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Slovo úvodem
Školní časopis Havlíček i letos bude vycházet pouze ve dvou vydáních, a to vždy ke konci
pololetí. Shrne nejdůležitější události školy, exkurze, výlety, sportovní úspěchy, zajímavé práce
žáků a pokusí se vám předat živý obraz naší školy. Doufám, že se nám od příštího školního roku
podaří navrátit k pravidelnému měsíčnímu vydání, znovuzaložení kroužku školního časopisu
a vytvoření redakční rady. Časopis bude jako v předchozích letech k dispozici ve všech třídách
a na webových stránkách školy a pokusí se oslovit nejen velké, ale i mladší čtenáře.
Za školní časopis Havlíček Ivana Skoumalová

Škola
Eliška Nečesalová
Co to slyším, co to zvoní, škola nám už začíná!
Učitel nás pěkně zdraví, čeká na nás čeština.
Odpoledne přijdu domů, sama píšu úkoly,
rodiče mi trochu radí, pak se chystám do školy.
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Sportovní okénko
Okresní kolo přespolního běhu Budišov
Tradiční podzimní přespolní běh
se konal ve středu 2. října 2019.
Devatenáct kluků a děvčat přivítal
tentokrát deštivý Budišov. Sehraná
parta si s počasím poradila velmi
dobře. Mladší dívky vybojovaly
2. místo mezi 14 družstvy, Beáta
Meschková
získala
stříbro
v jednotlivcích. Nejlepší z mladších
chlapců skončil V. Frič na desátém
místě, družstvo skončilo na pěkném
4. místě z 15. Starší dívky skočily také
na 4. místě, ale z 12. Krásnou
bronzovou medaili vybojovala mezi
staršími dívkami N. Svobodová. Starší
kluci v oslabené sestavě, protože běželi pouze ve čtyřech, ne v pěti, jak bylo dovoleno, skočili
předposlední ze 17 družstev. Rád bych ale vyzdvihl úžasný čin fair play Tomáše Krotkého. Ten
obětoval výsledek svůj i týmu, když pomohl jako doprovod soupeři, kterému se špatně dýchalo,
až do cíle. To je lepší než první místo.
Z. Chroust

Stolní tenis v Hrotovicích
Stolní tenis se vydařil i letos. Hrotovice, 4. 11. 2019.
V mladší kategorii družstev obě
družstva vybojovala stříbro. Za dívky
A.
Dvořáková,
V.
Večeřová
a E. Štraufová, kluky reprezentovali
V. Frič, M. Krotký a M. Hanák. Starší
dívky ve složení N. Svobodová,
T. Havlíčková a Z. Kravcová získaly
zlato. Starší kluci
T. Beránek,
T. Krotký, O. Vytiska a J. Stulhofer
těsně získali 4. místo.
Z. Chroust
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Okresní kolo ve florbalu
V okresním kole ve florbalu si dívky
poradily se ZŠ TGM Třebíč 7:0. Zápas s Jemnicí
vyhrály 11:2. Na závěr porazily domácí
Jaroměřice 9:1. Prostě paráda. Díky holky.
Z. Chroust

Okresní
závodů

kolo

plaveckých

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 se v malých
a skromných prostorách našeho bazénu
konalo okresní kolo plaveckých závodů
základních škol. Zúčastnilo se rekordních
220 plavců z celého okresu Třebíč
a neuvěřitelných 33 družstvech. Byly
k vidění nádherné, téměř profesionální,
výkony a žáci naší školy se opět neztratili,
cinkalo to. Děkujeme za reprezentaci!
Z. Chroust

Florbalové výsledky mladších chlapců a další sportovní akce

Ve středu 18. 12. 2019 se v naší škole uskutečnil Vánoční turnaj v basketbalu,
kterého se zúčastnili žáci ZŠ Havlíčkova, ZŠ TGM MB a ZŠ Předín.
Poslední předvánoční akce byla věnována jako každý rok Vánoční laťce, kdy si naši
žáci zasoutěžili ve skoku vysokém.
4

Vybíjená
Na počátku posledního měsíce roku, 2. prosince 2019, jsme se setkali s některými zástupci
okolních škol na Mikulášském turnaji ve vybíjené v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Třetí místo v turnaji bylo odměněno výborným dortem, který jsme snědli následující den
ke svačině .

