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Slovo úvodem… 

 

 

Vážení čtenáři,  

s podzimem přicházíme s dalším již dvanáctým vydáním 
ročenky. Snažíme se, stejně jako v předchozích letech, 
alespoň z části nabídnout přehled toho, co se zajímavého 
odehrálo v uplynulém školním roce a také s informacemi 
pro nový školní rok. 

Žáci deváté třídy si vyzkoušeli nový model přijímacího 
řízení na střední školy. Každý  žák měl možnost podat přihlášku na tři školy. Pro 
studium na střední škole s maturitou se rozhodlo 14 žáků a čtyři pro učební obor. 

Do první třídy nastoupili 23 žáci. Vzhledem  ke zvyšujícímu  se počtu  žáků na            
I.stupni, a tím  i zájmu  rodičů o zařazení dětí do školní družiny, bylo otevřeno druhé 
oddělení. K tomuto  účelu se podařilo za podpory obce zrekonstruovat prostory 
v přízemí staré budovy, čímž se   kapacita  družiny zvýšila na 60. V této chvíli   je  
zapsáno 54 dětí.     

Pro zkvalitnění výuky nejen informatiky jsme vybavili odbornou učebnu novými 
počítači za přispění sponzorů. Plánujeme dále rozšířit učebnu o několik dalších počítačů.             

Zajímavostí a aktivit  bylo mnoho.  Zvu Vás na další stránky ročenky. Nahlédněte  a 
posuďte, co se nám povedlo. O tom, co se u nás ve škole děje, se můžete kdykoliv 
přesvědčit návštěvou školy.  

Přeji úspěšný další školní rok.  

Mgr. Eva Divinová                                                                                                   
zástupce ředitele 
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Uplynulý školní rok 
 

Prospěch a docházka 

ročník počet žáků vyznamenání prospělo neprospělo 
1 16 16 0 0 
2 12 10 2 0 
3 17 13 3 1 
4 19 17 2 0 
5 18 9 9 0 
6 20 6 14 0 
7 22 8 14 0 
8 18 7 11 0 
9 19 8 10 0 

Celkem 160 94 65 1 
   
Chování 
Bylo uděleno 56 pochval, z toho 47 na prvním stupni, dvě  dvojky z chování za nekázeň, 
nevhodné chování a lajdácký přístup k práci, z toho obě v  šesté třídě. Dále bylo 
navrženo 7 napomenutí ředitele školy a 7 napomenutí třídního učitele. 

 
Absence  celkem Ø na žáka na rok 
omluvená 13 771 h 86, h 
neomluvená 18 h 0,11 h 

 
 
 

        
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Slunce, vodové barvy, Dianka Kollariková, 3. třída 
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Úspěchy -  výsledky olympiád, soutěží… 

Okresní soutěže:    
Dopravní soutěž II.kat. 2.místo st. Žáci 
 I.kat. 3. místo ml. žáci – Oblastní kolo 
Ma. 5.tř. 
 
  

 
úspěšný řešitel –  
účast  

L. Preissler 
T. Drofa 

Ma 6.tř.  úspěšný řešitel I. Jakoubková 
    

Ma 8.tř.  účast 
Š. Hasenkopfová,L. Rybáková,   
M. Votočková, M. Kurfiřt 

.    
Bi 7. tř.  účast A. Masná,  K. Hlavatá, J. Fabián 
CH 9. tř.  účast D. Slavíková, T.Pastorek 
    
Bi8.,9. tř.  účast M. Kurfiřt, Š. Čejková, T. Lelková 
    

D 9. tř.  
postup do  
krajského kola P. Jakoubě 

  účast M. Šikola 
Čj 9. tř.  9. místo D. Slavíková 
  účast M. Jindráková 
Aj 7.,9. tř.  2. místo A. Masná 
  6. místo M. Jindráková 
 
F 8., 9. tř     
 
Archimediáda 7. tř 
  

7. místo  
8. místo  
5.-6.místo 
 8. místo 
 

M. Kurfiřt 
M. Šikola 
T. Pastorek 
A.Masná, K. Dušková, M. Šmídová 
 

Pythagoriáda 6., 7.  účast   
Matematický Cvrček 
a Klokánek  2.,3., 4. a 5. tř. účast všech žáků 
Matematický Klokan  6.a 7.tř. účast všech žáků 
Matematický Klokan  8.a 9. tř. účast všech žáků 

Pekařův pohár  1. místo 
P.Suchá, A. Masná, K. Dušková, 
K.Dobešová 

    
Recitační soutěž 
   

postup 
nejlepší přednes 

M. Dotřel, A. Masná, J. Bouček 
P. Pešek 

 
Mladý zdravotník  I.st. 3. místo v okrese  K. Šťastná 
   Suchá P., Svobodová L., Hujerová K. 
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Hravě žij zdravě   5. třída     
Bobřík internetu   5. třída ( 9 žáků )    
Soutěž“Já a počítač“ na SPTŠ v Jbc. 3. a 4. místo Š. Hasenkopfová a Š. Hlaváčová 
 
Dopravní výchova   
Internetová soutěž dopravní  1. místo  v  kraji Dominika Mastníková  

     ocenění-jízdní kolo  
Bobřík informatiky  6.,8. tř. (40 žáků)     
  
umělecké: 
Recitační soutěž                               účast                M.  Dotřel 
      
Vv soutěž  „Bezpečně ve městě“ 5.-7. tř. 10 prací odesláno    
Vv soutěž „Voda bez hranic“  1 práce oceněna – T. Kurfiřt    
VV soutěž „Představujeme ČR v rámci EU“ 3 práce odeslány-oceněn T.Kurfiřt   
Vv soutěž „Požární ochrana očima dětí“ 5 prací odesláno    
„Nakresli mi svou planetku“ – odeslána kolektivní práce    
Vv soutěž „Svět očima dětí“ – 3 práce odeslány-I.st.     
Vv soutěž „Svět očima dětí“-II. stupeň       
Vv soutěž „Právo dětí na ochranu“       
Vv soutěž „Eurorebus“ – 4 práce        
Vv soutěž „Voda vez hranic“ – 4 práce                                                                           
Vv soutěž Policie ČR-„Soutěžíme s Ajaxem“ – kolektivní práce   
Vánoční soutěž – Betlém, Vánoční hvězda, Kalendář    7.-9.třída   
ADVENTNÍ dílna   prosinec I. stupeň     
Vánoční AKADEMIE   průřez všemi třídami       Auto, Denis  Ruman 6. třída         
Vánoční koncert   pro rodiče v  ateliéru školy  
     pro  děti MŠ ve školce 

pro  obyvatele DPS v Alšovicích   
Vánoční výstava Kouzlo Vánoc    prosinec-galerie školy, průřez pracemi  
Literární soutěž „Múza“                      odeslána 1 práce    
Literární soutěž „Rosteme s knihou“ odeslána 1 práce z I. st.    
Literární soutěž „Rosteme s knihou“ odeslány práce žáků II.st.    
Pastorek, Slavíková, Jindráková,  Bouček, Hlaváčová 
Literární soutěž „Třetí věk“               odeslány práce Š. Hlaváčová, M. Jindráková  
Oblastní kolo Mladý Demosthénes - soutěž s komunikací 
      2. místo  A. Masná 7.tř.     
     2. místo  J. Bouček 9. tř.     
Masopustní karneval v ŠD   
Školní  AKADEMIE  průřez téměř všemi  třídami  
Vv výstava „Vánoce jsou tady“  prosinec - galerie školy, průřez pracemi   
Vv výstava „Co se nám povedlo“ červen - galerie školy, průřez pracemi       
Vv výstava „ Jaro je tu…“         březen   galerie školy průřez pracemi    
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Výstava „ÁMOS“ na výstavišti v Jablonci, 6. – 9. tř.    
autorská soutěž     účast 68 dětí           
Pěnčínská nota – festival tří škol účast 26 žáků 
naší školy   
 
Výstavy ve školní galerii připravovala  
Mgr. V. Zůbková. Práce s předem dohodnutou 
tematikou pro výstavy  připravují  i učitelé I.stupně. 
 
 
 
 
sportovní 
Soutěž byla vyhlášena v časopise SPORT  
Kinderiáda 2. – 5. ročník regionální kolo 8 žáků 
Celorepubliková soutěž Zátopkova štafeta 3.,4.,5. třída    
Celorepubliková soutěž Šikula Cup  6. – 9. ročník –postup 4 žákyně    
8.ročník - Běh na lyžích – školní kolo   28 žáků  2. – 9.tř. 
Florbalový turnaj ve škole 1.m. - 8.tř, 2.m. – 6.tř, 3.m. – 9.tř.   
Florbalový turnaj – oblastní kolo 8.-9. tř. postup     
Florbalový turnaj – okresní kolo  8.-9. tř.   4. místo    
Malý florbal – okrskové kolo 5. – 6. tř. 5. místo    
Výstup na Sněžku - soutěž ve šplhu 30  žáků- 2 družstva  
Oblastní přebor ve vybíjené(Preventan Cup) okr.finále 11. žáků   4. a. 5. tř.,  
Branný  den  -  24. 10. účast 137 žáků  
Kopaná Mc Donald´s    4. – 5.roč. 3.místo         vyřazovací kolo   
Maloskalský pohár –atletická soutěž – II. stupeň    2. místo, 3 medaile  
 
Sportovní všestrannost – Malá 
Skála – I. stupeň  3. místo,  
3 medaile účast 20 žáků I.stupně 
Coca Cola Školský pohár – 
kopaná  11 žáků  6. – 9. tř.
    
Lyžařský výcvik- žáci 7. a 8. třídy 
-na lyžařských vlecích 
v Alšovicích a Zásadě 
 
Sportovní akce zajišťovala              
a připravovala Mgr. Lucie 
Židková, Mgr. Eva Divinová a 
Mgr. Jitka Drobíková. 
     
 Ovoce, koláž, Podzimková Nikola 1. třída 

 

   Strom, koláž, Pavlína Kuderová  4.třída 
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KROUŽKY 
 
Nadále velmi úspěšně na naší 
škole pracovaly zájmové 
kroužky, které navštěvovalo na 
prvním stupni 75 žáků a na 
druhém stupni 12 žáků. Kroužky 
vedli učitelé a zástupci rodičů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PĚNČÍNSKÁ  NOTA 
organizátor:Mgr. Viera Zůbková 
 
Květen 2009  
59 soutěžících 
  
Dne 13. 5.  se   uskutečnil 
již 11.  ročník festivalu 
Pěnčínská nota. V bohatém 
programu se předvedli 
v oboru hudebním a 
výtvarném žáci ZŠ Pěnčín, 
ZŠ Malá Skála a ZŠ 
Jenišovice v celkovém 
počtu 59. Výtvarníci prožili 
dopoledne ve školním 
ateliéru, kde zpracovali tyto tématické okruhy:  
Jiný pohled….koláž,  Portrét…..kresba, Pohádkový svět……malba. 
 
