ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÁCLAVA HAVLA, PODĚBRADY,
NA VALECH 45
OKRES NYMBURK

email: reditel@zsvaclavahavla.cz http://zsvaclavahavla.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Mgr.
Vlastimil
Špinka

Digitálně podepsal Mgr.
Vlastimil Špinka
DN: c=CZ, o=Základní škola
Václava Havla, Poděbrady,
Na Valech 45, okres Nymburk
[IČ 61631485], ou=2958,
cn=Mgr. Vlastimil Špinka,
serialNumber=P272506
Datum: 2016.10.20 09:43:57
+02'00'

OBSAH
Charakteristika školy ....................................................................................................................... 2
Učební plán 1. 9. 2015 .................................................................................................................... 6
Seznam pedagogických pracovníků ................................................................................................ 7
Seznam provozních zaměstnanců.................................................................................................... 8
Seznam zaměstnanců šk. kuchyně .................................................................................................. 9
Údaje o Školské radě ....................................................................................................................... 9
Prezentace školy na veřejnosti ...................................................................................................... 10
Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy ..................................... 55
Přílohy
1.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacím programem
a podle poskytovaného stupně vzdělání, evaluace

2.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

3.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

4.

Základní údaje o hospodaření školy – výkaz k 30. 6. 2016

5.

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

6.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

7.

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

8.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

9.

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery

1

ZŠ VÁCLAVA HAVLA JE ŠKOLA, KTERÁ JE SVÝMI
VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍMI AKTIVITAMI PŘITAŽLIVÁ
PRO ŽÁKY, RODIČE, ALE I ZAMĚSTNANCE.
komunikace
bezpečí
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spolupráce
tolerance
řízení
klima
systematicky promyšlený vzdělávací proces
motivace
sebehodnocení a hodnocení
vzdělávání zaměstnanců
rovné příležitosti
integrace
podpůrná opatření

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45, okres Nymburk, je zařazená
v rejstříku škol pod číslem IZO 102386251. V právních vztazích vystupuje pod svým jménem
a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Škola poskytuje základní vzdělání a zabezpečuje
rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami humanity,
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demokracie a vlastenectví. Zabezpečuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou
a ekologickou výchovu žáků, výchovu k obraně vlasti a chování za mimořádných situací. Rozvíjí
a předává žákům životně důležité kompetence.
Zřizovatel:

Město Poděbrady

Ředitel školy:

Mgr. Vlastimil Špinka

Zástupce ředitele 2.st., statutární zástupce:

PaedDr. Romana Molinariová

Zástupce ředitele pro 1.stupeň:

Mgr. Dana Havlasová

Vyučování ve všech ročnících probíhá podle ŠVP pro základní vzdělávání s názvem
„Škola poznání“ ve znění platných dodatků. Tento dokument naplňuje požadavky rámcového
vzdělávacího

programu

pro

základní

vzdělávání,

který

vychází

z nové

strategie

vzdělávání. Důraz je kladen na klíčové kompetence, gramotnosti a výchovy, jejich provázanost
se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě.
Dále je kladen důraz na různé formy výuky (především na projektové a skupinové vyučování –
týmová spolupráce, využívání ICT ve výuce), individuální přístup k žákovi a respektování žáka
jako osobnosti a partnera ve vzdělávání. Celkový počet je 685 žáků v 29 třídách. Vzdělávací
program se v předcházejícím roce optimalizoval -

