Základní škola Otokara Březiny
Jihlava, Demlova 34

Aktivita na Veletrhu zdraví

Školní
zpravodaj

Lesnovské mokřady – učíme se i mimo školu

Přehled vycházejících žáků – školní rok 2015/2016
Ve školním roce 2015/2016 končí základní vzdělávání 52 žáků 9. ročníku.
Šest žáků odchází na osmileté gymnázium a čtyři žáci na šestileté gymnázium.
Počet žáků
Škola
na školu

20

Obor

Gymnázium Jihlava

Počet žáku
na obor

Gymnázium 8-leté

5 (V)

Gymnázium 6-leté

4 (VII)

Gymnázium

10

Gymnázium se sportovní
přípravou
Gymnázium

1 (V)

Gymnázium

2

Ekologie a životní prostředí

1

3

Soukromé gymnázium AD FONTES

1

FARMEKO Jihlava

1

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa,
Cukrář
Hotelová škola a JŠ Třebíč

8

Obchodní akademie, Střední
zdravotnická škola, Střední odborná
škola služeb Jihlava

3
3

13

Soukromá vyšší odborná škola
grafická a Střední umělecká škola
grafická Jihlava
Střední odborná škola sociální
u Matky Boží Jihlava
Střední škola průmyslová, technická
a automobilní Jihlava

3

Střední škola stavební Jihlava

2

Střední uměleckoprůmyslová škola
Jihlava-Helenín

2

Škola ekonomiky a cestovního ruchu,
soukromá střední odborná škola s.r.o.

1

2

TRIVIS - Střední škola
veřejnoprávní a Vyšší odborná škola
bezpečnosti silniční dopravy Jihlava
Vyšší odborná škola a Střední škola
veterinární, zemědělská
a zdravotnická Třebíč

1

1

Ekonomika a podnikání

1

Obchodní akademie

6

Zdravotnický asistent

1

Grafický design

3

Sociální činnost

3

Elektrotechnika

1

Informační technologie

8

Mechanik seřizovač

3

Strojní mechanik

1

Stavebnictví

3

Ekonomika a podnikání

1

Modelářství a návrhářství
oděvů
Předškolní a mimoškolní
pedagogika

1
1

Veřejnosprávní činnost

1

Bezpečnostně právní činnost

1

Veterinářství

2

Přejeme našim absolventům hodně úspěchů na dalších školách i v životě.
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Cesty ke kariéře
I v letošním školním roce pokračovaly tři aktivity ověřované v projektu, který probíhal
v letech 2011 až 2012. Projekt Cesty ke kariéře byl podpořen Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
Žáci 4. a 5. ročníku absolvovali 16. března
exkurze do řemeslnických dílen. Letos jsme
navštívili tyto dílny - kamnářství KALA,
krejčovství RESONATA, sklenářství SMOLA,
opravnu obuvi PFEIFER, Kamenosochařství
BURŠÍK a Zahradnictví Psychiatrické léčebny
v Jihlavě. Tradičně jsme žákům umožnili
i návštěvu středních škol v Jihlavě s oborem
hodinář, truhlář a klempíř. Žáci tyto návštěvy
kladně hodnotili ve svých portfoliích i ve
slohových pracích. V rámci praktických
činností si žáci vyrobili z polotovarů
rámečky, mašinky, stromečky, podložky, atd.
Pro žáky jsou stále atraktivní i stavebnice,
kde mohou pustit uzdu své fantazii. Se
stavebnicemi Merkur zabodovali žáci našeho
kroužku Merkuru. V krajském kole soutěže
Stavíme s Merkurem se čtyřčlenný tým
umístil na krásném 2. místě.
Na druhém stupni se daří na stále vyšší
úrovni realizovat aktivitu Moje kariéra.
V 6. a 7. ročníku proběhly v předmětu
Výchova ke zdraví projekty Já a svět práce kolem mě a Moje zájmy. Díky podpoře rodičů
se 3. – 4. září mohl uskutečnit výjezd žáků 8. ročníku. Byl úvodem do projektu Povolání,
který pokračoval v zimních měsících v předmětu
Svět práce a vyvrcholil prezentacemi žáků,
které se týkaly jejich vysněného povolání.
Žáci 9. ročníku zahájili práci na svých
„seminárkách“ také v září. Výsledek své
celoroční práce prezentovali 23. a 24. června
před porotou. Učili se vyhledávat a třídit
materiály, zpracovat je do šablony podle předem
stanovených pravidel. V letošním roce 6 žáků
zpracovávalo svoji práci celou v anglickém jazyce. V angličtině ji i výborně obhájili.
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30. května navštívila řezbářský kroužek skupina
francouzských studentů. Pod vedením učitele
odborného výcviku SŠ stavební pana Schlögla si
společně s našimi žáky vyzkoušeli řezbářské
umění.
Na SŠ stavební v Jihlavě vybraní žáci druhého
stupně 21. prosince 2015 získávali informace
o stavění pasivních domů. Prakticky si stavbu
vyzkoušeli i na připravených modelech.
Jsme rádi, že všechny aktivity projektu, které pomáhaly rozvíjet u žáků kompetence
spojené s volbou povolání, zdárně pokračovaly i v letošním školním roce.
Mgr. Zdeňka Obrdlíková a Bc. Renáta Matoušková

Jak dosáhnout osobního maxima u každého žáka?
V naší škole se neučí jen žáci. Během uplynulého školního roku
se vydaly do světa i paní učitelky Ježková, Jahodová
a Nevrklová, aby se v rámci projektu Erasmus+ naučily něco
nového a mohly to pak využít ve svých hodinách angličtiny a němčiny.
Paní učitelka Ježková strávila 14 dní o prázdninách v krásném Skotsku, kde „chodila do
školy“. Přivezla si hlavně balíček zajímavých aktivit, které mohla použít ve svých hodinách
angličtiny.
Paní učitelky Jahodová a Nevrklová se zase jely podívat, jak to funguje v zahraničních
školách. Paní učitelka Jahodová strávila týden v nám dobře známé amsterdamské škole
Pieter Nieuwland College, paní učitelka Nevrklová zase strávila příjemný týden ve škole
Schkola Hartau na česko-německých hranicích. Obě přijely s novými nápady do hodin, ale
také poznaly celkově jiný přístup k výuce, než máme my u nás.
Mgr. Hana Ježková
Open Air Denglisch
Naši šesťáci mají za sebou první rok, kdy se ve
škole učí dva jazyky – angličtinu a němčinu. Oba
jazyky hrály zásadní roli nejen v jejich rozvrhu
hodin, ale také v projektovém dni Open Air
Denglisch. V rámci projektu si žáci vyzkoušeli,
s čím vším si již dokáží v cizích jazycích poradit,
a možná i tak trochu nahlédli pod pokličku toho, co
je ještě čeká.
Čtyřčlenné týmy prošly postupně sedmi stanovišti, kde si prostřednictvím čtrnácti aktivit
procvičily anglická a německá slovíčka z různých tematických okruhů. V průběhu plnění
aktivit získávaly týmy dílčí části dvojjazyčného slovníku, který následně převedly buď do
podoby plakátu, nebo interaktivního procvičování v programu Quizlet. Kreativitě se meze
nekladly. Žáci si tak sami vytvořili řadu vlastních výukových materiálů, dvojjazyčných
přehledů, her a cvičení. Dvojjazyčný slovníček a interaktivní aktivity, které naši šesťáci
vytvořili v programu Quizlet, si můžete vyzkoušet on-line na adrese www.quizlet.com
po zadání přihlašovacího jména Demlova34.
Mgr. Pavla Jahodová
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V 1. pololetí školního roku proběhly dva projekty podpořené z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cesty za poznáním

První projekt Cesty za poznáním podpořil ve škole dvě aktivity: čtenářskou gramotnost na
2. stupni a studijní cestu žáků 8. a 9. ročníku do Anglie.
Studijní výjezd do Anglie
Ve druhé polovině září vycestovali žáci osmého
a devátého ročníku na studijní výjezd do Anglie.
Během týdne stráveného v ostrovním království
poznávali naši cestovatelé bohatou kulturu této
země, rozvíjeli a uplatňovali své komunikační
schopnosti a absolvovali výuku anglického jazyka
v místním komunitním centru.
A stihli jsme toho ještě mnohem víc! Poslouchali
jsme moře bušící do bílých doverských útesů,
užívali si slunce v Canterbury a schovávali se před deštěm Salisbury, nasávali jsme magickou
atmosféru Stonehenge, navštívili zázemí fotbalového klubu Chelsea FC, řádili v zábavním
parku Thorpe Park, snažili se alespoň koutkem oka zahlédnout britskou královnu ve
Windsoru nebo Buckinghamském paláci. Londýn jsme si prohlédli z výšky, do které nás
vyneslo obří ruské kolo London Eye, a zblízka jsme poznali jeho největší chlouby – Big Ben,
Piccadilly Circus, Westminsterské opatství, St. Paul’s Cathedral, Tower Bridge and so on,
and so forth. Navíc jsme si díky ubytování v hostitelských rodinách mohli vyzkoušet, jak se
žije běžným Angličanům, jak chutná anglické jídlo nebo třeba jak se jezdí vlevo. Anglie,
těšíme se zase brzy na viděnou!
Mgr. Pavla Jahodová

Cesty ke kompetencím

Díky druhému projektu se podařilo zmodernizovat vybavení školní dílny.
V další aktivitě projektu mělo 17 pedagogů a 62 žáků školy možnost zlepšit své kompetence
v anglickém jazyce formou blended learningu. Tento způsob výuky kombinuje tradiční výuku
ve třídě se studiem za pomoci informačních a komunikačních technologií, s podporou
interaktivního programu DynEd mohli žáci rozvíjet své ústní komunikační dovednosti takřka
kdekoliv a kdykoliv. Výhodou studia s DynEd je to, že se program operativně přizpůsobuje
aktuální úrovni a tempu každého žáka a umožňuje tak maximálně individualizované učení
a pokrok. Všechno to, co děti poctivě procvičovaly s DynEd, jsme pak po celý rok využívali
také v hodinách angličtiny. Oceňujeme energii a píli, s níž děti pracovaly, a zejména pokrok,
jehož dosáhly.
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Cesty ke zdraví – naše stopy

Projekt byl podpořen z dotace rozpočtu Kraje Vysočina na podporu naplňování a propagace
principů místní Agendy 21 a Zdraví 21.