Účastníci podali vyrovnané výkony. V hudebním oboru se opět projevila pestrost žánrů 
– zpěv, taneční aktivity, mažoretky, instrumentální činnosti a objevila se opět po delší 
době recitace. Z tanečních aktivit sólistů i tanečních skupin zaujala dvojice                     
P. Nikodýmová a P. Suchá břišními tanci. Výrazně zazářil Matěj Dotřel, žák 9. tř. 
 
Ať Ti to, Matěji, ještě dlouho a krásně zpívá, přejeme vše nejlepší. 
 
 
 
 

  
Běžecké lyžování   p. Hušek, p. Dusilová  
Vybíjená (4. a 5. třída) Mgr. E. Divinová    
Keramická dílna 1 Mgr. M. Ferstlová  
Keramická dílna 2 Mgr. M. Ferstlová  
Keramická dílna 3 Mgr. I. Pospíšilová 
Mladý zdravotník p. L. Lejsková           
Taneční kroužek Mgr. I. Pospíšilová 
Fotografický kroužek Mgr. M. Halamová 
Volejbal II. stupně Mgr. J. Drobíková 
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Moje setkání s hudbou  
Matěj Dotřel  9. třída  
 
Podle slov mých rodičů jsem se s hudbou setkával  už  
v maminčině bříšku. Díky tomu se mi hudba stala 
koníčkem, ale i osudem. Prý jsem i dřív zpíval, než 
mluvil. Hudba mě provází celý můj dosavadní život. 
Myslím si, že hudba umí zlepšit náladu, nebo pohladit po 
duši. Každá muzika má své příznivce i odpůrce. Proto 
máme těch žánrů několik. Máme tu  zpěváky oblíbené     
i méně oblíbené. Já mám  rád populární i vážnou muziku. 
Jako malý jsem slýchával hodně lidové písně. Naše 
lidové písně jsou pokladem národa a nemělo by se na ně 
zapomínat. Na mých hodinách zpěvu zpívám a učím se 
nové lidové písně, zpívám a učím se i skladby vážné        
i populární. Paní učitelka ze ZUŠ mně pomohla               
a podporovala při zkouškách na moji další školu – na 
státní konzervatoř, kam jsem se také dostal a jak jinak, 
než na zpěv. 
Nesmím také zapomenout na rodiče, kteří mi ve všem pomohli a podporovali. Teď si 
přeji, aby se mi dařilo, abych své úsilí zúročil, dělal všem radost a dobře se učil. 

 
RECITA ČNÍ SOUTĚŽ 
organizátor. Mgr. J. Hasenkopfová, L. Stružská 
školní kolo konané dne 31. 1. 2008 
MŠ a 1. třída   

 
 
 
 
 

1. místo Petr Pešek  
2. místo Josef Kemr  
3. místo Michala Hubnerová  
   
2. a 3. třída  
1. místo Hana Rambousková  
2. místo Pavlína Kuderová  

3. místo Lenka Novotná  
   
4. a 5. třída  

1. místo Petra Suchá  
2.-3. místo Václav Petrak  Maska, kresba, Anetka Peukerová 3. třída 
 Tomáš Kurfiřt   

6. až 9. třída    

1. místo   Anežka Masná 
Zvláštní ocenění  získali  Aleš Dubský a Barbora Bernatová za vlastní tvorbu. 
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Ostatní recitátoři ze ZŠ: Markéta Halamová, Jakub Kurfiřt, Veronika Hujerová, Simona 
Rathouská, Markéta Fabiánová, Eliška Gregorová, Kateřina Šťastná, Josef Nagy, 
Kateřina Preisslerová, Marek Šikola, Josef Bouček, Pavlína Suchá, Matěj Vogt, Klára 
Dušková 
Školní kolo recitační soutěže proběhlo letos opět v den vydávání pololetního 
vysvědčení. V tělocvičně školy se sešli všichni žáci prvního stupně, dvě třídy dětí           
z mateřské školy a několik zástupců žáků ze druhého stupně. Soutěžící byli rozděleni do 
kategorií podle pravidel Celostátní přehlídky dětských recitátorů. A opět jsme měli 
možnost sledovat dobré výkony všech vítězů třídních kol, kteří nám ukázali, že se na 
soutěž poctivě připravili. Soutěž také obohatili dva žáci, kteří přednesli své vlastní texty. 
Bohužel pravidla soutěže neumožňují postup těchto žáků do dalšího kola. Poněvadž 
letos poprvé vystupovali společně žáci obou stupňů i předškoláci, plánovaná hodina na 
průběh soutěže nám nestačila. Dobrých recitátorů má škola dost, proto se už těšíme na 
příští rok. 
Všem děkujeme za pěkný výkon a 
vítězům gratulujeme  
   
 
 
SOUTĚŽ MLADÝ DEMOSTHENES 
Mgr. Lenka Stružská 
 
V letošním roce jsme se zapojili do       
2. ročníku celostátní soutěže v umění 
komunikace. Nejprve jsme si soutěž 
neuměli představit. Démosthénes je 
považován za nejslavnějšího řečníka 
antického Řecka, o co tedy v soutěži 
jde?  
S první přihláškou jsme obdrželi 
podrobnější informace, a proto jsme 
začali s přípravou na školní kolo. Zde 
účastníci, žáci druhého stupně, 
předváděli 1 až 2 minutový monolog na 
libovolné téma, které si sami vymysleli. 
Hodnotí se originalita tématu, technika 
práce s hlasem, využití jazykových 
prostředků, neverbální komunikace, 
celkový dojem. 
Žáci se připravovali v hodinách českého  jazyka i mimo vyučování.                            
A přišlo školní kolo, ze kterého vítězové-Anežka Masná ze 7. třídy a Josef Bouček z 9. 
třídy,  postoupili do oblastního kola, které se konalo v České Lípě. Odtud si oba přivezli 
krásná místa a nové zkušenosti.  
 
 

                          Strom, koláž, Kamila Hlavatá 7. třída 
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VÁNOČNÍ DÍLNA 
Jarmila Hasenkopfová 
 
Proběhla na naší škole 4. prosince. Účastnili se jí 1. až 5. třída. Žáci byli rozděleni do    
5 skupin. 2 skupiny se zabývaly keramickou výrobou. Jedna skupina vytvářela sádrové 
obrázky a vázičky, svíčky ze skořápek z vlašských ořechů. Další skupina batikovala 
ubrusy a ubrousky v kuchyňce a poslední skupina pracovala s různým druhem papíru a 
se špejlemi a vyráběla vánoční ozdoby do oken a na vánoční stromeček. 
Atmosféra byla předvánoční a žáci se opravdu snažili vyrobit co nejhezčí výrobky. Ty 
se potom prodávaly v krámku před vánoční besídkou. Byl o ně poměrně velký zájem. 
Několik výrobků jsme věnovali důchodcům  žijícím v pečovatelském domě 
v Alšovicích.  Předali je žáci, kteří tam vystupovali se svým vánočním  představením. 
 
          
SOUTĚŽ X-FAKTOR  
organizátor: Mgr. Viera Zůbková  
          
duben 2009  účast 15 žáků  2. ročník soutěže 
Dne 2. 4. se uskutečnila v tělocvičně ZŠ Pěnčín  soutěž X FAKTOR. Soutěžilo 15 žáků 
různého věku, nejmladší byla žákyně 2. třídy. Soutěžilo se v různých žánrech, od zpěvu 
přes taneční aktivity, instrumentální hru až k recitaci. Výkony hodnotila porota ve  
složení  jednoho  zástupce z každé třídy a samozřejmě obecenstvo. Jsme si vědomi, že 
právě obecenstvo může mít zkreslený dopad na výsledky (kdo ze soutěžících má 
v obecenstvu více příznivců,  ten vítězí). Věříme, že vítězí zdravý vztah k uměleckým 
výkonům. Letos 1. místo obsadila L. Kurfiřtová a K. Brožková. 2. místo obsadila 
děvčata M. Šmídová, K. Dobešová, K. Dušková, K Hlavatá, P. Hornová a A. Masná. 
Třetí místo získala  D. Kolláriková.       
 Všichni byli odměněni čokoládou. 
 
 
 
 
Akce se zdařila, 
obecenstvo odcházelo 
s úsměvem a nám 
nezbývá než všem 
poděkovat za účast. 
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BĚŽECKÉ ZÁVODY 13. 1. 2009 
Organizátor Mgr. Lucie Židková a Mgr. Eva Divinová 
 
8. ročník školských běžeckých 
závodů se konal v úterý 13. 1. 2009. 
Po dvou letech nám konečně přálo 
počasí a zima se vydařila tak, jak 
bychom si představovali. V den 
závodu nám dokonce vylezlo             
i sluníčko, a tudíž byly mrazy 
snesitelnější. Nálada byla výborná. 
Žáci, kteří nezávodili, přišli 
povzbuzovat a podpořit své favority. 
Čaj, který připravila děvčata             
z 9. třídy,  určitě každého potěšil a hlavně zahřál. Tohoto ročníku se zúčastnilo 28 žáků       
z celé školy, kromě prvňáčků. Ti určitě potrénují a příští rok nám to pořádně „natřou.“  
Běžecké závody byly rozděleny do čtyř kategorií.  
 
Kategorie II. a III. třída: celkem 8 žáků     Kategorie IV. a V. třída: celkem 8 žáků  
1. místo: DUBSKÝ Jan - 1:54                      1. místo: SUCHÁ Petra - 4:52 
2. místo: DUSILOVÁ Karolína - 1:55         2. místo: PALA Jindra - 5:23 
3. místo: VODIČKOVÁ Tereza - 2:19         3. místo: PALA Lukáš - 5:26 
 
Kategorie VI. a VII. třída: celkem 6 žáků    Kategorie VIII. a IX. třída: celkem 6 žáků 
1. místo: MASNÁ Anežka - 6:50                1. místo: TRDLA Tomáš - 4:49 
2. místo: SUCHÁ Pavla - 7:00                    2. místo: HASENKOPFOVÁ Šárka - 4:51 
3. místo: NIKODÝMOVÁ Petra - 7:56      3. místo: FABIÁN Michal - 5:29 
 
Všem, kdo se zúčastnili, blahopřeji k dosaženým výsledkům. Těm, kteří pomáhali, 
děkuji. A těším se na další v pořadí už 8. ročník běžeckých závodů.  
S pozdravem  Sportu zdar        Mgr. Lucie Židková. 
 