Česká kniha rekordů
Předposlední den loňského školního roku se holky a kluci z letošní 6. A rozhodli překonat
rekord v nejdelším upleteném řetízku z loom gumiček. Na pletení se podílela celá třída. Někteří
dokonce pletli i odpoledne. Po spojení všech upletených části a pečlivém měření jsme došli
k neuvěřitelnému číslu 495,7 m. Poslední zapsaný rekord v Pelhřimově z těchto gumiček jsme
překonali o 230 m. A tak třída 6. A byla 18. 10. 2019 oficiálně zapsána do České knihy rekordů.
Všem patří velký dík.
Martina Svobodová
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Co proběhlo ve výuce anglického jazyka
v 1. pololetí?


Strašili jsme: Halloweenské řádění pro
1. stupeň (31. 10. 2019)



Soutěžili jsme:
Soutěž
o
nejhezčí
vydlabanou dýni, celkem se zapojilo
45 soutěžících s překrásnými dýněmi, super!



Poznali jsme: Tomáše
Klajla, který
s projektem Podpora výuky jazyků na ZŠ
zpestřoval naše hodiny Aj. Student medicíny,
absolvent několika jazykových zkoušek nejen
z Aj a cestovatel, působící půl roku v Africe,
se s námi podělil o svoje zážitky a zkušenosti.
(Nejvíce nás zaujal zážitek s opicemi v Africe,
které umí klepat na dveře a kradou lidem
jídlo z batohů …ÓÓÓ.)



Dozvěděli jsme se: Z Tomášových prezentací, vedených převážně v angličtině, spoustu
zajímavostí o Africe, Rusku, lidském těle… (Teď už víme, že např. chudé děti v Africe jedí
jen jednou za den, po škole těžce pracují na poli, učí se většinou venku nebo ve velice
prosté třídě – jo, važme si toho, co máme!)



Konverzovali jsme: V anglickém jazyce (12. 12. 2019). Při ústní části konverzační soutěže
pro žáky 2. stupně nejednou ve třídě zaznělo: I´m a little bit nervous but very happy that I
can be here because I love English. A to bylo pro všechny v porotě příjemným pohlazením
na duši.



Navštívili jsme: V rámci Klubů konverzace v cizích jazycích 2. 12. 2019 Vánoční Vídeň –
bezva jízda!