23. ročník Veletrhu zdraví
Program:
9:30 – 10:15 Diskuzní fórum v informačním centru školy
Dopolední program pro žáky:
8:10 – 13:30 cca 35 aktivit pro žáky na podporu zdraví ve
spolupráci s partnery
Odpoledne otevřených dveří pro rodiče a veřejnost:
14:30 – 16:30
Prezentace aktivit školy
16:30 – 17:30
Vystoupení žáků v tělocvičně
Co bylo k vidění?
Výstava zdravých jídel a receptář jídel
Anketa zaměřená na zdravý životní styl
Výstava výtvarné a literární soutěže na téma zdravý životní styl
Prezentace projektů školy
Měření krevního tlaku a cholesterolu

Spolupracující organizace:
Mateřská škola Mozaika Jihlava
Střední škola stavební Jihlava
Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola,
Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Jihlava
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín
Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
Gymnázium Jihlava
Hotelová škola Světlá, Velké Meziříčí
Státní zdravotní ústav Jihlava
Dům dětí a mládeže Jihlava
Městská policie Jihlava
Květinka U RŮŽE, Polná – paní Filová
Astronomická společnost Jihlava
Děkujeme všem partnerům, pracovníkům i žákům naší školy, kteří se podíleli
na úspěšném průběhu 23. ročníku Veletrhu zdraví.
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Diskusní fórum

Vystoupení v tělocvičně
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1. a 2. ročník
Jako každý rok, i v tom letošním, se na naší škole uskutečnil
Veletrh zdraví s tematem Cesty ke zdraví - naše stopy.
My jsme se také vydali hledat stopy. V první aktivitě jsme
pátrali po stopách zvířát. Při druhé jsme otiskovali listy
a domalovali zvířátko. Poslední aktivitou byly veselé zoubky.
Dozvěděli jsme se, co je zdravé, co zoubkům škodí.
Odměnou za splnění všech aktivit nám byla prohlídka Veletrhu.
Zúčastnili jsme se ankety, pomazlili se se zvířátky, obdivovali
výtvarné a literární práce našich spolužáků. Také jsme si
prohlédli výstavku připravených pokrmů.
Dnešní den se nám vydařil.

Veletrh zdraví očima našich redaktorů
Hotelová škola Světlá
Žáci z hotelové školy Světlá přijeli do naší školy proto, aby nám
ukázali, co na své škole vytvářejí. Nejdříve nám ukázali, jak
vyřezávat jablko. Tato metoda se jmenuje carving. Jablko se vždy
muselo namočit do bělky, aby zachovalo přirozenou barvu. Bylo to
velmi náročné a moc se nám to nedařilo. Poté jsme si mohli
prohlédnout knihy, ve kterých je tato metoda popsaná. V knihách
jsou zajímavé výrobky z ovoce a zeleniny. Poté nám rozdali růžovou
náhražku marcipánu. Mohli jsme si z ní vyrobit, co jsme chtěli.
Kamarádka si vyrobila psa a sněhuláka, ale moc se to poznat
nedalo, spíš vůbec. Náhražka marcipánu strašně lepila a všichni od
ní byli zalepení. Vznikly velmi zajímavé výtvory. Na závěr nám ukázali triky s flaškou, která
když spadla, tak se nerozbila. Mohli jsme si to vyzkoušet, ale museli jsme být opatrní,
abychom něco nerozbili. Všichni nakonec všechno zvládli.
Koubková Natálie, 8. A
Korálkování
Na korálkování jsme si vyráběli pavoučka z korálků
a drátků. Na výrobu jsme potřebovali kleště,
drátky a korálky. Paní učitelka Píšová nám ukázala
obrázky a návod, jak se vlastně takový pavouček
vyrábí. Hned po vysvětlení jsme si šli vybrat
korálky. Měli jsme na výběr různé druhy, různé
barvy a velikosti korálků. Začali jsme vyrábět.
Nejdříve jsme udělali tělo, které se skládalo ze dvou velkých korálků. Poté jsme udělali
nožičky z drátků a drobných korálků. Na drátky jsme navlékli korálky a nožičku zakončili
očkem. Výroba pavoučka byla jednoduchá, větší oříšek však bylo pochopit, co se po nás
vlastně chce. Paní učitelka nám nakonec ukázala i jiná zvířátka, která se dají z korálků
vyrobit. Nakonec všichni pavoučka zvládli.
Romana Pecinová, 8. A
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Truhlářská dílna
Když jsem přišla do třídy, u pracovních stolků sedělo
deset mých kamarádů a spolužáků ze školy. Trochu jsem
se zalekla, protože jsem zde byla jediná holka. Ale když
přišel pan mistr Schlögl a jeho učenci, mezi kterými
byla i holka, uklidnilo mě to. Každý kluk měl na stole
několik malých špalíků, které měli šmirgl papírem
obrousit do špičky. Na připravené držadlo budoucích
hrábí, které bylo do čtvrtiny rozpůlené, namotali drátek, aby se držadlo nerozštíplo ještě
více. Dále do přepůlení vložili kolík a začátek držadla opracovali dlátem. Když se vše
povedlo, vzali kladivo a hlavici hrábí zatloukli do držadla. Nakonec už stačilo jen špičaté
špalíky po jednom zatloukat do otvorů na hlavici a slepit lepidlem. Velmi se mi aktivita líbila
už jen kvůli nápadu vyrábět hrábě. Bylo skvělé, že každému byla kdykoli poskytnuta pomoc.
U práce nechyběl smích ani vtipné hlášky Vojty Humlera. A tak jsem ho poprosila, aby nám
tuto aktivitu ohodnotil: „Bylo to super. Nejvíc se mi líbilo broušení kolíků. Myslím si, že se
mi to povedlo.“ „Mně se to také líbilo,“ dodal spolužák Dominik Tůma. „Vyrobil jsem si hrábě
a lopatičku. Moc mě to potěšilo.“
Klára Zachová, 8. B
Deskové hry
Většina z nás si pod pojmem ‘‘deskové hry‘‘ představí nějaké nudné a zdlouhavé hry pro více
než jednoho hráče, jako jsou například šachy. Málokdo ale ví, že existují i hry pro více
hráčů, ve kterých není účelem získat co nejvíce bodů a vysmát se ostatním, ale pobavit se.
Například na aktivitě ‘‘Deskové hry‘‘ děti hrály hru jménem ‘‘V hlavní roli‘‘. Každý, kdo si tuto
hru zahrál, se náramně pobavil. Ale na této aktivitě bylo mnoho dalších zajímavých her, jako
je například ‘‘Evoluce‘‘, ‘‘Česko‘‘ nebo ‘‘Munchkin‘‘. Pan Petr Matějíček a jeho pomocník Tomáš
Smejkal byli výbornými vysvětlovači! Každý by si to měl vyzkoušet, je to ohromná zábava!
Dalibor Pertlík, 8. B
Hrou proti AIDS (8. ročník)
Po Veletrhu zdraví jsme se všichni přesunuli do Informačního centra, abychom se potkali se
zdravotními pracovníky.
Byli jsme rozděleni do čtyř skupin a přesouvali jsme se z jednoho stanoviště na druhé.
Na prvním stanovišti nám paní vysvětlovala, jak se chránit proti pohlavním chorobám.
Většina z nás už něco věděla, ale stejně jsme se dozvěděli spoustu nových věcí.
Na druhém stanovišti jsme museli určit, v jakém případě je nejvíce možné se nakazit.
Všechno bylo úplně jinak, než se zdálo. Většina z nás si vůbec nevěděla rady, ale nakonec
jsme to společně s instruktorkou dali dohromady.
Třetí stanoviště bylo zábavnější. Hrála se hra, která spočívala v tom, že se hodí kostkou
a podle barvy se odpoví na otázku z lístečku.
Čtvrté stanoviště bylo nejzábavnější. Společně s instruktorkou jsme vymýšleli příběh
o AIDS, k jeho konci jsme se bohužel nedostali a to, co nám chtěla lektorka říct, jsme se
také nedozvěděli, protože byl čas jít zpět do tříd. Při odchodu z informačního centra
každý dostal ochranu jako dárek. Hodně z nás je ale nestačilo ani přinést domů, protože
jsme je použili na něco úplně jiného.
Šárka Nováková, 8. A
Více fotografií a přehled dalších aktivit najdete na podzim ve výroční zprávě školy.
-9-

