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Co se u nás dělo? 
Podívejte se! 
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V neděli 13. října se vydává plný autobus žáků 2. stupně 
ZŠ Havlíčkova ul. na vytouženou cestu po stopách Harry-
ho Pottera. Nezbytná kontrola cestovních dokladů ... 
a hurá, vyrážíme. Po dlouhé cestě nás v brzkém ránu 
čeká procedura u imigračních úředníků před vstupem na 
území Spojeného království. Zajíždíme do vlaku, kde nás 
čeká asi 35 minut dlouhá cesta Eurotunelem.

Posunujeme hodinky o jednu hodinu a před námi už je 
posledních 80 mil do Londýna. Objednané počasí se 
zřejmě zatoulalo na některé poště. Déšť nám ale náladu 
nezkazí a procházíme Millenium Bridge, St. Paul´s 
Cathedral, Londýn z výšky jako na dlani máme poprvé 
z posledního patra Galerie umění. Další cesta přes Tower 
Bridge nás vede do Tower of London, místa spojeného 
s dávnou historií a uloženými korunovačními klenoty. 
Dalším místem pro pohled na město z ptačí perspektivy 
metrem je London Eye. Neděle končí a odjíždíme na 
místo setkání s rodinami, tzv. meeting point. Dočasní 
rodiče si odvážejí nové členy do rodiny. 

Od prvního setkání a pokusů o konverzaci s rodilými 
mluvčími se mnozí žáci dostávají i ke složitějším téma-
tům, na kterých si procvičují svoji angličtinu – při stolo-
vání, hovorech o rodinách, naší vlasti či zvycích.

Londýn - říjen 2018 
7. - 9. třída 

Vyskočme z lavice, překročme hranice (motto pro ZŠ Havlíčkova)                                         

Pondělí nezačíná příliš pozitivně, doprav-
ní zácpa nás zdrží a autobus odjíždí o 3/4 
hodiny později. Postupně se ale lepší 
počasí a my se těšíme na další bod 
programu – Warner Bross �lmové studio, 
které nám vše stokrát vynahrazuje. Dostá-
váme se na dosah �lmům o Harry Pottero-
vi. Centimetry nás dělí od rekvizit, masek, 
vybavení studia a �lmových triků. Víc než 
3 hodiny v obrovských �lmařských halách 
jsou pro mnohé z nás fantazií. Na zpáteční 
cestě navštívíme areál univerzity v Oxfor-
du. Den končí, přejíždíme „domů“ 
a trávíme další noc v Londýně.

Úterní ráno slibuje den s pěkným poča-
sím. V 9 hodin protrhne slunce mraky, 
takto by mohlo být až do večera. Z O2 
arény přejíždíme metrem do centra a 
procházíme okolo Big Benu, budov 
parlamentu, sídla ministerského předsedy 
na Downing Street a Buckinghamského 
paláce. 

Nakoupit dárky a upomínkové předměty je opět možností komunikovat v 
obchodech, ztratit zbytky ostychu a mluvit a mluvit. Pokračujeme typickým 
piknikem v nádherném St. James parku a dalšími známými místy včetně 
Covent Garden zpět k Temži na poslední cestu po Londýně, tentokrát lodí 
okolo nám již známých míst k autobusu na „outůčko“.

Z výletu zbývá drobnost ... jen 1500 km ... zpáteční cesta Dover - Calais - Brusel 
- Kolín nad Rýnem - Norimberk - Rozvadov - Plzeň - Praha a ... domov.

Bylo to fajn. Děkujeme.
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Edisoni, ano, opravdu přijeli, jen nebyli potomky amerického vynálezce a podnikatele Thomase Alvy 
Edisona, ale účastníky mezinárodního projektu Edison se zaměřením na zdokonalení komunikace v 
angličtině a na poznání zúčastněných zemí.

Naše škola, ZŠ v Havlíčkově ulici, přivítala stážisty již potřetí, letos poprvé v podzimním termínu. Od 16. 
do 21. září byli našimi hosty tito zahraniční studenti: Maria z Rumunska, Zahid z Pakistánu, Umavadee 
z Thajska, Aren z Arménie, Salome z Gruzie a Svetlana z Ukrajiny. Všechna dopoledne byla věnována 
práci ve vyučování, představení domovských zemí, kultury, pamětihodností a mnoha dalších aspektů 
tamního života. 