Co říct závěrem?
Učíme se jazyk, abychom se domluvili, ne abychom znali jen pravidla z knih. Proto
poslouchejte písničky v originále, čtěte anglické články, sledujte filmy v angličtině a pak si ve
škole osvojme pravidla spisovné angličtiny a úspěch je náš!
Blanka Dvořáková
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Exkurze
Královská cesta – 8. A
Před šestou hodinou ráno se lidé většinou ještě válí v posteli, ale dne 9. 10. 2019 naše
třída spěchá ještě s pastou na nose k autobusu. Od školy jsme nakonec v plném počtu odjeli
jen s desetiminutovým zpožděním. Cesta byla pro některé z nás nejzajímavější část exkurze.
Repráky jely naplno, tedy jen do té doby, než je překřičel náš milovaný pan učitel Grambal.
Jakmile autobus minul značku Praha, ozval se z mikrofonu hlas paní učitelky Maršíkové,
který nám představil okolí. Po únavné cestě jsme vystoupili u významného místa, jehož název si
stejně nikdo nezapamatoval. Většinu z nás zaujal spíš reportér České televize. Za pár minut už
jsme procházeli kontrolní bránou Pražského hradu. Ochranka nás pustila dál se slovy:
„Odevzdejte řízky a můžete jít.“ Prošli jsme si všechna nádvoří a poslechli si něco málo
o každém z nich. Za nějakou chvíli, která trvala celé století, k nám přišla starší paní s deštníkem
– naše průvodkyně. Prohlídku jsme začali neplánovaným průjezdem pana prezidenta přes
nádvoří. Následujících pár minut jsme se snažili dohodnout, jestli seděl vepředu nebo vzadu.
Odpověď doteď neznáme. Dále jsme si prošli Chrám sv. Víta, o kterém jsme se dozvěděli
mnoho zajímavých věcí, například že je to hrobka svatého Václava. Po průchodu Vladislavským
sálem z nás byla průvodkyně už celkem na nervy, takže další památky, jako je Zlatá ulička, jsme
prošli už mnohem rychleji. Na konci již zmíněné uličky jsme se s ní rozloučili. Dále jsme
pokračovali přes Hradčanské náměstí, Nerudovu ulici na Karlův most, kde jsme potkali pouliční
umělce, až jsme došli přímo na Staroměstské náměstí. V celou hodinu jsme se podívali na orloj.
Následuje rozchod a čas na oběd. Někteří si zašli na pizzu nebo trdelník, někteří si sedli
s kyblíkem z KFC přímo ke vchodu do kostela sv. Mikuláše a divili se, proč se na ně všichni dívají
tak divně.
Návštěvu Prahy končíme průchodem Celetné ulice, zhlédnutím České národní banky
a Prašné brány a moknutím při čekání na autobus. Cesta domů se nijak moc nelišila od cesty
sem, akorát už jsme byli klidnější, někteří i ušlí. Do desáté hodině večerní už jsme všichni
spokojeně leželi v postelích a vzpomínali na užitý den bez školy.
Karolína Bohatcová, Nikol Čeloudová, 8. A
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Vánoční Vídeň
V rámci Klubů konverzace v cizích jazycích jsme vycestovali i do zahraničí – navštívili jsme
dne 2. 12. 2019 vánoční Vídeň.
V pondělí ráno žáci osmých a devátých tříd nastoupili do autobusu, který nás měl dovézt
do Vídně. I když nás všichni desetkrát upozornili, abychom nezapomněli na pasy nebo občanky,
někteří z nás je neměli. Jako vždy jsme odjeli s menším zpožděním. Když nám začaly SMSky
hlásit, že jsme přejeli hranice, ozval se hlas našeho pana průvodce a ten nás seznámil s historií
Vídně. První zastávka byla u domu pana Hundertwassera, který neměl rád pravé úhly, proto byl
dům klikatý a barevný. Tam jsme strávili půl hodiny, vyfotili pár fotek a pak už se vrátili zpátky
do tepla autobusu. Vystoupili jsme na Alpengarten a šli k zámku Belvedere, v jehož zahradách
nás hned zaujaly sochy nahých kentaurů . Prošli jsme si mnoho dalších zajímavých míst, jako
je Stephansdom, Schwarzenbergplatz, Hofburg nebo Ringstrassen. Celý výlet byl moc pěkný a
poučný a hlavně jsme všichni nasáli předvánoční atmosféru, kterou Vídeň umí vykreslit
dokonale.
K. Bohatcová, N. Čeloudová, 8. A
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Exkurze do Prahy
Dne 8. 10. 2019 jsme se my, žáci sedmých tříd, v 6 hodin ráno vydali na exkurzi do Prahy.
Cestou jsme zpívali, povídali si a taky jedli. V půlce jsme zastavili na benzince na
dvacetiminutovou přestávku. U Prahy jsme stáli v dlouhé koloně. Do cíle jsme přijeli okolo 9.
hodiny.
Šli jsme do Národního muzea, kde jsme viděli třicetimetrovou kostru plejtváka obrovského a
různé další exponáty. Až jsme celou budovu prošli, měli jsme sraz před Národním muzeem.
Venku začalo strašně pršet. Potom jsme měli 2 hodiny rozchod po Václavském náměstí. Vyrazili
jsme na jídlo a do různých obchodů. Pak jsme se šli podívat na krásnou Vltavu.
Následně už jsme se vydali do Národního divadla, kde jsme se rozdělili na dvě skupiny. My
jsme měli moc milého pana průvodce. Prvně jsme se šli podívat do sálu, kde bývají představení,
na večer tam chystali činohru. Viděli jsme krásné prezidentské a primátorské lóže, nádhernou
zlatou výzdobu i zlatý nápis NÁROD SOBĚ. Velmi nás zaujal velký lustr a malovaný strop. Byla
tam také vysouvací podlaha, ale moc nás mrzelo, že jsme nemohli vidět oponu. Průvodce nás
vzal dolů, kde jsou základní kameny a kde je replika divadla. Pak jsme vyšli úplně nahoru na
balkón, kde jsme viděli Hradčany a celou Prahu. Nakonec jsme se podívali do odpočívací
místnosti, kde byly krásné malované lunety a obrazy. Prohlídka se nám velmi líbila, panu průvodci
jsme poděkovali a šli jsme ven, kde jsme se vyfotili. Po nás šla další škola.
V závěru exkurze jsme se prošli kolem Vltavy k autobusu, cestou jsme mávali lidem,
abychom jim rozveselili den, a viděli jsme auto s reklamou na jogurt Bobík, které si někdo vyfotil.
Pak jsme nastoupili do autobusu a vyrazili domů. Po cestě domů byla legrace, zase jsme zpívali,
jedli a tak dále. Ke škole jsme přijeli kolem půl osmé večer, paní učitelky zkontrolovaly autobus,
jestli tam není nepořádek, a šli jsme domů. Exkurze se nám moc líbila a moc jsme si ji užili.
Veronika Iranová a Lenka Doležalová, 7.B
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Z tvorby našich žáků
Že je sloh nuda a žáci dnes nedokážou psát pěkné texty? Přečtěte si následující líčení žáků
osmých tříd. Myslím, že změníte názor.
I. Skoumalová