Soutěže během Veletrhu zdraví a jejich výherci:
Soutěž o zdravé jídlo
Jídla oceněná odbornou porotou:
1) Ježci k nakousnutí – M. Turková – 3. B
2) Zeleninový vláček – A. Foit – 3. C
3) Ovesná stopa – K. Klausová – 4. B
Jídla oceněná dětskou porotou:
1) Ježci k nakousnutí – M. Turková – 3. B
2) Zeleninový vláček – A. Foit – 3. C
3) Psí bábovky – T. Čecháčková – 7. B
Literární soutěž
Během Veletrhu zdraví probíhala literární
soutěž. O umístění hlasovala dětská porota.
Některé práce se ukázaly jako velmi zdařilé,
proto se umístily na předních místech.
6.ročník:
1.místo Kateřina Procházková – 6.A
2.místo Henzlová Renata – 6.A
3.místo Pohořelá Emma – 6.B
7.ročník:
1.místo Štelbacká Simona, Perničková Hana – 7.B
2.místo Zelenková Markéta – 7.A
3.místo Matoušek Matěj – 7.A
8.ročník:
1.místo Menčíková Bára Saša – 8.A
2.místo Freyová Michaela – 8.B
3.místo Jonášová Kateřina – 8.A
9.ročník:
1.místo Čecháček Filip, Zeman David, Barszcz Petr – 9.A
2.místo Bulantová Tereza, Jarošová Hana – 9.A
3.místo Nguyen David – 9.B

Výtvarná soutěž

Další ročník proběhne v rámci projektu Cesty ke zdraví – s větrem v zádech 19. října 2016.
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Cesty ke zdraví
– s větrem v zádech
Projekt byl podpořen z dotace rozpočtu Kraje Vysočina na podporu naplňování a propagace
principů místní Agendy 21 a Zdraví 21.

Environmentální aktivity
V rámci projektového vzdělávání našich žáků jsme
v průběhu dubna a května zařadili do výuky aktivitu, ve
které
se
propojuje
environmentální
výchova
s vyučovaným předmětem. Pro letošní rok bylo vybráno
téma vítr, kterému bude věnován i podzimní Veletrh
zdraví.
Mgr. Jana Waldhauserová
Plavecká štafeta
V loňském roce 263 žáků a učitelů uplavalo 8547,5 m.
Letos jsme opět plavali 32,5 metrů (2 bazény ZŠ
Jihlava, Demlova 32). Každá třída měla ve štafetě své
zástupce. Do štafety se zapojilo celkem 311 žáků a 6
pracovníků školy, kteří uplavali celkem 10 302,5 m, tj. asi
10,3 km.
Děkujeme všem plavcům, kteří pomohli letošní štafetu
prodloužit a ukázat, že máme ve škole zdatné žáky.
Sportovní den
V posledním týdnu školního roku – v pondělí 27. června se
uskutečnil sportovní den. Jako obvykle nám jej narušilo počasí.
Z plánovaných sportů proběhly pouze líný tenis, baseball
a stolní tenis. Místo ostatních (přehazovaná, petanque, ringo,
badminton, fotbal, kuličky, kubb, geocaching, fotbal, kolečkové
brusle) uspořádaly skupinky žáků turnaje v deskových hrách.
V plném rozsahu, pouze
v budově školy místo
čerstvého
vzduchu,
absolvovali
sportovci
olympijský pětiboj: hod na cíl, přeskok přes lavičku,
člunkový běh, skok z místa a přeskok přes švihadlo.
Mgr. Zdeňka Obrdlíková a Mgr. Jan Findejs

Dalšími aktivitami projektu budou na podzim preventivní besedy a Veletrh zdraví.
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Podpora polytechnické výchovy
Dotací z projektu Podpora polytechnické
výchovy v mateřských a základních školách
v Kraji Vysočina získala škola podporu na tři
aktivity:
- vybavení školy větším počtem stavebnic
Merkur na podporu pracovních schopností
a dovedností
- dovybavení technických dílen některým
ručním nářadím a spotřebním materiálem
- úhradu vstupného do science centra VIDA
v Brně pro žáky 7. – 9. ročníku

Evropský den jazyků - 26. září
Na naší škole se (o něco dříve) dne 18. září 2015
uskutečnil projekt k Evropskému dni jazyků, který se
slaví 26. září.
Tento projekt pořádáme už několikátý rok. Děti
pracují v dílnách s lektory, kteří je seznamují s danou
zemí. Letošním společným tématem byly ‚PŘÍRODA,
NÁRODNÍ PARKY‘.
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Zkoušky z angličtiny
Movers 5. ročník
Jako každý rok absolvovali žáci 5. ročníků
anglické zkoušky Movers. Žáci byli rozděleni
do čtyř skupin a měli za úkol splnit jak
písemnou, tak i ústní část této zkoušky.
Při ústní části žáky zkoušela rodilá mluvčí paní
Kerry Farárik. Všichni žáci zkoušky úspěšně
složili. 19. května 2016 si v divadelním sále ZŠ
Demlova převzali diplomy a drobné dárky.
Všem
žákům
srdečně
blahopřejeme
k úspěšnému složení zkoušek.
Renata Fehérová
We wrote Movers on Monday and Tuesday. We did
speaking, writing and listening. The easiest was
speaking and the hardest was writing. At speaking
there was Rafael and his mum, Kerry and at
Listening and Writing there was Miss Jahodová.
We are looking forward to the ceremony, which
will be held on Thursday.

Jessica Thompson, Nikola Kučerová,
Viktorie Kourková, 5. A

KET a PET pro 9. ročník
21. a 22. června skládali žáci devátého ročníku zkoušky z anglického jazyka
na úrovni KET a PET. Do zkoušky KET se spolu s deváťáky pustil také
Rafael Neal Farárik z pátého ročníku, který se na zkoušku po celý rok
připravoval společně se svými staršími spolužáky. Jakých výsledků se našim žákům nakonec
podařilo dosáhnout, si necháme ještě chvíli pro sebe. Vždyť právě ta špetka napětí
a nervozity dělá slavnostní předávání certifikátů tak nezapomenutelným…
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Němčina nekouše
V pondělí 7. září se mnozí naši žáci setkali
poprvé s němčinou ve vyučování. Tato první
hodina proběhla netradičně. Hodinu vedl
pan Florian Förster z Německa. Jeho
úkolem bylo žáky povzbudit, motivovat
a naladit do výuky němčiny. Měl v zásobě
různé hry a aktivity, při kterých se žáci
učili barvy, čísla, pozdravy a ti starší
opakovali, co přes prázdniny nezapomněli:-)
s nadšením jsme zjistili, že žáci mnohé věci vědí (produkty, firmy, města, sportovce, loňské
učivo) nebo je snadno odvodí (slova podobná s češtinou nebo s angličtinou, všeobecné
znalosti). Toto setkání proběhlo v přátelském duchu. Pan Förster byl velmi vstřícný a žáci
milí a snaživí.
Mgr. Lenka Nevrklová

Ein Tag in Wien

Ve čtvrtek 14. dubna jsme podnikli výlet
do Vídně. Během jednoho dne jsme toho
stihli opravdu hodně: podívat se na drezúru
lipicánů ve španělské jezdecké škole
v Hofburgu (poněkud málo akční :-(, ale
zase Mozart a několik staletí uchovávaná
tradice), projít a okomentovat hlavní
památky v centru města (žáci byli
připraveni, opakovali jsme i dějepis :-),
prohlédnout si obrazy v muzeu Oberes
Belvedere (poslouchali jsme rodilou mluvčí,
hráli hry, učili se slovíčka a ještě měli v ruce zlato! :-), osprchovat se ve fontáně na
Schwarzenbergerplatz (zima!!!), nakoupit dárky, jídlo, pití (trochu břichabol?!) a udržovat
nepřetržitou společenskou konverzaci celou cestu autobusem (Uf!!). Ein prima Tag! Danke!
žáci 7 ročníku

Kochen mit Deutsch
Netradiční hodinu NJ jsme strávili přípravou
a následnou konzumací pokrmů, které jsme si
v rámci
projektu
„Kochrezept“
vymysleli
a zpracovali. Tím jsme završili naše téma „Essen“,
kterému jsme věnovali hodně času a úsilí.
Mgr. Lenka Nevrklová
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Okénko školní družiny
Divadelní kroužek
Naši malí herci z dramatického kroužku se
celé druhé pololetí připravovali pod vedením
paní
vychovatelky
Ireny
Kopáčkové
na divadelní představení pohádky Třetí sudba.
Pohádka to byla vskutku nádherná, avšak na
nastudování textu pro děti velice náročná.
Zhostily se toho přesto skvěle. Patří jim
veliké poděkování za jejich snahu a nadšení.
Premiéra se uskutečnila v pondělí 27. června
2016 v 17 hodin v divadelním sále ZŠ Demlova a měla obrovský úspěch. Na příští školní rok
by rádi toto představení naši herci předvedli ještě v několika reprízách. A kdo ví, třeba
naše malé hvězdy uvidíte někdy až v „Národním“…

Vernisáž výtvarného kroužku
Ve čtvrtek 23. června 2016 proběhlo na naší škole slavnostní zahájení již třetího ročníku
výstavy prací žáků z výtvarného kroužku. Na slavnostním zakončení celoroční práce děti
představily svá nejlepší díla a seznámily návštěvníky se svými uměleckými plány do
budoucna. Nechybělo ani drobné občerstvení, které pro hosty připravovali samotní autoři.
Účast byla i v letošním roce velmi hojná a povzbudivá, za což všem zúčastněným velmi
děkujeme a těšíme se opět na další školní rok.