Přijeli k nám Edisoni

Odpolední programy byly zaměřené na poučení, poznání našeho města i sportování, vše opět probíhalo 
v angličtině. V pondělí jsme v rámci prohlídky města navštívili služebnu městské policie a skončili na 
zmrzlině u Billy. Úterý odpoledne se konaly u školy olympijské hry. Středa byla věnována návštěvě Telče, 
města zařazeného do kulturního dědictví organizace UNESCO. Čtvrteční šipkovaná od školy k muzeu 
byla zakončená prohlídkou expozic a hraním francouzské hry petangue. A pátek, poslední den pobytu, 
jsme odpoledne věnovali Global village - prezentaci zemí s ukázkami pro menší žáky a rozloučení se 
studenty na bowlingu. 

Týden naplněný anglickým jazykem nám přinesl nové zkušenosti, poznatky, vědomosti i povědomí 
o potřebnosti komunikace i v jiném jazyce než v češtině. 



Dopravní výchova
4. ročník

Každoročně se žáci 4. ročníku účastní výuky 
na dopravním hřišti v Moravských Budějovicích. 

Poprvé jsme hřiště navštívili hned v počátku 
školního roku. 

Výuka probíhá za doprovodu policistů.

Celé dopoledne je rozdělné do dvou částí. 
V první části se děti teoreticky seznámí s pravi-
dly silničního provozu a následně jdou tyto 
načerpané vědomosti vyzkoušet v praxi pod   
kontrolou policistů. 

Na dopravní hřiště se vracíme znouvu na konci 
školního roku, abychom si opět osvěžili pravidla 
silničního provozu a byli jsme připraveni na 
dlouze očekávané prázdniny. Čeká nás také 
závěrečný test.  Nebyl jednoduchý, ale my jsme 
ho zvládli a získali  jsme řidičský průkaz, díky 
kterému můžeme jezdit na kole bez doprovodu 
rodičů. 



Jak jsi na tom se znalostmi? 
1. Vylušti osmisměrku.  

2. Vyznáš se v labyrintu značek?  
Pouze jedna cesta tě dostane 
ven! 

3. Vybarvi správně dopravní značky. 



Lyžák Beskydy 
2019  

,,Na horách to bylo super, měli jsme karne-
val na lyžích. Nejlepší bylo to, 
že jsem se naučila lyžovat.“   
   Sára Fiksová 4.A

,,Na lyžáku to bylo hezké, nejvíc mě bavilo lyžovat s kamará-
dama a taky medaile za závody. Příští rok chci jet znovu!“  
      Adam Hobza 
4.A

,,Super byl slon Bimbo, kterého hrály paní učitelky, to byla sranda!“

   Anežka Kučerová 5.A

,,Nejlepší bylo stavění domečků 
ze sněhu a hra na fanty.“

   Hanka Langová 5.A



Lyžák Krkonoše
2019  

Žáci 8. a 9. tříd ZŠ Havlíčkova se dne 3. února 2019 vydali na lyžařský zájezd do Krkonoš. 

Na každodenním programu dne byla snídaně a následně odjezd skibusy na sjezdovku Herlíkovice – Bubákov. 
Všichni žáci byli rozděleni do 4 družstev podle úrovně jejich lyžařských schopností a každé družstvo mělo 
svoji barvu rozlišovacích dresů s logem naší školy. Po několika náročných hodinách na sjezdovce následoval 
návrat na penzion Kozel a tam oběd se zaslouženým odpočinkem. 

Po odpoledním klidu následoval program, např. procházky po okolí s dováděním na sněhu, výlet do Vrchlabí, 
podvečerní stezka odvahy. 

Ve večerních hodinách byla nachystaná večeře a poté následoval večerní program ve společenské místnosti. 
Užili jsme si diskotéku, pestrou škálu her, karneval, volbu miss a missáka. 

U všech lyžařů byly vidět pokroky a začátečníci překvapili zaslouženým postupem do družstev pokročilých. 
Bezva byly i lyžařské závody, kde se každý pokusil na závěr kurzu vybičovat k nejlepšímu výsledku. Vzájemně 
jsme se lépe poznali a vytvořili jsme si úžasný kolektiv s krásnými zážitky a vzpomínkami. 

          Tereza a Sabina – žákyně 9. třídy



Žáci se během školního roku účastnili mnoha matematických soutěží – Matematický klokan, Pythago-
riáda, Matematická olympiáda a Logická olympiáda.

Mezi všemi vyniká Janek Kouřil ze třídy 9.B. Každý rok se pravidelně účastní všech těchto soutěží, 
ale také pravidelně postupuje do okresního kola a po umístění mezi těmi nejlepšími postupuje dále 
do krajského kola.

Mezi jeho letošní úspěchy patří:

Matematický klokan – 2. místo v kraji Vysočina

Matematická olympiáda – 8. místo v kraji Vysočina

Logická olympiáda – 8. místo v kraji Vysočina

Naši žáci jsou úspěšní 
matematici

Renata Maršíkova, třídní učitelka 9.B 

Zkus si své schopnosti i ty!