Podzimní odpoledne
Kráčíme tichým podzimním dnem
po úzké polní cestičce, na které
polehávají suché větvičky a lístky, jež
tam zafoukal vítr. Cestou nás
doprovází jen ticho a občasné
zašumění blízkého lesíka či křupání
větviček, kterým už opadaly listy.
Stromy podél cesty tichounce zpívají
své šeptavé písně a krátí nám tak
cestu táhnoucí se do nekonečna.
Když písně stromů začaly sílit,
jako by je zpívaly celé sbory, zjistili
jsme, že nás cestička dovedla do
lesíka, jehož zpěv jsme dříve slyšeli jen z povzdálí. Lesík je prorostlý už sluncem vyschlými
stromy, které jsou tak unavené, že stěží zvládají váhu svých listů a pomalu je pouštějí na zem
ke svým druhům, kteří obklopují jejich kořeny vyčuhující na povrch země, jako by ji zvědavě
zkoumaly. Skrz lesík se vine za doprovázení tichého žbluňkání potůčku, jehož vlnky omývají
nízké břehy, ze kterých vyrážejí trsy trávy a rákosí, které jsou rovné jako pravítka. Poblíž vody
se také roztahuje zlatý déšť, jenž své zlatavé květy vypíná vysoko k nebi, na kterém plují bílé
nadýchané peřiny, a paprsky světla mu dodávají záři slunce. Přes vodu stojí dřevěný můstek,
jehož konce se drží břehu a tím cestičce napomáhají, aby se mohla přehupnout přes lesklou
vlnivou hladinu potůčku.
Příroda je po vyčerpávajícím létu již unavená a těší se, až ulehne do dlouhého zimního
spánku, a my přešli můstek a jdeme dále touto suchou, avšak krásnou krajinou.
Helena Šťávová, 8. A

