvala asi 

25min. Když jsme došli k pile, tak nás přivítala starší paní. Šli jsme dozadu, kde chlapi 

řezali kulatinu  katrem. Katr z kulatiny dělal trámky. Paní nám následně ukázala  i 

vakuovou sušárnu. Tam se suší dřevo několik dní podle tvrdosti. V druhé budově byly 

stroje na zpracování dřeva tím, že ho ohoblují. Potom jsme šli do lakovny. Tam se dřevo 

lakovalo. A vyráběli tam počítadla pro malé školáky. Měli tam velký buben, ve kterém 

brousili hrany. Bylo tam velice mnoho prachu, takže se tam nedalo skoro dýchat. Po 

exkurzi jsme šli k paní Houserové, ta nám dala výbornou buchtu a pití. A zase do školy.  

MOC SE MI TO LÍBILO.     
 

EXKURZE 9. TŘÍDY DO MVE V ŽELEZNÉM BRODĚ 

Jakub Kurfiřt 

Ve čtvrtek 18.9.2014 jsme se po 5. vyučovací hodině vydali autobusem do Železného 

Brodu. Pěšky jsme potom po proudu Jizery 

dorazili k malé vodní elektrárně 

v Železném Brodě. 

Před elektrárnou jsme se dozvěděli 

důležitá fakta. V elektrárně slouží tři 

Kaplanovy turbíny. Vyrobená energie se 

prodává skupině ČEZ. Při malém 

průtoku Jizery se elektrárna velmi často 

automaticky vypíná. 

Po přednášce jsme se vydali do 

„terénu“. Jako první jsme navštívili 

česlovnu. Česlovna slouží k odstranění 

větévek, listí a krystalek ledu. Česlovna 

je složena z mříží, jež má pláty od sebe 

vzdáleny 2,5 cm. Druhou částí česlovny je 

rameno, které mříž čistí. Na ukázku nám to bylo ukázáno. 

     Dále jsme navštívili místnost s turbínami. Byly mimo provoz, ale nakonec byla na 

ukázku spuštěna alespoň jedna malá turbína. Na opravu turbín tam měli jeřáb s nosností 

1600kg.   

            

ČTENÍ POMÁHÁ                                                                                                                                                                                               

Mgr. Lenka Stružská a Mgr. Jarmila Hasenkopfová 

Projekt Čtení pomáhá  podporuje čtenářství a zároveň umožňuje dětem a mládeži podílet 

se na charitativní činnosti. Cílem je přenést pozornost dětí od počítačových her a 

sociálních sítí zpět ke knihám a zároveň pomáhat potřebným. Projekt byl odstartován 8. 

dubna 2011. Jeho iniciátorem je Martin Roman. 
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A.M. Hartlová, 4. tř. -  „Šaty“, kombinovaná technika 

Projekt Čtení pomáhá  rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. Projekt 

podpořily osobnosti  jako je Zdeněk Svěrák, Marek Eben, kapela Nightwork v čele 

s Vojtou Dykem. 

O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. 

Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit 

padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů. Knihy do 

projektu vybírá porota v čele se Zdeňkem Svěrákem. Čtenáři mohou získat odměnu 

pouze za přečtené knihy ze své kategorie nebo z kategorie o jednu úroveň vyšší. 

V letošním školním roce se do projektu přihlásila 4. – 9. třída.  Nejvíce žáci přispívali na 

projekt Vozík pro Petru, Cesta do světa vidících a Vozík pro tancující vozíčkáře. 

Podařilo se nám získat 14 150 Kč, které byly v rámci projektů zaslány. V příštím 

školním roce chceme ve čtení dále pokračovat a věříme, že nás podpoříte a přidáte se 

k nám. 

 

O vzniku animovaného filmu s režisérem Cyrilem Podolským 

Dne 9. 6. 2014, v rámci projektu Týden čtení, byl na naši školu pozván na přednášku s 

besedou o vzniku animovaného filmu režisér a autor večerníčku Krysáci, Cyril 

Podolský.  Cyril Podolský je držitelem TV ceny Elsa 2008 za námět a režii seriálu 

Krysáci, byl nominován na TV cenu Elsa 2010 a cenu Týtý za seriál Krysáci  2.série; 

jeho další práce: videoklipy pro Strážce plamene pánů Hapky a Horáčka, kniha + CD 

Strašidelný herbář, animace v seriálu Pat a Mat, Králíci z 

klobouku. Přednáška trvala 50 minut pro  I.st a 90 minut 

pro II. st. 

 

OBSAH BESEDY:  

1. Přednáška:  

- základní pojmy, vysvětlení principů animace 

- kniha – literární předloha, scénář 

- příprava a realizace animovaného filmu 

- výroba filmové loutky, možnosti její animace, ukázka 

skutečných loutek Krysáků, Šiflíka a Šuflíka 

- filmová dekorace, rekvizita, trik, scéna, kostýmy 

loutek… 

- písňový text, animace na hudbu, dabing loutkového 

filmu 

- ukázka z připravovaného seriálu Strašidelný herbář 

(Šiflík a Šuflík) 

- loutkový film pro dospělé, animovaný videoklip 

- volba budoucího povolání (pro II. st.)  

2. Ukázky z tvorby 

3. Diskuse 

…povídal nám o tom, jak se dělá animovaný film, 

kromě vypravování nám pouštěl      ukázky ze seriálu 

Krysáci, z nově připravovaného seriálu Šiflík a 
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Martin Těhník, 5. tř. - „Strom“, koláž 

Šuflík, ukázky videoklipů k písním Jaroslava Nohavici… 

… nejvíce se nám líbily ukázky skutečných loutek, ukázky fotek. kulis a ateliérů…. 