Odpověď: __________________ Odpověď: __________________

2. Kolik mobilů tímto nabiješ? 1. Jaké číslo patří místo otazníku? 

Jankovi patří velký dík za skvělou reprezentaci naší školy. 
Gratulujeme!



Také v letošním školním roce se našlo dost zájemců, kteří si chtěli vyzkoušet svoje znalosti a dovednosti 
v přírodopisných soutěžích zaměřených na různá témata. 

Přírodopisný kroužek 
V únoru se dvě trojčlenná družstva zúčastnila lesnické soutěže YPEF (zkratka anglického názvu) na lesní 
správě v Náměšti nad Oslavou. 

Další soutěží, která probíhala v únoru, bylo školní kolo 
Biologické olympiády. Tato soutěž se letos konala pod 
názvem Něco dovnitř, něco ven a vše se točilo kolem 
dýchání, trávení a vylučování živočichů a podobných 
procesů u rostlin. 

Okresního kola už se zúčastnili jen ti starší a zanechali 
za sebou výborné výsledky. Nejlépe se umístila Valerie 
Hanáková z 8. A, která obsadila 6. místo. Ještě musím 
dodat, že před ní skončilo pět deváťáků, takže po 
loňském postupu do kraje chválím za skvělý výsledek 
a výbornou orientaci v daném tematickém celku.

Na konci dubna jsme se jako škola poprvé 
zapojili do soutěže Zlatý list, kterou pořáda-
la ZOO Jihlava.  

Vůbec jsme nevěděli, jak náročná soutěž to 
bude. Jako základní téma byl zvolen Hmyz. 
Kromě znalostních úkolů soutěžící lovili 
vodní breberky, pohybovali se po sluchu 
jako netopýři nebo mikroskopovali milimet-
rové hmyzí parazity. 

Z jejich přístupu jsem měla radost i já, 
neboť letos to bylo doopravdy na zkušenou.

„Příští rok jedeme znova“ 

Asi šestým rokem, vždy na začátku května, vyráží pětičlenná druž-
stva složená ze zástupců 8. a 9. ročníků na Soutěž mladých zdravot-
níků do Třebíče. 

Hodnotí se v ní poskytování laické první pomoci. Pětice z 9. A ve 
složení Jan Eberl, Tereza Kočí, Terza Kara�átová, Petra Nejerálová 
a Lenka Sedláčková nejlépe zvládla stanoviště s obvazovou techni-
kou, transportem zraněných a ošetřit zraněné ve třech modelova-
ných situacích  (např. tepenné krvácení po nárazu sekery do lýtka). 

Všem žákům školy přeji hezké prázdniny bez zranění a těším se, 
že se v příštím školním roce potkám se zájemci o přírodu při dalších 
soutěžních kláních. 

Marcela Hanáková



Básníci ze 4. A 

Krásné jaro

Na obloze ani mráček,

venku pláče sněhuláček.

Sluníčko už svítí,

na louce už kvete kvítí.

Čmeláci a včeličky, 

opylují kytičky.

Jaro mám raději, 

protože je tepleji.

Letní  čas

Už přichází letní čas

 a my těšíme se zas. 

Kytičky už kvetou 

a my jdeme za svou tetou. 

Teta už se těší, 

my jdeme pěší. 

Zelená je tráva, 

máma je zas ráda. 

Zvířátka jsou barevná, 

moje tužka je zas červená.

Jaro už je za dveřmi

Co to cítím?

Co to voní?

Že by jaro přišlo k nám?

Louky už se zelenají,

kvete první jarní květ. 

Čápi k nám přilétají,

bude hezký celý svět.

Na jaře je prostě krásně,

je to všechno veselé. 

Chtějí se mi skládat básně,

hned jak vstanu z postele.

Hromotluk

Už je jaro, 

volám Máro.

Mára to je hroznej kluk, 

říkáme mu hromotluk.

Na jaře se rodí mláďata,

pod okny mi mňoukaj koťata.

Ve stáji je koník, 

ale mně připadá jako poník.

Adam Hobza 4. A

Barbora Dvořáková 4. A

Honza Malý 4. A

Honza Vodička  4. A



Jaro

Na jaře se slunce vozí,

ve svém jarním kočáře.

Kvetou kytky,

zpívají ptáci,

loudají se poškoláci.

Rodí se mláďata,

mňoukají koťata,

jaro je nádhera!

Jaro už je tu!

Na jaře roste tráva,

má radost ovce i kráva.

Rodí se nová mláďátka,

z vajíček se líhnou kuřátka.