proběhly jeho dílčí úpravy, schválené

doplňky. Celkové zaměření zůstává stejné – jazyková výchova, zdravý životní styl, ekologie,
informatika, ale rozvíjí se intenzivně čtenářská gramotnost a práce v týmu. V závěru školního
roku probíhaly úpravy na ŠVP – nejvíce jsme se zaměřili na změnu osnov, implementaci
vzdělávání žáků s LMP.
Každoročně se uskutečňuje vnitřní a vnější evaluace ŠVP prostřednictvím anket,
dotazníků, testů, rozhovorů, pracovních dílen s rodiči /informatoria/ a hospitací. Letos jsme
testovali čtenářskou gramotnost jako vybraná pilotní škola v 6. ročníku, proběhlo ředitelské
testování napříč předměty i ročníky, v devátých a pátých ročnících proběhlo testování NIQES –
český jazyk, matematika, anglický jazyk – využití databází projektu ČŠI. Výsledky byly
podrobeny analýze a byla přijata opatření ke zlepšení výsledků.
Průběžně je inovován web školy, který přehledně a aktuálně informuje o veškerém dění ve
škole. Největší oblibě se těší „informatorium“ – každodenní zpravodajství o činnosti školy –
odkaz na webu školy i na webu Poděbradských novin on-line.
Naše škola organizuje vlastní pravidelné projekty – Den Země, Itálie – letos opět
za tajemstvím Napoleona na Elbě, Vánoční Vala, Školní olympiáda, Vítání prvňáčků, Eurorebus
junior, adaptační kurz tříd, Celé Česko čte dětem, absolventská činnost 9. ročníků – Devítky pro
pětky, Fyzika kolem nás, „Soutěžíme s angličtinou“, Nadějný básník či spisovatel, Zdravá pětka,
e-twinnig, Otec vlasti, Univerzita 3. věku – Cena „Ď“ – finále v Národním divadle, Klub
Předškolák, Záložka spojuje školy.
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K největším úspěchům patří národní a evropský certifikát kvality projektu 2. slovanský
sborník encyklopedický, Univerzita 3. věku, Hrníčkové kouzlo – muzikál.
Pokračujeme ve výchově k volbě povolání, která je přínosem pro žáky při ujasnění si
vlastní identity a nastavení životních cílů. Usnadňuje rozhodování při volbě dalšího studia
ve středním školství, volbu oboru a následné profesní uplatnění na trhu práce.
Součástí strategie vzdělávání je i šest tematických okruhů daných průřezovými tématy
v RVP, které jsou u nás integrovány v předmětech a zároveň podrobně rozpracovány pro
jednotlivé ročníky do tří projektových dnů, kterých se účastní všichni žáci naší školy.
Průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova začínáme školní rok /včetně kurzu šestých
tříd/. Rozvíjíme spolupráci s MŠ – projekt Šikovné ručičky.
V rámci prevence šikanování jsou ve škole rozmístěny schránky důvěry. Jejich obsah
pravidelně vyhodnocuje metodik prevence. Součástí výroční zprávy je samostatné vyhodnocení
minimálního preventivního programu. Prevenci je věnována velká pozornost nejen napříč
předměty prvouka, vlastivěda a výchova k občanství, ale prostřednictvím třídních učitelů
a školního psychologa. Žáci s VPU jsou zařazeni do ambulantních nácviků probíhajících jednou
za týden po celý školní rok.
Ve škole je zřízeno sedm oddělení školní družiny. Tato oddělení se řídí ŠVP, ročním
plánem a je v nich zapsáno cca 210 žáků.
Škola spolupracuje též s DDM Symfonie v Poděbradech při organizaci zájmové činnosti.
Dále se pro žáky pořádají některé zájmové útvary, kterým jsou pro jejich činnost poskytnuty
prostory a vybavení. Kroužky organizované školou jsou – anglický jazyk, výtvarná výchova,
keramika a sportovní aktivity.
Při naší škole pracuje pěvecký sbor Kvítek, který má svou přípravku Kvíteček. Jeho
největším úspěchem bylo nastudování česko-slovenského muzikálu Hrníčkové kouzlo. Vedoucí
sboru p. Froňková získala granty, které přispěly na částečné zajištění akcí. Velkým úspěchem
byl, vedle jiných koncertů, Novoroční koncert. Letošní školní rok zakončil pěvecký sbor Kvítek
o prázdninách výjezdem do Orlických hor a Polska s muzikálovými písněmi a přípravou
na vánoční koncert v Drážďaněch.
Pro budoucí žáky 1. tříd škola zajišťuje od září do ledna klub zvaný Předškolák, po zápisu
organizuje od února do května pravidelná setkávání s budoucími prvňáky. Zde si předškoláci
mohou vyzkoušet různé aktivity. Předškoláci se při této činnosti též seznámí se školním
prostředím a se svými budoucími pedagogy. Tyto činnosti mají u veřejnosti veliký ohlas
a zúčastňuje se více jak 50% zapsaných žáků. Rodičům slouží i Poradenské centrum
předškoláka.
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Škola podporuje Školní poradenské pracoviště – metodik prevence, výchovní poradci
a školní psycholog.
Vzdělávání pedagogických pracovníků se plánuje v souladu s cíli a potřebami ŠVP
a dlouhodobou strategií rozvoje školy. V uplynulých letech se soustředilo hlavně na aktivity
související s podporou čtenářské gramotnosti, práce s interaktivní tabulí a jejich aplikaci
ve vyučování, vzdělávání vedení školy, odborná vzdělávání po předmětech. Činnost pedagogů se
zaměřuje i na zkvalitnění estetického prostředí ve škole, jež je vylepšováno výtvarnými pracemi
žáků a projekty. Dále probíhá interní vzdělávání pedagogů – MePo – metodické pondělky.
Škola realizuje s Radou školy a zřizovatelem dlouhodobý plán rekonstrukce budovy.
V novém se předvedly třídy s výměnou obkladů a umyvadel, barevné malby. Škola je lépe
zabezpečena proti vniknutí cizích osob – elektronické zabezpečení – všechny vchody. Kuchyň
byla rekonstruována - dokončeno v srpnu 2016.
Škola oceňuje prohlubování spolupráce s rodiči, zejména aktivitou Informatorium školy
základní – setkání s rodiči /výuka, hodnocení, pomůcky/ a tvořivé dílny s rodiči.
Škola realizovala zahraniční výjezdy – jazykové kurzy pro žáky – Vídeň, Hastings
a podpořila žáky v oblasti čtenářských dílen – tzv. Výzva 56.
Žádná z kontrol neuložila škole nápravná opatření, nevystavila finanční výměr k náhradě
škody či vystavení pokuty. Protokoly z kontrol jsou k dispozici v kanceláři školy / kontrola
hygiena, kontrola zřizovatele, kontrola Inspektorátu bezpečnosti práce/.
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UČEBNÍ PLÁN 1. 9. 2015
Vzdělávací oblasti
Jazyk a jazyková
komunikace

Vzdělávací obory

1.stupeň-

Disponibilní

1. 2. 3. 4. 5. minimální

2.stupeň

ŠVP

dotace

6.

7. 8. 9. minimální

8

8

8

7

35

40

5

4

4

4

5

15

17

2

Cizí jazyk

1

1

3

3

3

9

11

2

3

3

3

3

12

12

0

2

2

2

0

6

6

4

4

4

5

15

17

2

1

1

1

1

1

4

3

0

0

0

11

12

1

21

26

5

10

10

0

10

12

2

3

3

0

3

3

122

24

4

5

5

5

ICT

Prvouka

Člověk a příroda

Umění a kultura

Člověk a zdraví
Člověk a svět práce

dotace

9

Matematika a její aplikace

Člověk a společnost

ŠVP

Český jazyk
Další cizí jazyk

Člověk a jeho svět

Disponibilní

-

2

3

5

20

24

1

1

1

12

15

4

3

Přírodověda

1

2

Vlastivěda

2

2

3

Dějepis

2

2

2

2

Výchova k občanství

1

1

1

1

Fyzika

2

2

2

1

2

2

Chemie
Přírodopis

2

2

2

1

Zeměpis

2

2

2

2

1

1

1

0

2

2

1

2

1

1

1

1

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

12

12

0

Výchova ke zdraví
Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

10

0

2

2

2

2

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

5

0

1

0

1

1

1

1

1

0

Volitelné předměty
Disponibilní časová dotace

14

Celková povinná

118

V ročníku celkem

24
118

14

122

21 22 24 25 26

29 30 32 31

min

18 18 22 22 22

28 28 30 30

max

22 22 26 25 26

30 30 32 32
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SEZNAM PRACOVNÍKŮ ŠKOLY
SEZNAM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Mgr.

Břízová Jolana

učitelka II. st.

Mgr.

Černá Ludmila

učitelka II.st.

Mgr.

Dlabová Jindřiška

učitelka I. st., vých. poradce

Mgr.

Doležalová Blanka

učitelka I. st.

Dudková Jindřiška

vychovatelka

Mgr.

Flesar Luboš

učitel II. st.

Mgr.

Froňková Věra

učitelka I. st.

Mgr.

Froněk Jan

učitel I. st.

Mgr.

