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Koukněte, co se u nás dělo...
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7.B: Žánrová variace – Zlatý kolovrat
Vražda nevlastní sestry

Kouzelný dědeček i tady u nás

Včera
se
stala
vražda
nevlastní dcery Dory (18),
která byla nalezena rozřezaná
na kusy. Pachatelky zatkla
bezprostředně po činu policie
v místním zámku a dostaly
doživotní
vězení
v
hladomorně.
tkh

Dne 13. ledna se stala tragická vražda
mladé princezny (21), která se však
vlivem kouzelného dědečka druhý
den probrala. Vražedkyně mladé
ženy byly dostatečně potrestány
vlastní smrtí. Mluví k vám redaktorka
Kristýna Veselá. Podrobnosti najdete
v baladě Zlatý kolovrat.

Krvavá vražda

Dne 15. dubna byla
vpodvečer pondělního
dne zavražděna mladá
slečna jménem Dora
(19). Policisté si s tím
neví rady, protože jí
byly uřezány ruce a
nohy a vypíchnuty oči.
V průběhu pátrání se
tělo ztratilo. Nohy, ruce
a oči byly nalezeny na
starém hradě v temné
komnatě. Policie se
domnívá, že se jedná o
nadpřirozený
jev,
protože slečnu potkalo
několik svědků po pár
dnech živou a zdravou.
Ten den našli její
nevlastní sestru a matku
mrtvé.
Pátrání stále pokračuje.
TerKa

Dne 15. března byla spáchána krvavá vražda!
Zlá matka a dcera zabily mladšího potomka.
Cestou do lesa matka oběti nakázala, ať jde
posbírat jahody. Vtom matka a druhá dcera
vzaly klacky a ubily ji. Tělo rozřezaly a snažily
se ho schovat. Jejich úmysl překazila policie,
která zadržela obě vražedkyně. Nejspíše
dostanou doživotí.
miry

Černá kronika
Nevlastní dcera paní Babicové byla
zavražděna svou nevlastní sestrou a
matkou. Stalo se tak 21. září 1799 na její
narozeniny, právě slavila 19 let. Podle
nejmenovaného
zdroje
si
prožila
románek se zdejším králem, který si ji
chtěl vzít za ženu, ačkoli mu je už 89 let.
Oběť byla rozsekána sekerou někde
v keřích v lese. Jedinými svědky činu
jsou keř, srnka, nadpřirozený dědeček a
jeho syn Prokop Buben.
neu

Morbidní vražda
svAde
1. 1. 2001 se stala ukrutná vražda. Mladá dívka (16) se stala obětí
své vlastní matky a sestry. Dívce uřízly nohy a ruce a vypíchaly oči.
Části těla si odnesly pachatelky s sebou domů. Byly potom
nalezeny v jejich sklepě. Dívku našli policisté na obchůzce. Matku
a dceru čeká doživotní vězení.

N A Š I CH Ž Á K Ů

Záhadná vražda

PRÁCE

Eva Nesibová
ŠÍLENÉ VRAŽEDKYNĚ PROZRAZENY!!!
KOLOVRÁTEK ZAZPÍVAL!!!
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PRÁCE

N A Š I CH

ŽÁKŮ

8.A:
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Piktogramy
– přísloví a rčení
Blanka Ryvolová

Alena Kabelková

Eliška Vojtěchová

Nikola Svobodová

8.B:
Piktogramy – přísloví a rčení
Alena Kovářová

Mario Premar

Barbora Honsová

N A Š I CH Ž Á K Ů

Kristýna Černá

PRÁCE

Blanka Ryvolová
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 pokračování

P R Á C E N A Š I CH Ž Á K Ů

Adam Cibuľa
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Josef Bláha

Petr Nevěčný

Michaela Holíková

Tereza Štraufová

 pokračování

Veronika Nováková

Vendula Roubcová

N A Š I CH Ž Á K Ů

Kateřina Němcová

PRÁCE

Nikola Micková
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8.B:

PRÁCE

N A Š I CH Ž Á K Ů

Výtvarná výchova

Aneta Ferdanová
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Tvořivá dílna
Martina Svobodová

PRÁCE

Školní rok se přehoupl do své druhé poloviny a tvořílci v dílnách
nezaháleli. Vyráběli jsme jarní květy a netradiční květináč, který vypadá
jako tříkolka a je vytvořený z cédéček a dřevěných tyček. Velikonoce pro
nás byly ve znamení beránků a kuřátek. Pomalu, ale jistě se začínáme těšit
na prázdniny, tak jsme si vytvořili papírový horkovzdušný balon, který
nás může zanést kamkoli na světě. Třešničkou na dortu jsou úžasné
baletky, které se povedly úplně všem, jak holkám, tak i klukům.