Na louce kvetou kytičky, 

to potěší všechny včeličky.

21. březen

Víte co je dneska za den?

21. březen. 

Jaro tady máme,

tak ho hezky přivítáme.

Sluníčko se schovalo,

sníh nám dolů seslalo. 

Mile a potichu,

přivítáme jaro v kožichu.

Ptáčkové už zpívají,

zpěvem jaro vítají. 

Kvetou už i kytičky,

krátké sukně natahují 
holčičky.

Moje nejkrásnější jaro

Až jaro zase přijde k nám,

bude se stýskat právě vám.

Až já půjdu do světa, 

tak přiletí kometa.

Ta kometa jarní,

na tu jsou i muzikanti marní.

Bude jarní veselka ,

přijde i teta Helenka.

A pak přijde král,

bude jarní bál.

Potom půjdem domů,

na pohádku lomů.

Šupnem do postýlek, 

připadám si jako snílek.

Ráno, ráno, raníčko,

dřív než vyjde sluníčko.

Já už budu na nohách,

hopsám, skáču jako páv.

Tereza Francová 4. A

Kateřina Dohnalová 4. A

Karolína Čermáková 4. A
Lucie Strnadová 4. A



Roztání ledu

Na jaře se mění barvičky,

pak se rodí rybičky.

„Ach to je krása“.

 Žlutá, �alová, červená,

nejhezčí je zelená. 

Už se rodí larvy,

mají krásné barvy.

Včeličky nám dávaj med,

už roztál poslední led.

Krásně se to mění,

venku už je hodně dětí.

To je krásný velký den,

bude to můj hezký sen.

Jaro, jaro, jaříčko

Jaro, jaro, jaříčko,
hodně svítí sluníčko.
Bledule, zvonky i sněženky,
jsou jarní rostlinky.

Zahradníci mají starost, 
my zas máme radost.
I ti malí ptáčci, 
jsou velicí zpěváčci.

Jestli někdo nevěří,
ať se koukne ze dveří.
Může jít i ven,
je slunečný den.

Také sasanky,
krokusy i sněženky
kvetou na jaře, 
to byla báseň o jaře.

Jaro u nás

Dneska je venku hezky,

snad nebudou blesky.

Dneska půjdu ven,

bude hezký den.

Včely opylují květy,

odpoledne si vyzuji boty.

Proběhnu se v trávě,

snad nešlápnu na ně.

U Billy si koupím zmrzlinu,

snad nebudu mít angínu.

Koupím si ještě jednu,

na lavičku si tam sednu.

Jaro už je tu

 

Vyšlo slunce, zasvítilo,

na nebi se otočilo. 

Každá kytka maličká, 

radost má ze sluníčka.

Ke slunci se naklání,

listy z hlíny vyhání.

Matyáš Čermák 4. A

Šimon Nečesal 4. A

Štěpán Svoboda 4. A

Pavlína Muzikářová 4. A



Cukry v nápojích 
Asi jste si všimli nástěnky, na které je uvedeno, 
kolik obsahují které nápoje cukru. Pojďme si říct 
něco bližšího.

Nápad jsem dostal, když jsem podobné obrázky 
náhodou zahlédl na internetu - tam jsem viděl 
buď cukr v sáčku, nebo kostky cukru vhozené 
přímo do prázdné láhve nápoje. 

Vymyslel jsem s žáky 7.A náš způsob - lepit kostky 
cukru přímo k danému nápoji.

Cukr je pro tělo potřebný. 

Lidské tělo potřebuje cukr, stejně tak potřebuje napří-
klad tuk. 

Problém je ovšem v jeho nadměrné konzumaci. 

Cukr je dnes všude, a pokud ho ještě navíc budete 
pravidelně pít, projeví se to na vašem zdraví a vzhledu.

Coca Cola Zero

Ta nám dala zabrat. Je u ní sice nula kostek cukru, 
ale výrobce se snaží lidi napálit - prostě místo 
cukru dá do Coly jiné chemické látky, které 
způsobují sladkou chuť. 

Přemýšlím, jestli v takovém případě není lepší ten 
cukr... (nevím).

Džus Caprio

Chcete pít zdravě? Kupují vám 
rodiče džusy? Podívejte se, kolik je 
tam cukru.

Jak je psáno výše - cukr není nic 
zlého. Banán, jablko, prostě sladké 
ovoce samozřejmě cukr obsahuje. 

Problém je nadměrná konzumace 
cukru.

Největší překvapení pro mě bylo, kolik cukru je v ochucených 
vodách typu Magnesia, Dobrá voda apod. 

Čekal jsem 2 - 3 kostky cukru na celou láhev. A ono je jich tam 
přes 20.