…uchvátily nás napodobeniny chlebíčků a cukrovinek… 

…pan Cyril Podolský byl sympatický a příjemný… 

…vcelku se mně to líbilo, škoda že bylo takové vedro… 

…to, co dělají, je moc hezká práce…                                                             

 

SBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU                                                                                                       

Mgr. Renata Pospíšilová 

Opět jsme letos třídili odpad a snažili se pomoci přírodě. Do sběru se zapojili zástupci ze 

všech tříd. V letošním školním roce se nám 

podařilo roztřídit 4040 kg papíru, 96 kg 

hliníku, 85 kg tetrapaku. Ve sběru PET lahví 

jsme se umístili v soutěži na prvním místě 

v kraji. Celkem jsme odevzdali 930 kg. 

Nejlepší žáci ve sběru za každou třídu jsou 

Jan Drahorád, Lucie Krausová, Jakub 

Neoral, Bohdanka Cohla, Adéla Petraková, 

Pavlína Neoralová, Nikola Votočková, Jakub Kurfiřt a Markéta Fabiánová. 

Na výlet za odměnu bylo vybráno celkem 36 žáků,  kteří navštívili plavecký bazén 

v Jablonci nad  Nisou a překvapením byla pizza.  

Také probíhal sběr bateriií drobného elektroodpadu. Za nasbírané body jsme si objednali 

materiál na hodiny výtvarné výchovy v hodnotě 1 400 Kč. 

Zapojili jsme se do soutěže základních škol v Libereckém kraji a  obsadili jsme 1. místo 

ve sběru PET lahví. Jako odměnu jsme získali 

peněžní částku 2 500,- Kč, která nám posílila 

pokladnu SRPDŠ. 

Již pátým  rokem jsme zapojeni do projektu 

RECYKLOHRANÍ 

Děkuji vám všem, kterým není lhostejné, v jakém 

prostředí žijeme.  

 

 

PŘEDVÁNOČNÍ   ČAS V DPS 

V ALŠOVICÍCH 

Anna Kratochvílová, 3. třída  

V úterý 17. 12. se konal ve školce koncert, tam se 

zpívalo a hrálo. Zpíval 2. stupeň a 3., 4., 5. třída 

hrála na flétny. Školka nás pak odměnila bonbóny. 

Pak jsme šli do DPS v Alšovicích. Tam jsme také 

zpívali a hráli. Pak nám dali dokonce i občerstvení, dostali jsme sušenku, pití a lízátka. 
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Pavel Halama, 4. třída 

V sobotu odpoledne jsme se sešli před školou a společně s paní učitelkou jsme šli 

k malému hřišti. Tam byl postavený velký vánoční strom. Nejdříve zazpívaly děti 

z mateřské školy několik písniček. Potom jsme měli vystoupení my, zazpívali jsme 

několik koled. Paní starostka nám popřála veselé vánoční svátky a rozsvítil se vánoční 

stromek. Všechny děti dostaly malý dáreček. Pro všechny bylo připraveno občerstvení. 

Moc se mi to líbilo. 

 

 

Marie Halamová, 3. třída 

V sobotu odpoledne jsme byli na rozsvícení vánočního stromečku. Nejdřív jsme se 

shromáždili u školy a šli jsme ke stromečku. U něj nejdříve zazpívaly děti z mateřské 

školky. My jsme potom zahráli na flétnu koledy. Na konec měl vystoupení pěvecký 

sbor. Když skončila všechna vystoupení, dali jsme si čaj a dostali jsme balíček sladkostí. 

Potom jsme si hráli, a když jsme byli mokří od sněhu, šli jsme domů. 

 

 

 

ZPRÁVA KULTURNÍHO REFERENTA 

Mgr. Jarmila Hasenkopfová 

Jak je vidět z přehledu akcí, ani letos kulturní akce nechyběly. 

Každá třída navštívila alespoň jedno představení v jabloneckém divadle. Všechna 

představení byla kvalitní a dětem se líbila. 

Ve škole nás skupina historického šermu Pernštejn  tentokrát poučila o době 

Přemyslovců. Na podzim jsme také přivítali bubenické vystoupení s názvem Africké 

rytmy. 

     V jabloneckém Eurocentru bývají pořady pro menší děti. Letos Jů a Hele pro 

prvňáčky, s panem Uhlířem zpívali druháci. 

     Předvánoční období zahájilo kulturní vystoupení žáků u vánočního stromu na 

Pěnčíně. Vánoční besídka, návštěva DPS v Alšovicích a v mateřské školce byla 

samozřejmostí.  

     Letošní festival Pěnčínská nota byl opět přehlídkou, kterou si člověk nerad nechá ujít. 

     Soutěž v přednesu Dětská scéna přinesl úspěch Janu Hnídkovi ze druhé třídy 

v krajském kole. Soutěž v komunikaci Mladý Demosthenes tentokrát proběhla pouze 

v třídních kolech, protože vysoko nasazená laťka z let předchozích nebyla překonána, 

proto ani školní kolo nebylo vyhlášeno. 

    Výtvarné práce zdobí naši školu a mnoho prací putuje do soutěží. Letos proběhla 

výstava prací na Krásné a líbila se. 

     Úspěchu také dosáhla Diana Kolláriková ve hře na smyčcové nástroje, kdy obsadila 

1. místo v okresním kole. Škoda, že ji málokdy můžeme vidět na vystoupeních ve  škole. 

     Nově jsme zařadili také besedy o literatuře, tou první bylo pásmo o životě K. H. 