Havlasová Dana

zástupkyně

Bc.

Hladká Marcela

učitelka II. st.

Mgr.

Homoky Vendula

učitelka I. st.

Mgr.

Holobradová Kateřina

MD

Mgr.

Hruška Radek

učitel II. st.

Mgr.

Kafková Šárka

učitelka II. st.

Mgr.

Komárková Lenka

učitelka I. st.

Mgr.

Koubková Anna

MD

Kubátová Hana

vychovatelka

Kučerová Jana

učitelka I. st.

Mgr.

Mgr.Bc. Křížová Daniela

učitelka I. st.

Ing.

Lazarová Martina

učitelka I. st.

Ing.

Mengrová Jana

učitelka II. st.

Mgr.

Mladá Pavla

MD

PaedDr. Molinariová Romana

zástupkyně, st. zástupce

Bc.

Manželová Jitka

učitelka I. st.

Mgr.

Pilařová Šárka

učitelka II. st.

Mgr.

Plocková Ilona

učitelka II. st.

Mgr.

Hegerová Jana

učitelka II. st.

Mgr.

Pýtrová Helena

učitelka II. st.

Mgr.

Radoňová Martina

učitelka I. st.

Mgr.

Seibertová Jana

učitelka II .st.

Mgr.

Silbrníková Kateřina

učitelka I. st.

Soběslavová Iva

vychovatelka

Mgr.

Strejcová Ivana

učitelka II. st.

Mgr.

Sýkorová Jitka

učitelka I. st.

Mgr.

Špinka Vlastimil

ředitel

Mgr.

Štroblová Iva

učitelka II. st.

Mgr.

Šturmová Iva

učitelka I. st.

Mgr.

Teperová Renata

učitelka II. st.

Trajhanová Ludmila

vedoucí vychovatelka

Mgr.

Uhrová Pavla

učitelka I. st.

Ing.

Vaiglová Iveta

učitelka II. st.

Ing.

Vaníčková Dana

učitelka II. st.

Veselá Petra

vychovatelka

Kohoutová Veronika

vychovatelka

Procházková Alena

asistent pedagoga

SEZNAM PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ
Andělová Jitka

uklízečka

Čermák Zdeněk

správce tělocvičen

Hauenschildová Jana

uklízečka

Bc. Holub Tomáš

správce sítě

Jašová Dana

uklízečka

Komárková Lenka

uklízečka

Kulhavá Yvona

ekonomka

Kysela Jiří

školník

Kubelka Oldřich

údržbář

Radová Jana

hospodářka

Radovnická Marie

uklízečka

Semirádová Helena

uklízečka

Vaňková Irena

účetní
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SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ ŠK. KUCHYNĚ
Brzáková Dagmar

vedoucí šk. kuchyně

Drahovzalová Marta

pracovnice v provozu

Heřmánková Marie

pracovnice v provozu

Hovorková Kateřina

kuchařka

Chalupníčková Libuše

kuchařka

Káninská Marcela

hlavní kuchařka

Kasíková Barbora

pracovnice v provozu

Krchová Zdena

kuchařka

Lašútová Markéta

pracovnice v provozu

Miková Iva

kuchařka

Pánková Hana

kuchařka

Trejbalová Petra

kuchařka

Urbánková Ivana

pracovnice v provozu

Vasiová Pavla

pracovnice v provozu

Krejčíková Eva

adm. pracovnice, prac. v provozu

ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ
Předseda:

Bc. Rysová Jiřina

Členové:

Mgr. Doležalová Blanka, Mgr. Dlabová Jindra, Mgr. Špak Miroslav, Romana
Rosenkranzová, Karbulková Jitka, PaedDr. Molinariová Romana, Mgr. Hana
Slobodová, Ing. Vlasák Roman, Ilona Vanišová
Rosenkranzová Romana

