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Koukněte,
co se u nás dělo...

1. číslo
školní rok
2015/2016
XV. ročník

Slovo
úvodem
Havlíček zdraví žáky a své čtenáře!
Právě držíte v ruce letošní první
vydání našeho školního časopisu.
Na jeho stránkách vás chceme
informovat hlavně o dění ve škole v
1. pololetí, tedy uvedeme některé
sportovní výsledky, akce doplňující
výuku, různé exkurze, zajímavé
činnosti z vyučovacích hodin a
ohlédneme se za předvánočními
akcemi

Nezaměříme se ale jen na výsledky
a strohý popis, zveřejníme rovněž i
fotografie.
Dále na několika stránkách najdete
básnickou tvorbu přímo z per vás,
žáků. Pokusili jsme se čtenářům
sdělit
co
nejvíce
zajímavých
informací, nelze však zařadit vše, co
se v naší škole událo, ať již přímo
v rámci výuky, či mimo ni.
Pokud se budete i vy sami účastnit
zajímavé akce, výletu či besedy,
budu velmi ráda, pokud mi
zprostředkujete své vlastní dojmy,
ať již formou psanou (napíšete mi)
nebo obrazovou (zašlete pár fotek).
Blanka Ryvolová
email: blankaryvolova@seznam.cz
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Anketa pro rodiče
V měsíci prosinci jsme ve spolupráci se Společností pro kvalitu školy, o.s. (se
společností spolupracujeme již několik let a zrealizovali jsme mnoho anket a
dotazníků pro žáky) požádali rodiče (nebo zákonné zástupce žáků) o vyplnění
anonymního dotazníku „Anketa pro rodiče“.
Prostřednictvím ankety měli rodiče některých žáků příležitost vyjádřit se
strukturovanou a cílenou formou k zásadním otázkám chodu školy, projevit své
názory a předat škole potřebné informace, podněty a zpětnou vazbu. Výběr tříd
zapojených do ankety ovlivnil co nejvyšší počet rodičů ve třídě, kteří dali škole
k dispozici svoje e-mailové adresy. Proto byly vybrány třídy 3., 4., 6.B, 7.B, 9.A a 9.B.
Pohled rodičů na fungování školy je pro nás velmi důležitý. Své názory rodiče
vyjadřovali formou hodnocení spokojenosti na posuzovacích škálách i formou
výběru odpovědí z nabízených možností. Výsledky ankety nám pomohly zjistit, jaké
má naše škola silné a slabé stránky, v čem se můžeme zlepšit. Poznatky z ankety
budou sloužit jako podklad k další diskusi o směřování školy. Výsledky jsme
zveřejnili na webových stránkách školy www.zshavl.cz, aby rodiče měli možnost se
s nimi seznámit. Myslím, že se za výsledky nemusíme stydět.
Věřte, že se budeme jednotlivými oblastmi podrobně zabývat a
prodiskutujeme všechny připomínky rodičů, které se v anketě objevily. Pod
příspěvek jsem zařadila alespoň úvodní výslednou tabulku, která se týká
hodnocených oblastí. Ve zprávě jsou tyto oblasti rozebrány po jednotlivých otázkách.
Touto cestou děkuji všem, kteří věnovali svůj čas vyplnění dotazníku.
Celkové hodnocení
Z odpovědí rodičů vyplynulo, že nejvíce spokojeni jsou s oblastmi:
 Spolupráce rodičů se školou; Další aktivity školy.
Relativně nejvíce rodičů není zcela spokojeno s oblastmi:
 Vyučování ve škole a učení se žáků; Vztahy a klima ve škole.
Hodnocené oblasti
Informace ze školy a o škole
Zázemí školy
Vyučování ve škole a učení se žáků
Výchovné působení školy
Vztahy a klima ve škole

Spokojen/a

Nespokojen/a

Nedovedu
posoudit

78 %
75 %
71 %
64 %
75 %

8%
9%
12 %
5%
12 %

14 %
17 %
16 %
31 %
13 %

příspěvek připravila Blanka Ryvolová
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PRÁCE

N A Š I CH Ž Á K Ů

4. třída:
Městečko na dlani

4

Žáci 4. třídy v hodině výtvarné výchovy pustili uzdu své
fantazii a malovali podle svých představ ideální městečko
na dlani. Některé výtvory byly skutečně propracované a
nápadité, děti si daly opravdu záležet. Posuďte sami:

Adam
Kasis

Helena
Šťávová

Nikol
Čeloudová

ŽÁKŮ

Viktorie
Michalová

N A Š I CH

Tomáš
Strnad

PRÁCE

Šárka
Dohnalová

Příspěvky dodala Klára Kravcová.
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7.B

PRÁCE

N A Š I CH Ž Á K Ů

Biblické příběhy
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Stvoření světa
Kristýna Černá

Adam a Eva
Tereza Štraufová

Bůh se jednou rozhodl,
že vytvoří svět.
Nejdříve si obhlédl,
jestli může hned.