Máchy, další povídání nad kronikami s paní Smolkovou. Jak se dělá animovaný film 

jsme se dozvěděli při besedě s panem režisérem Podolským. 
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Radek Votoček, 7.tř. - „Slon“, kresba, 

dekorování 

     Žáci dále navštěvovali školní knihovnu a kupovali si knihy přes katalogy čtenářských 

klubů za zvýhodněné ceny. 

      Závěr roku patřil tradičně školní akademii, kterou připravili žáci deváté třídy 

 

 

Informace pro Základní školu Pěnčín z lyžařského oddílu Sokol Skuhrov. 

Zpráva od pana trenéra  

   Vážená paní ředitelko. S velkou radostí Vám mohu sdělit, že žákyně Vaší školy 

Karolina Dusilová se v nedělním závodě  na  Mísečkách kvalifikovala na Olympijské 

hry dětí a mládeže. 

   Považuji to za velký úspěch naší závodnice, zvláště s ohledem na to, že za každý kraj 

startují pouze dva závodníci v té které disciplíně. A to, že se to povedlo závodnici 

našeho vesnického oddílu, v konkurenci veleúspěšných klubů se zázemím sportovních 

tříd libereckého kraje, mě hřeje dvojnásob. Vždyť vyrovnat se, či dokonce předčít kluby 

z Liberce, Jilemnice, Harrachova, Lomnice nad Popelkou, Tanvaldu (tam všude fungují 

sportovní třídy) ukazuje na kvalitní trenérské vedení v našem oddílu. 

   Nemohu, než  ohlédnout se o dva roky zpět, kdy na hry dětské Zimní olympiády se 

nominovala z našeho oddílu Vaše žákyně Petra Suchá. Ta nás úspěšně reprezentovala 

mnohými medailovými umístěními v rámci České republiky. Jsem rád, že máme 

sportovkyni, která dokázala navázat na úspěch své starší kamarádky. 

   Vzpomínaná Olympiáda dětí a mládeže proběhne v týdnu od 19. ledna do 24. ledna 

2014 v kraji Vysočina v Novém Městě na 

Moravě. Budeme držet palce. 

  Ještě Vás chci informovat o Fair-play činu 

Vašeho žáka Vadyma Rishka. 

V nedělním závodě v běhu volnou technikou na 

Mísečkách po dokončení závodu zjistil, že si 

zkrátil trať. Okamžitě o této skutečnosti 

informoval svou trenérku. Od ní se dozvěděl, 

kde tuto věc nahlásit a odešel ji osobně do 

výpočetního střediska sdělit. V předběžných 

výsledcích byl uveden zhruba v polovině 

výsledkové listiny před svým oddílovým 

kolegou.  

   Právem se domnívám, že by Vadymovo jednání nemělo zůstat utajeno. 

 

Ve Skuhrově 13. ledna 2014                          S pozdravem Vladimír Hušek.  

 

Takové dobré zprávy nás těší.  Se zájmem sledujeme úspěchy a výkony našich 

sportovců.  Gratulujeme a těšíme se na další  medailová umístění. M.Halamová 
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Tomáš Frőhlich, 3. tř. - „Čarodejnice“, suchý pastel 

ZŠ  BILANCUJE A HODNOTÍ 

Mgr. Miluška Halamová 

Při závěrečné konferenci v červnu jsme měli těžkou hlavu. Které žáky vyhodnotit jako 

nejlepší studenty, když jsme v letošním roce sklidili tolik úspěchů a ocenění? 

Nakonec jsme se rozhodli pro jednoho žáka na prvním 

a jednoho na druhém stupni. Na prvním stupni byla 

oceněna ředitelkou školy Kateřina Brožková ze 4. 

třídy, která se umístila na prvním místě v kraji 

v matematické soutěžiKlokan, byla úspěšná v řešení 

krajské logické olympiády, kde obsadila 5. místo a  

dosáhla vynikajících studijních výsledků ve 

škole.a druhém stupni oceněným žákem byl 

Josef Nagy ze sedmé třídy, který obstál na výbornou 

v mnoha soutěžích a to: 1. místo v okresním kole 

matematické a zeměpisné olympiády, v krajském kole 

zeměpisné olympiády 4. místo, 6. místo v celostátním 

kole Eurorébus, dále soutěžil v týmech s výborným 

umístěním, jako například Pekařův pohár (1. místo), 

Archimediáda (3. místo),…. 

Oběma  žákům ještě jednou gratuluji a děkuji za 

výborné výsledky. 

 

 

Zpráva výchovné poradkyně 

Mgr. Lenka Stružská  

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). V oblasti kariérového poradenství byla činnost výchovného poradce 

zaměřena na akce týkající se profesní orientace žáků (Amos v Jablonci nad Nisou, 

Educa v Liberci, zapojení školy do projektu Libereckého kraje na podporu technického 

vzdělávání, prezentace studijních oborů prostřednictvím zástupců SŠ). 

     V rámci projektu TechUp  6. a 7. třída navštívila Gymnázium Dr. Randy v Jablonci 

n. N., 8. a 9. třída SUPŠ v Jablonci n. N. Součástí těchto dnů byla i návštěva odborných 

učeben a dílen s praktickými ukázkami, kde měli žáci možnost vyzkoušet si činnosti 

daného technického oboru. Cílem projektu bylo zvýšit zájem žáků o řemesla a technické 

obory. Doprava na akci TechUp byla financována Libereckým krajem.   

    Činnost výchovného poradce 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, 
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nástěnek, Atlasu škol a webových stránek škol byly vycházejícím žákům a jejich 

zákonným zástupcům podávány informace spojené s přijímacím řízením.  