romca.rosenkranzova@seznam.cz

Karbulková Jitka, DiS

jitka.karbulkova@seznam.cz

Rysová Jiřina, DiS

kurator@mesto-podebrady.cz

PaedDr. Molinariová Romana

molinariova@zsvaclavahavla.cz

Mgr. Doležalová Blanka

dolezalova@zsvaclavahavla.cz

Mgr. Dlabová Jindra

dlabova@zsvaclavahavla.cz

Mgr. Špak Miroslav

spak@visk.cz

Mgr. Hana Slobodová do 30. 4. 2016

hana.slobodova@seznam.cz

Ing. Vlasák Roman

vlroman@seznam.cz

Vanišová Ilona od 1. 5. 2016

skolstvi@mesto-podebrady.cz
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PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Adaptační kurz
Přechod na 2. stupeň základní školy se obecně pojí s problémem adaptace, tedy
přizpůsobování se novým podmínkám. Mění se množství požadavků, které jsou na žáka kladeny,
ale především sociální prostředí – učitelé a kolektiv spolužáků. Podstatou adaptačního kurzu je,
aby se spolužáci poznali jinak a více, než jak jim školní třída nabízí. Cílem je hravou a zábavnou
formou napomoci ke stmelení jednotlivců do jednoho kolektivu a vytvoření zdravého sociálního
prostředí.
Naše škola organizuje adaptační kurzy pro žáky 6. ročníků tradičně v září. Letos kurzy
proběhly formou šesti-hodinových bloků pod vedením školního psychologa pana Marka
Hajžmana a za spolupráce třídních učitelů. Program byl bohatý, hry komunikační a poznávací
střídaly aktivity podporující spolupráci a společné řešení problémů. Důležitou součástí byly
i venkovní aktivity, které daly prostor pro celkové uvolnění, teamovou soutěž a vzájemnou
podporu. Ukončení a zhodnocení přínosu kurzu proběhlo formou společné diskuse.
Není překvapením, že se adaptační kurz setkal s velmi pozitivním ohlasem jak u dětí, tak
i vyučujících a nadále bude patřit mezi oblíbené zahajovací aktivity nového školního roku.
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Školní olympiáda na ZŠ Václava Havla v Poděbradech
„ Zdar, zdar, zdar!“ rozlehlo se na hřišti u ZŠ Václava Havla ve středu 2. 9. 2015.
Tímto pozdravem zahájili žáci 1. stupně školní olympiádu. Po krásných prázdninách se
všichni těšili, že předvedou svou přesnost, hbitost, rychlost a obratnost a poměří své síly
s kamarády. Děti kopaly míčem do brány, trefovaly míček florbalovou holí do branky, házely
tenisákem na cíl, skákaly do dálky sounož a běhaly slalom mezi kužely. Hravé disciplíny plnily
děti s velkým nasazením.
Ve čtvrtek 3. 9. 2015 závodili žáci 2. stupně. Lehkoatletické disciplíny skok daleký, skok
vysoký, běh na 60m, běh na 250m, hod kriketovým míčkem, vrh koulí, střelba na koš, přeskoky
švihadla a kopy na branku připomněly starším dětem nedávné mistrovství světa v Pekingu.
Dopoledne na hřišti se neslo v duchu fair play. Děti zažívaly sportovní napětí, radost, ale
i zklamání.
Následující týden proběhlo na prostranství před školou slavnostní vyhlášení výsledků
školní olympiády. Ti nejúspěšnější z každého ročníku byli odměněni na stupních vítězů
diplomem s medailí a bouřlivým potleskem spolužáků.
Absolutní vítězkou letošní olympiády se stala Rozárie Znamínková, absolutním vítězem
Filip Kavánek.
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Za němčinou do Vídně
V letošním školním roce se podařilo naší škole v rámci výzvy č. 56 OP VK zajistit účast
dvaceti žáků na zahraničním jazykově-vzdělávacím pobytu s výukou německého jazyka. Cílem
bylo zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemi, kde kurz
probíhal.
Jako místo pobytu jsme vybrali Rakousko, konkrétně Vídeň, kde jsme strávili 5 dnů nejen
výukou v rakouské základní škole. Dopoledne probíhalo vyučování němčiny s místní lektorkou,
odpolední program pak byl věnován historii a památkám Vídně. Při pěších procházkách městem
jsme obdivovali Stephansdom, Karlskirche, Hofburg, Hundertwasserhaus, Staatsoper, Parlament,
Rathaus, Burgtheater, Belveder a další. Nezůstalo pouze u prohlídek exteriérů, ale měli jsme
možnost navštívit také některá vídeňská muzea. Nejvíce se nám líbilo Naturhistorisches Museum
s jeho bohatými sbírkami. Jedno celé odpoledne jsme strávili v areálu zámku Schönbrunn
a prošli se v přilehlých zahradách. Velkým finále byla prohlídka interiéru tohoto historického
skvostu. Nezapomněli jsme ani na jízdu vídeňským metrem a v praxi procvičili němčinu při
nákupu jízdenek.
Pobyt splnil svůj účel a naše očekávání. Všichni jsme měli možnost slyšet a používat
jazyk, který se rok nebo dva učíme, a zažít atmosféru evropského velkoměsta, které je tak úzce
spjato s naší historií.
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Anglie 2015
Naše škola uspěla s žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, která je určena ke zvyšování kvality ve vzdělávání, s cílem podpořit
výuku cizích jazyků a zlepšit jazykové kompetence žáků. Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
V rámci tohoto projektu se čtyřicet žáků osmých tříd a pět pedagogických pracovníků naší
školy ve dnech 8. -14. listopadu 2015 zúčastnilo zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu
v anglickém městě Hastings. Žáci absolvovali třídenní intenzivní kurz anglického jazyka v jedné
z místních jazykových škol, která našim žákům připravila program šitý přímo na míru. Čeští
pedagogové měli možnost být každý den přítomni na hodinách a sledovat tak práci svých
anglických kolegů.
Ubytování měli pedagogové i žáci zajištěno v hostitelských rodinách.
Během pobytu měli žáci možnost seznámit se s významnými reáliemi okolí místa pobytu.
Se svými vyučujícími navštívili mimo jiné městečko Canterbury s překrásnou gotickou
katedrálou, místo bitvy u Hastings – Battle, pirátské městečko Rye, Brighton s vyhlášeným
zábavním molem Palace Pier a jeden z nejkrásnějších anglických hradů Leeds Castle.
Součástí výjezdu byl také jednodenní výlet do Londýna, kde jsme navštívili mnoho
zajímavých míst. Nenechali jsme si ujít Královskou observatoř v Greenwich, Námořní muzeum,
Parlament, Přírodovědné a Technické muzeum, Trafalgar Square či Piccadilly Circus. Památky
situované v centru města jsme obdivovali z paluby lodi, na které jsme se plavili po řece Temži,
vyzkoušeli jsme si i jízdu metrem a slavným červeným patrovým autobusem.
Pobyt v anglických rodinách a studium jazyka pod vedením rodilého mluvčího byl pro děti
obrovským přínosem, byly nadšené a hned by si podobnou akci zopakovaly znovu. Rodiny se
staraly o děti vzorně a také spolupráce s managementem školy byla příkladná. Negativa jsme
nezaznamenali žádná.
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Battle Abbey, Battle – místo bitvy u Hastings 1066