N A Š I CH Ž Á K Ů
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PRÁCE
N A Š I CH

ŽÁKŮ
 pokračování
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5. třída:
Odjezd na moje první hory

Klára Kravcová



Ondřej Vytiska

Už dva dny dopředu jsem byl natěšený jako fretka na můj první odjezd na
hory, a věděl jsem že hory na které jedu budou stát za to a měl jsem
pravdu. Když jsme po čtyř dlouhých hodinách mimochodem nás jelo v
jednom autobusu čtyřicet dětí s výborným panem řidičem alias Dušanem a
se statným doprovodem paní Berkové alias zdravušky, vtipnou hodnou
paní učitelkou Kravcovou alias Koukalová, paní učitelkou Rehákovou a
panem učitelem Chroustem kterým vděčím za první postavení na lyže a s
paní učitelkou Černou. První den jsme dojeli ve 14:20 na Beskydy
Karolínka kde jsme přijeli a šli jsme se ubytovat a náhodou jsme měli pokoj
číslo 9 který byl dobrý a byl jsem s Patrikem Fiksou, Janem Stulhoferem, se
mnou, Tomášem Strnadem, Tomášem Růžička, Matějem Zahradníčkem a
Matěj Klejdusem. Druhý den se nic moc nedělo jen jsme nafasovali lyže a
šli jsme na svah a moc mě to nešlo. Třetí a čtvrtý den jsem se trochu naučil
a moou mě to baví, ještě se tam toho stalo moc, ale to už sem nepatří. Pátý
den jsem nebyl rád že odjíždíme a chtěl jsem tam ještě dva týdny zůstat ale
to bohužel to nešlo tak jelikož jsme byly až na den první dvakrát na
sjezdovce tak tento den jsme byly naposledy dvakrát na sjezdovce moc se
mi tam líbilo a chtěl bych se na hory ještě někdy podívat. Poslední den
jsme se balili a odjížděli jsme domů za svými vystrašenými rodiči, jestli
máme všechny končetiny.
(neupraveno)

Martin Hons (neupraveno)

15. 01. 2017 pát‘áci a čtvrt’áci ze ZŠ Havlíčkova vyrazili do Beskyd na hory.
Jelo se hlavně lyžovat. Ze všech dětí bylo 21, kterých ještě nikdy nestály na
lyžích, takže to neměli instruktoři Klára Kravcová, Zdeněk Chroust, Petra
Černá, Dana Berková a Jarmila Reháková jednoduché.
Avšak instruktoři byli šikovní, a tak se všechny děti do konce kurzu
naučily lyžovat.
Děti zažily spoustu jiných věcí, než je lyžování. Vydaly se na stezku
odvahy, kde si zatancovaly s vílou nebo pomohly zakletému poutníkovi.
Také měly diskotéku a karneval, na kterém slon Bimbo pomočil jednoho z
lyžařů, Vojtěcha Křivana.
Byla tu i zlobidla, která patlala na kliky zubní pastu, ale vše se vyřešilo a za
trest měla fant.
Poslední den děti čekaly závody ve slalomu. Zklamal favorit, který zřejmě
z trémy vynechal 4 tyčky, takže umístění dopadlo takhle: 3. místo Patrik
Fiksa, 2. místo Matěj Zahradníček a 1. místo Adam Kasis.
Děti si to užily, poté je ale bohužel čekala dlouhá cesta domů.

DĚLO



CO SE U NÁS

Lyžařský kurs
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Přírodopisný program

CO SE U NÁS
DĚLO
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Marcela Hanáková
K druhému pololetí školního roku patří také řada soutěží
s přírodovědnou tématikou. Ani v letošním roce tomu nebylo jinak.
V únoru proběhlo školní kolo Biologické olympiády na téma
Detektivem v přírodě, jehož tří částí se v obou kategoriích
zúčastnilo přes 40 žáků. Tři nejlepší pak postoupili do okresního
kola v Třebíči, kde se zejména mezi staršími reprezentanti naší školy
neztratili, obsadili 7., 9. a 11. místo mezi třicítkou zúčastněných.
V březnu se tříčlenný tým sedmáků ve složení Tereza Kočí,
Vojtěch Pelant a Jan Eberl zúčastnili na Lesní správě Náměšť nad
Oslavou oblastního kola lesnické soutěže YPEF - Mladí lidé
v evropských lesích. Po vyrovnaných znalostech z teorie i praxe náš
tým zvítězil a postoupil do regionálního kola, které se konalo
v květnu na Mendelově univerzitě v Brně.
Březen byl soutěžním měsícem i na 1. stupni, kde sice není
výuka přírodopisu, ale děti zde rády porovnávají své přírodovědné
znalosti. Tentokrát na ně čekalo putování ptačím světem. Nejdříve
proběhla v jednotlivých třídách základní kola, z každého z nich pak
postoupili tři nejúspěšnější žáčci do finálového klání. Celkovým
vítězem se stala nakonec Eliška Štraufová ze 4. třídy.