    V průběhu školního roku se někteří žáci podívali do vybraných středních škol, kde 

pro ně byly připraveny dny otevřených dveří. Žáci získali všeobecné informace o škole, 

studiu a jednotlivých oborech. Rodiče žáků 5. ročníku byli informováni o možnostech 

studia na víceletých gymnáziích.  

    Pro žáky s SPU probíhala dyslektická náprava. Náplní bylo čtení s porozuměním, 

práce s textem, upevňování správné techniky čtení, aplikace gramatických pravidel. 

Reedukace probíhala na základě doporučení PPP a podle individuálních potřeb každého 

jednotlivého žáka. Reedukaci prováděla paní učitelka Mgr. Lenka Stružská a Mgr. 

Renata Pospíšilová. Na základě závěrů a doporučení pedagogicko – psychologické 

poradny byl těmto žákům vypracován individuální vzdělávací plán.  

    V únoru proběhl zápis do 1. tříd. K zápisu přišlo 30 dětí, z toho třem dětem byl 

doporučen mateřskou školou, základní školou, Pedagogicko-psychologickou poradnou 

v Jablonci nad Nisou a pediatrem odklad povinné školní docházky. Do 1. třídy nastoupí 

ve školním roce 2014/2015  27 dětí. Z 9. ročníku vychází 21 žák, z toho 18  žáků bylo 

přijato na SŠ nebo SOŠ s maturitou a 3 žákyně jsou přijaty do učebních oborů. Letos si 

žáci podávali 2 přihlášky na střední školy a na všechny státní střední školy v 

Libereckém kraji vykonávali přijímací zkoušku. Z 5.třídy odchází 1 žák na Gymnázium 

Dr. Randy v Jablonci n. N. 

   Během celého školního roku byly plněny průběžné úkoly, které vycházely z plánu 

výchovného poradce. 

 

  Rozmístění žáků  9. třídy ve školním roce 2013 - 2014 

1. Kristýna Balatková Střední průmyslová škola textilní, Liberec – oděvnictví 

2. Tereza Benešová 
SŠ právní, Právní akademie s.r.o., Liberec-Veřejnosprávní 

činnost se sociálním zaměřením 

3. Barbora Bernatová Gymnázium U Balvanu, Jablonec n. N. 

4. Markéta Fabiánová Střední průmyslová škola stavební, Liberec – stavebnictví    

5. Eliška Gregorová 
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová 

Paka- předškolní a mimoškolní pedagogika 

6. Soňa Hoštičková                        Vyšší odborná škola a škola, Varnsdorf- kadeřník 

7. Jakub Kadlec Gymnázium Dr. Randy, Jablonec nad Nisou 

8. Klára Kousalová 
Střední průmyslová škola dostihového sportu a jezdectví, 

Praha-Velká Chuchle – chovatelství - dostihový sport  

9. Veronika Kuchariková 
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Liberec- 

technické lyceum 

10. Barbora Menšíková 
Střední škola zemědělská a veterinární, Lanškroun-

veterinářsví 

11. Vítek Monzar 
Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o  –  architektura a 

design interiéru 
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12. Jindřich Pala 
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Liberec – 

technické lyceum 

13. Lukáš Pala Střední škola, Liberec-Na Bojišti-dopravní prostředky 

14. Václav Petrak 
Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. – architektura a 

design interiéru 

15. Samantha Quici Střední škola gastronomie a služeb, Liberec – kuchař, číšník 

16. Simona Rathouská Střední zdravotnická škola, Turnov – zdravotní asistent 

17. Petra Suchá Gymnázium U Balvanu, Jablonec nad Nisou 

18.   Gábina Šimčíková 
 Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové- Kukleny,  

veterinární technik    

19. Radim Šmíd 
 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Liberec 

-  elektrotechnika 

 20. Tomáš Votoček 
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Liberec –  

elektrotechnika 

21. Sabina Wolfová Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf- masér 

 

 

 

 

 

 

 

 

.             
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Rok  2014 / 2015 
V tomto školním roce navštěvuje naši školu 183 žáků. Do první třídy jsme přivítali 27 žáků.   

Prvňáčkové  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Balatková Adéla – Alšovice 15. Mastníková Lenka - Alšovice 

2. Fabián Matěj - Huť 16. Mrkvička Matěj - Jistebsko 

3. Handlířová Karolína - Krásná 17. Posledníková Natálie - Alšovice 

4. Na přání matky neuvedena 18. Soukup Jakub - Bratříkov 

5. Havlová Zuzana - Jistebsko 19. Cohla Eduard - Bratříkov 

6. Hecko Adéla - Pěnčín 20. Zappe Tom - Jistebsko 

7. Horna Petr - Bratříkov 21. Zelinková Hana - Huť 

8. Hujerová Leona – D. Č. Studnice 22. Plívová Kateřina - Bratříkov 

9. Hübner Lukáš - Pěnčín 23. Šenk Oliver - Krásná 

10. Kocour Tomáš - Bratříkov 24. Hujerová Adéla - Bzí 

11. Kratochvílová Ema - Bratříkov 25. Soukup Karel - Těpeře 

12. Kudera Tomáš - Jistebsko 26. Benešovská Karolína - Bratříkov 

13. Kužel Jan - Jistebsko 27. Hecko Myroslav  - Pěnčín 

14. Lelková Lucie - Alšovice   

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

 
 

 

         
 

 

 
  

Adéla Hujerová, Hana Zelinková 1. třída – „Moje prázdniny“, kresba 
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Pedagogický sbor 

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

vychovatelky ŠD.  