Život jeden, možností moře
Začíná večer a já utíkám po cestě plné kamínků a písku. Běžím přes pole plné zlatavého
obilí, které je mi cennější než zlato. Lehnu si do trávy jako do měkoučké peřinky a koukám na
kvítky, které jsou všude kolem mě.
Slunce září z posledních sil, než půjde spát, a posílá k nám různě barevné paprsky, které
jako by ukazovaly cestu do neznáma. Mráčky se začaly barvit do fialova a vypadaly jako
cukrová vata.
Vysoké lesy šeptají do zvuku cvrlikajících brouků. Slunce zapadlo a na širé obloze se
objevily hvězdy, které mi ukazují můj jediný život a moje moře možností.
Anonym, 8. A
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Zimní krajina
Po podzimu zahaleném v kabátu pestrých barev přichází na
řadu chladná zima a s ní také všem známý svátek jménem
Vánoce. Mrazivá, studená a nelítostná zima je ale zároveň
neobyčejně krásná. Pro mě to znamená být někde doma v teple
u kamen a nevystrčit do té zimy ani špičku nosu.
Dnes venku vládne chladný krutý mráz, který maluje své
nádherné obrazy na čirá okna. Já sedím na pohovce, zachumlaná
v nejteplejší dece, a rozbaluji nejkrásněji zabalený dáreček, který ještě před okamžikem
spokojeně odpočíval ve stínu barevně blikajících světýlek na vánočním stromečku.
Trhám, škubu a zápasím s lesklým balicím papírem, jenž je pevně oblepen ze všech
možných stran průhlednou páskou. Nelítostný boj byl zprvu velmi vyrovnaný, ale můj chvat
zákeřný papír nečekal, přeťala jsem pásku a odloupla první vrstvu obalu. Znenadání se objevilo
něco, co jsem vůbec nečekala. Něco, co jsem nedokázala vystát, něco, co jsem nechápala,
něco, co mě rozlítilo. To něco byla druhá vrstva balicího, ač jinak barevného papíru. Ihned jsem
se pustila zuřivě, ale s nadšením, do obalu, jenž byl pod první vrstvou balicího papíru. Ukrutný
zápas mezi mnou a podlým papírem pokračoval dále. Tento boj byl daleko náročnější a
surovější, připadal mi jako boj mezi dobrem a zlem, nebem a peklem či vodou a ohněm. Pevný,
avšak křehký balicí papír nakonec podlehl následkům mých úderů ostrými nůžkami. Roztrhané
zbytky papíru jsem odhodila za sebe. Nic víc jsem si ani nepřála než nádherné kulaté sněžítko
se zimní krajinkou.
Hned jsem ho protřepala a rozpoutala jsem sněhovou vichřici bílých kousíčků čehosi
uvnitř sněžítka. Zakoukala jsem se do umělých vloček poletujících nad krásně zasněženou zimní
krajinou. Zamyslela jsem se, zasnila, zavřela oči a v tu chvíli jsem ucítila šimrání a chlad na
mých drobných chodidlech. Stála jsem na čerstvě napadlém křupavoučkém sněhu. Ocitla jsem
se na kopci, daleko od domova, za velkoměstem, kde jsem bydlela. Byla jsem daleko od
všedního hluku aut, tramvají a náklaďáků. Všude je klid a tiše pozoruji tu bílou nadílku. Stěží
popadám dech při pohledu na bílou, běloučkou krajinu. Všude kolem mě je bílo, jen sem tam
zpod sněhové peřiny vykukují větvičky zapadlých stromů. Několik takových stojí támhle opodál.
Jsou jeden jako druhý. Vypadají jako vojáčci střežící bílou krajinu. Všude jsou nasněžené velké
závěje sněhu, ze kterých vykukují zelenkavé špičky malých smrčků. Na hustých větvích
posetých zeleným jehličím je další vrstva čerstvého sněhu a bílé hvězdičky stále nepřestávají
padat. Právě mi dopadla na dlaň jedna z těch tisíců vloček, které se nesly okolím. Když mi
přistála na dlani, rozplynula se jako zmrzlina na jazyku. Všechno je krásně schované peřinkou
bílého prášku. Připadám si jako v pohádce. Nad hlavou mi září unavené sluníčko, které svými
paprsky prosvěcuje ledové vločky padající směrem k zemi. Drobné hvězdičky se třpytí jako
kapičky rosy v zelené travičce. Mám pocit, že kolem mě nepadá sníh, nýbrž tančí démantoví
motýli, kteří jsou neposkvrněni lidskou lží a tíživými hříchy, plní štěstí, radosti a smíchu. Z jejich
lesku mě přechází zrak. Oči mám přivřené, abych neoslepla z krásy, která je všude kolem. Tu
náhle zahlédnu sněhobílé zajíčky s černým čumáčkem, jak hopkají po motýlích křídlech jako po
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nebeských schodech vysoko k nebi. Nebe je krásně modré s hebkými huňatými obláčky, jako
ocásek plyšových zajíčků.
Když
chlupatí
zajíčci
odhopkali a démantoví motýlci
odlétli, zjevila se obrovská bílá
záře a já se probudila z krásného
zimního snu. Sedím zase na
měkké
pohovce,
zabalená
v nejteplejší
dece
naproti
vánočnímu stromečku, a v ruce
držím tu krásnou kouličku
jménem sněžítko.
Nela Hobzová, 8.A