V ráji Adam s Evou žije
v blahobytné hojnosti,
dobře jí a dobře pije
díky božské štědrosti.

Nejdřív stvořil zemi
a nebesa nad ní.
Potom slunce a měsíc,
co by ještě mohl víc.
Živočichy vodní,
ve vodě jsou hodní.
Zvířata a ptactvo,
člověka a potomstvo.

Vyhnáni jsou bez váhání,
že tam hříchy páchali,
díky jejich milování,
na svět jsme se dostali.

Je tu Adam, kde je Eva?
Mario Premar

Počátky a stvoření světa
Mario Premar

Je tu Adam, kde je Eva?
Muž ji pořád někde hledá.
Bůh ji stvořil z žebra jeho,
kdo ho nemá kromě něho?

Slyšte příběh starý léta
o stvoření našeho světa!
Stvořil pro nás den a noc,
avšak nebylo toho moc.

Zvěř má jména, pes a prase,
Kde je Eva?! A už zase.
Našel ji, támhle byla,
ale co to okusila?

Že Bůh je mistr, to se ví,
žije na nebi mezi hvězdami.
Jsou tu ptáci a ryby,
ano, člověk tu chybí!

U stromu je had,
nesmíme se bát!
Přišel Bůh, přijde trest,
byl to pro ně těžký test.

Světlo zajišťuje slunce a měsíc,
na nic jiného nezbylo nic.
Na zemi se objevil člověk,
Boha čeká velký odpočinek.

O stvoření světa
Michaela Holíková

Měl třetí den za sebou
a čtvrtý den nastává,
sluníčko oblohou
lehce přiklusává.
Měsíc a hvězdičky
oblohou svítí,
ptáci a rybičky
jsou doma v síti.

Bůh nám stvořil Adama,
byl to úkol pracný.
Kdo nevěří, ať to zkusí,
když je bůh tak mocný.
Adam byl moc smutný,
protože byl sám.
Byl to boj ukrutný,
nepřál by ho nám.

Pátý den byl velmi těžký,
stvořil všechna zvířata.
Šestý den nám tvořil ježky,
pak počítal morčata.

Barbora Honsová
O stvoření světa
Na začátku byla voda jen,
zdálo se to jako špatný sen.
Pak do rukou vzal si to Jahve,
svět změnil se k lepšímu náhle.
Země začínala krásně žít,
Adam svou družku nemohl mít.
Osamění přestalo,
když nebe mu ženu seslalo.

N A Š I CH

Adam a Eva
Alena Kovářová

První den nám stvořil světlo,
druhý den zas oblohu.
Třetí den dal trávu, stromy,
čtvrtý zdobil oblohu.

PRÁCE

Když první den nastal,
Bůh lehce se zasmál.
Začal tvořit nebe a zemi,
vždyť pro něj to vůbec nic není.

Dny
Alena Kovářová

Příběh Edenu
Adam měl každé zvíře pojmenovat,
ovoce ze stromu nesměl ochutnat.
Adam a Eva spolu krásně žili,
dokud zakázané ovoce neokusili.

Potom ale porušili
to, co oba slíbili.
Okusili z TOHO stromu,
byli vyhozeni z jejich domu.

Had oklamal Adama i Evu,
bůh nenechal si pro ně něhu.
Tak začal se všem hroutit svět,
andělé musí strom střežit teď.

ŽÁKŮ

Bůh ho potom vyslyšel,
daroval mu ženu.
Adam byl moc potěšen,
žili spolu v Edenu.