Ředitelka Mgr. Miluše Halamová 

Zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Ferstlová 

Třídnictví  

1. třída Mgr. Renata Pospíšilová   

2. třída Mgr. Lenka Stružská 1 

3. třída Mgr. Štěpánka Lačná 

4. třída Mgr. Andrea Hořáková 

5. třída Mgr. Jarmila Hasenkopfová 

6. třída Mgr. Jitka Drobíková 

7. třída Mgr. Lucie Židková 

8. třída Mgr.  Lenka Stružská 2 

9. třída Mgr. Pavel Hadač 

Bez třídnictví Mgr. Jitka Adamovská 

Mgr. Eva Divinová 

Výchovná poradkyně Mgr. Lenka Stružská 2 

Vychovatelka ŠD 
Libuše Matějčková  

Monika Mastníková 

Správní zaměstnanci    

Školník Jiří Volf – údržba 

Školnice Lenka Pavlatová – úklid 

Uklízečky Jana Šťastná, Petra  

 

Ve školním roce 2014 / 2015 nedošlo na naší škole k žádným personálním změnám.       

V pololetí školního roku bude změna učitelky anglického jazyka. Mgr. Jitka Adamovská,  

nastoupí  na mateřskou dovolenou. 
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Označte si v kalendáři 

Prázdniny ve školním roce 2014 – 2015 

Podzimní prázdniny 
připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2014.  

 

        Vánoční prázdniny 
 budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. 

ledna 2015. Vyučování začne v pondělí 5. ledna  

Pololetní vysvědčení 
vyučování bude  ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015 

 

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015 

        Jarní prázdniny v délce jednoho   týdne  2. 2. – 8. 2. 2015  

   Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015 

  Závěrečné vysvědčení školní vyučování bude ukončeno v úterý 30. června 2015. 

Hlavní prázdniny 
budou trvat od středy 1.července  do pondělí 31. srpna 2015  

 

1. pololetí od 01. 09. 2014 do 31. 01. 2015 

25. 09. třídní schůzky 1. třídy 

       konec listopadu „Den slabikáře pro prvňáčky“ 

19. 11. konference 1. čtvrtletí 

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

20. 11. výstava dětských prací na škole 

18. 12. vánoční besídka pro rodiče 

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

8. 01. informativní schůzky rodičů 

21. 01. konference 1. pololetí 

29. 01. vydání vysvědčení za 1. pololetí 

30. 01. pololetní prázdniny 

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

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

06. 02. zápis dětí do 1. třídy 

do 15. 03. podání přihlášek na SŠ 

12. – 17. 02. lyžařský výcvik 7. a 8. třída 

15. 04. konference 3. čtvrtletí 

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

16. 04. výstava – Velikonoce ve škole 

09. 06 0. - 13. 06. Školní výlety  

21. 05. informativní schůzky rodičů 

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

25. 06. Školní akademie 

26. 06. závěrečná konference  /  30.6. 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 119 a na druhém stupni 43 žáci. 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. Dále v  činnosti 

pokračujeme a přivítáme z řad rodičů nabídku a zapojení se do libovolných činností. 

Mimoškolní  sportovní činnost pro děti zabezpečuje nadále SOKOL Alšovice pod 

vedením Mgr. Renaty Pospíšilové, kam dochází také přibližně 30 žáků naší školy. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroužky 2014 / 2015  

Výtvarné techniky Mgr. Štěpánka Lačná 

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

Keramická dílna 1 Mgr. Lenka Stružská 1 

Keramická dílna 2 Mgr. Martina Ferstlová 

Vaření 1 Mgr. Štěpánka Lačná 

Vaření 2 Mgr. Martina Ferstlová 

Ruční práce - šití p. Lucie Halamová 

Volejbal Mgr. Jitka Drobíková 

Fotografický kroužek Mgr. Miluška Halamová 

Sportovní hry Mgr. Pavel Hadač 

Hra na flétnu Mgr. Andrea Hořáková 

Masáže I. stupně MISSP Mgr. Štěpánka Lačná 

„Listí“ kresba – Bára Bernatová, 9. třída 
 

ová, 6. třída 

Adéla Kozderková, 4. tř. - „My face“, anglický 

jazyk 

 

 
 

 

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

Ve školním roce 2014/2015 se ve školní jídelně při MŠ Pěnčín stravuje:  

          

   69 dětí MŠ  cena za den  26,-Kč 

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

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

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

     31 dospělých strávníků   

 V letošním školním roce se navýšil počet strávníků, proto jsme přijali na půl 

 úvazku Libuši Havrdovou. Nadále 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 3.dne v následujícím 

 měsíci.         

 Platba v hotovosti je jen ve výjimečných případech.    

 Obědy se odhlašují den předem, v případě nemoci nejpozději do 7:45hod.

 ráno. Obědy lze odhlásit osobně, telefonicky na číslo 483 397 036 nebo na  

 adrese: skolka.pencin@volny.cz      

  Hromadné akce školy /výlety, exkurse.../ se odhlašují den předem. 

  Jídelníček si mohou rodiče prohlédnout na webových stránkách školy. 

          

     Dobrou chuť    

      Vám přeje kolektiv školní jídelny 

 

 

 

Projekt „Mléko do škol“ 

 

I v letošním školním roce 2013/2014 se škola opět zúčastnila akce Mléko do škol, 

dotované státem i Evropskou unií. V první pololetí odebíralo mléko v průměru 55 dětí, 

nejvíce z první a druhé třídy, z druhého stupně žáci 8. třídy. V druhém pololetí počet 

klesl v průměru na 40 dětí. Rovněž u projektu „Ovoce do škol“ jsme zůstali a ovoce pro 

I. stupeň jsme odebírali. S četností dodávky jsme nebyli spokojeni, a tak zkoušíme 

dalšího dodavatele od roku 2014 / 2015 – firmu BOVYS s.r.o. 