Zhodnocení kulturních akcí ve školním roce 2008/09 
Mgr. Jarmila Hasenkopfová 
 
Ve školním roce 2008/2009 jsme se opět účastnili mnoha kulturních akcí. 
Každá třída navštívila alespoň jedno divadelní či hudební představení v divadle               
v Jablonci nad Nisou. Nově žáci 2. stupně navštívili akci Eurocentra – Vývoj divadla, 
které se jim líbilo.  
Ve škole jsme přivítali historická představení a hudební pořad pro menší děti. I letos 
jsme se jeli podívat na Veletrh dětských knih do Liberce. 
Opět velmi dobrou úroveň mělo školní kolo recitační soutěže, do kterého se zapojili        
i žáčci z mateřské školy. V okresním kole byli dva žáci odměněni za výborný přednes. 
Žáci druhého stupně se letos poprve účastnili další celorepublikové soutěže - Mladý 
Demosthenes. Dva zástupci školy se umístili na druhých místech v oblastním kole.  
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Pro veřejnost jsme připravili Vánoční besídku a v červnu školní akademii.Ve školní 
galerii se vystřídaly čtyři výstavy výtvarných prací. Další práce byly vystaveny              
v Železném Brodě i Jablonci nad Nisou. 
Naposledy  proběhly velké a zdařilé akce -X-faktor a Pěnčínská nota pod taktovkou   
Mgr. Viery Zůbkové. Tradičně také děti zazpívaly pod jejím vedením koledy v mateřské 
škole, v pečovatelském domě v 
Alšovicích a ve škole pro rodiče. 
  
Paní učitelce V. Zůbkové patří dík za 
všechna ta léta, která žáky vedla k 
estetickému cítění, ke vnímání krásy 
výtvarné i hudební. Její rukopis 
najdeme v celé škole - výzdobou 
chodeb počínaje a kronikou konče. 
    
  
 
EXKURZE 
 
měsíc typ akce účastníci 
září Návštěva expozice zemědělské historie FIPOBEX  3. třída 
říjen  Pošta Bratříkov 5. třída 
 Veletrh vzdělávání EDUCA Liberec 8. – 9. třída 
listopad Jak se dělá večerníček, Galerie Belvedér  2.tř a 1. tř. 
prosinec Živý betlém – Fipobex Pěnčín  ŠD  1. - 3. třída 
leden Úřad práce Jablonec nad Nisou   9. třída 
březen  Botanická zahrada v Liberci 4. - 5. třída 

Státní vědecká knihovna v Liberci 6.,7,.8.,9.třída 
Návštěva Veletrhu dětské knihy v Liberci 3. – 9. třída 

 Exkurze na poště v Bratříkově ŠD 
 Firma Fipobex Pěnčín, výroba korálků  ŠD 
květen Exkurze „Staré hrady“ 1. třída 
červen  „Tajný výlet po okolí.“  vybraní žáci 

Turnov, Dolánky  5. třída 
Turnov, Dlaskův statek, muzeum 2. třída 
Liberec, Ještěd 6. třída 
Hrad Pecka  7. třída 
Liberec, botanická zahrada, ZOO  8 třída 
Jizerské hory, Bedřichov, Kristiánov 4. třída 
Liberec, IQ-park, ZOO 9.třída 

 
 

   Podzim, kresba, Vanesa Hecko 1. třída 
 



13 

BESEDY, KONCERTY 
 
měsíc typ akce účastníci 
září Varhanní koncert v Jablonci nad Nisou 5. třída 

říjen  
Výstava J. Lady ve 3. třídě,  
připraveno k besedě I. stupně 

3. třída 
I. stupeň 

listopad 
Přednáška ČČK 8. třída 
Úřad práce v Jablonci nad Nisou, 
Beseda s paní Novákovou, testy na pracovní zaměření   

9. třída 

únor Přednáška o EU 5. a 8. třída 
březen Beseda s Policií ČR  „Bezpečí“ 1.,2.,3. třída 
 Vývoj divadla  od gotiky po baroko 6.,7.,8.,9. třída 
 Potravinová pyramida 8. a 6. třída 
duben Beseda s Policií ČR  „Šikana“ 4. a 5. třída 
květen „Písničky z Breptánie“ – písničkový pořad  I. stupeň 

 
DIVADLO JABLONEC NAD NISOU 
 
měsíc typ akce účastníci 
září Divadélko „Karla Čapka“ H. Králové  - divadlo ve škole celá škola 

Pověst o Jánošíkovi –  divadlo ve škole 4. a 6. třída 
O statečném vojáčkovi  1. a 3. třída 

říjen Písničky s Uhlířem 1.,2.  a 3. třída 
listopad Hradecké divadélko „Pernštejni“ – ve škole celá škola 
prosinec „Jak se rodí večerníčky“, Galerie Belvedér 4. třída 
leden Pověsti pražské 3. a 4. . třída 
únor „O Raškovi“ 3. třída 
březen Ať žijí duchové 4. a 5. třída  
duben Aprílová škola 2. třída 
 Králíci v klobouku 1. třída 

Všechna představení byla pěkná. Do školy jsme pozvali tři divadélka.  
Doprava do divadla je hrazena z prostředků SRPDŠ, divadelní představení v Jablonci nad  
Nisou  si děti hradí samy. Umělci vystupující ve škole jsou placeni z prostředků SRPDŠ.  
        
 
PREZENTACE ŠKOLY NA VE ŘEJNOSTI 
 
•Ročenka –   již  dvanáctý zpravodaj pro  rodiče s událostmi  uplynulého  škol. roku   
•Veřejné výstavy žákovských prací ve škole, 4x ročně s rozdílnou tematikou 
•Vánoční koncert  ve škole pro rodiče a  pro děti v MŠ    
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•Vánoční besídka pro rodiče 
•Kulturní program  pro obyvatele DPS Alšovice s vánoční tématikou    
•Poznávací Velikonoční zájezd pro učitele a rodiče s dětmi ( Holandsko) 
�Školní soutěže: Festival Pěnčínská nota ( akce přístupné rodičům a dalším 
    zájemcům    veřejnosti ). 
•Festival X-FAKTOR - 3. ročník  soutěže,                                                                       

kde děti   presentovaly své umělecké činnosti 
• Slavnostní Akademie na konec školního roku  
•Prezentace prací dětí na výstavě  
   EUROREGION – AMOS v Jablonci nad Nisou 
 
 
 
 
 
 
SBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU 
patron Mgr. R. Pospíšilová  
 
V letošním školním roce jsme pokračovali ve sběru  nápojových kartonů, PETlahví, 
papíru a zapojili se do soutěže u Severočeských sběrných surovin. 
  
Nejlepších 22 sběračů bylo odměněno celodenním  výletem. Prvenství ve sběru nese D. 
Mastníková  9380 ks Pet lahví, V. Petrák (5 205 ks. a V. Hujerová 4 050 ks.). 
Odměněné děti:  1.tř. O. Brožek, J. Kosejk  
      2. tř. K. Štastná, S Fleišerová, L. Novotná 
         3. tř V. Hujerová, F. Zappe, J. Dubský, K. Chvojková, 
                    K. Dusilová 
                              4. tř. V. Petrák, P. Suchá, S. Wolfová, J. Pala, L.Pala 
                                            5 tř., D. Mastníková, S. Hlavatý, K. Hujerová,                                                 
             D. Weipert, P. Brožková 
                          6. tř. K. Brožková 
                               7. tř. P. Suchá  
                                                               Ve sběru  tříděného odpadu jsme byli        

        vyhodnoceni v rámci okresu. Umístili   jsme                               
            se  na 1. místě.   
 
           Získali jsme finanční  odměnu  5 000,- Kč.   

 

 

 

Motýl, kombinovaná technika, Eliška Gregorová 4. třída 

Drak, malba temperou, Lenka Novotná 3. třída 
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„KOULÍME, KOULÍME KOULI“ 
Lukáš Preissler 5. třída 
 
Dne 1. 6. 2009 se uskutečnila 
akce Koulíme, koulíme kouli. 
Nejdříve jsme se sešli před 
školou a hned jsme vyrazili 
směrem na Černou Studnici. 
Když jsme dorazili nahoru, 
mohli jsme si něco koupit       
a potom se  nasvačit. Chvilku 
to trvalo, než koule přivezli 
pod vrchol. 
Zástupci ze škol šli za nimi. 
Po chvilce začali koule válet 
nahoru. Všichni jsme začali 
fandit. Když koule dorazily nahoru, naše paní ředitelka vyhlásila první čtyři místa. 
My jsme byli třetí.  Potom  měla paní ředitelka proslov. Pak předala slovo paní učitelce 
Pospíšilové, která vyhlásila, kdo pojede na tajný výlet za sběr tříděného odpadu. Potom 
se rozdaly zákusky a kousek dortu každé zúčastněné škole. V závěru jsme si s Matějem 
Dotřelem zazpívali písničky. Nakonec jsme sešli z Černé Studnice a potom ke škole        
a hned domů. 
Akce se mi líbila. 
 
Tady je odezva z jiných škol: 
Za "koulení" děkujeme ! Celá akce byla nesmírně vydařená, hezky jsme si to užili , 
chválím, kudy chodím :-). Už sbíráme pro příští rok, takže s námi můžete 100% počítat. 
Nechali jsme se inspirovat vaším bodovacím systémem za sběr papíru a PET, líbila se 
nám i prohlídka školy - tu vám doufám budeme moci brzo oplatit!! 
Všechny moc zdravím, Hanka Gregarová, ZŠ Železný Brod, Pelechovská 800. 
  
Děkujeme za pamětní list a musím konstatovat, že akce se opravdu povedla se vším 
všudy. Ani jsme ve škole neuklízeli bedny a děti už nosí hliník na příští kouli. Takže za 
rok se opět shledáme. S pozdravem   A. Šáfrová ZŚ 5. Květen  Jablonec nad Nisou. 
 
 
Děkuji všem, kteří byli ochotni při této akci pomoci. Především firmě Fipobex, která 
zajistila  a zasponzorovala  přepravu  účastníků  pod vrchol Černé Studnice  a všem 
maminkám, které se svými dětmi napekly spousty dobrot pro zúčastněné. Již teď se 
těšíme na další ročník  jehož heslo je. „Pokoříme rekord z prvního ročníku“ ( to je kouli 
o hmotnosti 32 kg)?                M. Halamová 
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Obnovená tradice 
Martin a Tomáš Kurfiřt  4. a  8. třída 
 
Každý rok jsme od táty slyšeli, jak chodili koledovat na „Tři krále". A tak jsme se 
rozhodli to taky zkusit. Poprvé jsme šli -já Tomáš Kurfi řt, můj brácha Martin a kamarád 
Honza Kadlec,  druhý rok Honzu vystřídal jeho brácha Kuba Kadlec. 
První rok jsme vybranou částku věnovali obecnímu úřadu jako příspěvek na opravu 
kapličky sv. Vojtěcha v Huti. 
Druhý rok jsme poslali peníze nadaci Naše dítě. 
 