Adam a Eva – rýmujeme v 7.B
Veronika Iranová

Veronika Večeřová

Bůh stvořil člověka z hlíny,
jmenoval se Adam.
Nenosil tričko ani džíny,
byl velmi sám.

Adam a Eva se dobře měli,
jíst a pít do sytosti mohli.
Mohli tam dál v klidu být
a spolu tam šťastně žít.

V ráji Edenu žil,
ze stromu vědění nemohl jíst.
Bůh mu ženu vytvořil,
zakázané jablko nesměli sníst.

Kdyby jen hada neuposlechli
a zakázané ovoce neochutnali.
Hospodin je pak z ráje vyhnal
a více už jim vstup neukázal.

Had je oba oklamal,
oni jablko snědli.
Bůh se za to rozhněval,
z Edenu vyhnáni byli.

Lukáš Nemeškal
Adam a Eva pravěcí lidé jsou,
obklopeni krásnou přírodou,
zlé ovoce však ochutnali,
byli za to potrestáni.
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Čtenářský klub
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Práce 3. třídy – tvorba knih
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Ze života 4. A
Třída 4. A si v hodině českého jazyka v rámci výuky psaní dopisu vyzkoušela napsat
dopis Ježíškovi. Žáci si zopakovali správná pravidla a zároveň zakusili příjemnou
předvánoční atmosféru doprovázenou poslechem koled a pokusili se do dopisu promítnout
všechny svoje tužby nejen materiálního charakteru. Děkuji za příjemně strávenou hodinu.

Jak může vypadat předvánoční hodina pracovních činností? Žáci 4. A se pustili do
pečení a zdobní perníčků. Chválím je za dobře odvedenou práci, ukázkové chování
a příjemnou atmosféru.
Třídní učitelka I. Skoumalová
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Co se děje ve školní družině
Školní družina má čtyři oddělení a dětem nabízí mnoho možností trávení volného
času, mohou navštěvovat zájmové kroužky jak pod záštitou školy, tak i pod DDM Budík.
Volný čas v jednotlivých odděleních vyplňujeme například tvořením, hraním společenských
her, chozením na procházky, do parku či do tělocvičny. S dětmi podnikáme různé společné
akce, kdy všechna oddělení vzájemně spolupracují a připravují pro děti zajímavý program.
Jeden z nich proběhl koncem října, kdy jsme uspořádali Hallowenské odpoledne.
Děti byly rozděleny do věkově smíšených skupinek. Bylo hezké vidět, jak třeba děti ze třetí
třídy pomáhají s úkoly prvňáčkům, kteří ještě nejsou tolik zdatní a pomoc starších je
potěšila. Touto cestou se mezi dětmi vytváří přátelské vztahy, za což jsme moc rádi. Pro
děti byla připravena tři stanoviště s tematickými úkoly, např. výroba masky, zápichu do
květináče a pavoučka z knoflíku, poznávání předmětů hmatem, Kimova hra, překážková
dráha a hod míčkem. Poté nás společně s paní učitelkou Blankou Dvořákovou navštívili
žáci anglického klubu, kteří byli převlečeni do halloweenských kostýmů. Zazpívali nám
a dětem rozdali sladkosti. Tímto jim děkujeme za příjemné zpestření dne.