Nabídku aktivit školní družiny na školní rok 2016/2017 najdete na www.zsobreziny.cz.
- 15 -

Soutěže a olympiády
Výtvarné soutěže
Žáci z naší školy se letos v listopadu zúčastnili výtvarné soutěže pro osmé
a deváté ročníky základních škol na SUPŠ Helenín. Děti se téma práce, na
kterou měly celé dvě hodiny, dozvěděly teprve na místě a zhostily se
úkolu velmi zodpovědně. Všichni žáci se z více jak sto malířů umístili
v první dvacítce. Nejlépe si vedla Hanka Jarošová z 9. A, která získala
krásné druhé místo.

Stavíme z Merkuru – 2. místo
Ve dnech 2. a 3. června se naši žáci Martin Čopák, David Dvořák, Tomáš Kopecký a Natálie
Burianová, spolu s externím poradcem a pozorovatelem Matějem Matouškem, zúčastnili
třetího ročníku soutěže Stavíme z Merkuru, kterou vyhlásil Krajský úřad Kraje Vysočina
ve spolupráci s firmou Bosch Jihlava. Úkolem žáků bylo sestavit přepravní linku
obdélníkového nebo čtvercového tvaru, která vyveze víčko od PET lahve do co největší
výšky, ale v co nejkratším čase, tedy co nejrychleji.
Zpočátku jsme si s problémem vůbec nevěděli rady,
ale po usilovném přemýšlení vznikl náš model
TWISTER. Elektrický motor vytáhnul víčko do výšky
33 cm v čase 6,49 s. Soutěže se zúčastnilo 16 týmů
z Kraje Vysočina a naši žáci obsadili krásné 2. místo.
Každý žák obdržel stavebnici Merkur 8 a spoustu
dalších dárků od pořadatelů soutěže.
Mgr. Jiří Hotař, vedoucí týmu
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Vědomostní soutěže

Bobřík informatiky – celostátní vyhodnocení
Pořadí

Jméno

Třída

Body

Kategorie

72.

Voženílková Gariela

5. B

180

Mini

72.

Macková Katečina

4. C

180

Mini

186.

Šlechtická Nela

5. B

176

Mini

210.

Henzlová Barbora

9. B

184

Kadet

316.

Vítek Matěj

4. A

168

Mini

393.

Hartman Matyáš

5. A

164

Mini

393.

Nováková Viktorie

5. C

164

Mini

393.

Pejchalová Veronika

4. A

164

Mini

481.

Kopecký Tomáš

6. B

184

Benjamin

Logická olympiáda
1. stupeň 99 ž., 13330 ČR, 763 kraj
Pořadí (škola)
Pořadí (kraj)
Celkové pořadí
1.
33.-50.
1054.-1129.
2.-3.
70.-74.
2132.-2238.
2.-3.
70.-74.
2132.-2238.
4.
75.-76.
2239.-2365.
5.-6.
86.-95.
2646.-2791.
5.-6.
86.-95.
2646.-2791.

Příjmení, jméno
Jonášová,Dominika
Marková, Ema
Pavlišová, Viktorie
Dopitová, Karina
Bína, Milan
Vítek, Matěj

2. stupeň 101 ž.,
Pořadí (škola)
1.
2.
3.
4.

Příjmení, jméno
Straka, Jiří
Pertlík, Dalibor
Emmer, Adam
Žahourková, Kateřina

20 736 ČR, 1452 kraj
Pořadí (kraj)
Celkové pořadí
59.-66.
1107.-1185.
67.-76.
1186.-1286.
104.-114.
1737.-1843.
135.-147.
2130.-2344.

Celostátní kolo
Anglická olympiáda - 4. místo v celorepublikovém kole
Ve čtvrtek 5. května 2016 jsme všichni drželi palce našemu
kamarádovi z 8. B. Ptáte se proč? Josef Hajdar Salloum neboli
Pepíno zvítězil v krajském kole konverzační soutěže v anglickém
jazyce a právě ve čtvrtek soutěžil se svou konkurencí
z ostatních krajů České republiky. A že jich bylo téměř 20.
Navíc, Pepíno byl mezi nimi rozhodně nejmladší. Umístil se na
krásném 4. místě - a o pouhý "půl bod" mu uteklo 3. místo.
To ho ale rozhodně neodradilo od dalšího zdokonalování se
v angličtině. Jak on sám řekl, "příští rok to vyhraju". Věříme ti
a budeme ti znovu držet palce a teď ti BLAHOPŘEJEME!!! Jsme
na něho patřičně hrdí! Nechť je nám všem Pepínův úspěch
vzorem a motivací do učení se cizím jazykům - má to smysl ;-)
spolužáci z 8. B
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Třída
4.C
3.C
5.A
5.B
4.A
4.A

Třída
9.B
8.B
7.A
9.A

Pořadí

Jméno

Třída

Předmět

Kategorie

4.

Josef Hajdar Salloum

8. B

Anglický jazyk

II.A

Krajská kola
Pořadí

Jméno

Třída

Předmět

Kategorie

1.

Josef Hajdar Salloum

8. B

Anglický jazyk

II.A

2.

Jindřiška Veselá

8. B

Biologie

C

15.–16.

Hana Jurgová

9. B

Matematika

Z9

20.

Klára Zachová

8. B

Biologie

C

postup

Adam Pelech

8. A

Zeměpis

C

postup

Dominika Jonášová

4. C

Logická olympiáda

1. st.

Okresní kola
Konverzace v německém jazyce
Dne 26. 1. 2016 se konalo okresní kolo
konverzační soutěže v němčině. Soutěž byla
rozdělena podle věku a stupně pokročilosti na
4 kategorie. V kategorii I. A se na prvním
místě umístila Žofie Chlupáčková ze 7. A a na
druhém místě byl Matěj Matoušek z téže
třídy. V kategorii II. A získala Natálie
Kmentová z 9. B třetí místo. Všem děkujeme!
Pořadí

Jméno

Třída

Předmět

Kategorie

1.

Nela Šlechtická

5. B

Matematika

Z5

1.

Jindřiška Veselá

8. B

Biologie

C

1.

Josef Hajdar Salloum

8. B

Anglický jazyk

II. A

1.

Žofie Chlupáčková

7. A

Německý jazyk

I. A

2.

Matěj Matoušek

7. A

Německý jazyk

I. A

3.

Klára Zachová

8. B

Biologie

C

3.

Natálie Kmentová

9. B

Německý jazyk

II. A

3.

Adam Pelech

8. A

Zeměpis

C

3.

Štěpánka Vacušková

5. C

Recitace

4.-5.

3.

Filip Macek

6. A

Programování

ZŠ
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4.

Matěj Matoušek

7. A

Matematika

Z7

4.

Tomáš Zadina

6. A

Programování

ZŠ

4.

Žofie Chlupáčková

7. A

Anglický jazyk

I. A

5.

Šimon Dopita

8. B

Biologie

C

6.

Hana Jurgová

9. B

Chemie

D

6.

Kateřina Zachová

6. A

Biologie

D

6.

Šimon Dopita

8. A

Mladý chovatel

6. – 9.

7.

Patrik Kusý

6. A

Zeměpis

A

7.

Matěj Matoušek

7. A

Zeměpis

B

7.-11.

Vojtěch Novotný

7. B

Matematika

Z7

8.

Nela Marková

5. C

Matematika

Z5

8.-9.

Hana Jurgová

9. B

Matematika

Z9

9.

Kateřina Žahourková

9. A

Chemie

D

9.

Hana Jurgová

9. B

Německý jazyk

II. A

9.-16.

Vojtěch Švancara

6. A

Pythagoriáda

6.r.

10.

Viktorie Kourková

5. A

Matematika

Z5

10.-11.

Kateřina Žahourková

9. A

Matematika

Z9

10.-13.

Adam Pelech

8. A

Matematika

Z8

11.

Eva Remešová

6. A

Matematika

Z6

11.

Vojtěch Žďánský

8. B

Fyzika

F

11.-12.

Jakub Pernička

7. A

Biologie

D

11.-13.

Kvido Kříž

9. A

Mladý chovatel

6. – 9.

11.-17.

Matyáš Hartman

5. A

Matematika

Z5

11.-17.

Klára Sklenářová

5. C

Matematika

Z5

11.-17.

Magdaléna Srbecká

5. B

Matematika

Z5

12.-18.

Nela Šlechtická

5. B

Matematika

Z6

14.

Karolína Itterheimová

9. A

Chemie

D

14.-15.

Jan Straka

9. B

Matematika

Z9

14.-16.

Vojtěch Humler

8. B

Matematika

Z8

14.-16.

Tomáš Procházka

8. A

Matematika

Z8

16.-27.

Dan Tesař

7. A

Pythagoriáda

7.r.

17.

Kateřina Procházková

6. A

Chemie

D

17.-18.

Karolína Itterheimová

9. A

Matematika

Z9

17.-24.

Tomáš Kopecký

6. B

Pythagoriáda

6.r.

18.

Julie Komhäuserová

6. A

Mladý chovatel

6. – 9.

18.

Barbora Bruknerová

8. B

Dějepis

18.

Jan Straka

9. B

Fyzika

E

19.-20.

Anežka Musilová

6. A

Mladý chovatel

6. – 9.

20.-22.

Pavel Procházka

9. B

Fyzika

E

22.-24.

Simona Salavová

8. B

Matematika

Z7

23.