Příspěvky dodala Blanka Ryvolová
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Podzim 2015:
Exkurze 6. tříd do Brna

CO

Dne 8. 10. 2015 se všechny šesté třídy se svými učitelkami
vydaly autobusem na exkurzi do Brna. V plánu bylo Technické
muzeum v Brně a Anthropos. Z důvodu většího množství žáků se
museli všichni rozdělit na dvě skupiny a daný plán absolvovali

SE

odděleně.
V Technickém muzeu se
žáci seznámili s uličkou řemesel a
podívali se tak, jak žili lidé ve
dvacátých

a

třicátých

letech

U

minulého století. Seznámili se
s prací

drobných

řemeslníků,

kteří našim předkům prodávali

NÁS

zboží každodenní potřeby. Prohlídka byla zpestřena poznáváním
jednotlivých nástrojů a strojů, u kterých už mnozí nemají ani tušení,
k čemu se užívaly. Uličku tvoří například dílny hodináře, knihaře,
zámečníka, krejčího, ševce, holiče a doplňuje je koloniál s pražírnou
kávy, zubařská ordinace, hospoda či instalace části pavlačového
domu a bytu.
V herně je zastoupena řada pokusů a funkčních modelů z

DĚLO
8

mechaniky pevných těles, plynů a kapalin, akustiky, optiky,
elektřiny a magnetizmu. Vše bylo zpestřeno ještě výstavou, jež se
týkala včel a včelařství. Mnohé žákyně se oděly i do včelařských
obleků a vyzkoušely si, jak se cítí včelaři při své práci.

Druhou zastávkou bylo muzeum Antrophos. Zde si nejprve žáci
zpříjemnili čekání občerstvením v baru a poté se už vrhli na expozici
o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celé Evropy. Expozici tvořily
tři základní celky: „Morava lovců a sběračů“, „Nejstarší umění
Evropy“ a „Paleolitické technologie“. Všechny však nejvíce zaujal
exponát mamuta v životní velikosti. Dětem se exkurze velmi líbila,
autobusem

zpět

domů

zpříjemnit

hromadným zpěvem.

DĚLO

cestu

U NÁS

neváhaly

SE

si

CO

proto

Ivana Skoumalová
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Ve fyzice neohříváme, ale izolujeme!
9. třídy

CO

Úvodní poznámka: Možná to nevíte, ale v zimě vás teplé oblečení ve skutečnosti
nehřeje, ale izoluje teplo vašeho těla, aby neunikalo do okolního prostředí. Tedy
teplá zimní bunda zabraňuje vašemu tělesnému teplu, které sami vytváříte, aby se
ztrácelo do okolí.
V devátém ročníku ve fyzice nám pěkně vychází látka tepelné izolanty na zimní
období, tak mě napadlo uspořádat s žáky menší soutěž.

SE

Zadání:
Zaizolujte skleněný válec naplněný horkou vodou tak, aby voda co nejpomaleji
vychladla. A aby to bylo ještě zajímavější, rozdělil jsem žáky do dvou skupin –
kluci a holky.
Materiál
Téměř všichni používali polystyren, molitan, papír, potravinářskou folii,
mikrotenové sáčky, alobal, ale díky Jakubovi Větrovskému jsem poprvé viděl i
tepelně izolační izolepu – vypadá jak izolepa z alobalu, celá stříbrně lesklá.

U

Třída 9.A

NÁS

Zde mě docela velmi příjemně překvapil již zmiňovaný Jakub Větrovský, který
z domu donesl něco, čemu se prý říká „izolační válec“ – obrovské monstrum, na
kterém ve škole ještě dalších 20 minut s ostatními pracoval. Holky se konkurence
nebály a také obalovaly jejich nádobu vším, co si donesly z domu, využily
například i papírové kapesníky a celé balení vaty.

DĚLO

Vše je připraveno, do válce je třeba umístit skleněnou nádobu, do ní nalít horkou
vodu, vložit digitální teploměry a na plátnu sledovat v grafu, která teplota rychleji
klesá.
K měření používám digitální systém Vernier, který naše škola zakoupila
z projektu.
Graf:
Modrá čára - kluci
Červená čára - holky

Po 4 minutách je jasně vidět,
že teplota vody u kluků klesá
výrazně pomaleji.

Vyhráli kluci
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Třída 9. B

SE

Tip na domácí pokus:
Abyste se přesvědčili, že vaše peřina opravdu „nehřeje“, ale izoluje,
vezměte 2 kostky ledu. Jednu nechte jen tak ležet na stole, druhou
nějak přikryjte, strčte do rukavice, čepice, dle libosti. Po nějakém čase
se podívejte, co se s kostkami stane. Ta, která ležela jen tak na stole,
bude částečně roztajená, protože přijímala teplo místnosti. Ovšem k
zakryté kostce teplo nemělo přístup, proto bude méně roztátá.