Další společnou akcí bylo „Čertovské řádění“, které proběhlo 3. 12. 2019. Program
se uskutečnil v obou tělocvičnách, kde děti plnily pohybové i tvořivé úkoly, například
skákání v pytli, chůze na chůdách, prolézání tunelem, kreslení čerta, poznávání věcí
hmatem a Kimova hra na procvičení paměti, a za asistence žaček z německého klubu se
naučily i několik německých slovíček. Všechny děti si samozřejmě i pořádně zařádily. Za
svoji snahu a plnění úkolů byly děti odměněny sladkostí a malým věcným dárkem. Za
fotodokumentaci a pomoc při realizaci děkujeme paní učitelce Drahomíře Bendové.
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Vánoční čas je obdobím setkávání, proto jsme 12. 12. 2019 připravili Vánoční dílničky,
na které děti pozvaly své rodiče či jiný doprovod vlastnoručně vyrobenými pozvánkami.
Byli jsme mile překvapeni a zároveň potěšeni velkou účastí. Všichni se s chutí a aktivně
zapojili do vytváření nádherných výrobků – andílků, zápichů do květináče, svícnů či
květináčů. Součástí dílniček byla výroba přáníček pro klienty ze Senior Hotelu Stern. Ve
školní kuchyňce si děti se svým doprovodem mohly nazdobit perníčky a muffiny, které pro
ně připravila paní učitelka Miroslava Hirtová. Také zde všichni mohli ochutnat výborný
vánoční čaj. Odpolední program podkreslovala příjemná vánoční hudba, která nás pomalu
vtáhla do adventního času. Celé odpoledne probíhalo ve velmi přátelské a milé atmosféře.
Odměnou nám byl spokojený úsměv na tváři jak dětí, tak i rodičů. Věříme, že se Vánoční
dílničky všem líbily a výrobky budou zdobit jejich domovy.
Rádi bychom poděkovali rodičům, jak za účast, tak i za podporu a pomoc při
vyrábění a také panu učiteli Vladimíru Čábelovi za fotodokumentaci. Tyto dílničky jsme
uspořádali za štědré finanční podpory z projektu MAP II.
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Ve čtvrtek 19. 12. 2019 jsme šli předat vyrobená přáníčka klientům do Senior
Hotelu Stern. Děti zarecitovaly několik vánočních básniček a všichni si společně zazpívali
vánoční koledy. Děti byly také obdarovány odměnou v podobě krásných jedlých svícnů.
Věříme, že osobně předaná přáníčka udělala klientům radost, rozzářila jim úsměv na
tvářích a zahřál je u srdce pocit, že je děti vyrobily právě pro ně. Děkujeme zaměstnancům
Senior Hotelu Stern a především paní Věře Štipčákové a těšíme se na další spolupráci.
Těšíme se na další společné akce ve školní družině, které chystáme na druhé
pololetí školního roku.
Kolektiv ŠD (K. Konvalinová,
J. Tomšíková, M. Tržilová, M. Veselá)