S babičkou  jsme o koledování napsali 
básničku. 
  
Mnoho zvyků. které dávno byly, 
lidé znovu obnovili. 
A tak jsme se s kamarádem  
na „Tři krále" v Huti domluvili. 
  
Maminka nám roucha šila, 
a protože zima byla,  
tak v termosce s horkým čajem 
procházeli zimním krajem. 
  
K a M a B jsme psali 
na dveře, kde dar nám dali. 
Chodili jsme v rodiny 
více jak tři hodiny. 
  
Výtěžek jsme dětem dali  
a nyní Vám o tom psali. 
  
              
 
              Pavla Klikorková 5. třída 
 
V tomto školním roce jsem chodila na fotografický kroužek. 
Na foto kroužek jsme si museli opatřit foťák a flash disk. Na 
kroužku jsem se učili nejprve jak ukládat fotky z internetu a 
dělali jsme prezentace do wordu a později do powerpointu. 
Učili jsme se, jak správně fotit a probírali jsme různé detaily fotek. Vše nás učila paní 
ředitelka. Na foto kroužek nás chodilo pět a později šest. Dostávali jsme domácí úkoly, 
které mě velice bavily. Třeba právě vypracovat prezentaci nebo něco vyfotit (zvířátka). 
Když nám někdy foto kroužek odpadl, byly jsme velice smutní. Foto kroužek mě velice 
baví a budu na něj chodit i příští školní rok. 
Vypadá, že nás na foto kroužek bude příští školní rok opravdu hodně, protože se už teď  
hlásí mnoho zájemců a já  se  moc těším. 

Krakonoš,, malba temperou,Libor  Kopáňko 5. třída 
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Lyžařský výcvik 2008/2009  
Žáci 8. ročníku 
 
Po dvou nevydařených zimách jsme konečně uspořádali lyžařský výcvik pro 7. a 8. 
třídu. Lyžařský výcvik se uskutečnil od 2. 2. 2009 do 6. 2. 2009 na sjezdovce 
v Alšovicích. Počasí nám příliš nepřálo, avšak náladu nám to nepokazilo. Podmínky pro 
lyžování byly výborné. Žáci byli rozděleni do dvou skupin. V první skupině byli 
pokročilejší lyžaři a v druhé začátečníci a nelyžaři. Nutno dodat, všichni se naučili „sjet 
kopec“☺. Poslední den jsme uspořádali závody ve slalomu. 
Vítězi v daných kategoriích se stali: 
Dívky 2. družstvo: Sandra Černíková (7. třída) 
Dívky 1. družstvo: Michaela Votočková (8. třída) 
Chlapci 2. družstvo: Michal Fabián (8. třída)  
Chlapci 1. družstvo: Tomáš Trdla (8. třída)   
Těšíme se na další ročníky!!!!! 
 

Pátek  26. červen  2009 | 13:04 

Náměstek hejtmana Martin Sepp předal ceny vítězům 
soutěže "O kolo"               ( ze zpravodaje  Libereckého kraje) 

Náměstek hejtmana Martin Sepp předal dnes jednu ze dvou 
hlavních cen  soutěže „O kolo" vítězce Dominice  
Mastníkové ze ZŠ Pěnčín. Žákyně 5. třídy si jízdní kolo 
převzala přímo ve třídě před zraky třídní učitelky Jarmily 
Hasenkopfové a spolužáků.  

Tato soutěž byla vyhlášena Libereckým krajem v rámci 
koncepce vedoucí ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Soutěž 
probíhala letos již potřetí na vytvořených internetových stránkách www.deti.bezpecne-
na-silnicich.cz od 1.5. do 15.6.2009 pro dvě kategorie - I.stupeň ZŠ a II.stupeň ZŠ 
Dominice gratulujeme a  děkujeme za výbornou reprezentaci školy. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 Hodina dějepisu, Markéta Fabiánová  5. třída         Kytice, reliéf, Pavlína Kuderová   4. třída 
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Den slabikáře 
Mgr. Iva Pospíšilová 
 
Proběhl tradiční slavnostní Den Slabikáře, kdy se setkali žáci 1. a 9. tříd, jejich rodiče     
a přátelé školy.Nejmladší skládali zkoušku ze čtení a dařilo se jim podle zásluh. 
Ti nejstarší je odměňovali. Odměn předložili hned několik:  
 úsměvně dramatizovanou klasickou pohádku O kohoutkovi a slepičce, osobně 
vyrobeného papírového maskota Sluníčko, od cukráře slabikářový dort a ten 
nejdůležitější, kvůli kterému se všichni sešli, Slabikář. 

 

Internetová republiková vědomostní soutěž SpaceCup 08/09                                 
s dětmi připravila  J. Drobíková 

Soutěžily celé třídní kolektivy. 
Odpovídali na soutěžní otázky  
všichni zaregistrovaní žáci z  8. 
třídy. Soutěž měla celkem          
sedm soutěžních kol. Každé 
kolo se skládalo ze 2 částí - 
vědomostního testu a tipovací 
otázky. Druhé kolo bylo navíc 
doplněno o praktický úkol. 
Každý měsíc se uskutečnilo 
jedno kolo a po vyhodnocení byl  
každému soutěžnímu kolektivu 
připsán odpovídající počet bodů. 

 A výsledek našich osmáků: 10. - 20. místo   (z internetu) Čestná místa za výborné 
soutěžní výsledky si zaslouží třídy a mezi nimi: třída 8.('Závisláci'), Základní škola, 
Pěnčín 22, Bratříkov 

Žáci získali za výborné výsledky v soutěži:   trička s motivem soutěže, která jim byla 
slavnostně  předána 30. 6. 2009.                                                    

 
Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009 
Testování MŠMT 
 
Testy  na naší škole proběhly 7. 4. 2009, zadavatelem byl pan inspektor Mgr. Jaroslav 
Procházka. V testu znalostí a dovedností žáci vybírali  z jedné či více odpovědí.  
V žákovském dotazníku byli dotazováni na jejich postoje, hodnoty v oblasti občanské 
výchovy. Dále byli tázáni  na jejich školní a mimoškolní činnost, rodinné zázemí. 
Evropský dotazník byl složen ze dvou částí. V první části vyplnili žáci test o Evropě         
a EU, druhá část dotazníku byla věnována postojům žáků k EU a Evropě. Kromě žáků 
byl připraven dotazník pro učitele 8. ročníku a ředitele školy. 
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Výstup na Sněžku 
Žáci ZŠ Pěnčín a E. Divinová – uč. tv                                         

Stejně  jako v uplynulých letech 
podařilo se i letos vytvořit tým ze 
žáků 4. a 5. třídy, který v šesti 
etapách zdolal  20. 03. nejvyšší naši 
horu Sněžku v čase 55:14 min. 
Expedici tvořilo 10 děvčat    a pět 
chlapců. Všichni šplhali s velkým 
nasazením a úsilím. Nejlepší výkony  
-Tomáš  Drofa  166,5 m ,  Simona 
Rathouská  153 m,Lucie Svobodová 
144m Další členové výpravy:          
K. Balatková, V. Kuchariková,        
B. Bernatová, P. Suchá, R. Šmíd,      
T. Votoček, M. Hubelová,                 

P. Brožková, P. Klikorková, T. Kurfiřt, J. Dubský, P. Kuderová. Druhou výpravu tvořili 
žáci 2. stupně. Vzhledem k malému počtu se zkušebně zapojili „jen“ do zdolávání 
Sněžky. Po pěti etapách stanuli v čase 34:28 min.  na jejím vrcholu. Bojovali velmi 
zdatně, snad příští rok  pokoří Mt. Blanc. Nejlepší výkony : Jan  Lejsek 193,5 m , 
Michal Fabián  184,5 m. Ostatní členové výpravy : M. Dotřel, P. Jakoubě, J. Mikyška, 
T. Trdla, O. Liška/musel  pro  zranění odstoupit/, M. Kurfiřt, M. Jindráková, T. Lelková,                  
Š. Hasenkopfová, M. Votočková, Z. Hornová,   P. Suchá,   J. Fabián, J. Tichý. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masopustní karneval ve školní družině                  Maska, kresba, Kateřina Preisslerová 4. třída  
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Zpráva výchovné poradkyně 

Ve školním roce 2008 – 2009 studovalo na naší škole 160 žáků, z toho plně 
integrovaných bylo 6. V září proběhla kontrola vyšetření žáků, pro které byly s ostatními 
učiteli projednány a vypracovány individuální plány a proběhlo rozdělení na nápravu. 
Od září byly žákům 9. třídy a jejich rodičům podávány základní informace týkající se 
volby povolání. Po předběžném průzkumu profesionální orientace žáků byl zjištěn 
zájem o umělecké školy a konzervatoře. Žákům byly doporučeny akce – AMOS 
(přehlídka škol), která se konala ve dnech 9. – 11. 10. v Jablonci nad Nisou a Veletrh 
vzdělávání EDUCA 30. 10. – 1. 11. 2008, kterého se zúčastnila 8. i 9. třída. Ředitelství 
jednotlivých středních škol pravidelně informovalo základní školy o dnech otevřených 
dveří. Tuto možnost využili žáci společně s rodiči. Návštěva Úřadu práce v Jablonci nad 
Nisou se konala 5. 11. 2008. Testování žáků paní Hujerovou z PPP (PROFI) v Jablonci 
nad Nisou a následné interpretace s rodiči se uskutečnilo ve dnech 7. 11. a 10. 11. 2008. 
Odevzdávání přihlášek na umělecké školy a konzervatoře ředitelům středních škol bylo 
ukončeno 30. 11. 2008. V lednu proběhlo 1. kolo přijímacího řízení na tyto školy. 
S pololetním vysvědčením bylo žákům odevzdáno výstupní hodnocení. Od 22. 4. do     
7. 5. 2009 se konaly přijímací zkoušky na střední školy, na které bylo přijato 14 žáků,    
4 žáci byli přijati na střední školy s tříletým učebním oborem.  

Informace k přijímacímu řízení 

Uchazeči mohou podávat tři přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky 
podávají uchazeči nebo jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol,     
a to do 15. března 2010. U oborů s talentovou zkouškou je musí podat k rukám ředitelů 
středních škol nejpozději do 30. listopadu 2009. 

Pokud se přijímací zkouška nekoná, odešle ředitel střední školy rozhodnutí o přijetí či 
nepřijetí uchazeče v 1. kole přijímacího řízení v termínu od 22. dubna do 7. května 2010, 
v případě jiné než denní formy vzdělávání a nástavbového studia v termínu od 2. do 17. 
května 2010. 