David Nguyen

9. B

Fyzika

E

25.

Klára Zachová

8. B

Dějepis

28.-37.

Žofie Chlupáčková

7. A

Pythagoriáda

7.r.

28.-37.

Vojtěch Novotný

7. B

Pythagoriáda

7.r.

28.-37.

Eliška Krejčí

7. B

Pythagoriáda

7.r.
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30.-38.

Kateřina Zachová

6. A

Pythagoriáda

6.r.

32.-37.

Tomáš Procházka

8. A

Pythagoriáda

8.r.

33.-36.

Sára Voštová

6. B

Matematika

Z6

38.

Kateřina Zachová

6. A

Matematika

Z6

38.-47.

Simona Salavová

8. B

Pythagoriáda

8.r.

účast

Martin Čopák

7. A

Matematika

Z7

účast

Martin Fasora

7. B

Matematika

Z7

účast

Nikola Schönová

8. B

Pythagoriáda

8.r.

účast

Dora Půlkrábková

3. B

Recitace

2.-3.

účast

Anežka Blahožová

3. B

Recitace

2.-3.

účast

Magdaléna Srbecká

5. B

Recitace

4.-5.

Mafyn
Matematicko-fyzikální soutěž pro týmy ze základních škol
se konala ve čtvrtek 28. ledna 2016. Organizovali ji
studenti oktávy Gymnázia Jihlava pod vedením Josefa
Čecha. Soutěže se zúčastnilo pět škol.
Kategorie a – 9. ročník
2. místo Kristýna Sedmíková, Kateřina Svěráková, Filip Storm,
Matěj Mareš (9. A)

Kategorie B – 8. ročník

2. místo Tomáš Procházka, Kateřina Jonášová, Natálie Hricková, Adam Pelech (8. A)
Toto družstvo skončilo na 3. místě v celkovém pořadí bez rozdílu kategorií.

Kategorie C – 7. ročník
2. místo Martin Čopák, Ondřej Nevrkla, Matěj Matoušek (7. A)
3. místo Matyáš Holba, Dan Tesař, Vojtěch Pertl (7. A)

Kategorie D – 6. ročník

2. místo Eva Remešová, Dominika Dvořáková, Renáta Henzlová (6. A), Aneta Skořepová (6. B)

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Kategorie i (4. – 6. r.)
7. místo
Vojtěch Janků, Romana Čopáková (5. B), Václav Vařbuchta, Lucie Malíková (6. A)
Kategorie II (7. – 9. r.)
8. místo
Richard Bílek (8. A), Michaela Freyová, Tereza Formáčková, Dalibor Pertlík (8. B)

Soutěž mladých zdravotníků
Kategorie I. st.
8. místo
Matyáš Hartman, Karolína Pecinová, Natálie Poláčková, Viktorie Pavlišová (5. A)
Kategorie II. st.
5. místo
Vojtěch Molva, Natálie Kmentová, Tereza Holubová, Daniel Kazatel (9. B), Kristýna
Sedmíková (9. A)

Sportovní soutěže - jednotlivci
Olympijský běh
22. června se dvě skupiny žáků školy zapojily do celorepublikové akce. Malí atleti zvítězili
ve všech kategoriích, kterých se zúčastnili.
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Kategorie 1. – 2. třída:
1. Hana Vítková (2. C), 2. Lenka Krepčíková
(2. B), 3. Karolína Přenosilová (2. C)
1. Matěj Diviš, 2. Kryštof Spilka, 3. David
Barusel (2. C)
Kategorie 1. – 2. třída:
1. Julie Machovcová (4. A), 2. Eliška
Jindřichová (4. C), 3. Tereza Eva Moravcová
(4. B)
1. Denis Novák (4. C), 2. Martin Vraspír (3.
C), Hynek Jirků (4. A)
Kategorie 5. – 6. třída: 1. Milan Votava (5. B)
Šachy – Liga Vysočiny mládeže – 10 turnajů celkově (krajská kola)
Aleš Havelka startoval v individuálních soutěžích za Gambit Jihlava.
Pořadí

Jméno

Třída

Kategorie

Počet
turnajů

5.

Tomáš Dejmek

8. B

H14

9

18.

Tomáš Nekvinda

4. A

H12

9

19.

Jáchym Spilka

4. B

H12

5

24.

Vojtěch Chaloupka

4. B

H12

4

37.

Ondřej Kopecký

4. C

H12

1

38.

Josef Jarkovský

2. A

H10

2

39.

Matyáš Frýba

3. B

H10

1

44.

Jakub Klejzar

3. A

H10

1

45.-46.

Jáchym Brabec

3. A

H10

1

1.

Aleš Havelka

2. A

H8

8

2.

Matyáš Klaus

2. A

H8

9

7.

Kryštof Spilka

2. C

H8

6

2.

Nikola Schönová

8. B

D14

3

10.

Julie Machovcová

4. A

D12

1

3.

Kateřina Klausová

4. B

D10

8

3.

Eliška Nekvindová

1. C

D8

6

Další sporty – okresní kola

Jsou uvedeni soutěžící, kteří se umístili v první polovině startujících nebo v nejlepší
desítce.
Pořadí

Jméno

Třída

Předmět

Kategorie

5. (1. v 7. r.)

Žofie Chlupáčková

7. A

Silák roku

dívky

8. (2. v 7. r.)

Vendula Straková

7. B

Silák roku

dívky

8.

Anna Machovcová

7. A

Přespolní běh

ml. žákyně

10.

Dan Tesař

7. A

Přespolní běh

ml. žáci

13. (5. v 9. r.)

Tereza Husková

9. A

Silák roku

dívky

15.

Romana Pecinová

8. A

Přespolní běh

st. žákyně
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18. (4. v 8. r.)

Michaela Freyová

8. B

Silák roku

dívky

19. (7. v 8. r.)

Dalibor Pertlík

8. B

Silák roku

chlapci

20.

Ondřej Částka

9. B

Přespolní běh

st. žáci

21.

Michaela Vyhlídalová

9. B

Přespolní běh

st. žákyně

22.

Vojtěch Pertl

7. A

Přespolní běh

ml. žáci

23. (8. v 9. r.)

Kateřina Žahourková

9. A

Silák roku

dívky

24.

Markéta Zelenková

7. A

Přespolní běh

ml. žákyně

25. (6. v 8. r.)

Karolína Vopálenská

8. B

Silák roku

dívky

30.

Richard Bílek

8. A

Přespolní běh

st. žáci

32. (17. v 9. r.)

Ondřej Částka

9. B

Silák roku

chlapci

35.

Natálie Kmentová

9. B

Přespolní běh

st. žákyně

35.

Ondřej Novák

8. A

Přespolní běh

st. žáci

Sportovní soutěže - družstva
Volejbalisté v republikovém finále v Brně
Dne 1. června jsme jeli do Brna na Vodovu halu
na republikové finále v základních školách ve
volejbale. Před samotným hraním bylo
velkolepé zahájení celého turnaje. Poslechli
jsme si národní hymnu a pár slov od patrona
turnaje Ondřeje Hudáčka. Náš první zápas byl
proti Základní škole Okružní Zlín. Zápas pro
nás skončil těsnou prohrou. Druhý zápas proti
domácímu Gymnáziu kapitána Jaroše pro nás
skončil šťastně. Výhra byla jednoznačně na naší straně. Postup do semifinále jsme měli
jistý. Večer byla beseda s profesionálními hráči volejbalu, hokeje a fotbalu. Druhý den
v semifinále jsme chytli Příbram. Zápas nám nevyšel a už jsme se soustředili na zápas
o třetí místo. Bylo to znovu proti Okružní Zlín. Zápas skončil velmi těsně pro Zlín. Skóre
bylo 33:35 a 23:25. Jsme čtvrtí.
Miroslav Pecina, 9. B
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Republikové finále AŠSK ČR ve volejbalu – Sportovní liga ZŠ O pohár ministryně
školství
4. místo
Volejbal
starší žáci
Martin Fasora (7. B), Vojtěch Mitkov (9. A), Miroslav Pecina, Ondřej Částka, David Nguyen,
Jan Straka, Jiří Straka, Maximilian Tomek (9. B)

Republiková kvalifikace

1. místo
Volejbal
starší žáci
- postup do republikové kvalifikace

Krajské kolo

1. místo
Volejbal
starší žáci
- postup do republikové kvalifikace
4. místo
Šachy
6. – 9. ročník
Jan Straka (9. B), Tomáš Dejmek, Erik
Martinek, Nikola Schönová (8. B)
Nikola Schönová byla s 8 body z 9
partií
nejlepším
hráčem
na
4.
šachovnici.
4. místo
Florbal
Think
Blue
Cup 1. stupeň
Lukáš Dejmek, Hynek Jirků (4. A), Filip
Kaláb, Denis Novák, Vojtěch Weselý,
Jan Matejček, Štěpán Krpálek (4. C),
Matyáš Hartman (5. A), Milan Bielik,