19

Předvánoční přípravy
Rozsvěcení vánočního stromku
V čase adventním se i ve škole ZŠ Havlíčkova rozsvítil ve vestibulu školy vánoční
strom. Slavnostní rozsvícení proběhlo za hudebního vystoupení žáků naší školy, kteří nám
ochotně zahráli koledy a vánoční písně. Jejich vystoupení zhlédli žáci prvního stupně
v rámci školní družiny a sami se zapojili v podobě recitací básní či zpěvu vlastních písní.
Oceňujeme hlavně i odvahu našich prvňáčků. Nakonec si děti rozbalily dárky, které na ně
pod stromečkem čekaly. Děti byly z dárečků, které byly následně rozděleny do jednotlivých
oddělení družiny, velmi nadšeny. Velké díky patří paní učitelce Kravcové, která celou akci
zorganizovala, krásně vánočně nám s pomocí žáků vyzdobila školu a zpříjemnila nám tak
nejhezčí svátky roku. Poděkování jí patří i za vánočně vyzdobený strom na náměstí.
Děkujeme.
Ivana Skoumalová
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Mikulášská nadílka
5.
prosince
přichází
Mikuláš, čerti a andělé a jinak
to nebylo ani v naší škole. Žáci
z 5. A vytvořili navíc s paní
učitelkou A. Švaříčkovou pro
mladší spolužáky nádherné
kulisy k blížícímu se Mikuláši.
Skvělá práce!
Děti prvního stupně měly
tu možnost mít návštěvu
z pekla i nebe. Naši prvňáčci,
povětšinou ještě bez vážnějších
hříchů,
byli
odměněni
mikulášskou nadílkou a ani
starší děti nepřišly zkrátka.
Všichni Mikuláši zazpívali či
zarecitovali a kupodivu nám ve
škole i letos zůstali všichni žáci
ve svých lavicích. Jak to bude
za rok? Kdo ví…
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Vánoční koncert
Ve středu 11. prosince 2019 vystoupil náš pěvecký sbor Rolnička se svým vánočním
programem ve svátečně vyzdobené studovně ZŠ Havlíčkova. S písněmi k Mikuláši nejprve
vystoupilo mladší oddělení, pak následovaly zimní a vánoční písně v provedení druhého
oddělení. V programu nechyběly ani vánoční koledy, při nichž se zpěváčci sami doprovázeli
na rytmické nástroje. V závěru se mohlo zapojit i dospělé publikum. V jeho podání zaznělo
několik vánočních písní, rozloučili jsme se přáním do nového roku a tradiční českou
Purpurou.
Vystoupení jsme zopakovali pro své spolužáky z prvního stupně v pátek
13. prosince 2019.
Bohužel jako každý rok několik zpěváčků bylo nemocných, proto je na fotografii
nenajdete.
Milada Simandlová, vedoucí Rolničky

Pódiové skladby
Ani letos v poslední školní den kalendářního roku
nechyběly v naší škole pódiové skladby, v nichž první tři příčky
obsadily třídy 9. A, 6. A a 9. B. Gratulujeme.
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Vánoční modlitbička
Letos se žáci naší
školy podíleli na vytvoření
originálního
vánočního
přání. S nápadem nahrát
píseň a natočit videoklip
přišla paní učitelka Aneta
Švaříčková a využila tak
píseň Vánoční modlitbička
od
Kristýny
Petrkové,
samozřejmě
s jejím
souhlasem.
Velké
poděkování patří i Jiřímu
Tržilovi a Jiřímu Grambalovi, kteří se postarali o hudební a vizuální stránku, a v neposlední
řadě našim žákům, kteří píseň dokázali tak krásně nazpívat. To, že měl klip úspěch,
dokazuje velké množství lajků a zhlédnutí na Facebooku či YouTube, vysílal se i
v moravskobudějovické kabelové televizi a zaslechnout se dal i na Hitrádiu Vysočina.
Vrcholem úspěchu byla výhra videoklipu v kategorii iReportér na ČT24. Na klipu se podílel
celý pedagogický sbor a doufám, že vánoční poselství „mějte se rádi“ proniklo do vašich
srdcí. V dnešní uspěchané době je občas zapotřebí zastavit se a zamyslet se nad
skutečnou hodnotou, kterou tahle píseň skvěle vystihuje. Snad jsme si letos pod
stromeček spolu s množstvím materiálních dárků nadělili i lásku a čas se svými blízkými,
úsměvy, které potěší duši a rozzáří tváře těch, kteří to nejvíce potřebují. Mějte se rádi
nejen o Vánocích, ale i v celém novém roce 2020.
Ivana Skoumalová
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Na závěr čtení „nejen“ pro naše prvňáčky
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