Co je na nástěnce špatně?

Nástěnka má jednu chybu - 
porovnává rozdílná množství 
nápojů.

Takže si třeba řeknete, že Capri má 
jen 7 kostek cukru.

No jo, jenže jeho množství je jen 
200 ml.

Velká Cola na nástěnce má 2,25 l. 
Což je asi 11x více. 

Takže Capri o objemu jako má 
Cola, 2,25 litru, by mělo také 11x 
více cukru - 77 kostek.

Nápoje bez příchutě jsou opravdu bez cukru. 
Takže těch se bát nemusíte.

Jiří Grambal



Okénko do školní družiny
Družina v naší škole nabízí dětem mnoho pestrých 
činností. Při pěkném počasí chodíme na společné 
vycházky a navštěvujeme místní park. Děti, hlavně 
chlapci, zde hrají fotbal a různé míčové hry, ostatní 
děti rády využívají prolézačky. Na dece si mohou 
hrát deskové hry, karty, pexeso … Příležitostně 
máme organizovaný program, např. šipkovanou 
nebo hry v přírodě. Jednou až dvakrát týdně vyrábí-
me (viz foto), malujeme, hrajeme deskové hry, 
stavíme stavby z různých druhů stavebnic a kostek.

V družině máme odpočinkový koutek, který mohou 
děti využít k odpočinku při čtení knih nebo časopisů. 

Při škaredém počasí využíváme video, kde si pouštíme 
dětské �lmy a pohádky nebo na CD přehrávači pouští-
me písničky, které nám vytvářejí podkres  pro společné 
tvoření. K dispozici mají děti i počítače s různými hrami.

Děti mají možnost si hrát podle svých zájmů, máme 
k dispozici i tělocvičnu s vybavením pro pohybové hry. 
Každé odpoledne mohou využít hráči stůl ke hraní 
ping pongu.

O Vánocích a Velikonocích pravidelně pečeme, povídá-
me si o tradicích, některé zvyky si i vyzkoušíme. 

Děti mohou při školní družině navštěvovat také kroužky 
– Rolnička (pěvecký), Keramika (tvoření), Plavání, Gym-
nastika pro dívky a nově Gymnastika pro chlapce, Flor-
bal.

Pro děti od 3. třídy je nabídka rozšířena o kroužek Kytary. 



Ptali jsme se dětí ... 

1. Nejraději v družině hraji s kamarádem stolní hokej.

2. Přál bych si, aby v družině byl malý koberec 
na hraní, kde jsou nakresleny domy a silnice.

1. Já nejraději hraji deskové a společenské 
hry s paní učitelkou.

2. Jsem spokojený s nabídkou činností.
1. Nejvíc mě baví si v družině 
se spolužáky hrát.

2. Líbilo by se mi udělat 
kruh, při kterém bychom si 
společně četli jednu knihu.

1. Rád si hraji se spolužáky 
deskové a karetní hry.

2. Líbilo by se mi hrát si 
v kroužku na různé hudební 
nástroje. 

1. Ráda si hraji na obchod 
a často vymalovávám obrázky.

2. Chtěla bych, abychom 
chodili častěji do tělocvičny.

1. Hraji si s kamarády.

2. Líbilo by se mi, kdyby-
chom si v kroužku řekli, 
co jsme dělali o víkendu.

Jakub 2. A

Julie 2. A

Jaroslav 2. A

Adéla 2. ASarah 2. A

1. Co rád/a děláš v družině?
2. Co jiného bys rád/a dělala ve školní družině?

Lukáš 2. A



Co je Rolnička? Banda neposedných dětí z prvního stupně naší školy, které spojuje hudba, zpěv, pohyb 
a také žluté tričko s notami. 

Zpívání v Rolničce nás 
zkrátka baví

V letošním roce nás zpívalo v obou odděleních celkem 31. Rolnička se schází jednou týdně, aby si zazpí-
vala, zatancovala, zkrátka provozovala hudební aktivity. Zpíváme si především pro sebe, ale občas 
se chceme pochlubit, jak krásně nám to zpívá.

 Na začátku prosince 2018 jste se s námi 
mohli setkat na některém ze 7 velkých 
koncertů „Čertovské zpívání aneb Rolnička 
v pekle“ v DDM Budík. Vystoupení vidělo 
odhadem 600 dětských i dospělých diváků, 
se kterými jsme společně přivítali blížící se 
Vánoce. Přestože jsme se všichni na vystou-
pení poctivě připravili, několik zpěváčků 
bylo nemocných, a proto je na fotogra�i 
nenajdete.