CO

Vyhrály holky
Závěr:
Myslím, že deváťáky snad fyzika tentokrát bavila. Bylo zábavné pozorovat
je, jak sledují vývoj grafu a fandí své barvě.

U

NÁS

Graf: Po 5 minutách stále nebylo jasné, kdo vyhraje, proto jsem nechal graf
běžet víc než hodinu, pak se jasně ukázalo, která skupina zaizolovala lépe.

DĚLO

V 9. B na to šli žáci podobně – nádobu omotávali vším, co si vzali z domu,
holky měly navíc i korek a jako jediné je napadlo alobalem vystlat i vnitřek
nádoby, která tak ještě víc fungovala podobně jako termoska. Ta je také
uvnitř lesklá, aby odrážela neviditelné tepelné záření.

Jiří Grambal
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Vaření v 6. B

CO
SE
U

Jedním z povinných předmětů je v šestém ročníku také vaření.
Nahlédněme nyní do kuchyně 6. B a podívejme se, jak se jim před Vánoci
dařilo upéct a nazdobit perníčky. Žákyně jsou při vaření rozděleny do čtyř
skupin po čtyřech, musejí spolu tedy na pokrmech spolupracovat.
Tentokrát to však bylo jiné. Každá žákyně dostala přidělené množství
těsta, které si sama vyválela, natiskla libovolné tvary a nakonec upekla a
nazdobila. Mnohé z nich si své výtvory nesly opatrně domů, u jiných se
naopak perníčky nedočkaly ani konce hodiny, jak byly výborné. Pokud by
někdo chtěl náš recept ochutnat, neváhejte ho doma vyzkoušet,
přikládáme vám ho do časopisu společně s fotografiemi z kuchyně.
Děkuji všem děvčatům za vzorné chování a chutné pokrmy, které po celé
pololetí připravovala. Patřily mezi ně například palačinky, bramboráky,
muffiny, ale i guláš, těstovinový salát a další. Doufám, že si chlapci ve
druhém pololetí povedou stejně dobře.

NÁS
DĚLO
12

Perníčky
Ingredience (suroviny na přípravu těsta):
600 g hladké mouky, 300 g moučkového cukru, 200 g medu, 150 g másla, 3
vejce, 2 lžičky jedlé sody, 3 lžičky mleté skořice, ½ lžičky mletých řebíčků,
kůra z citronu
Ingredience (suroviny na přípravu polevy): cukr moučka, bílek, citronová
šťáva
Pracovní postup:
Mouku a cukr nasypeme na vál, přidáme koření, med, vejce a máslo, a
vypracujeme hladké, tuhé těsto. Dle potřeby dosypáváme hladkou mouku,
dokud těsto nezíská požadovanou konzistenci. Těsto není nutné nechat
odpočívat, můžeme ihned péct.

Ivana Skoumalová

CO

SE

U

NÁS

Vaření v 6. A

DĚLO

Těsto vyválíme asi na 2 milimetry tenký plát. Pomocí svých
nejoblíbenějších vykrajovátek z něj vykrájíme perníčky. Pečeme je na
plechu vyloženém pečicím papírem při 180 stupních zhruba 10–12 minut.
Po vyndání z trouby ihned potíráme vajíčkem.
Perníčky
po
vychladnutí
zdobíme polevou: utřete bílek
s cukrem a po kapkách
přidávejte citronovou šťávu
tak, abyste získali lesklou a
polotuhou hmotu. Polevu
dáme do pevného sáčku, v
jednom rohu prostřihneme
dírku o požadované velikosti
a
zdobíme
dle
vlastní
fantazie.

Blanka Ryvolová
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Okénko druháků
Návštěva z NP Podyjí

CO
SE
U

Začátkem prosince 2015 nás navštívila Ing. Svatava Holubová, která
pracuje v návštěvnickém centru NP Podyjí v Čížově. Pro děti měla
připravený preventivní výukový program. Cílem bylo seznámit žáky s
rostlinstvem a živočišstvem vyskytujícím se na území našeho nejbližšího
NP, s problematikou životního prostředí a smyslem jeho ochrany. V
neposlední řadě však i podnícení kladného vztahu k přírodě.
Zábavnou formou se žáci učili třídit odpad a
proniknout do krajiny rozprostírající se podél toku
řeky Dyje. Dvě vyučovací hodiny, které jsme
společně strávili, bavily nás všechny. Žáci si kromě
nových vědomostí odnesli i pochvalu a radost z
provedené práce.
Mgr. Zuzana Bařinová