Royal Pavilion, Brighton
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Vítání prvňáčků
19. listopad 2015 byl pro prvňáčky ZŠ Václava Havla velmi slavnostním dnem. V Divadle
Na Kovárně se totiž uskutečnilo již tradiční VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ. Nejprve dětem zahráli žáci
třídy 7. C hudební pohádku "O dvanácti měsíčkách" pod vedením paní učitelky Mgr. Jany
Kučerové. Bylo to velice zdařilé představení, za které patří všem zúčastněným velký dík. A pak
už přišli na řadu i naši nejmenší prvňáčci. Děti ze tříd 1. A, 1. B, 1. C a 1. D si pro své rodiče,
příbuzné a známé připravily krátké vystoupení plné básniček a písniček.
Ukázaly, co všechno už se stačily v hodinách naučit a měly tak možnost vyzkoušet si
i prezentovat své dovednosti před tak velkým publikem. Když se program pomalu chýlil
ke konci, nastala pro prvňáčky nejslavnostnější chvíle.
Každý z nich obdržel šerpu s názvem Prvňáček 2015/2016.Tato každoroční akce je
založena na spolupráci mezi 1. a 2. stupněm naší základní školy.
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Vánoční Vala
Již poněkolikáté se 10. prosince odpoledne uskutečnil jarmark na ZŠ Václava Havla
s tradičním názvem Vánoční Vala.
Po zkušenostech z minulých ročníků jsme se připravili na vysokou návštěvnost této akce
z řad rodičů a příznivců školy. Věnoval se větší prostor samotnému jarmarku a byla rozšířena
nabídka prodávaných výrobků vytvořených žáky. Každý z návštěvníků si tak mohl prohlédnout
různorodé vánoční dětské výtvory a zakoupit si je.
Součástí jarmarku byla vystoupení školního pěveckého sboru Kvítek, kroužku zobcové
flétny, sólistů hry na klavír a zpěvu, která zpestřovala příjemnou atmosféru této akce. Ze strany
návštěvníků byl velký zájem nejen o výrobky žáků, ale také o občerstvení.
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Lyžařský výcvikový kurz
Naše škola uskutečnila dva lyžařské výcviky pro žáky sedmých ročníků. Žáci byli doplněni
o starší zkušenější žáky, lyžaře. V termínu od 2. 1. do 9. 1. byla třída 7. A, B. Počasí nám přálo,
na Nový rok začalo mrznout, což umožnilo výrobu technického sněhu. Bohužel absence
přírodního sněhu znemožnila výuku na běžeckých lyžích. V sobotu 9. 1. se vystřídali žáci
7. A, B s žáky tříd 7. C a starší. Podmínky se rozhodně zlepšily a v závěru kurzu i připadl nový
prachový sníh, který umožnil vyzkoušet běžky. Kurzy se vydařily a děti se opět trochu víc
seznámily a utužily kolektiv.
Všem zúčastněným žákům a hlavně učitelům děkuji.
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Ocenění žáků a pedagogů u příležitosti Dne Poděbrad
Dne 4. 3. 2016 si občané Poděbrad připomněli 544. výročí povýšení Poděbrad na město.
V tento den probíhá ve městě mnoho akcí spojených se jmény významných lidí žijících
v Poděbradech a setkání starosty města s udílením různých ocenění spoluobčanům Poděbrad.
Letošního výročního oběda starosty města s nejlepšími žáky, studenty a pedagogy
poděbradských škol se zúčastnili tito nominovaní žáci a pedagogové naší školy.
Žák třídy 9. A Jakub Karbulka byl navržen za aktivní práci v rámci komunitního
vzdělávání Univerzita 3. věku při ZŠ Václava Havla, vzdělávání se seniory a práci lídra školního
televizního studia.
Žákyně třídy 9. A Anna Štroblová byla navržena za sportovní úspěchy po celou dobu
školní docházky a propagaci školy na veřejnosti.
Na ocenění pedagoga byla nominována Mgr. Dana Havlasová za vynikající práci
s nejmladšími žáky a práci zástupce ředitele pro 1. stupeň ZŠ.
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Cena Ď
Letos se v Poděbradech konalo další „Setkání mecenášů a dobrodinců s udělením městské
ceny Ď“ 2016. Akci pořádal Rotary klub Poděbrady pod záštitou starosty města. Je to cena
určená pro dobrodince a mecenáše v oblasti charity, vědy, kultury a vzdělávání. A protože v naší
škole máme skupinku žáků, kteří se aktivně zapojují do projektu Univerzita 3. věku, rozhodli
jsme se pro jejich nominaci.
A jaké byly důvody naší nominace? Všichni nominovaní žáci se účastní projektu po celou
dobu své školní docházky na 2. stupni. Jsou stabilním týmem, který je oporou svým starším
spolužákům a užitečným pomocníkem vyučujících.
Setkání se konalo 30. 3. v obřadní síni MěÚ v Poděbradech ve slavnostní atmosféře.
Všichni nominující představili své nominované kandidáty na cenu Ď a pak už přišlo na řadu
dlouho očekávané vyhlášení. Z devíti nominací městské Kolegium po hlasování nečekaně
udělilo městskou cenou Ď našim žákům.
4. května 2016 proběhlo předání ceny Ď za region Středočeský kraj v Praze, kterého jsme
se také zúčastnili. Akce proběhla v přátelské a neformální atmosféře. (Více na http://www.cenad.cz).
A tak gratulace a poděkování patří ještě jednou všem držitelům ceny Ď, kterými jsou:
Eliška Fialová, Jakub Karbulka, Patrik Popek, Adam Semecký, Dominik Sztancsik a Kryštof
Votík.
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Výuka na dopravním hřišti 4. ročníků
Vždy ve 4. ročníku probíhá teoretická a praktická výuka na dopravním hřišti v Nymburce.
Během roku se konají dvě čtyřhodinové lekce, jedna na podzim a druhá na jaře. Každého žáka
čeká prokázání nejenom teoretických znalostí v silničním provozu, jak na jízdním kole, tak jako
chodce, ale i praktická část složená z kontroly svých spolužáků při jízdě a samotná jízda na kole.
Žákům je vždy zajímavou a velmi poučnou formou ukázáno, jak by se měli v dopravě chovat, na
co by si měli dávat pozor. Také si zopakují, jak se zachovat v případě nehody. Z krátkých filmů
o dopravě se dozví a jsou upozorněni na chyby, které dělají dospělí lidé. Velká pozornost je dána
na přechody pro chodce, signalizační a bezpečnostní prvky. Na interaktivní tabuli si každý žák
vyzkouší situaci na křižovatkách, sám rozhodne, v jakém sledu pojedou účastníci silničního
provozu. Musí dávat pozor na dopravní značení a respektovat ho. Zvláště se klade důraz na
pravidlo přednosti z pravé strany. V letošním roce se žáci dozvěděli o změnách v silničním
provozu, zejména v pojmu „chodec“ byla změna.
Na konci jarní teoretické části si žáci napíší test z pravidel silničního provozu. V praktické
části absolvují během lekce dvě jízdy na jízdním kole. Podle hodnocení testů a úspěšnosti v praxi
se mohou dočkat průkazu cyklisty a smí tedy do silničního provozu samostatně na jízdním kole.
V letošním roce byla úspěšnost v získání „řidičského průkazu cyklisty“ kolem 50%. I když
mají žáci výuku dopravní výchovy od 1. ročníku, tak bohužel úspěšnost v průběhu let stále klesá.
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Den Země – školní ovocná alej