Vojtěch janků, Jonáš Weselý, Milan Votava (5. B)
5. místo
Házená
starší žákyně
Nicol Cempírková, Vendula Hrubá (8. A), Tereza Šťávová (8. B), Kateřina Svěráková,
Natálie Burianová (9. A), Kateřina Salátová, Tereza Holubová, Natálie Kmentová, Michaela
Vyhlídalová, Vendula Václaviková, Adriana Moravcová (9. B)
6. místo
Házená
mladší žákyně
Linda Procházková, Barbora Slavíková (6. A), Dominika Dvořáková, Lucie Malíková (6. B),
Žofie Chlupáčková, Veronika Vlachová (7. A), Daniela Václavková, Kristýna Váchová, Leona
Žatečková (7. B)
6. místo
Házená
starší žáci
Richard Bílek, Ondřej Novák (8. A), Vojtěch
Humler (8. B), Filip Čecháček, Matěj Mareš,
Martin Málek (9. A), Ondřej Částka,
Vojtěch Molva, Pavel Procházka, Miroslav
Pecina, Daniel Kazatel, Maximilian Tomek (9.
B)
7. místo
Šachy
1. – 5. ročník
Filip Kaláb, Pavel Blažek (4. C), Jáchym
Spilka (4. B), Tomáš Nekvinda (4. A)
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8. místo
Štafetový pohár 1. – 5. ročník
František Kubiš (1. C), Barbora Mácová, Matyáš
Barák (2. A), Lenka Krepčíková (2. B), Hana
Vítková (2. C), Martina Turková, Vladimír Srb
(3. B), Martin Vraspír (3. C), Julie Machovcová,
Lukáš Dejmek, Hynek Jirků (4. A), Tereza Eva
Moravcová (4. B), Eliška Jindřichová (4. C),
Milan Votava, Michaela Srbová (5. B), Jakub
Altrichter (5. C)

Okresní kolo

1. místo
Šachy
1. – 5. ročník
- postup do krajského kola
1. místo
Šachy
6. – 9. ročník
- postup do krajského kola
1. místo
Volejbal
chlapci 6. – 9. r.
- postup do krajského kola
1. místo
Štafetový pohár 1. – 5. ročník
- postup do krajského kola
2. místo
Házená
starší žáci
- postup do krajského kola
2. místo
Minifotbal starší žáci
Richard Bílek, Ondřej Novák, Filip Žalud (8. A), Vojtěch Černý, Tomáš Dejmek, Matthias
Hadwiger, Erik Martinek (8. B), Ondřej Částka, Vojtěch Molva, Pavel Procházka, Miroslav
Pecina (9. B)
3. místo
Basketbal starší žákyně
Adéla Klimešová, Veronika Röderová (8. B), Veronika Karlíková, Kristýna Sedmíková,
Kateřina Svěráková, Tereza Husková (9. A), Michaela Vyhlídalová, Tereza Holubová, Natálie
Kmentová, Vendula Václaviková (9. B)
4. místo
Florbal
starší žákyně
4. místo
Házená
starší žákyně
- zároveň krajské kolo
4. místo
Házená
mladší žákyně
- zároveň krajské kolo
4. místo
Fotbal
McDonald’s Cup, 4. – 5. r.
5. místo
Fotbal
McDonald’s Cup, 1. – 3. r.
5. – 6. místo
Basketbal And1 Cup mladší žáci
5. – 6. místo
Florbal
mladší žákyně
5. - 8. místo
Vybíjená
4. – 5. r.
5. – 8. místo
Florbal
starší žáci
5. – 8. místo
Florbal
mladší žáci
6. místo
Volejbal
dívky 6. – 9. r.
6. místo
Přespolní běh
starší žákyně
6. místo
Přespolní běh
starší žáci
6. místo
Házená
mladší žáci
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7. místo
Přespolní běh
7. – 8. místo
Basketbal
7. – 9. místo
Basketbal
8. místo
Přespolní běh
11.-12. místo
Minifotbal

mladší žáci
And1 Cup mladší žákyně
starší žáci
mladší žákyně
mladší žáci

Talent Vysočiny 2016
Dne 28. června 2016 se konalo slavnostní vyhlášení vítězů
soutěže Talent Vysočiny 2016. Naši školu zastupovali hned
dva žáci z 8. B – Klára Zachová (umělecké zaměření - hra na
klavír) a Josef Salloum (humanitní zaměření - anglický jazyk),
kteří prokázali vynikající výsledky ve svém oboru. Talentem
Vysočiny 2016 ve své kategorii byl vyhlášen Josef Salloum.
Klára Zachová se dostala do užšího výběru, budeme jí držet
palce příští rok. Oběma našim žákům gratulujeme a děkujeme
za důstojnou reprezentaci školy.
Třídní učitelka Mgr. Hana Hažmuková
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Výlety za poznáním – odměna za reprezentaci školy
Každý rok je hlavním sponzorem odměn pro žáky na konci školního roku Rada rodičů.
Ti, kteří reprezentovali školu jako jednotlivci, byli pozváni na Výlet za poznáním.
Žáci 1. – 5. ročníku se zúčastnili akce Pohádkový
Roštejn. I přes nepřízeň počasí si aktivity na hradě
všichni užili.
Dne 28. června 2016 se konal výlet za odměnu pro
reprezentanty školy, tedy pro účastníky různých
soutěží, např. zeměpisné olympiády či matematické

olympiády. Podmínkami jsou účast
v soutěži a postup ze školního kola
(pokud bylo).
Žáci druhého stupně si mohli
vybrat mezi výletem do Třebíče,
nebo do Mladé Boleslavi.
Náplní výletu do Třebíče byla rybí
líheň Bransouze, rozhledna Na
Kostelíčku a ekotechnické centrum
Alternátor. Já osobně a většina dětí z naší třídy jsme si vybrali Třebíč a bylo to moc pěkné,
viděl jsem turbínu, jel slunečním výtahem aj.
Zbytek jel do Mladé Boleslavi do Škodovky. Dle programu se podívali do muzea, na výrobní
linku a na náměstí.
Asi to tam taky bylo moc pěkné :-)
Patrik Kusý, 6. A
Nejstarší žáci dojeli až do Mladé Boleslavi. Zde navštívili muzeum a provozy Škoda AUTO,
sednout si do luxusních aut bylo možné v zákaznickém centru Škoda AUTO. Pan Lukáš Lev
byl skvělý průvodce. Všechny informace k exponátům v Muzeu Škoda AUTO vysvětloval,
srovnával a zasazoval do historie.
Několik zajímavostí:
- Václav Klement a Václav Laurin založili v roce
1895 firmu na výrobu kol Slavia
-

po požáru firmy, která již vyráběla
automobily, odkoupila celou firmu Škoda Plzeň

-

první auto s názvem Oktávie bylo vyrobeno
jako osmé (lat. osm - octa)

-

Škoda AUTO má přes 20 000 zaměstnanců

-

„Škodovka“ nevyváží svoje výrobky pouze do dvou zemí na světě: USA a Japonska

-

ze závodu vyjede každé dvě minuty nový automobil
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Projekty ve výuce
První pomoc do škol – 8. ročník
V letošním školním roce se naše škola opět zapojila do
projektu Kraje Vysočina.
Sedm hodin se žáci 8. ročníku připravovali na
poskytování první pomoci pod vedením odborníků ze
zdravotní školy, tři hodiny absolvovali se záchranáři.
Projekt byl ukončen soutěží hlídek první pomoci
17. června 2016. Na třech stanovištích simulovali
studenti zdravotní školy různé situace, se kterými by
se mohli žáci setkat. Bylo třeba ošetřit raněné,
případně zavolat pomoc. Počínání jednotlivých hlídek
bodovali rozhodčí. Do hodnocení zahrnuli orientaci
v poranění, ošetření, přivolání pomoci a zajištění
protišokových opatření.
Nejlépe si vedla hlídka děvčat z 8. B – Tereza
Formáčková, Michaela Freyová, Adéla Klimešová
a Karolína Vopálenská. Z maximálního počtu 20 bodů
získala 18 bodů. Děvčatům gratulujeme a všem přejeme, abychom se do podobných situací
ve skutečnosti vůbec nedostali. Pokud však taková událost nastane, doufáme, že už si naši
žáci budou vědět rady.
Mgr. Zdeňka Obrdlíková
ZOO PodpoVRCHem – 2. C
Třída 2. C během tohoto školního roku
pětkrát
navštívila
PodpoVRCH
v jihlavské ZOO. V rámci výukových
programů se děti seznámily s různými
malými hmyzáčky, prohlédly si zblízka
švába, zhotovily si schránku larvy
chrostíka. Společně se skřítkem
Lesníčkem přišly na to, jak roste les,
kdo v něm žije, a měly možnost osahat
si jelení parohy. Hravou formou se
dozvěděly, jak vypadají, kde žijí a čím se živí
plazi. Povídaly si, jak je důležité starat se
o domácí mazlíčky. Pohladily si korálovku,
hroznýše, gekončíka i myšku.
Mgr. Hana Bártů
Poznávání a pravidla spolupráce
56 žáků 6. A a 6. B se zúčastnilo dvoudenní
seznamovací akce v kempu Mladé Bříště
u Humpolce. Pro děti byl připraven zajímavý
program. Počasí i jídlo bylo ideální.
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Den s lesníkem
Na mezinárodní Den dětí se všechny třetí
třídy zúčastnily na Heulose akce "Den
s lesníkem". Děti procházely mnoha
stanovišti, kde jim pracovníci Českých lesů
povídali o práci lesníků a myslivců, děti se
dozvěděly spoustu nového. Děti zde mohly
zhlédnout
i živá zvířátka
a spoustu
názorných exemplářů, plnily při tom také
různé úkoly. Závěrem prošly děti malým
testem a získaly sladkou odměnu. Akce
byla velice zdařilá a poutavá, dětem
i paním učitelkám se moc líbila. Poděkování
3. A

pořadatelům akce!