NÁS
Vyhodnocení výtvarné soutěže

DĚLO

V průběhu prvního pololetí letošního školního roku se žáci 2. ročníku
zúčastnili výtvarné soutěže, kterou uspořádala firma Model Obaly a.s.
Letošní téma znělo „Jak šel list do světa“. Žáci dostali archy kartonového
papíru s výsekem listu. Za úkol měli výtvarně zpracovat listy tak, aby
symbolizovaly přicházející podzim. Vyhodnoceno bylo ze zaslaných 12
listů 9 výherců. Jejich snímek provází tento příspěvek.

(Jedna z výherkyň při vyhodnocení soutěže chyběla.)
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NÁS
U
SE

Mg. Zuzana Bařinová

CO

Předvánoční období jsme s
některými žáky 2. ročníku ve
společnosti maminek či babiček
zahájili tvorbou vánočních
korálkových
hvězdiček
a
vánočních ozdob z papíru. Sešli
jsme se dvakrát v kmenové
třídě druháků a obě dílny jsme si zpříjemnili koledami a sladkým
občerstvením. Velmi mne potěšilo, že děti i rodiče tyto činnosti
zaujaly a že si všichni účastníci odnesli
pěkné výrobky.
Advent jsme ukončili 22. prosince 2015
třídní vánoční besídkou, na kterou přijal
pozvání i pan ředitel. Trénovali jsme
každou volnou chvilku. Snažili jsme se v
rámci stísněných časových podmínek
sestavit pásmo vánočních písní, koled a básniček, které by všechny
naše posluchače potěšilo a alespoň na chvíli jim připomnělo, že se
kvapem blížily Vánoce. Přestože venku sníh chyběl, v našem zpívání
ho bylo dostatečně.

DĚLO

Advent ve 2. třídě
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V závěru druháckého okénka vám nabízíme několik
vybraných prací z vánočních prázdnin:

CO

Veronika
Vorlíčková

SE
U

Miroslav
Bazala

NÁS
DĚLO

Bára
Dvořáková

Pavlína
Prokešová

Přejeme vám, milí čtenáři, klidný a spokojený rok 2016 a těšíme se na
další setkání s vámi.
Vaši druháci a třídní učitelka Mgr. Zuzana Bařinová
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Bára Doležalová, naše bývalá žákyně,
je vítězkou ankety Atlet Třebíče

Bára v době, kdy reprezentovala naši školu.
(školní rok 2010/2011)

Stolní tenis - okresní a krajské kolo

SPORTOVNÍ OKÉNKO

Jen čtyři třebíčské atletky se staly vítězkami ankety o nejlepšího atleta
roku, která už podvaadvacáté proběhla mezi členy atletického oddílu Spartaku
Třebíč. V zasedací místnosti třebíčské radnice se symbolicky posadila i
devatenáctiletá Bára Doležalová. Svěřenkyně trenéra Jiřího Klinera po dvou
osmých a loňském šestém místě vyskočila na vrchol nejvyšší.
Musela si ho však zasloužit, což učinila především ziskem bronzové
medaile z MČR juniorek v trojskoku. Této disciplíně se na radu trenéra Klinera
začala věnovat teprve na počátku roku a ukázalo se, že to byl dobrý tah. Vedle
osobního rekordu v trojskoku (11,64 cm znamená druhé místo v dlouhodobých
tabulkách) se zlepšila i na dálce (570 cm značí rovněž druhou příčku).
převzato z tisku
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Přespolní běh – rekapitulace

SPORTOVNÍ OKÉNKO

Po školním a okresním kole jsme postoupili až do kola krajského, které se konalo
15. října ve Žďáru nad Sázavou, ale z důvodu vytíženosti našich sportovců jsme se
nakonec nezúčastnili.

Florbal – krajské kolo dívky 8. a 9. třída
08.12.2015, Havlíčkův Brod

Jsme vítězové!
Zjara nás čeká celorepublikové finále.
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Plavání – okresní a krajské kolo
24.11.2015, MB, ZŠ Havlíčkova

SPORTOVNÍ OKÉNKO
Podklady dodal Zdeněk Chroust.
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Pódiové tance - 22.12.2015

PŘEDVÁNOČNÍ
AKCE
20

Vánoční koncert - 14.12.2015