Ani ve druhém pololetí jsme v Rolničce nezaháleli.  
Zpívali jsme písničky věnované naší Zemi, o sluníč-
ku, o vodě, o stromech, o přírodě… Z některých 
těchto písní vzniklo veřejné vystoupení II. oddělení 
Rolničky na Ekotrhu 17. května 2019. Venkovní 
vystoupení je hodně jiné, ale potlesk publika nám 
napověděl, že jsme to zvládli skvěle.

Na příští školní rok máme další plány. Pokud vás zpívání baví, můžete v září přijít mezi nás.

Milada Simandlová 



Ve čtvrtek 25. dubna jsme byli na exkurzi na Městském úřadě v Moravských Budějovicích. Moc 
se nám tam líbilo.  Dozvěděli jsme se, že zde lze sjednat svatební obřad, vyřídit občanský a řidič-
ský průkaz, cestovní pas, stavební povolení, značky na auto apod. Paní Havlíčková nám stručně 
popsala, jak to funguje u nás na úřadě. 

Návštěva městského úřadu

Prošli jsme celou budovu úřadu a nejvíc nás zaujala místnost, kde probíhá jednání zastupitelstva, 
a kterou můžeme vidět ve vysílání kabelové televize.

Lukáš Nemeškal

Pavel Nevěčný



Návštěva planetária 
očima  páťáků



1. Jak se jmenuje nejjasnější hvězda pozemské oblohy?

a) Venuše

b) Polárka

c) Slunce

2. Které planety jsou vidět na pozemské obloze 

i bez dalekohledu?

a) Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn

b) jen Venuše a Mars

c) všechny planety Sluneční soustavy

3. Ve Sluneční soustavě nenajdeme žádnou:

a) trpasličí planetu

b) hvězdu

c) černou díru

4. Která z planet Sluneční soustavy se nejvíce podobá   
Zemi?

a) Merkur

b) Mars

c) Jupiter

5. Které planety Sluneční soustavy nemají žádné  měsíce?

a) Merkur a Venuše

b) Mars a Jupiter

c) Uran a Neptun

6. Mezi plynné obří planety nepatří:

a) Jupiter

b) Saturn

c) Venuše

7. Komety jsou složeny zejména z:

a) vodního ledu

b) písku

c) železa 

8. Ve kterém roce přistáli první lidé na Měsíci?

a) 1969

b) 1979

c) 1989

9. Na povrchu které z planet naměřili nejvyšší teplotu?

a) na Merkuru

b) na Venuši

c) na Marsu

Řešení: 1c, 2a, 3c, 4b, 5a, 6c, 7a, 8a, 9b

Vyzkoušej si své znalosti 
o vesmíru

Vypracovali žáci 5. A 



Sportujeme
 Přespolní běh - školní kolo (24.09.2018)   

Plavání - okresní kolo (29.11.2018)

Mikulášský turnaj ve vybíjené Okresní kolo vybíjené - 15.03.2019



Bruslí celá škola

Družina v naší škole nabízí dětem mnoho pestrých 
činností. Při pěkném počasí chodíme na společné 
vycházky a navštěvujeme místní park. Děti, hlavně 
chlapci, zde hrají fotbal a různé míčové hry, ostatní 
děti rády využívají prolézačky. Na dece si mohou 
hrát deskové hry, karty, pexeso … Příležitostně 
máme organizovaný program, např. šipkovanou 
nebo hry v přírodě. Jednou až dvakrát týdně vyrábí-
me (viz foto), malujeme, hrajeme deskové hry, 
stavíme stavby z různých druhů stavebnic a kostek.

V zimním obodbí probíhá v rámci tělesné 
výchovy výuka na bruslích na místním 
zimním stadionu. Výuka probíhá formou 
hry. Každoročně se na toto období všichni  
moc těšíme. 

V družině máme odpočinkový koutek, který mohou 
děti využít k odpočinku při čtení knih nebo časopisů. 

Při škaredém počasí využíváme video, kde si pouštíme 
dětské �lmy a pohádky nebo na CD přehrávači pouští-
me písničky, které nám vytvářejí podkres  pro společné 
tvoření. K dispozici mají děti i počítače s různými hrami.

Děti mají možnost si hrát podle svých zájmů, máme 
k dispozici i tělocvičnu s vybavením pro pohybové hry. 
Každé odpoledne mohou využít hráči stůl ke hraní 
ping pongu.

O Vánocích a Velikonocích pravidelně pečeme, povídá-
me si o tradicích, některé zvyky si i vyzkoušíme. 

Děti mohou při školní družině navštěvovat také kroužky 
– Rolnička (pěvecký), Keramika (tvoření), Plavání, Gym-
nastika pro dívky a nově Gymnastika pro chlapce, Flor-
bal.