 

mailto:skolka.pencin@volny.cz
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SRPDŠ 

Vážení rodiče, 

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

V červnu skončila devítiletá spolupráce  paní Dany Suché.  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 22. září její předsedkyně Mgr. Jitka Drobíková. Spolu s paní 

Mgr. Magdou Kurfiřtovou a panem  Michalem Bernatem  schválili roční plán a výroční 

zprávu školy. 

Jak jsme hospodařili s finančními prostředky SRPDŠ v loňském roce 

výdaje   příjmy   

doprava do divadla 6 501,00 příspěvek rodičů 34 100,00 

školní exkurze (výlety) 

doprava na sportovní akce 

9 196,00 

5 655,00 

vánoční besídka- 

příspěvek 

5 171,00 

lyžařský výcvik 7. třídy 0,00 příspěvek na dopravu 840, 00 

materiál na vánoční dílnu 892,00 úrok na VK 0,00 

přednášky, představení  28 320,00 výtěžek za tříděný odpad   8 551,00 

soutěže a ceny 5 250,00 školní akademie- výtěžek 2 434,00 

Příspěvek na ročenku, 

pronájem haly 

400,00 dotace pokladny z Vk 4 000,- 

Výdaje celkem 56 214,00 Příjmy celkem 55 096,00 

 

Zůstatek v pokladně je 4 527,- Kč. 

 

 

Třídními důvěrníky SRPDŠ pro školní rok  2014 -2015 jsou: 

1. třída Pavla Kratochvílová  Bratříkov 

2. třída   Ivana Svobodová Krásná  

3. třída  Kateřina Chlumová Bratříkov  

4. třída Šárka Horychová  Alšovice  

5. třída Andrea Dubská  Alšovice  

6. třída  Iva Bernatová  Huť 

7. třída Ivana Houserová  Krásná   

8 třída Adéla  Fleišerová  Alšovice  

9. třída Kateřina  Hujerová  Dolní Černá Studnice  

 

V letošním školním roce jsme opět doplnili fond  SRPDŠ  o částku  300,- Kč na jednoho 

žáka.                                                    

Adéla Balatková, 1.tř. - „List“ – linie + hra s barvou  

 

 
 

 



41 

 

Práce našich dětí 
 

.Matyáš  Fleišer  

Želva 4. třída 

 

Kdybych se probudil ráno jako želva, plazil 

bych se pomalu po zemi k vodě  zaplavat si, 

umyl si svůj nový krunýř a čtyři nové nohy. 

Potom bych si našel nějakou prima snídani, 

třeba čerstvou trávu. Pak bych šel na 

procházku po okolí. 

Kdybych měl dvě hlavy, zřejmě bych měl  

čtyři oči, čtyři uši, dva nosy. Musel bych se 

domluvit s hlavami, která bude mluvit, jíst, 

poslouchat. Šel bych si koupit dvě čepice, 

abych nenastydl. 

 

Akademie 2014 

Václav Petrak, loňská 9. tř. 

Začali jsme tím, že celá třída vybírala z několika návrhů téma na akademii a nakonec 

jsme se shodli pro téma „youtube“, kde se díky otočení starými hodinami objevily 

v pokoji mladé teenagerky  4 postavy z dávných dob: Karel IV., Marie Terezie, T. G. 

Masaryk a Božena Němcová, kterým začala teenagerka ukazovat videa z youtube. Roli 

průvodce (teenagerky) se ujala Markéta Fabiánová, Karla IV. představoval Václav 

Petrak, Marie Terezie byla Petra Suchá ,T. G. Masaryka hrál Kuba Kadlec a Boženu 

Němcovou Simona Rathouská. Scénář jsme psali každou chvíli, co to šlo, protože jsme 

ho museli psát na každou přestávku mezi vystoupeními, kde musel text vždy navazovat 

na další vystoupení. Každý dal nějaký návrh a postupem času jsme to doplňovali a 

upravovali, dokud to nebylo dobré a nevzniklo nám celé pořadí. Mezitím se ve třídě 

dohodlo na tom, co dáme na úvod  - vymysleli jsme tanec na písničku The Fox s vlastní 

choreografií a ještě tajné vystoupení pana učitele Hadače, kde 8 žáků a pan učitel 

předvedli stojky u stěny. Na všem se začalo pracovat měsíc a půl před termínem 

akademie. I přes velké obavy jsme vše stihli. Jsme rádi, že se nám představení povedlo a 

věřím, že se všem líbilo. 

 

 

Země snů 

Lenka Novotná, 8. třída 

    Filip a Sofie jsou nejlepší přátelé a mají se rádi. Společně chtějí objevit svoji Zemi 

snů, kde bude všechno podle nich. Kde se budou probouzet se zpívajícími ptáčky, budou 

chodit v čerstvě zelené trávě, která voní, kde budou pozorovat přírodu, kde budou moct 

„všechno“ a kde si užijí svůj život naplno. 

 „Podzim“,       7. třída  

„Kolibřík“ kresba , Adéla Petraková, 6. třída 
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 Sofie a Filip spolu snili o takové zemi, a tak si 

půjčili jednorožce a vydali se na cestu ze své země, 

kde žili v sirotčinci. Sofie a Filip jeli dlouho do své 

vysněné země. Cestu si užili, poznali nové lidi a 

někteří se rozhodli jet s nimi. Do Země snů dorazili 

v ranních hodinách a viděli východ slunce, který je 

přivítal. Všichni byli nadšení a ohromení tou krásou. 