Pokud se přijímací zkouška koná, odešle ředitel školy rozhodnutí do 3 pracovních dnů 
po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, výsledek talentové zkoušky odešle 
nejpozději do 20. ledna 2010, výsledek talentové zkoušky v konzervatoři nejpozději do 
10. února 2010. Uchazeč ze základní školy obdrží na základní škole tzv. zápisový lístek. 
Jestliže uchazeč není ze základní školy, dostane zápisový lístek na odboru školství 
krajského úřadu příslušného podle místa trvalého bydliště. Tento zápisový lístek 
uchazeč odevzdá do 5 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí na té střední 
škole, kterou zvolil ke svému studiu na základě rozhodnutí o přijetí na tuto školu. 
Nepotvrdí-li zájem tím, že odevzdá zápisový lístek v daném termínu, vzdává se tímto 
práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. 

Zápisový lístek lze 1x vzít zpět a dát na jinou školu. 
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V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. 

O případných změnách se můžete informovat: 
- u své výchovné poradkyně, 

- na odboru školství krajského úřadu 

- na portálu www.msmt.cz                                                                                            
nebo www.atlasskolstvi.cz. 

 
 
Všem žákům přeji hodně úspěchů                                               
v jejích dalších studiích. 
Mgr. Lenka Stružská 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografie loňské 9. třídy 

Houba, malba temperou, Veronika Charvátová letošní  7. třída 
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V letošním roce vyšlo z 9. třídy 18 žáků 
 
1. Marek Beneš  

 
Střední škola strojní, stavební a dopravní,  
Liberec - strojní mechanik 

2. Tomáš Brožek Střední škola strojní, stavební a dopravní,  
Liberec - ekonomika a podnikání 

3. Josef Bouček Střední průmyslová škola textilní, Liberec - oděvnictví 
4. Štěpánka Čejková SOŠ veterinární, Hradec Králové - veterinářství 
5. Matěj Dotřel  Pražská konzervatoř, Praha - populární zpěv 
6. Petra Gaislerová Střední škola gastronomie a služeb, Liberec - kadeřník 
7. Eliška Halamová SUPŠ a vyšší odborná škola, Jablonec n. N. –  

Tvorba a vzorování bižuterie - tvarování a rytectví  raznic 
8. Petr Jakoubě SPŠ strojní a elektrotechnická , Liberec - strojírenství 
9. Markéta Jindráková VOŠ  mezinárodního obchodu a Obchodní akademie,  

Jablonec n. N. - zahraniční obchod 
10. Ondřej Kopecký SPŠ strojní a elektrotechnická  Liberec - technické lyceum 
11. Tereza Lelková ISŠ Vysoké n. Jizerou - Obchodní akademie 
12. Jan Lejsek Obchodní akademie, Tanvald  
13. Andrea Palová Integrovaná střední škola, Semily - provoz služeb 
14. Tomáš Pastorek SPŠ strojní a elektrotech.  Liberec - informační technologie 

15. Dominika Slavíková Gymnázium Dr. Randy, Jablonec n. N. 
16. Marek Šikola SPŠ  technická, Jablonec n. N. - strojírenství 
17. Jan Trnka SPŠ technická, Jablonec n. N. - instalatér 
18. Denisa Tvrdíková Gymnázium a střední odborná škola pedagogická,  

Liberec-předškolní a mimoškolní pedagogika 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
         Rozloučení s devátou třídou. 
 
         Poslední den ve škole. 
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ROK 2009 / 2010 
V  tomto školním roce navštěvuje naši školu 171 žák. Do první třídy jsme přivítali 23 
dětí. 
Prvňáčkové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
1.  Bernatová Adéla, Huť 186 12. Kruschinová Agáta, Huť 151 
2  Cvrčková  Natálka, Bratříkov 70 13. Mastník Jakub , Alšovice 203 
3.  Daničková Daniela, Pěnčín 21 14. Nikodýmová Denisa, Jistebsko 110 
4. Dohnalová Štěpánka, Pěnčín 18 15. Petraková Adéla, Pěnčín 24 
5.  Giňová Kateřina, Krásná 68 16. Podzimková Nikola, Těpeře 35 
6. Gregor Daniel, Chlístov 34 17. Preissler Tomáš, Jistebsko 102 
7. Hecko Vanesa, Alšovice 67 18. Rádl Kevin, Pěnčín 59 
8. Hladíková Lucie, Veselí 14 19. Strnad Štěpán, Alšovice 35 
9. Hubnerová Michala, Jistebsko 20 20. Svoboda Jakub, Jistebsko 58 
10. Jiříková Denisa, Alšovice 198 21. Šedina Jan, Huť 179 
11. Kudrová Nikola, Bzí 30 22. Vietze Mikoláš, Jistebsko 22 E 
  23. Žídek Jakub, Alšovice 60 
 
Přejeme prvňáčkům, ať se jim ve škole  líbí. :-) 
 
            
                     
 
       
 
 
 
 
 

Na dovolené, Josef Kemr 2.třída. 
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Pedagogický sbor 

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

Ředitelka Mgr. Miluše Halamová 
Zástupkyně ředitelky Mgr. Eva Divinová 
Třídnictví   
1. třída Mgr. Renata Pospíšilová   
2. třída Mgr. Iva Pospíšilová 
3. třída Mgr. Martina Ferstlová   
4. třída Mgr. Andrea Hořáková 
5. třída Mgr. Lenka Stružská 1 
6. třída Mgr. Jarmila Hasenkopfová 
7. třída Mgr. Magdaléna Kurfiřtová 
8. třída Mgr. Lucie Židková 
9. třída Mgr. Jitka Drobíková  
 Mgr. Olga Štěpánová 
Výchovná poradkyně Mgr. Lenka Stružská 2 

Vychovatelka ŠD 
Libuše Matějčková  
Monika Mastníková 

Správní zaměstnanci školy:   
Školník Jiří Volf – údržba 
Školnice Lenka Pavlatová – úklid 
Uklízečky Jana Šťastná, Lenka Rybáková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagogický sbor 
a správní zaměstnanci 

 ve školním roce 2008 / 2009. 
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Personální změny ve škole 

Změny v pedagogickém sboru 

V červnu na naší škole skončila po třináctiletém působení odchodem do důchodu Mgr. 
Viera Zůbková. Za její tvořivou práci jí náleží poděkování. O její pracovní úvazek se 
rozdělily  paní učitelky  působící na škole řadu let.  

Učitelský sbor se rozšířil z důvodu zřízení druhého oddělení školní družiny o paní 
vychovatelku Moniku Mastníkovou. Na místo uklízečky nastoupila paní Jana Šťastná. 

 
paní   Monika Mastníková 
 
Bydliště: Alšovice  98 
Kvalifikace: studentka dálkového studia -učitelství 
Záliby: sport, lyžování, cyklistika 
 hra na hudební nástroje 
 
Přejeme paní vychovatelce, ať je v naší škole 
spokojená. 
 
 
 

 
 
 
 
 
paní Jana  Šťastná 
 
Bydliště:  Jistebsko  44 
Kvalifikace: důchodce  ( úřednice )  
Záliby:     turistika   
 
 
 
 
 
Paní Šťastné přejeme, aby se jí  u nás dobře uklízelo. 
 
 
 
 



26 

Označte si v kalendáři 

Prázdniny ve školním roce 2009 – 2010 
Podzimní prázdniny čtvrtek  29. října a pátek 30. října 2009 

        Vánoční prázdniny středa  23. prosince 2009 a skončí v pátek 1. ledna 

 2010. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2010 

Pololetní vysvědčení čtvrtek 28. ledna 2010 

Pololetní prázdniny pátek 29. ledna 2010 

        Jarní prázdniny od 08. února do 14. února 2010 

  Velikonoční prázdniny čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2010 

  Závěrečné vysvědčení ve středu 30. června 2010 

        Hlavní prázdniny od čtvrtka 1. července 2010 do úterý  31. srpna 2010 

Další nový školní rok začne 1. září 2010 
1. pololetí od 01. 09. 2009 do 31. 01. 2010 

24. 09. třídní schůzky 1. třídy 

18. 11. konference 1. čtvrtletí 

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

19. 11. výstava dětských prací na škole 

listopad „Den slabikáře pro prvňáčky“ 

17. 12. vánoční besídka pro rodiče 

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

07. 01. informativní schůzky rodičů 

20. 01. konference 1. pololetí 

28. 01. vydání vysvědčení za 1. pololetí 

29. 01. pololetní  prázdniny 

2. pololetí od 01. 02 2010. do 30. 06. 2010  
15. 01 – 31. 01. přijímací  talentové zkoušky na střední umělecké školy 

04. 02. zápis dětí do 1. třídy 

únor lyžařský výcvik 7. a 8. třída 

14. 04. konference 3. čtvrtletí 

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

15. 04. výstava – Velikonoce ve škole 

03. 06. Školní akademie 

20. 05. informativní schůzky rodičů 

01. 06. „Dětský den“, …..Koulíme, koulíme kouli na Černou Studnici  

01. 06. - 10. 06. Školní výlety 

24. 06. závěrečná konference  

30. 06. slavnostní zakončení školního roku rozdáním vysvědčení 
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Školní jídelna 

Jana Dymlová, vedoucí školní kuchyně 
 
V tomto školním roce ve školní jídelně při MŠ pracují 3 kuchařky a vedoucí školní 
jídelny.  Hlavní kuchařkou je Libuše Havrdová, jako pomocné kuchařky zde pracují 
Kamila Brožková a Eva Strnádková.  
Obědy se stále platí přes sporožirový účet a  přes účty ostatních bank. Peníze jsou 
sráženy vždy 15. den následujícího měsíce. Je třeba, aby měli rodiče k tomuto datu na 
účtech peníze, jinak musí nesraženou částku zaplatit v hotovosti, a to v co  nejkratším 
termínu. Obědy placené v hotovosti musí být zaplaceny nejpozději 3. den následujícího 
měsíce.  Platba obědů v hotovosti je povolena pouze ve výjimečných  případech.  
Apeluji tímto na rodiče, kteří dosud neodevzdali přihlášku ke stravování s vyplněným 
číslem účtu, aby tak učinili co nejdříve. 
 
V tomto školním roce se ve školní jídelně stravuje: 
 
66 žáků   1.- 4. ročníku   cena za 1 oběd  16,-Kč 
72 žáků   5.- 8. ročníku    cena za 1 oběd  18,-Kč 
15 žáků  9. ročníku          cena za 1 oběd  20,-Kč 
50 dětí     MŠ                    cena za den je  22,-Kč 
26 dospělých strávníků  cena za 1 oběd  18,-Kč 
 

Zaměstnanci školní jídelny přejí všem strávníkům 
dobrou chuť.  