V květnu se zúčastnila dvě smíšená družstva sedmáků
Soutěže mladých zdravotníků, kterou pořádá ČČK Třebíč pro žáky
základních škol. Sice děvčata z naší školy předchozí dva ročníky
vyhrála a pak vzorně reprezentovala okres Třebíč v krajských
kolech, pro letošek jsme si však stanovili úplně jinou metu. Cílem
pro nováčky bylo poznat, co taková soutěž obnáší, v čem jsou jejich
silné stránky a kde je naopak třeba v přípravě přidat, jeli se tzv.
otrkat. Zadaný úkol zdravotnické hlídky splnily.

DĚLO

Parta třebíčských studentů a instruktorů DDM Třebíč
uspořádala pro žáky 3. až 6. tříd v bývalém krytu pod třebíčským
gymnáziem soutěž „Podzemní pevnost aneb Pevnost Boyard“.
Šesťáci sestavili tři pětičlenná družstva a v soutěžní dopoledne si
pak vyzkoušeli schopnost spolupráce, vzájemné komunikace,
důvtipu i trošku odvahy. Do závěrečného finále pak postupovala jen
družstva s nejlepším časem i nejlepším bodovým skórem. Mezi
nejlépe bodované družstvo patřil i náš tým chlapců „Snickersky“.

CO SE U NÁS

Do částečně soutěžního klání se zapojila i třída 6. A, která
během celého jara prováděla průzkum života v městském parku
vedle školy. V rámci projektu se ZOO Jihlava „Dejme jim šanci“
žáci mapovali výskyt rostlinných a živočišných druhů, které běžně
žijí okolo nás, a my lidé na ně často zapomínáme. Svá zjištění pak
chlapci a děvčata výtvarně zaznamenali na plánek velikosti nástěnné
mapy a ke čtyřem desítkám zaznamenaných druhů si připravili
básničky a písničky. S tímto pásmem pak vystoupili 31. května
v africké vesnici Matongo v ZOO Jihlava, kde se uskutečnila
závěrečná konference tohoto projektu.
Naši základní školu reprezentovali i děti z přírodovědného
kroužku Čtyřlístek a šestice čtvrťáků v „Soutěži o čokoládovou
popelnici“. Ta se konala na náměstí Míru v rámci road show firmy
ESKO–T, která se zabývá odpadovým hospodářstvím. V zábavně
vědomostní soutěži nakonec čtvrťáci obsadili třetí místo.
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Matematika
Miroslava Hirtová

CO SE U NÁS
DĚLO
14

Skutečnost, že o matematiku je mezi žáky zájem čím dál tím menší,
je všeobecně známá. A když se řekne matematická soutěž, reakce
žáků bývá téměř vždy stejná. Proto s radostí vítáme každé
odhodlání, odvahu a chuť alespoň některých dětí jít poměřit síly s
ostatními na poli matematickém. Naše škola se každoročně zapojuje
do celostátních matematických soutěží a do mezinárodní
matematické soutěže KLOKAN. Nejinak tomu bylo i v letošním
školním roce a někteří z žáků si zaslouží pochvalu nejenom za účast,
ale i za předvedené výkony. Všem děkujeme za vzornou
reprezentaci naší školy a města a přejeme mnoho dalších úspěchů
nejenom v matematice.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 4. ročník:
úspěšní řešitelé – Lada Machátová, Lukáš Nemeškal,
Aneta Havlíčková, Zdeněk Stulhofer
MATEMATICKÝ OŘÍŠEK 5. ročník
úspěšní řešitelé – Martin Hons, Matěj
Zahradníček, Jan Štork, Nela Trnková,
Ondřej Vytiska, Nikol Čeloudová
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 7. ročník
1. místo – Jan Kouřil, 5. místo – Klára Dohnalová
PYTHAGORIÁDA
5. ročník – 1. místo Martin Hons,
2. místo Helena Šťávová
7. ročník – 1. místo Jan Kouřil
8. ročník – úspěšní řešitelé Barbora
Honsová, Tomáš Nguyen
MATEMATICKÝ KLOKAN
Cvrček – 2. místo Markéta Šťávová – 3. tř. (z 1065 řešitelů)
Benjamín – 1. místo Jan Kouřil, 2. místo Kristýna Veselá –
oba 7.B (z 876 řešitelů)
Kadet – 4. místo Leoš Nevoral – 9.A (ze 706 řešitelů)