Všechno tam krásně vonělo a zářilo, všichni se 

pustili do práce. Začali stavět své chaloupky a 

domečky. Ani nevěděli, kolik času nebo dní jim to 

trvalo, ale když to dokončili, bylo to překrásné. 

Každý večer šli všichni společně na louku, kde si povídali a dívali se na západ slunce. 

Trávili spolu hodně času v radosti a lásce. Chodili společně do lesa, který byl krásný a 

mocný. Po nějakém čase si vystavěli studnu, kterou nazvali Studna přání, byla u malého 

jezírka. Kdo měl nějaké přání, napsal si ho na papír a hodil ho do studny. Ve správný 

čas se přání splnila.  

Sofie a Filip byli šťastní, co dokázali a byli vděční za všechny lidi, co s nimi jsou a 

děkovali jim každý den. Všechna přání se Sofii a Filipovi splnila a oni usínají každý den 

s vděčností. 

 

Lukáš Bauer 

Vadym Rishko, 8. třída 

Píšu o známém sportovci, který se jmenuje Lukáš Bauer. Jeho manželka je Kateřina 

Bauerová, mají spolu syna Matyáše a dceru Anetu. Žijí v Božím Daru.  

Lukáš Bauer se narodil 18. srpna 1977. Měří 181cm a váží 70 kg. Je vysoké, štíhlé 

postavy. Má nakrátko sestříhané hnědé vlasy.  

Je českým reprezentantem v běhu na lyžích. Také se věnoval cyklistice. V roce 1995 

startoval ve Špindlerově Mlýně na Mistrovství Evropy MTB v závodě cross country 

juniorů. V té době se rozhodoval mezi cyklistikou a během na lyžích.  

První závod ve Světovém poháru pro něj byl 13. prosince 1997, kdy se v italském Val di 

Fieme účastnil běhu na 10 km klasicky. Doběhl na nebodovaném 54. místě. Do konce 

zimní sezóny nastoupil ještě do několika závodů, ale ani jednou neskončil na 

bodovaných příčkách. Díky úspěšným startům v závodech FIS nižší kategorie byl však 

nominován na Zimní olympijské hry 1998 v japonském Naganu. První medaili na 

olympijských hrách měl v Turíně 2006, kde získal stříbrnou medaili v závodu na 15 km 

klasicky. V sezóně 2007/08 vyhrál Tour de Ski. Svoje vítězství potom zopakoval na 

zimních olympijských hrách v Turíně. V roce 2009 v Liberci na Mistrovství světa v 

závodě na 15 km klasicky získal stříbrnou medaili. Je mistrem České republiky v závodě 

na 10 km klasicky.  

Další dvě medaile získal v roce 2010 ve Vancouveru, kde získal dvě bronzové medaile v 

závodu na 15 km volně a ve štafetovém závodu mužů 4x10 km.  

Lukáš Bauer je můj vzor, a i když na začátku nebyl moc dobrý, dokázal se neustále 

zlepšovat.  

Můj oblíbený herec  

„Jablko“psaný obrázek, Denisa Jiříková                  

                . třída 

 

 „Podzim“  ,                                  . třída 
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Josef  Nagy, 8. třída 

Louis de Funes je slavný francouzský herec a komik. Narodil se 31. července 1914 v 

Courbevoie jako nejmladší ze tří dětí. Zemřel 27. ledna 1983 v Nantes ve věku 68 let.  

Funes byl spíše cholerik, a proto ve filmech většinou hrál nafoukané šéfy či velitele, 

ovšem někdy byl i hodný a vstřícný. V dětství se rád věnoval hře na klavír a kreslení. 

Uměl francouzsky, anglicky a španělsky.  

Louis de Funes byl menší postavy, měl modré oči, jeho vlasy byly hlavně na bocích a v 

týlu hlavy.  

Než začal dostávat hlavní role, prokousával se celých 15 let vedlejšími rolemi a 

divadelními hrami. Nejvíce ho proslavil film Četník ze Saint-Tropez. Také si zahrál s 

hercem Jeanem Maraisem ve filmu Fantomas. Dále spolupracoval ve filmech Smolaři a 

Velký flám s hercem Bourvilem a režisérem Geradem Ourym.  

Funes je mým oblíbeným hercem a v České republice ho proslavil hlavně legendární 

dabing Františka Filipovského.  

 

Je důležité chodit do školy? 

Jakub Kurfiřt, 9. třída  

 

Je důležité chodit do školy? Učit se? Dělat úkoly? Respektovat rozhodnutí učitelů? 

Vycházet v dobrém se spolužáky? Zkusme se na to spolu podívat.  

Dalo by se říci, že škola je první patro našeho domu. Základy nám pomohli vytvořit 

rodiče a my už jenom přidáváme cihly, které nám darovala škola. Čím více získáváme 

cihel, tím jednodušší život potom máme. Nalézá se tu možnost stavět další patra. Třeba 

střední škola nebo vysoká škola. Když se některé patro vynechá, tak další patra prostě už 

stavět nelze!  

Dává nám škola jenom dobré věci, nebo i špatné? Ba dokonce nesnaží se nám něco vzít? 

Všechno má svoje výhody, ale i nevýhody. Škola nám daruje mnoho vědomostí, 

zkušeností a kamarádů. Naučí nás, že v životě můžeme narazit na různý typ lidí. 