Pro děti od 3. třídy je nabídka rozšířena o kroužek Kytary. 



Pohár rozhlasu 8. a 9. třída 
15. 5. 2019 Třebíč

McDonald's cup - 06. 5. 2019

Pohár rozhlasu 6. a 7. třída  
14. 5. 2019 Třebíč

Krajské kolo vybíjené dívek 
3. místo (14. 5. 2019)



Naše sportovní úspěchy 



Rozloučení IX. B se školou
Tuto školu jsem poprvé navštívila v roce 2010. Poznala jsem 
zde nové kamarády a za těch 9 let jsme si vytvořili úžasný 
kolektiv. Pár žáků odešlo, někdo nový přišel a také učitelů 
se nám vystřídalo hodně. Jako kolektiv jsme si vytvořili krásné 
vzpomínky na školních výletech, lyžařském kurzu nebo 
při přespávání ve škole. Získali jsme potřebné vědomosti 
a vyzkoušeli jsme několik pokusů. Ať už to s námi dopadne 
jakkoli, určitě musíme této škole poděkovat, že nás naučila 
potřebné základy a vychovala nás.

Sabina Dostálová

Devět let základní školy je za námi a nastal čas udělat další významný 
krok v našem životě. Každý je jednou deváťák a loučení se základkou 
čeká všechny z nás. A letos je to na nás. Musím říct, že i přes všechny 
překážky a pár nedobrých zkušeností (kterých nebylo moc) budu na 
tuto školu ráda vzpomínat. Ať už mám na mysli učitele, žáky, třídu jako 
kolektiv nebo cokoliv jiného. Uteklo to hrozně rychle a vy, kteří si neu-
vědomujete, že 9 let je krátká doba, se zamyslete a užívejte si toho, 
co máte. Já jsem si nikdy nemyslela, že to bude tak těžké odejít odsud, 
ale když to najednou má přijít, je to člověku líto a nejraději by si celých 
9 let zopakoval znovu. Proto buďte rádi, že máte ještě alespoň pár 
měsíců (někteří i roků) před sebou, a užívejte, dokud to jde.

 Tereza Chrástová

Na tuto školu jsem se dostala tak, že jsem přestoupila z jiné školy, protože 
ta byla jen do 5. třídy. Škola pro mě byla strašně veliká, ale zajímavá. V VI. C 
nás bylo pouze 10 a naše třídní učitelka byla Blanka Dvořáková. Další rok 
jsme přestoupili do VII. B, kde jsme strávili zbylé roky až do této chvíle. Jsem 
spokojená s tím, jak nás učitelé připravili na život, díky nim pro nás střední 
a celý život bude mnohem lehčí. Myslím, že velké DÍKY patří především 
učitelům, ale i zbytku personálu, kteří po nás uklízeli, opravovali věci 
nebo vařili. Všem radím, aby si strávený čas v základní škole užili a na ty 
špatné věci, kterých není moc, se tolik neohlíželi.

Tereza Kabelková 

Milí spolužáci, užívejte si základky, dokud tady ještě můžete být a nemu-
síte se rozhodovat, na jakou školu máte jít, co dělat do budoucna 
za práci a myslet na to, jestli vám přijímací zkoušky dopadly dobře, 
nebo ne. Na základce jste jenom jednou a naposled, tak prožijte každý 
moment se třídou a svými spolužáky naplno. Nepočítejte, jak dlouho 
tady ještě máte být, protože pak, než se nadějete, vám to všechno 
skončí. Přeji vám, ať se všem z vás daří a ať se v budoucnu dostanete 
na školu, na kterou budete chtít.

Tereza Khorová





Už je to dlouhých devět let, kdy jsem poprvé vstoupila do této školy. Devět let, ve kterých 
jsem s naší třídou zažila spoustu zážitků. Do teď si vzpomínám, jak jsme se skoro celý první 
stupeň báli bavit holky s klukama. A podívejte se na nás teď. Jde vidět, že jsme se změnili. 
Sice už nejsme stejný kolektiv jako na začátku, ale i tak bych tento kolektiv za nic nevyměni-
la. Na první stupeň si vzpomínám jen matně, ale vím, že naše bývalá třídní učitelka Klára 
Kravcová pro nás byla spíše jako maminka než jako učitelka. Nástup na druhý stupeň pro 
mě byl úplně něco nového. Musela jsem si zvyknout na nové učitele a na jejich styl učení. 
Také se nám na druhém stupni často měnili naši třídní učitelé. Byl to pro nás vždy nový 
začátek s někým jiným. Těch devět let uteklo rychleji, než jsem si myslela. Loučení s touto 
školou bude těžké, ale už teď vím, že se sem ráda přijdu podívat.