Dne 1. června 2016, na Den dětí, jsme navštívili naučnou stezku, kterou připravily Lesy ČR.
Postupně jsme navštívili 8 stanovišť, kde jsme se dozvěděli zajímavé informace o lese,
zvířatech i rostlinách.
Viděli jsme trofeje vysoké zvěře, lebky několika druhů zvířat a slyšeli jsme vábničky. Na
vlastní oči jsme se přesvědčili, jak vycvičený je lovecký pes. Potom jsme podle listů
a semen poznávali různé druhy stromů. Vyrobili jsme si ptačí budku a sestavili jsme puzzle
ve tvaru různých zvířat. Mluvili jsme o lýkožroutu smrkovém.
Nadchlo nás, že jsme si mohli pohladit sovičky ze záchranné stanice v Pavlově. Dozvěděli
jsme se důležité informace, jak poznat a postarat se o opuštěné mládě.
Seznámili jsme se s prací dřevorubce. Nejvíce nás zaujal kůň Ron, který v lese tahá klády.
Vyzkoušeli jsme si sami, jestli bychom jeho práci zvládli, ale kůň je přece jenom silnější.
Na obrázku jsme si prohlédli i harvestor a povídali si o jeho práci.
Na závěr nás čekalo přezkoušení, ale také sladká odměna. Den s lesníkem se nám moc líbil
a děkujeme všem, kteří ho připravili.
Mgr. Petra Chvátalová a děti ze 3. C
Lesnovské mokřady – učíme se a pomáháme
Věnovali jsme svůj čas i síly tomu, abychom na zvoleném
místě – Lesnovské mokřady- vykopali tůňky pro obojživelníky
a zároveň se seznámili se stávajícími obyvateli.
Kdyby nám předem někdo řekl, že během dopoledne poznáme
tolik zajímavých věcí, tak tomu nebudeme věřit!
A přece. Vlastními silami jsme v tamějším rybníčku nalovili
vodní breberky- larvy chrostíků, ploštěnky, nepřehlédnutelné
plovatky bahenní, larvy komárů, vážek, jepic. Někteří
zavzpomínali na Ferdu Mravence, jiní použili určovací klíče.
Zkrátka každý záběr sítkem byl plný života!
Vykopali jsme několik rozsáhlejších prohlubní, do kterých
během několika následujících dnů natekla voda. Jsme rádi, že
jsme mohli vytvořit domov pro nové nájemníky. Rozhodně to byla zajímavá zkušenost.
Žáci 5. C s paní učitelkou Turkovou
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Návštěva meteorologické stanice
Žáci 9. ročníku v rámci volitelných seminářů
navštívili meteorologickou stanici v Heleníně.
Amatérský meteorolog Petr Janoušek žáky
seznámil s pravidly obsluhy současných moderních
přístrojů, které naměřená data automaticky
odesílají Českému hydrometeorologickému ústavu.
Jelikož je stanice uložena v údolí řeky Jihlavy, je
zařazena do sítě srážkoměrných stanic a měří se zde hlavně úhrny srážek a teplota
vzduchu. Zároveň se ale pan Janoušek věnuje i sledování dalších meteorologických prvků,
k čemuž mu slouží běžné přístroje uložené v dřevěné meteorologické budce. Žáci měli
možnost prohlédnout si meteorologický deník a diskutovat s panem Janouškem o počasí
a globálních změnách podnebí. Jelikož
stanice funguje teprve několik let, je na
nějaké závěry z pozorování ještě brzy, ale
teplé zimy posledních let s minimální
sněhovou pokrývkou mohou něco naznačovat.
Mgr. Jana Waldhauserová
Cestou na meteorologickou stanici jsme
měřili s EdLabem atmosférický tlak, teplotu
vzduchu, teplotu vody a její pH.
Mgr. Zdeňka Obrdlíková
Oblastní galerie Vysočiny 4. C
Během školního roku jsme několikrát navštívili
galerii. V říjnu jsme zde zhlédli výstavu
"Rastry". Dále jsme se zúčastnili výtvarné
dílny, kde si žáci mohli vyzkoušet techniku
grafiky, zvláště pak vyřezávání matriky
a obtisk válečku na stěny. Žáky práce bavila,
odnesli si do školy krásné výtvory, z kterých
jsme si ve třídě udělali pěknou výstavku.
Mgr. Petra Švecová

Projekt Karel IV. ve 4. A

Besedy s policií 2. ročník - v dnešní besedě
jsme se soustředili na nebezpečí číhající na
děti doma. Děti si vyslechly pravdivý příběh
a zahrály si scénku.
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Práce žáků 5. A

Viktorie Pavlišová, 5. A
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Školní výlety
Žáci 7. A společně s třídní paní
učitelkou
Fehérovou,
paní
učitelkou Jahodovou a paní
Matouškovou absolvovali výlet
do sportovního kempu Doubí
v Třeboni.
Na
místo
se
dopravili vlakem s přestupem
ve Veselí nad Lužnicí.
Část cesty do kempu šli pěšky
po hrázi rybníka Svět. Poté, co
se žáci ubytovali a naobědvali,
vyrazili do Třeboně, kde
navštívili
centrum
města,
zámecký park a Schwarzenberskou hrobku. Po návratu do kempu hráli žáci různé sportovní
hry (fotbal, tenis, beach volejbal) a zároveň si zahráli hry, které si pro sebe navzájem ve
skupinkách připravili.
Proběhla i stezka odvahy, kterou všichni zvládli. Výlet se nám velmi vydařil a moc se nám
líbil.
Renata Fehérová
4. A se na výletě ve Chvalovicích v Prehistoric
Parku vrátila i bez kouzelného sluchátka Macha
a Šebestové do období až o 225 milionů let zpět při
prohlídce expozice pohyblivých modelů dinosaurů
a zvířat doby ledové.
Ve Znojmě na hradě si děti připomněly 700. výročí
narození Karla IV. a obdivovaly repliky
korunovačních klenotů.
Mgr. Ivana Jelínková

Výletu 6. B se zúčastnilo 27 žáků a velmi
se vydařil.
Kemp Bítov - Horka a jeho okolí je velmi
vhodný pro školní výlety a děti si ho užily.

1. A dobyla tajuplný hrad Rokštejn.

- 31 -

Ohlédnutí za prvním školním rokem
Před deseti měsíci jsme poprvé vstoupili do naší školy. Než jsme se nadáli, je tu konec
školního roku. Za těch několik měsíců jsme se naučili číst, psát a počítat. V hodinách
prvouky jsme poznávali zákonitosti přírody, měsíce, hodiny, roční období. Umíme spoustu
nových písniček, tanečků a slovíček z angličtiny.
Také jsme se zapojili do
některých
projektů.
K těm větším určitě patří
Evropský den jazyků,
Veletrh zdraví, Veselé
zoubky,
zimní
škola
v přírodě a BESIP.
Největším zážitkem ale
pro nás asi bylo slavnostní
pasování
na
čtenáře
v knihovně. Každý z nás
složil slib a potom jsme
dostali průkazku do knihovny a záložku do knížky. Od dubna jsme potom pravidelně chodili
do knihovny na besedy a půjčovat si zajímavé knížky.
1. června jsme zhlédli pohádku Bajaja, pěšák snů v Horáckém divadle. To byl pro nás krásný
dárek ke Dni dětí.
Velmi významná pro nás byla i spolupráce s deváťáky. Ti se stali hned v září našimi velkými
kamarády.
Společně jsme pouštěli draky, přišli mezi nás čerti a Mikuláš, vyráběli jsme vánoční řetězy
pro zvířátka, byli jsme na zimní vycházce, o Velikonocích jsme společně zdobili vajíčka.
Poslední týden školy jsme se rozloučili. Přejeme deváťákům v nové škole hodně úspěchů
a krásné prázdniny.
Mgr. Iva Špulková
Před Vánoci se sešli žáci 1. C s deváťáky
a společně připravili vánoční řetězy pro
zvířátka. Společně je pak v lese zavěsili na
stromky, aby si na nich zvířátka pochutnala.
Nechybělo ani zpívání koled.
Mgr. Lenka Wieczoreková

Rozloučení prvňáků s deváťáky předposlední
den školního roku.
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STŘÍPKY 9. A
Vždy nám deváťáci radili, ať si užíváme, s kým jsme ve třídě a chvíle na této škole. Teď už
víme, o čem mluvili. Budeme si chybět. Těžko si představujeme, že už příští rok
nenastoupíme do této školy a nebudeme se každý den vídat. Ano, naše třída má své chyby
a jsou tu vztahy, které občas skřípou, ale lepší třídu jsme si snad nemohli přát. Prožili jsme
tolik výletů a máme z nich tolik zážitků, že už je zapomínáme.
Ale všechno dobré jednou skončí, aby mohlo začít snad něco lepšího. A proto se tedy
loučíme. Všem, co zde zůstávají, přejeme hodně štěstí.
TO NAŠE LOUČENÍ
My jsme vaši deváťáci,
loučíme se, spolužáci.
Loučení je těžká věc,
hlavně se nám nerozbreč.
Už jsme tady devět let,
teď nás čeká těžší svět.
Střední škola přichází
a deváťáci odchází.
Pořád hrubky děláme,
všechny testy voráme.
Někdo z nás si
nevzpomene,
ani jak se jmenujeme.
Sranda teď už končí,
slzy smutku srší.
Opouštíme tuto školu,
pak si dáme rum a colu.
Všichni nám moc chybět budou,
vzpomínky si vezmem s sebou.
Ten čas, co jsme tady, už se krátí,
loučení nás bohužel trápí.