Sport

MC Donald´s Cup je soutěž pro žáky 1. stupně v kopané. Kluci z
páté a čtvrté třídy skončili v okrsku čtvrtí, druháci a třeťáci vyhráli.
V okresním kole jen o skóre skončili na 4. místě.
Softbal není v naší oblasti příliš rozšířený, avšak pod vedením Mario
Premara a Zdeňka Vrzala vybojoval smíšený tým 3. místo v okrese.

U NÁS

V atletickém trojboji závodily děti 1. stupně. Družstvo skončilo
7. v okrese, mezi jednotlivci se ve víceboji byla Beáta Meschková
druhá.

CO SE

V okresních kolech v basketbalu obsadili mladší hoši 2. místo, starší
byli třetí. Na starší dívky po mnoha letech nezbyla medaile a
skončily „bramborové“. Vítězství uhrály dívky ze 6. a 7. tříd, škoda
jen, že letos se krajské kolo nekonalo.

DĚLO

Zdeněk Chroust
Vážení čtenáři, také druhé pololetí přineslo mnoho zajímavých
sportovních výsledků dětí z naší školy. Rád bych se s vámi o ně
podělil.
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Poslední velikou soutěží v našem sportovním roce je Pohár rozhlasu
v atletice. Letos jsme měli veliké ambice. Krásné na sportu je, že se
některé věci nedají naplánovat. Zranění, zlomeniny, natažené vazy a
svaly, startovní neuróza - a vše je jinak. To je také sport. Většinou
závodilo v každé kategorii 14 družstev.

CO SE U NÁS
DĚLO
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Starší hoši a mladší dívky skončili shodně na sedmém místě.
Markéta Pellová vyhrála okresní kolo v hodu míčkem, Pavel Polák
byl druhý ve skoku do dálky. Starší dívky skončily 6. Naší
disciplínou byl vrh koulí. Vyhrála Sabina Sasková a na 3. místě
skončila Tereza Skoumalová. Svůj šťastný den měli mladší chlapci.
Ve sprintu si doběhl Milan Rybnikář pro 2. a Vojtěch Hobza pro 3.
místo. V hodu kriketovým míčkem si pořadí vyměnili. Filip Iran byl
5. ve skoku dalekém a 1. ve skoku vysokém. Ve štafetě na 4x60 m jim
k druhému místu pomohl Vojtěch Pelant. Ve vytrvalosti skončil
Patrik Abaffy druhý a Jakub Koreš těsně čtvrtý. Pouze o 81 bodů
nám uniklo vítězství. Přesto jsme postoupili do krajského kola s
druhým nejlepším výsledkem ze všech okresů kraje.

Krajské závody dopadly velmi dobře. Štafetu 4x60 m kluci dokonce
vyhráli. V hodu míčkem zvítězil Milan Rybnikář před Vojtěchem
Hobzou, oba stejně jako v okresním kole hodili přes 60 m. Ve sprintu
byli na čtvrtém a pátém místě. Ve skoku dalekém si Filip vylepšil
rozběh a získal druhé místo. Od prvního ho oddělil 1 cm. Ve skoku
vysokém si obhájil skokem 156 cm první místo z okresu. Ve
vytrvalosti si Jakub Koreš zlepšil osobák o 4 sekundy. Bohužel
nemohl už závodit Patrik Abaffy, protože pravidla pro krajské kolo
už to neumožňovala. K naší smůle tři nejlepší
vytrvalci nemohli ze zdravotních důvodů na
závody. A tak na první místo chybělo 131
bodů a na postup do republikového finále
212, tedy špetka pověstného štěstí.
Nabídka pro sportování dětí v naší škole je velmi široká. Časově
náročná je i veškerá účast na uvedených soutěžích. Ale
nejpodstatnější je zjištění, že se směle mohou měřit se žáky z větších
škol, kde mají mnohem lepší zázemí a podmínky pro tréninky. Po
letošních závodech má daleko více chlapců i dívek chuť sportovat a
trénovat ve všech odvětvích, které jsem zmínil. Děkuji všem dětem
za výsledky i férové sportovní chování a učitelům i trenérům
kroužků za úžasné nasazení.