V rámci Dne Země připravila třída 6. D s panem ředitelem výsadbu nové ovocné aleje,
která pomůže ostatním žákům při výuce přírodovědných předmětů, aby se seznámili s ovocnými
dřevinami v různých fázích jejich vývoje. Byly zvoleny ovocné dřeviny, které se vyskytují
v lokalitě Polabí. Samotné práci předcházela příprava v podobě vyměření, vykopání jam, nákupu
dřevin. Výsadba trvala celé dopoledne a výsledek závisí na nás všech – soustavná péče o naše
vysazené dřeviny.
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Sběr papíru
Každý rok probíhá v naší škole sběr papíru. I v tomto školním roce byl sběr papíru jednou
z aktivit ke Dni Země. Do sběru se zapojily všechny třídy naší školy. Celou akci zajišťovali žáci
druhého stupně. Podle rozepsaného plánu měli každé ráno služby u sběrného místa, sběr trval
jeden týden. O nakládku se postarala třída 9. C. Již několik let je naše škola zapojena do soutěže
sběru papíru pořádanou firmou Wega recycling. Odvoz sběru zajišťuje právě tato firma.
V letošním školním roce se podařilo žákům sebrat 7 880 kg papíru a získat částku 14 560 Kč.
Odměněny byly nejlepší třídy a nejlepší žáci. Z odměny budou nakoupeny potřebné věci
pro výuku.
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„Zdravá pětka“
Ve třetím dubnovém týdnu byl na ZŠ Václava Havla v Poděbradech zahájen netradiční
a zajímavý projekt „Zdravá pětka“. Tomuto projektu předcházelo školení pro učitele, jehož
hlavní náplní byly přednášky o zdravé výživě a didaktické návody a náměty pro praktické
využití jak v práci ve skupině, tak i v individuální práci se žáky. Bylo též možné pozvat do školy
lektora, který žákům tuto problematiku přiblíží.
Žáci 1. stupně se během projektu Zdravá 5 z úst odbornice na zdravou výživu seznamují se
zásadami zdravého stravování a různými, pro některé novými, druhy potravin, které přispívají
k jejich zdravému růstu.
Výuka je zpestřena mnoha zajímavými soutěžemi. Děti si v nich mohou zkontrolovat své
vědomosti o správném stravování, případně se i zamyslet nad jeho zlepšením a zkonfrontovat
své nové poznatky se svými dosavadními návyky.
V této oblasti se celá naše společnost potýká s velkými problémy a zkreslenými
informacemi. Děti mají málo pohybu, nevhodně se stravují, hodně času tráví s tablety a počítači.
Proto se jedná o velice přínosný projekt.
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Škola v přírodě
V letošním roce vyjely na školu v přírodě 4 třídy. Třídy 1. C, 2. A, 3. C, 5. A vyrazily
společně do Rokytnice nad Jizerou – Studenov - chata Roxana. Děti veškerý čas trávily venku.
V lese stavěly domečky, hrály míčové hry a soutěže, které si pro mladší kamarády připravili žáci
páté třídy. Nemohly chybět ani výlety do okolí. Nejprve jsme navštívili Sklárny Novosad a syn
Harrachov - nejstarší fungující sklárna v Čechách a pravděpodobně i na světě. Zde se dochovala
tradiční ruční výroba sklářskými píšťalami a foukaní do dřevěných forem, tedy techniky, které
nebyly dodnes překonány. Cesta pokračovala na Mumlavské vodopády, kde děti byly ohromené
krásou řeky Mumlavy. Prohlídka vodopádů byla zakončena „Liščí stezkou“ – zkouška bystrosti
a obratnosti. Po náročných výletech si děti mohly odpočinout v bazénu, který byl součástí chaty.
Zpáteční cestu domů jsme si zpestřili návštěvou korálkárny a kozí farmy – Pěnčín. Děti se
tady seznámily s chovem koz, výrobou sýra a na závěr si vyrobily náramek z korálků
vyrobených právě zde.
Pobyty na škole v přírodě jsou mezi dětmi velmi oblíbené, protože upevňují kolektiv a žáci
mohou předvést své kvality i mimo oblast výuky.
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Učitelé ze ZŠ Václava Havla se stále vzdělávají
Ve dnech 24. 5. až 28. 5. 2016 zavítali čtyři pedagogové ze základní školy Václava Havla
v Poděbradech do slovenské základní školy Bzince pod Javorinou.
V rámci programu Erasmus + KA1 – job shadowing – stínování výuky v zahraniční škole,
jsme sledovali práci našich kolegů v hodinách slovenského a anglického jazyka, matematiky,
zeměpisu, přírodopisu, estetické výchovy a náboženství. Do výuky jsme se také aktivně zapojili.
Nedílnou součástí našich hospitací bylo sledování práce se žáky nadanými i s žáky s vývojovými
poruchami učení a diskuse o výchovných problémech a možnostech jejich řešení. Zúčastnili jsme
se pedagogické porady, seznámili s učebnicemi, se způsoby hodnocení, s odlišnostmi ve školním
vzdělávacím programu a hovořili o problémech, které naši kolegové řeší. Jedním z úkolů bylo
též sledování práce metodických orgánů na škole, tj. systém výchovného poradenství a metody
prevence sociálně - patologických jevů. Součástí programu byla i návštěva významných
kulturních památek hostitelské země – např. mohyla a rodný dům M. R. Štefánika – viz foto,
zámek Bojnice. Tento evropský způsob vzdělávání učitelů se vydařil a získané zkušenosti
využijeme v naší další pedagogické práci. Bc. M. Hladká, Mgr. R. Hruška, Mgr. J. Seibertová,
Mgr. V Špinka