O POTRAVĚ                                                                                                           
Perličky ze školní lavičky     

Cukr je rafinovaný, protože se po něm tloustne.                                                               
Pravý hovězí vývar se dělá ze dvou kostek.                                                                  
Švestkové knedlíky dělíme na jídlo a pecky.                                                              
Sardinkám se uřezávají hlavy, aby se vešly do konzervy.                                                 
Děda povídal, že alkohol sice kazí zrak, ale že má radši brejle než žízeň.                     
Tatínek  řekl, že na svůj svátek nechal pití, ale neví kde.                                                 
Tři potraviny, bez kterých člověk nemůže žít, jsou snídaně, oběd a večeře.             
Experiment je třeba to, když maminka něco uvaří a my hádáme, co to je.                    
Rybí maso je zdravé, protože obsahuje mnoho fosforu, který je smrtelně jedovatý.                                             
Jídlo musíme dojídat, aby ho mouchy neroznášely po ostatních lidech.                           
Včelím medem neplýtváme, protože se nevyrábí, ale vzniká poctivou prací.               
Konzervy nám uchovávají potraviny, ale jen do té doby, než se zkazí.                                
Jsou zdravé, neboť obsahují hodně železa.                                                                 
Alkohol zkracuje život, protože se po něm pořád spí.                                                              
Náš děda říká:“ Rum je jed,“ ale nejvíc je otrávený, když ho nemá.                           
Česnek je zdravý pro lidi, ale společnost ho nesnáší. 

Podzimní výzdoba ve školní družině 
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Zájmové kroužky 

V letošním školním roce pokračujeme v činnosti našich kroužků na škole. Z celkové 
nabídky  kroužků byly obsazeny pouze tyto uvedené.  Pět nabízených  kroužků se 
nenaplnilo. Kroužky vedou učitelé naší školy i rodiče.  
 

Vybíjená Mgr. Eva Divinová 
Keramická dílna  1  Mgr. Martina Ferstlová,  
Keramická dílna  2  Mgr. Iva Pospíšilová 
Keramická dílna  3  Mgr. Lenka Stružská 
Volejbal Mgr. Jitka Drobíková 
Výtvarně dramatický kroužek paní Jana Bernatová - Kotrbová 
Mladý zdravotník p. Lejsková 
Lyžařský oddíl p. V. Hušek, p. Hedvika Dusilová 
Digitální fotografie Mgr. Miluše Halamová 

 
 
Výlet do Turnova 
 
Tereza Lejsková, 5. tř. 
Ve středu 3. 6. jsme jeli s celou 
třídou na výlet. Brzy ráno jsme 
odjeli vlakem do Turnova. Potom 
jsme šli do turnovského muzea 
Českého ráje. Když jsme byli už     
v muzeu, hned v prvním sále byly 
kameny. Ukázali nám vesmír, že je 
nekonečný.  
Potom jsme kráčeli do druhého 
patra, kde byl sál se starožitnostmi. 
Bylo to velmi krásné. Když jsme si 

prohlédli všechny sály, šli jsme se podívat na krásné korunovační klenoty. Potom už 
jsme odešli, ale moc se nám to líbilo. Někdy bych tam zase chtěla jet, protože to bylo 
nádherné. Hlavně korunovační klenoty, ale žasla jsem, když jsem se podívala na ten 
nekonečný vesmír a také na to, kde to nasvítili a každému svítily zuby, oči najednou 
byly černé a světlé oblečení také pořádně svítilo. 
 
Vánoční dílna 
Vodičková Tereza 3. třída 
 
Letošní vánoční dílna proběhla na naší škole 4. prosince. 
Žáci 1. až 5. třídy byli rozděleni do 5 skupin. Já jsem byla ve skupině, kde se vyráběly 
rybičky, hvězdy a batikované šátky. Nejvíce mě bavilo batikování šátků. 
Ve vánoční dílně jsem se naučila spoustu nových věcí. 

Kroužek vybíjené ve školním roce 2008 / 2009 
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SRPDŠ 

Vážení rodiče, 

výbor SRPDŚ  pokračuje ve své činnosti. Na schůzce v červnu jsme poděkovali za práci 
paní Evě Trnkové, jejíž působení ve výboru skončilo odchodem syna Jana na střední 
školu.  Výbor SRPDŠ se sešel v tomto školním roce na začátku října. Seznámil se 
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 23. října její předsedkyně Mgr. Magdalena Kurfiřtová. Spolu 
s paní Lenkou Svobodovou a panem Jaroslavem Strnadem schválili roční plán školy           
a výroční zprávu školy. 

Jak jsme hospodařili s finančními prostředky SRPDŠ v loňském roce 
výdaje   příjmy    

doprava do divadla 7 282,00 příspěvek rodičů 23 580,00 
školní exkurze (výlety) 2 372,00 vánoční besídka- 

příspěvek 
2 420,00 

lyžařský výcvik 7. třídy 6 540,00 vánoční krámek-výtěžek 3 060,00 

materiál na vánoční dílnu 1 260,00 úrok na VK 40,00 

přednášky, představení ve 
škole 

14 145,00 výtěžek za tříděný odpad  8 622,00 

soutěže a ceny 4 004,00 školní akademie- 
příspěvek 

1 514,00 

odměny žákům 2 507,00   

Výdaje celkem 38 110,00 Příjmy celkem 41 912,00 
 
V letošním školním roce jsme opět doplnili fond  SRPDŠ o částku 150,- Kč na jednoho 
žáka.                                                   Lenka Svobodová předsedkyně SRPDŠ 
 
Třídními důvěrníky SRPDŠ pro školní rok  2009 - 2010 jsou: 

1. třída  Petra Kruschinová Huť 151 
2. třída   Ivana Houserová  Krásná  48 
3. třída   Adéla Fleišerová  Alšovice 138 
4. třída   Kateřina  Hujerová  Dolní Černá Studnice 99 
5. třída  Dana Suchá  Alšovice 15 
6. třída  Lenka Svobodová Jistebsko 58 
7. třída  Jana Brožková   Alšovice 109 
8 třída  Hana Pešková  Pěnčín 43 
9. třída  Šárka Hlaváčová  Bratříkov 104 
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Zámek, kresba, Pavlína Suchá 7. třída 
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Kůň, kresba, Tereza Lelková 9. třída 
 

Práce našich dětí 
 

Mydlidlo 
Karolína Bardynová, 7. třída 
 
Nechce se vám uklízet? Kupte si 
mydlidlo. Mydlidlo vám uklidí, 
umeje, ale pozor – také rádo rozbíjí 
nádobí a taky za sebou zanechává 
pěnu, tak vám nic nezbývá, než si 
koupit sprchovač. Sprchovač vám 
vysrpchuje všechnu pěnu ve vašem 
domě, ale taky zanechává louže 
vody. Musíte si kupit fenovač. 
Fenofač vám osuší každou louži 
v garáži i v domě, ale pozor – může 
vám začít hořet, pak vám nic 
nezbývá než zavolat hasiče.  
 

Dopis paní učitelce… 
Markéta Jindráková 9. tř. 
 
Milá paní učitelko.  
Po mnoha letech jsem konečně 
zjistila, jaké to je těšit se do školy za 
kamarády a v podstatě i za   učiteli, 
protože se nám také snaží být přáteli. 
Železný Brod byl pro mě obrovské 
trápení a kdo nekouří a neválí se 
denně v příkopu úplně na mol, ten tam jen stěží 
uspěje. Další překážkou bylo to, že jsem 
z vesnice a mám dobré známky a protože nemám strach se někomu postavit, zachovala 
jsem chladnou hlavu a nehodlala se měnit. Zůstala jsem se vším při starém. Když mi 
někdo řekne, proč jsem odešla, řeknu jednoznačně ŠIKANA! Reakce bývá otázkou: 
„Oni tě mlátili?“ Ale neuvědomují si, že šikana se může objevit i psychická, a věřte, 
nebo ne, je 100x horší. Modřiny se zhojí, ale rány na duši zůstanou navždy. Na 
pěnčínské škole se mi dostalo toho, po čem jsem toužila. Skvělý kolektiv a několik 
nezaměnitelných jedinců. Marek Šikola,  Tereza Lelková a samozřejmě Ondřej 
Kopecký, který je mým nejlepším kamarádem celých 15 let. Beru ho spíše jako bráchu. 
A co se týče učitelů a Vás, ovšem zhodnotila bych to tak, že se mi bude nesmírně 
stýskat, protože jste mi do života vnesli něco jedinečného a nového a moc Vám za to 
děkuji.  
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Životopis 
Markéta Jindráková  9. třída   
 
Narodila jsem se 13. 4. 1994 v Jablonci nad Nisou. Rodiče mě pojmenovali Markéta      
a příjmením Jindráková. V prvním roce jsem strávila mnoho času v nemocnicích kvůli 
žloutence a spoustě  jiných nemocí, s kterými si není radno zahrávat. V dalších letech už 
jsem rostla a vyvíjela se jako každé normální dítě. 
Do školky jsem chodila do Huntířova a taktéž i do první, druhé a třetí třídy. Do čtvrtého 
ročníku jsem  nastoupila do ZŠ Železný Brod, kde jsem absolutně nevycházela 
s ostatními a to byl také důvod, proč jsem se rozhodla na poslední rok vyzkoušet štěstí 
někde jinde. Tentokrát na Pěnčíně, což byla škola na vesnici a taky byl oproti škole 
městské znát velký rozdíl. Lidé tam měli úplně jiná měřítka, což vedlo k tomu, že tam 
byl skvělý kolektiv. Ale samozřejmě nic není dokonalé a ve všem jsou vroubky. Přesto 
tento rok ve škole označuji jako svůj nejlepší. Poznala jsem tam spoustu nových lidí, 
kteří mi nezbyli jako pouhá vzpomínka, ale vídám je více než často. 23. 4. 2009 jsem 
úspěšně složila příjímací zkoušky na svou vysněnou školu, Obchodní akademie 
v Jablonci n. N.. Studovala jsem zde 4 roky. Ve škole se mi líbilo moc, ale odjakživa 
mám problém s vycházením s dívkami. Kluci mi byli vždy bližší jak chováním, tak 
zájmy a důkazem je třeba Ondra Kopecký, který je mým nejlepším kamarádem už od 
narození a dodnes se pravidelně navštěvujeme. 
Po maturitě jsem vystudovala Vysokou školu ekonomickou a nyní mám stálé místo 
v moderní firmě jako asistentka ředitele zahraničního obchodování s materiály. Moje 
nejlepší přítelkyně i z 9. 
ročníku Tereza Lelková se 
mnou pracuje ve firmě 
v oddělení financování      
a nejen, že spolu 
pracujeme, ale i bydlíme. 
Než se obě finančně         
a sociálně dostatečně 
zabezpečíme, budeme 
spolu žít v bytě 2+1, který 
jsme si nedávno pronajaly 
a zařídily. 
Nyní je mi 26 let a jsem 
naprosto spokojená. Kéž 
by tohle byla pravda, 
zatím je to pouhý sen, ale 
jak prohlásil Paulo 
Coelho:  
 
 „Když si něco přeješ, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit“. 
 