Tereza Karásková 

Tento rok se i já loučím se základkou, a tak bych o tom ráda něco napsala. Škola Havlíčkova, 
do které jsem chodila devět let, mi dala opravdu hodně, ať už mluvím o učení, kamarádech 
nebo celkově zkušenostech. Většinou jsem byla vždycky spokojená a mám odsud strašně 
moc zážitků. Samozřejmě, že někdy byly i špatné chvíle, ale to k tomu patří. Budu strašně 
ráda vzpomínat na všechny učitele, žáky i třídy a všem ostatním bych popřála, ať si základní 
školu užijí nejlíp, jak můžou, protože potom už se to nikdy nevrátí. Já jsem si dřív nemyslela, 
že se mi bude těžko odcházet, a až teď vím, že mi to bude opravdu chybět.                  

 Adéla Vandasová 

Myslím, že pro většinu lidí znamená základní škola hodně. Ať už jste dospělí a vzpomí-
náte na to, jak jste byli mladí, nebo jste právě v základní škole. Osobně jsem si 
ze základní školy odnesla zkušeností a znalostí více než dostatek. Dá se říci, že je 
za mnou teď jakási první etapa mého života. A já jsem spokojena s tím, kde a jak jsem ji 
strávila. Opakovala bych slova učitelů a rodičů, kdybych řekla: „UŽIJTE SI ŠKOLU, 
DOKUD JSTE MLADÍ.“ Tato slova jsou ale tak pravdivá, že je musím zmínit také. Pamatu-
ju si, že jsem si také stěžovala na to, jak mám moc učení a podobné věci, teď už ale 
chápu, že nás v životě čekají i těžší věci. Takže pokud chodíš ještě do základní školy, 
ať už tuhle nebo jakoukoli jinou, radím ti užít si to, dokud můžeš. Děkuji této škole, 
učitelům a hlavně spolužákům, že jsem si to tady mohla užít.  

Kristýna Veselá

Ráda bych napsala pár vět o tom, jak se mi na téhle škole líbilo. Pamatuji si, že 
ze školky jsem se sem hodně těšila. Brzy jsem ale pochopila, že to nebude jen 
o společně stráveném čase s novými kamarády a zábavném učení. A teď už je to 
devět let. I přes to, že jsem občas přemýšlela nad tím, jestli bych se na jiné škole 
neměla lépe, teď můžu říct, že bych si jinou školu nevybrala. Nejde totiž jen o učení, 
ale také o zážitky z výletů, exkurzí, hor a z mnoha dalších akcí, kterých si díky své třídě 
a učitelům odnáším hodně. Myslím si, že každý učitel nás na střední školu připravil 
tak, jak nejlépe mohl. Těším se na nové spolužáky a další roky zábavného učení :), 
ale na těchto devět let určitě nezapomenu a ráda na ně budu vzpomínat.

  Veronika Žáková





Devět let jsem chodila do ZŠ Havlíčkova. Mohla jsem zde se svými 
spolužáky vyrůst a dospět. I když to pro mě bylo občas těžké, 
tak na tuto školu a zážitky s ní spojené nikdy nezapomenu. Většina dětí, 
hlavně dětí v pubertě, školu nenávidí. Ale já ji měla opravdu ráda. Sice 
jsme se museli učit a psát písemky, ale trávila jsem čas s mými přáteli. 
A teď je to tu! Je konec a my si každý musíme jít vlastní cestou. Děkuji 
všem učitelům, panu řediteli, zaměstnancům školy a celé mé třídě 9. B. 
Zážitků máme nespočet a na ty se nezapomíná. Budoucím žákům naší 
školy přeji hodně štěstí, úspěchů a hlavně si užívejte každé den na této 
škole, protože to uteče jako voda. Děkuji.

Lucie Němcová

Do této školy chodím už dlouhých 9 let, takže jsou to už jen poslední chvíle, co v této škole budu. 
Byly to hezké roky nejen díky spolužákům, ale i učitelům, kteří se nám snažili předat to, co se 
naučili oni, i když to s námi nebylo vždy jednoduché. Ve škole jsem se nejen učila, ale také jsem zde 
rostla a přicházela na to, jaký jsem vlastně člověk. Neříkám, že teď to vím, ale v mnoha věcech jsem 
si udělala jasno. Nejdůležitější věc, co jsem se naučila, je to, že všechno, co jsem se učila nebo 
dělala, jsem dělala jen a jen kvůli sobě. Tímto bych chtěla této škole i učitelům poděkovat za tyto 
roky, které jsem tu strávila společně s nimi.

Adéla Svobodová