PŮSOBENÍ 9. B
Všechno to začalo jednoho krásného dne, slunce svítí, kvete kvítí a naši rodiče
usoudili, že nás pošlou do školy jménem Základní škola Otokara Březiny. První den si nikdo
moc nepamatuje, takže to přeskočíme.
Obecně jsme v první třídě pod vedením paní učitelky Pikové byli relativně dobrá
třída. Všichni jsme se měli fajn. V hodinách jsme samozřejmě dávali pozor, v tělocviku jsme
vzorně cvičili a většina z nás, co byla ve školní družině, nedělala ostudu.
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Tak to pokračovalo do
páté třídy, kdy panovala éra
gormitů
a samolepek,
dovádění
holek
a kluků
o přestávkách, hraní bangu
a pokeru
o svačinové
a válčení
v družině
se
sousední školou.
Nevím, jestli to bylo
námi, ale jenom za první
stupeň
jsme
vystřídali
4 třídní
učitelky,
paní
Pikovou, Němečkovou, Bártů
a Burešovou. Proč jsme jich
měli tolik, nevíme, ale až tak? Každopádně, naše paní učitelky, ať jsme Vám udělali cokoliv,
máme Vás rádi.
Ohledně známek je to něco jako přímá úměra. Čím vyšší ročník, tím vyšší známky,
pokud nám rozumíte. No prostě žádná sláva.
Po prvním stupni, který byl náhodou jako procházka růžovým sadem, jsme si
uvědomili, že druhý stupeň asi jízda na jednorožci nebude. Ty časy, kdy se hrála citadela
nebo poker a psaly diktáty se slovy “vlk, pán“, byly pryč. Všechno se najednou změnilo.
Po řadě učitelek přišla příjemná změna v podobě Honzy Findejse. Druhým stupněm
jsme prošli jen tak tak. Musíme říct, že svým způsobem litujeme naše učitele a učitelky,
kteří si prošli “peklem“ nesoucí naše jméno.
V hodinách to byla sranda. Většinou tam byly takové veselé hlášky. Například, když
učitel/ka řekne: „Vezměte si papíry, napíšeme si písemku.“ a na to celá třída ve stejný
moment řekne: „Cožeeee?“ nebo také slovo “Nevím“. Tyhle maličkosti dokázaly rozpoutat
takový malý výbuch atomové bomby, kdy každý z nás hluboko uvnitř tak trochu umřel.
I přes to všechno vzdáváme hold našim učitelům. Divíme se, že se pan učitel Findejs
radši neodstěhoval do Ameriky, že paní učitelce Matějíčkové stále nepraskly nervy a není
kvůli nám v Bohnicích nebo pan učitel Nekvinda, že má stále odhodlání opravovat naše
písemky, které stejně asi nemají cenu, když ve většině případů končí pětkou.
Stejně je konec druhého stupně a tím pádem je to konec i začátek. Střední školy
budou ještě větší výbuch atomové bomby, který zřejmě nebude mít dobré následky. Bude to
asi jako každodenní dopolední komedie, kdy je ta chvíle, že se smějete, ale i pláčete
zároveň.
Ale vraťme se k našemu působení. Přes naše problémy a časté nechtěné provokace si
dovolujeme prohlásit, že jsme třída, která tak hrozná nebyla. Nikdy nedošlo k nějakému
vážnému úrazu. Nikdo nepropadl a všichni jsme na nějaké střední škole. Až se nás na
středních školách budou ptát, z jaké školy jsme (samozřejmě z důvodu nadprůměrných
známek a všechny ty další dobré věci), s hrdostí odpovíme, že z Březinek.
Březinky nám daly spoustu zkušeností, vědomostí i příležitostí, ale také vzpomínek.
Někteří byli v Holandsku, někteří zase v Anglii. Jezdili jsme na výlety a na lyžařské kurzy.
Nebo třeba příhody z každodenních situací ve třídě. Bylo toho hodně a na tyhle vzpomínky
nezapomeneme a budeme vzpomínat i nadále.
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Plánované akce školního roku 2016/2017
Hlavní akce školního roku

26. 9. 2016 Evropský den jazyků – 26. září
19. 10. 2016 Veletrh zdraví
(v rámci projektu Cesty ke zdraví – s větrem v zádech)
15. 3. 2017 Svět práce
duben 2017 Zápis do 1. ročníku (Den otevřených dveří)
Spolupráce s rodiči
8. 9.
15. 9.
10. 11.
12. 1.
20. 4.
8. 6.
15. 6.

Rada rodičů
Třídní schůzky
Informační odpoledne pro rodiče s dětmi
Rada rodičů
Třídní schůzky

Hodnotící pedagogické rady

1. stupeň
Čt 3. 11., 26. 1.,
6. 4., 22. 6.

17:00, informační centrum
17:00 – 1. st., 18:00 – 2. st.
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
17:00, informační centrum
17:00 – 1. st., 18:00 – 2. st.

Uzavření klasifikace

2. stupeň
Po 7. 11., 23. 1.,
10. 4., 26. 6.

Pá 20. 1.
Út 31. 1.
Pá 23. 6.
Pá 30. 6.

Uzavření klasifikace – 1. pololetí
Vysvědčení za 1. pololetí
Uzavření klasifikace – 2. pololetí
Vysvědčení za 2. pololetí

Exkurze, výlety, studijní pobyty
13. 9.
9. – 14. 1.
21. – 26. 1.
4. – 11. 2.
15. 3.
16. 3.
22. 5. – 2. 6.
5. – 6. 9.
5. – 6. 9.
5. – 6. 9.
5. – 6. 9.
1. – 8. 10.
15. 3.
květen
květen
červen
červen
20. – 21. 6.
22. – 23. 6.

Seiferos – ukázky dravců
Škola v přírodě – Suchá Rudná
Lyžařský výcvikový kurz – Svratka
Lyžařský výcvikový kurz
Svět práce – exkurze
Planeta Země 3000 – Brazílie
Školní výlety

žáci 1. ročníku
žáci 5. ročníku
žáci 7. ročníku
4. – 9. ročník
2. stupeň

Projekty, různé

Projekt Poznávání a pravidla spolupráce – Mladé Bříště
Projekt Nezávislí – Jalovec
Projekt Povolání – Litohoř
Projekt Kariéra – semináře k ročníkové práci
Waterproject – výjezd Amsterdam
Odevzdání přihlášek k přijímacím zkouškám na stř. školy
Waterproject – pobyt v Jihlavě
Zkoušky Movers
Studijní výjezd do Anglie
Sportovní den
Zkoušky KET, PET
Obhajoby seminárních prací

Prázdniny a státní svátky

28. 9., 28. 10., 17. 11., 14. 4.,
17. 4., 1. 5. a 8. 5.
26. a 27. 10.
23. 12. – 2. 1.
3. 2.
20. – 24. 2.
13. 4.
1. 7. – 3. 9.

Svátky ve školní dny
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Hlavní prázdniny
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6.
7.
8.
9.
8.
9.
8.
5.
8.

ročník
ročník
ročník
ročník
– 9. ročník
ročník
– 9. ročník
ročník
– 9. ročník

9. ročník
9. ročník

Kontakty školy
www.zsobreziny.cz

567 573 850

Jméno

Funkce

Telefon

E-mailová adresa

Mgr. Pavel Říha

ředitel školy

567 573 852

riha.pavel@zsobreziny.cz

Mgr. Zdeňka Obrdlíková
Mgr. Vladimír Nekvinda

zástupci ředitele
školy

567 573 853
567 573 854

obrdlikova.zdenka@zsobreziny.cz
nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz

Mgr. Hana Bártů
Mgr. Hana Krepčíková

výchovné
poradkyně

567 573 861
567 573 859

bartu.hana@zsobreziny.cz
krepcikova.hana@zsobreziny.cz

Ilona Kožená

vedoucí školní
družiny

567 573 869

kozena.ilona@zsobreziny.cz

Gabriela Tesařová

sekretářka ředitele

567 573 850

tesarova.gabriela@zsobreziny.cz

Ing. Silvie Žďánská

hospodářka školy

567 573 851

zdanska.silvie@zsobreziny.cz

Bc. Miluše Váchová

vedoucí školní
jídelny

567 573 871

jidelna@zsobreziny.cz

567 573 870

obedy@zsobreziny.cz

567 573 865

matouskova.renata@zsobreziny.cz

Jana Čeloudová
Bc. Renáta Matoušková

školní jídelna
objednávka jídel
pracovnice
informačního
centra

Během školního roku proběhlo velké množství
aktivit v rámci výuky, kroužků a školní družiny.
Všechny se do našeho Zpravodaje nevejdou.
Podrobnější přehled najdete od listopadu 2016
na stránkách školy ve výroční zprávě za školní
rok 2015/2016.

Služby vedení školy o prázdninách
1. a 7. července a potom každou středu od 9 do 11 hodin.
Přesný rozpis bude uveden na internetových stránkách
a bude vyvěšen na vstupních dveřích školy.

Přejeme příjemné prožití prázdnin. Sejdeme se opět ve čtvrtek 1. září 2016.
Redakční rada:
Mgr. Zdeňka Obrdlíková, Mgr. Vladimír Nekvinda,
žáci a učitelé ZŠ Otokara Březiny
Foto tříd na str. 33 a 34 Leona Nerudová
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