 
 

Radnice kresba, Petra Šticová 5. třída 
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Kůň, kresba, Adam Šíma 6.. třída 
 

Dopis 
Matěj  Dotřel  9. třída 
 
Vážený pane Knaaku !                                                                                                                             
Pěnčín,  11. 3. 2009 
Čirou náhodou jsem narazil na vaše úžasné knihy série Warcraft. Neměl jsem vůbec 
tušení, že takové knížky existují. Začínal jsem na počítačové hře se stejným názvem      
a velice mě zaujal její příběh a toužil jsem vědět více. Pátral jsem na internetu a objevil 
jsem právě vaše knížky Warcraft. Den poté jsem potkal kamaráda, který četl právě 
warcraftové knížky, tak jsem se s ním hned domluvil, že mi je musí půjčit. A tak jsme se 
s ním hned domluvili. Knížky mi půjčil a já se zvědavý pustil do jejich čtení. Nejdříve 
jsem začal knížkou Vládce klanů, která je o mé nejoblíbenější postavě hry Thrallovi. Byl 
jsem nadšen, co všechno jsem se dočetl a výborně mi to začalo zapadávat do herního 
příběhu. Pochopil jsem mnohé, co jsem předtím nechápal. Po přečtení knihy jsem 
usoudil, že si musím přečíst další díl, abych pochopil víc. Tak jsem tedy začal číst 
knížku, která je vlastně prvním dílem - Den Draka. V této knize jsem se taktéž dozvěděl 
mnoho zajímavých informací. Samozřejmě, že vám nebudu psát, co všechno jsem se 
dozvěděl, když právě Vy jste ten, kdo to napsal. Nyní budu číst poslední knížku týkající 
se příběhu, který se odehrává před hrou, a potom se pustím do knížek, které se 
odehrávají po hře. Velmi mě zajímá osud všech postav. Při pátrání na internetu,             
o kterém se už zmiňoval, jsem objevil, že i na stránkách, které jsou mi známé, jsou i věci 
týkající se warcraftů. Je tam co je to vlastně warcraft, příběhy mnohých postav, ale          
i zároveň mnohé příběhy tam chybí. O těchto knížkách jsem dal hned vědět kamarádovi, 
kterého taky velice zajímá 
příběh hry. Doufám, že se 
brzy něco podobného 
warcraftu a vy napíšete 
knížky. Vy a ještě pan 
Tolkien jste moji 
nejoblíbenější spisovatelé, 
od kterých si vždy rád něco 
přečtu.  
Těším se, přijedete-li 
někdy do České republiky, 
že se na Vás pojedu 
podívat. Ať už do Prahy, 
Brna či nějakého jiného 
města. 
 
S úctou váš fanoušek. 
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    Portrét, Lenka Svobodová 

Vypravování pohádky    Sněženka a Růženka 
Katka Dobešová  7.třída 
 
Bylo - nebylo, v jedné chaloupce u dvou šípkových keřů žila chudá vdova, která měla 
dvě dcery. Jmenovaly se Sněženka a Růženka. Obě se měly moc rády, byly pilné, 
poslušné a všechno dělaly spolu. I když Sněženka byla trochu tišší, nikdy se spolu 
nenudily. Jednoho zimního večera, když matka dcerám předčítala, někdo zabouchal na 
dveře. „ Sněženko, utíkej otevřít! Je to zřejmě nějaký pocestný, “ řekla vdova a odložila 
knihu. Sněženka opatrně odemkla.  Když otevřela dveře, leknutím div neomdlela. Venku 
stál obrovský medvěd. V tom ale promluvil vlídným hlasem: „Nebojte, 
nechci vám ublížit. Je mi jen veliká zima. Nemohl bych se u vás na chvíli 
ohřát? “ Když se ani jedna z dcer nezmohla na slovo, řekla 
matka: „ I pojď dovnitř, chudáku medvěde. Lehni si 
tuhle ke krbu, ale pozor, ať si nespálíš kožich. “ 
Medvěd se tedy natáhl na podlahu a po chvíli 
ostychu se s děvčaty kamarádil a hrál si 
s nimi.  
Takto se opakovalo každý 
večer. Když však 
přišlo jaro, řekl jim 
jednou medvěd:  
„ Sněženko, Růženko, 
pojďte sem. Musím na čas 
odejít hlídat své poklady do hor. 
Zlí skřítci by je totiž rádi dostali. 
Nezapomeňte na mne. “ Sotva to medvěd dořekl, 
zmizel v lese. Uplynul nějaký ten čas a Sněženka 
s Růženkou medvěda ne a ne vyhnat z hlavy, tak moc se 
jim stýskalo. Když šly jednou do lesa nasbírat chrastí, 
potkalo je veliké překvapení. V poraženém kmenu 
uvízl vous malého, drobného skřítka. Poskakoval sem 
a tam a nevěděl si rady. Vtom se na děvčata obořil: „ Co tam tak stojíte, chásko líná, 
nemůžete mi snad pomoci?“ Sněženka s Růženkou se skutečně snažily skřítkův vous 
vytáhnout, ten však držel jako přibitý. Nakonec Sněženka musela vytáhnout nůžky a 
vous ustřihnout. Sotva skřítek ucítil, že je volný, rozezleně se podíval na sestry, poté na 
svůj vous a zmizel v lese. Po pár dnech šly Sněženka s Růženkou chytat ryby. Když se 
přiblížily k řece, zpozorovaly, že se u vody něco hýbá. Sotva přišly trochu blíž, poznaly 
v poskakujícím stvoření skřítka. Vlasec se mu zamotal do plnovousu a právě mu zabrala 
velká ryba. Jakmile spatřil v křáčí Sněženku s Růženkou, znovu spustil: „Co tu tak 
postáváte, nezbednice? Nevidíte snad, že potřebuji pomoct? “ Sněženka s Růženkou se 
tedy znovu ochotně pustily do jeho záchrany. Ať se snažily, jak se snažily, nakonec jim 
stejně nezbylo nic než vous ustřihnout. „ Co si to dovolujete, odstřihnout mi můj 
nejdražší vous? To vás přijde pěkně draho, “ řekl skřítek, pohrozil pěstí a zmizel mezi 
stromy.  
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     Podzim, malba temperou,  Ivanka Jakouběová   
 

Sněženka s Růženkou si už na skřítkovo lamentování a potřebu záchrany zvykly, a proto 
je ani nepřekvapilo, když jednou při cestě do města spatřily orla, jak si v drápech nese 
drobnou postavičku, ve které pochopitelně poznaly skřítka. Velice se vyděsily a 
pospíchaly, aby mužíčkovi pomohly. Pevně ho popadly a třásly s ním tak dlouho, až orel 
povolil a svou kořist pustil. Sotva skřítek zjistil, že je volný, promluvil: „To nemůže být 
pravda! Potrhaly jste mi můj jediný sváteční kabátek,“ lamentoval. Vtom se z křoví 
vyvalil obrovský medvěd! Skřítek se chtěl dát na útěk, ale ať se snažil, jak se snažil, byl 
v pasti. Naposledy vykřikl a medvěd mu uštědřil takovou ránu, že se skřítek už ani 
nepohnul. Sestry se tak moc vyděsily, že už chtěly zmizet, když vtom uslyšely známý 
hlas: „Sněženko, Růženko, počkejte na mne!“ Děvčata se otočila a zůstala stát údivem. 
Z medvěda spadla zvířecí srst a stál před nimi švarný jinoch. „Jsem královský princ. 
Musel jsem pobíhat po lese v medvědí kůži, protože mě zaklel právě tento skřítek. 
Vysvobodit z prokletí mne mohla právě jeho smrt. Brzy na to se konala slavná veselka. 
Sněženka si vzala prince za muže a Růženka jeho bratra. A pokud ještě neumřeli, tak 
tam žijí dodnes.                                                                
 
 
 
Prosím Tě, vrať se... 
Tomáš Pastorek  9. třída 
 
Byla jsi tak úžasná, vždy jsem si užíval 
každou chvíli, kdy jsem s tebou mohl 
být. Byla jsi chytrá, všechno sis vždy 
zapamatovala, a když jsem něco 
nevěděl, připomněla jsi mi to. I když 
jsem tě tak často nevídal, vím, že jsi 
byla krásná.Byla jsi tak nová a tak 
neokoukaná. Zvládla jsi vše, o co jsem 
tě požádal a někdy i mnohem více. 
Nikdy jsi toho moc nepotřebovala          
a nechtěla a já jsem pro tebe nebyl asi 
nejlepší, ale i přes to žádám, vrať se ke 
mně, má jediná operační paměti RAM.  
 
Prázdniny 
Lenka Kuderová 7. třída 
 
O prázdninách jsme byli v zoologické 
zahradě v Plzni. V zoologické zahradě 
jsem byla s mamkou, tátou a sestrou. Viděli jsme tam lemury, hnědého medvěda, bílého 
tygra, tučňáky, ptáčky, pavouky a hady. Ale nebyly tam žirafy, sloni a lvi. Potom jsme 
se šli podívat do DINO PARKU. Viděla jsem tam samé dinosaury a vypadali jako živí, 
kroutily ocasy a také tam měli 3D kino tak jsem se šli do  kina podívat. Tam nám dali 
brýle a koukali jsme se na dinosaury, bylo to moc pěkné. A potom jsme jeli domů. 
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 Šašek, kresba, Jan Dubský  4. třída 
 

Přijeli jsme až večer. Druhý den jsme se koupali v bazénu a potom jsme šli na stavbu      
a k babičce. Byli jsme i na houbách a přinesli jsme velkou houbu a přinesli jsme hodně 
hub. A jednou jsme se byli podívat v Liberci do bazénu a je to lepší než v Jablonci, 
protože se mám v Jablonci v bazénu moc nelíbí. 
Potom jsme se byli podívat v Intersparu, ale tam nic moc neměli, tak jsme jeli do 
Globusu kupovat věci do školy, až jsme se vrátili, tak jsme šli spát. Další den jsme byly 
v lese a postavily jsme si se sestrou domeček. 
 