Například na člověka, který nám ve špatné chvíli pomůže a podpoří, nebo na blba, který 

si postaví hlavu a svého tvrzení se nevzdá.  

Škola nám ale i hodně věcí „bere“. Myslím si, že škola nám bere naši svobodu a volnost. 

Ve škole se učíme jenom to, co je dané ministerstvem školství. Věci, které se naučíme, 

jsou asi velice důležité, ale myslím si, že by občas bylo užitečnější, kdybychom se třeba 

naučili sešít díru v ponožce, vařit, sestavit si něco ze dřeva nebo se naučit pracovat s 

hospodářskými zvířaty. Někomu se to zdá asi jako blbost, ale myslím si, že až dojde 

ropa, tak se tohle všechno bude hodit. Skoro všichni říkají, že dnešní mládež vůbec nic 

nedělá a že je slabá. Škola nám bere i volný čas. Každý den ve škole průměrně 

prosedíme šest hodin. Přijdeme domů a jednu až dvě hodiny prosedíme u úkolů. Pak 

musíme doma něco uklidit. Je pravda, že hodně dětí tráví svůj čas u počítače, ale když to 

vezmu ze svého pohledu, tak času na to, abychom dělali něco pro svoje tělo, je opravdu 

málo.  

Když to tak všechno shrnu dohromady, tak si myslím, že je pravda někde uprostřed. 

Škola má své klady i zápory, my to máme dané ze zákona povinně. A my to musíme 

respektovat!  
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Problémy mladých lidí  

Diana Kolláriková, 8. třída  

Problémy mladých lidí. Proč je toto téma tak rozšířené? Problémy, které se v 

současnosti řeší, jsou drogy, alkohol a cigarety. Ale upřímně? V mém okolí, v mém 

věku (12-18), neznám člověka, který by fetoval. Ano, možná znám pár teenagerů, kteří 

se občas opijí, nebo kouří, ale jaké je toto procento? Je to většina? Já myslím, že ne. 

Možná je to tím, že bydlím na vesnici a chodím do vesnické školy, ale mám kamarády i 

ve městech, kteří jsou na tom podobně jako já – také si myslí, že to s tou mládeží není až 

zas tolik katastrofické.  

Další věc je, proč jsou takoví teenageři, kteří kouří, pijí… Mohou za to oni? Proč v 

minulosti nic takového nebylo? Myslím, že značnou roli hraje rodina, rodiče. Pokud oba 

rodiče kouří, je 80% riziko, že dítě začne 

také. A vychování. Pokud se rodiče budou 

svému dítěti věnovat, myslím si, že dítě 

bude „mít rozum“, jak se říká. Dalším 

důvodem je tato společnost. Cigarety a 

alkohol by se neměly prodávat osobám 

mladším osmnácti let. Pořád ta samá otázka. 

Proč se tedy ještě vyskytují děti a mladiství, 

kteří pijí a kouří? Dalším důvodem zřejmě 

je, že chtějí zapadnout. Chtějí, aby je ostatní 

obdivovali, ale nakonec je to většinou celé 

jinak. Závislosti už se nezbaví, jen kvůli „frajeřině“.  

Proč tedy všichni obviňují děti? Myslím, že rodiče se na tomto podílí o hodně víc.  

 

 

 

Děti vám to řeknou….. I. stupeň 

U nás má každý svůj pokoj, jen táta ne, ten musí spát s mámou. 

Ryby se množí tak, že kladou jiskry. 

Životní pojištění  jsou peníze, které dostane člověk, když přežije smrt. 

Během dne žije Bůh v ráji, jen v neděli je v kostele. 

Severní pól se otáčí v opačném směru než jižní. 

Broskev je jablko s kobercem. 

Nejsem pokřtěn, ale zato jsem očkován. 

Nejužitečnějším zvířetem je prase, z něho můžete využít vše. Maso zepředu i zezadu. 

Kůži na boty a jméno na nadávání. 

Všechny ryby kladou vajíčka. Ruské dokonce kaviár. 

 

Vadym Rishko, 8. tř. -„Slon“ kresba ,dekorování                                   

 



45 

 

….slovo závěrem 

 

Pomoc malému Danečkovi 

Mgr. Martina Ferstlová 

 

Je to už tři roky, co Českou republikou proběhla zpráva o 

malém Danečkovi z Jablonce nad Nisou. Malý Danielek 

se narodil předčasně ve 29. týdnu těhotenství dne 

20. 9. 2011. Za tento předčasný porod zcela jistě mohla 

autonehoda. Lékaři nedávali miminku téměř žádné 

naděje, hned v prvních dnech mu praskly obě plíce. 

 

Daneček i maminka se rozhodli bojovat. Největší 

problém bylo sehnat dostatek peněz na drahou léčbu. 

Danečkova maminka se proto zapojila do různých akcí, 

začala sbírat víčka od Pet lahví a vyzvala také veřejnost o 

pomoc.  

 

 

I žáci naší školy se do této charitativní akce zapojili a nosili 

během loňského školního roku víčka do školy. Celkem děti nanosily 9 velkých pytlů, 

které byly předány přímo mamince. Byla moc ráda, děkuje všem, kteří se na sbírce i 

sebeméně podíleli. 

 

My můžeme jen popřát, ať se malému Danečkovi vede stále lépe.  

 

Nebuďme lhostejní a mějme stále chuť pomáhat druhým! Je to krásný pocit nezištně 

rozdávat radost druhým. 

 

 

 

 

 „Podzim“,       7. třída  

„Moje ruka“ kresba , Vašek Petrak, 9. třída 

 