Projekt získal finanční prostředky od Evropské unie.
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Poznávací zájezd Elba 2016
Ostrov Elba patří k největším z toskánských ostrovů, proslavil ho Napoleon a je
vyhledávanou destinací pro své klimatické podmínky, udržované pláže i zajímavou historii.
A právě proto žáci devátých tříd letos opět tento ostrov navštívili. Čekal je již známý kemp,
ubytování v karavanech, písečná pláž a sportovní hřiště. Také v letošním roce předcházela
výjezdu do Toskánska příprava ve škole. Žáci se seznámili s historií, kulturou a architekturou
ostrova, ale také Florencie a Pisy. Tato dvě místa byla cílem výletů při cestě. V hodinách
přírodopisu se žáci seznámili také s přírodními podmínkami ostrova a hlavně těžbou rud
a polodrahokamů. Tyto znalosti se hodily při návštěvě Muzea těžby a hornictví na Elbě. Náplní
pobytu byly nejen výpravy za historií, cesta lanovkou na nejvyšší vrchol Monte Capanne,
návštěva mořského akvária, ale i sportovní soutěže, soutěž staveb z písku či malování na těle.
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Eurorebus Junior
Eurorebus je vědomostní soutěž již s jednadvacetiletou tradicí, která probíhá po dobu
celého školního roku. Již pátým rokem je pořádána soutěž Eurorebus Junior, která je určena
žákům 1. stupně základní školy. Děti z 1. a 2. ročníků se zapojují svými výtvarnými pracemi
a děti z 3. – 5. ročníků prokazují své všeobecné znalosti.
Ve školním roce 2015/2016 se naše škola již tradičně zúčastnila právě soutěže Eurorebus
Junior. V průběhu roku jsme absolvovali tři školní kola, na jejichž základě jsme postoupili
do krajského kola v Praze. Krajské kolo se konalo na Fakultě tělesné výchovy a sporu Univerzity
Karlovy a zúčastnili se ho žáci nejlepších škol Středočeského kraje a Prahy. Naši školu
reprezentovali 3 zástupci 1. stupně, vždy to byl jeden žák za 3. ročník, 4. ročník a 5. ročník
společně s pedagogickým doprovodem. Žáci působili jako jeden tým, absolvovali všeobecný test
a byl pro ně připravený doprovodný program. Na tomto krajském kole jsme obsadili krásné
4. místo, které nám umožnilo postup na Celostátní finále, které se konalo 6. června v TOP hotelu
Praha. Na finále jela opět stejná trojice nejlepších řešitelů, která se utkala s 39 nejlepšími týmy
z celé České republiky. Na tomto kole jsme neobsadili přední příčku, ovšem jsme zažili spoustu
zážitků, legrace a celý den jsme si všichni moc užili. Našim žákům děkujeme za vzornou
reprezentaci naší školy a pevně věříme, že v příštím školním roce si povedeme alespoň z části
dobře, jako tomu bylo do teď.
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Pasování na čtenáře
Stalo se již tradicí, že jsou žáci 1. ročníků na konci školního roku pasováni na čtenáře.
Tuto slavnost připravují zaměstnanci Městské knihovny v Poděbradech. V dobových
kostýmech vytvoří pro prvňáčky kouzelnou atmosféru. Každé z dětí s napětím očekává, zda
i ono bude vybráno.
Když zaslechne své jméno, přistoupí ke králi Jiřímu. Ten ho pasuje na čtenáře a předá mu
pamětní list a pečeť. Pozve dítě do říše pohádek, příběhů a fantazie, kterou nalezne v knihách.
Poděkování patří i paní učitelce.
Slova uznání všechny potěší a získávají malého čtenáře pro četbu knih.
Tato akce je krásným zakončením celoroční práce paní učitelky a prvňáčků. Motivuje děti
pro četbu a tím přispívá k čtenářské gramotnosti našich nejmladších čtenářů.
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Výstupní projekt „Devítky pro pětky“
Pomalu končí školní rok a pro žáky devátého ročníku ZŠ Václava Havla to znamená
netradiční závěrečnou zkoušku. Musí ukázat, jak je škola připravila na další studia, jak si osvojili
a zvládli všechny jednotlivé kompetence.
Letošní deváťáci dostali za úkol připravit pro mladší spolužáky z pátých tříd dopolední
program zaměřený na výuku na 2. stupni ZŠ a ukázat jim učebny a odborné pracovny.
Úkol je zaujal, což bylo vidět i z toho, s jakým zájmem a nasazením se pustili do příprav.
Žáci vytvořili čtyřčlenné pracovní skupiny, zvolily jeden z předmětů (český jazyk, matematika,
přírodopis, fyzika, výtvarná či hudební výchova), se kterým budou žáky pátých tříd seznamovat
tak, jak se na 2. stupni vyučuje. A poté se pustili do vlastní práce.
Každá skupina si mezi své členy rozdělila jednotlivé úkoly – někdo připravoval výklad,
jiný prezentaci, další pracovní listy, na kterých nechyběly křížovky a osmisměrky, někteří se
pustili do příprav fyzikálních pokusů, her a soutěží. Také si sami zajistili odměny.
Přes první obavy a nervozitu, zda svůj úkol zvládnou a zaujmou mladší spolužáky svým
programem, začali s výukou. Tu měli výborně připravenou, byla zajímavá, zábavná. A tak se
většina dětí shodla na tom, že se jim tato výuka moc líbila.
A co sami žáci devátého ročníku na to říkali? „ Myslíme si, že se nám vyučovací hodiny
povedly. Dalo nám to hodně práce, než jsme si to všechno připravili, nejvíc asi prezentace.
Ze začátku jsme se báli, že budeme mít trému a že děti nebudou dávat pozor, ale potom z nás
tréma opadla. Nejdříve jsme se představili, řekli, co se naučí a jak hodina bude probíhat. Pak už
začala výuka dle jednotlivých předmětů. Děti byly hodné, dávaly pozor, hlásily se a pracovaly.
Na závěr nechybělo hodnocení. Bylo to fajn a všichni jsme si to užili.“
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Celé Česko čte dětem
Celé Česko čte dětem je celostátní kampaň, která se zaměřuje na podporu čtenářské
gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury. Tato kampaň vznikla
proto, aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho
emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Pravidelné hlasité předčítání učí
dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce
morálního chování, posiluje jeho sebevědomí.
V letošním školním roce se opět této akce aktivně účastníme nejen pravidelným
předčítáním našim žákům, ale též spoluprací s Mateřskou školou Na Valech, kde naši žáci
pravidelně čtou mladším dětem pohádky. Naše škola se zároveň v rámci tohoto projektu zapojila
do „6. týdne čtení dětem“, který proběhl ve dnech 1. – 7. 6., jenž je součástí již zmiňovaného
projektu Celé Česko čte dětem. V průběhu tohoto týdne proběhly na 1. stupni besedy neboli
„literární a čtecí dílny“. V rámci těchto dílen čtení, besed se děti seznamovaly s různými
spisovateli a jejich tvorbou. Na závěr si děti vytvořily tolik oblíbená obrázková leporela. Tento
týden svátek čtení přišli podpořit do některých tříd také maminky, tatínkové, babičky
i dědečkové četbou krásných pohádek.
Nelze opomenout další aktivitu, kterou se do tohoto projektu zapojujeme a tou je
„Pasování prvňáčků na čtenáře“. Za celoroční snahu a úsilí ve čtenářských dovednostech děti
pasuje sám král Jiří z Poděbrad a naši žáci mají velký zážitek a radost ze svého vlastního
úspěchu.
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48. ročník poháru rozhlasu v atletice
V polovině května se do sportovního centra do Nymburka již tradičně sjela atletická
družstva chlapců a dívek základních škol a nižších gymnázií okresu Nymburk. Tentokráte se
sešlo v každé kategorii 17 škol! Během dvou dnů závodili žáci a žákyně v šesti lehkoatletických
disciplínách o poháry pro nejlepší družstva. Naše škola měla zastoupení ve všech kategoriích, tj.
6. a 7. ročník a 8. a 9. ročník a vedla si výtečně!!!
Mladší chlapci ve své kategorii vyhráli a zajistili si tak postup do krajského finále této
soutěže. S velkým nadšením se zúčastnili krajského kola v Houšťce, kde skončili na 6. místě.
Konkurence tady byla obrovská. Mladší děvčata obsadila v okresním kole 3. místo, starší
děvčata o pár bodíků krásné 2. místo. Starší chlapci vybojovali v silné konkurenci 5. příčku.
Školu reprezentovali:
- Jan Auer, Martin Hubal, Adam Abadžijev, Adam Bureš, Štěpán Klíma, Jiří Solom, Vít
Technik, René Venclák, Šimon Vaněk a Vojtěch Volejník
- Štěpánka Koubová, Róza Znamínková, Natálie Urbánková, Veronika Špeldová, Natálie
Kratochvílová, Tereza Pechová, Markéta Brožová, Jana Šafránková, Ruby Běhalová, Aneta
Horká
- Martin Dymeš, Matyáš Hobik, Solomon Hran Ca, Petr Karaivanov, Filip Kavánek, Patrik
Martinec, Eduard Molič, Samuel Palán, Marek Řehák, Vojtěch Spilka
- Nikola Vavrečková, NatálieVinecká, Barbora Hrodková, Anna Štroblová, Ema
Podskalská, Dominika Kostrhonová, Eliška Baumgartnerová, Andrea Žďárská, Kateřina
Martinová, Adéla Marková, Tereza Černá
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Kvítek