Proč zachránit život?                                                                                                                                             
Šárka Hlaváčová, 8. třída  
 
To je otázka, pomoci člověku v nouzi 
nebo ne? Vykašlat se na něj? Na to snad 
žádný obyčejný smrtelník nepřistoupí, 
musela by ho v duši tlačit nějaká 
podivná síla, která by ho užírala, a on si 
tento krok v budoucnu začal vyčítat. 
Pomoc, tohle slovo je zvláštní, má svoji 
cenu. Ať se jedná o první pomoc ve 
zdraví, rodině, penězích či něčem 
jiném. Každý má v životě takzvaně 
černou můru, která někdy přinese potíže 
zrovna v tu chvíli, kdy to nejméně 
potřebuje a někde za rohem se směje, že 
se jí znovu něco podařilo, že něco 
zavinila. Všem to strašně přeje. Ovšem 
jsou i lidé, co tohle nikdy nepoznají, co 
mají jen štěstí, nebo snad ne? Někdo 
hold má štěstí a jiný smůlu. Život není 
spravedlivý. Otázku, proč zachránit 
něčí život, by si měl pokládat snad 
každý… Dobrý skutek, skvělý pocit. To 
stojí za to! Pomáhat by se mělo, každý každému. 
Zase se vám to vrátí, i když o to vůbec nejde. 
Snad byste odešli, pokud by na ulici ležel bezmocný člověk? Já tedy osobně ne, 
pomohla bych a bylo by mi jedno, pokud bych nestihla důležitou schůzku, rande či 
uvařit pro rodinu. Záchrana života je přeci přednější, nebo se mnou nesouhlasíte? Život, 
tohle slovo je magické. Magické je žít a ne přežívat. Proto by si měli lidi pomáhat a nic 
za to nechtít, je to přece samozřejmost. Nevím, co na tomto světě dělají lidé, kteří vraždí 
a mučí. Byl by klid, mír a spokojenost. Vládla by jen láska a štěstí. Všichni lidé by byli 
spokojeni. Však toto jestli se někdy stane,  bude zázrak. Věříte na zázraky? Tak na ně 
věřte a doufejte stejně jako já.     ☺ 
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      Kresba tuší, linie, Vadim Rishko  3.třída   

Dušičky 
Václav Vondra 3. třída 
 
Na hřbitov jsme šli v neděli 2. listopadu s maminkou, taťkou, bráškou  a prababičkou 
Hanou. I když svítilo sluníčko, bylo chladno. Je tam plno květin, svítí tam svíčky a bývá 
tam hodně lidí. Svíčku jsme rozsvítili na hrobu mého pradědy Emila. Tam leží               
i maminka a tatínek prababičky.  Potom jsme odvezli prababičku domů. Den se vydařil. 
 
Den slabikáře 
Marek Šikola, 9. třída 
 
Dne 10. 11. 2008 jsme na škole pořádali den Slabikáře, který se konal jako přivítání 
prvňáčků. Nejdříve nám zazpívali matematickou písničku, potom přednášeli básničky                
o písmenkách, skládali slabiky a slova. Měli jsme pro ně připravenou pohádku O 
slepičce a kohoutkovi. Ti, co hráli, se  oblékli do kostýmů a čekali na to, až nás zavolají. 

Když nastoupil kohoutek, děti 
se hodně smály, protože měl 
legrační kostým ušitý z kousků 
látek. Z jejich pohledu bylo 
vidět, že se jim moc líbí. Na 
konci nám všichni zatleskali a 
na řadu přišlo to nejdůležitější. 
Předání Slabikářů, do kterých 
jsme jim napsali věnování. Teď 
jsme měli docela trému, protože 
nikdo nevěděl, co přesně říkat 
při předávání. Prvňáčci z toho 
byli moc nadšeni. Potom jsme 
se společně vyfotografovali 
s dortem a nakonec jsme ho i 
snědli. Byla      to hezká událost  

pro prvňáčky i pro nás. 
 

Vánoční dílna 
Jan Dubský 3. třída 
Letošní vánoční dílna proběhla na naší škole 4. prosince. Žáci 1. až 5. třídy byli 
rozděleni do 5 skupin. Já jsem byl ve skupině, kde se vyráběly batikované šátky. Já jsem 
měl zelený. Potom naše skupina přešla a malovala vodovkami vánoční motivy na 
sklenice, které paní učitelka natřela sádrou. 
Vánoční dílna se mi moc líbila. 
 
Dopis 
Dominika Slavíková,  9. třída 
Vážená paní Boženo Němcová!  
Začátkem mého dopisu Vám chci velmi poděkovat za všechny ty knížky, které jste kdy 
napsala! Už když jsem byla malá, poslouchala jsem Vaše pohádky od maminky               
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Podzim, kresba, Václav Petrák 5. třída 
 

a vždycky jsem je hrozně ráda poslouchala. Postupem času jsem sama začala číst i Vaše 
povídky a byla jsem z nich prostě unešená. Četla jsem jednu povídku za druhou.            
U některých povídek jsem měla možnost zhlédnout i film a popravdě řečeno se mi děje 
knih líbí více. Většinou je to totiž v knize více popsané. Celkem Vás obdivuji za tu 
trpělivost a snahu, kterou jste při psaní všech těch povídek vynaložila. Jednou jsem ve 
škole měla psát sloh o jednom z Vašich děl. Vybrala jsem si tedy Divou Báru. Byla to 
jedna z povídek, kterou jsem měla od Vás nejraději, a proto se mi to psalo tak snadno. 
Mohu Vám říct, že děj Divé Báry mě velmi nadchl a hrozně ráda si ji čtu znovu a znovu. 
Vždycky jsem byla ráda, když mi někdo oznámil, že jedeme navštívit Babiččino údolí 
nebo Staré bělidlo. Vždycky se rozhlédnu a snažím si představit, jaké to tu pro Vás bylo. 
A tak závěrem mého dopisu bych Vám chtěla ještě jednou poděkovat za všechno a do 
života Vám popřát hodně úspěchů, štěstí a hlavně zdraví. 
Se srdečným pozdravem                                       Dominika Slavíková   
 
Příspěvek byl zaslán do soutěže „Rosteme s knihou“ 
 
Dopis 
Lucka Kurfiřtová  6. třída  
 
Milý faraóne,                      
jmenuji se Lucka Kurfiřtová, je 
mi 12 let a žiju v České 
republice. Chodím do Základní 
školy v Pěnčíně. Jsem ráda, že 
jsem se narodila o několik tisíc 
let později, než ty. Můžu se 
svést autobusem, vlakem a do 
jiných zemí i letadlem. Je 
i spousta dalších moderních 
věcí, které můžeme využívat, 
například, počítač, televizi 
a spoustu kuchyňských přístrojů.                                                                                                       
I když ty ses neměl zas tak špatně, 
protože se o tebe spousta lidí starala a pečovala o tvé pohodlí. Jezdil jsi na velbloudech? 
Třeba se do Egypta někdy podívám, alespoň na velbloudy a na pyramidy, na ty, které 
 byly vystavěny pro vás. My tady v České republice máme čtvero ročních období:  jaro, 
léto, podzim, zimu. Na jaře, v měsíci březnu, nebo dubnu, slavíme svátky Velikonoce 
a v zimě, v měsíci prosinci, slavíme svátky Vánoce. O Velikonocích kreslíme vajíčka,  
a potom na děvčata přijdou kluci s pomlázkou pro vajíčka. O Vánocích si ustrojíme 
stromeček a 24. prosince, na Štědrý den, dostaneme dárky. Vánoce jsou krásné svátky. 
V zimě padá sníh. Sníh ale asi neznáš. Vánoce jsou mnohem hezčí se sněhem, ale 
poslední dva roky v zimě sníh nebyl.                                   S pozdravem, Lucka                                     
 
P.S. Měj se hezky.   
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Slovo závěrem……….. 

Počítač, televize a nebo kniha? 

Často slýcháváme od rodičů „ Ten náš syn (dcera) nechce číst. Co s tím?“ 

Bohužel se nelze domnívat, že zrušením  televize  a počítačů se všichni vrhnou  po 
knize. Zatracením   televize cesta ke čtenářství nevede. Z konkurenta je však dobré 
udělat spojence. Možnosti tady jsou a zvláště dětský věk je k  tomu  nebývalou  
příležitostí. Přes všechny bezduché seriály a donekonečna se často opakující nesmyslné 
reklamy lze najít i nemálo jiných pořadů. A nemusí jít jen o vysloveně naučné                 
a vzdělávací pořady, vždyť u televize si lze také  odpočinout a užít si zábavy. Čím je 
dítě mladší, tím méně se můžeme spolehnout, že si samo s nabídkou poradí. Pokud ho 
v tom necháme, v pozdějších letech  již bývá pozdě. Rodiče by neměli propást možnost, 
která se jim nabízí. Společně strávený čas  u  televize,  třeba s dítětem  na klíně, 
popovídání si o sledovaném pořadu, se už nikdy nevrátí. I televize může přitáhnout dítě 
k četbě, filmová adaptace může vzbudit zájem o její knižní podobu.  

Podobně je tomu s vysedáváním u počítačů. Pokud slouží jen k zahánění nudy, 
k bezcílnému surfování po internetu a k hraní agresivních her, platí o nich totéž co          
o televizi. Je zde především velká zodpovědnost rodičů, aby naučili své děti brát počítač 
ne jako hračku, ale jako běžnou součást života, jako užitečnou pomůcku a pracovní 
nástroj. Existuje  také poměrně velké množství výukových programů  odborných            
i  programů zaměřených na rozvoj čtení. 

Rodina má v procesu vytváření pozitivního vztahu ke čtení 
význam zcela zásadní. Je rozdíl, vyrůstá-li dítě v prostředí 
prosyceném  knihami, anebo v prostředí kde se o knihu 
nezavadí. K tomu, aby dítě zahořelo láskou ke čtení, však 
samotná přítomnost knihy nestačí. O významu osobního 
příkladu rodičů není pochyb. 

Mimořádně důležité je předčítání. Fyzická blízkost rodiče 
v atmosféře pohody a bezpečí  navozuje ve spojení s knihou 
příjemné pocity a umocňuje čtenářské  zážitky dítěte. Dítě 
je chce zažívat znovu, a předčítání, vlastně kniha, tak  
začíná zaujímat významné místo v jeho životě. Předčítání, 
stejně jako vyprávění,  je významné ještě z jiného důvodu. 
Učí dítě zklidnit se a soustředěně naslouchat mluvené řeči, 

nutí dítě domýšlet a předvídat, zapamatovat si a znovu vybavit. S předčítáním by rodiče 
neměli přestávat ani tehdy, kdy dítě už samo dovede číst. Také se mohou při čtení 
střídat, číst podle rolí, užívat si při rodinném čtení mohou všichni. 

Přeji vám všem, milí rodiče, příjemné chvíle strávené s vašimi dětmi a jejich  knihou. 
Čas, který svým dětem věnujete, se vám  několikanásobně zúročí.    Miluška   Halamová  

                                                                                                                                                          