Pěvecký sbor Kvítek při ZŠ Václava Havla v Poděbradech pracuje pod vedením Mgr. Věry
Froňkové. Navštěvuje jej 47 dětí z 3. až 9. tříd. Klavírní doprovod zajišťuje Bc. Anna Froňková,
studentka Pedagogické fakulty UK v Praze a hru na bicí nástroje Jan Černý, žák 4. třídy.
Pěvecký sbor Kvítek zahájil školní rok 2015 – 2016 již o prázdninách, kdy vyjel na Slovensko
do Skalice společně s dětmi z Námestova v rámci e–Twinningové spolupráce a vystoupili
v Piešťanech s muzikálem Neberte nám princeznu. Následně se věnoval nácviku písní na různá
vánoční vystoupení (zpívání na vánočních trzích ZŠ Václava Havla, u rozsvícení vánočních
stromů na náměstí v Poděbradech a v Přední Lhotě), nastudoval autorskou pohádku Anny
Froňkové Hrníčkové kouzlo, se kterou několikrát vystoupil. Kvítek již 13 let aktivně
spolupracuje s německým sdružením Elbkinderland. Po tuto dobu se zúčastnil mnoha koncertů či
setkání s německými kamarády a s Rolfem Zuckowskim, některé z nich také sám uspořádal.
Velice si váží tohoto partnerství, které bylo potvrzeno odhalením cedule o vzájemné spolupráci
Kvítku a Elbkinderland v říjnu 2015 přímo v Poděbradech, kdy došlo k oficiálnímu pozvání
Kvítku na Adventní koncert do Drážďan. Je to pro ně velká výzva a zároveň zodpovědnost.
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Kvíteček
Pěvecký sbor Kvíteček pod vedením Mgr. Martiny Radoňové navštěvovalo ve školním
roce 2015/2016 37 dětí z 1., 2., a 3. tříd. Zpěváci zkoušeli každý týden ve středu. Hravou
formou si osvojili základy pěvecké techniky a naučili se celou řadu písní dětských, o zvířatech
a lidových.
Kvíteček vystoupil v prosinci na slavnostní předvánoční schůzi Českého červeného kříže
v budově Pentagonu a na slavnostním vánočním posezení pro poděbradské seniory v sále
Lázeňské kolonády. Oběma vystoupeními zpříjemnil adventní odpoledne starším spoluobčanům.
Ti je za to odměnili velkým potleskem a malou sladkostí. Spolu s Kvítkem děti vystoupily pro
rodiče v divadle Na Kovárně na závěrečném koncertě v červnu. Zcela zaplněné divadlo také děti
odměnilo dlouhotrvajícím potleskem.
V druhém pololetí se zpěváci věnovali také životnímu jubileu textaře písní pro děti Zdeňka
Svěráka. Z jeho autorské dílny se naučili písně Křížovky a Kluci, kluci s klukama.
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Hrníčkové kouzlo
Pěvecký sbor Kvítek nastudoval pohádku Hrníčkové kouzlo, kterou předvedl 22. března
svým rodičům a veřejnosti v Divadle Na Kovárně v rámci Absolventského koncertu Anny
Froňkové, studentky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor hudební výchova
a sbormistrovství. Ta pohádku napsala a zhudebnila právě pro děti z Kvítku, se kterými
spolupracuje již 11let. Každý zpěvák dostal svou roli. Všichni brali svou roli zodpovědně a pilně
se připravovali. Vynikaly pěvecké výkony hlavních postav hrnčířky Aničky a prince Jiříka,
z vedlejších postav byl oblíbený řezník, vlk a tanec muchomůrek. Pohádka Hrníčkové kouzlo
vypráví příběh mladé lásky Aničky (dcery hrnčíře) a prince Jiříka. Na výrobě kulis, rekvizit
a kostýmů se podíleli všichni členové Kvítku společně se svými vedoucími. Výpravná scéna byla
obohacena zapůjčenými lidovými kostýmy z oblasti Mělníka. Pohádku mohli shlédnout také
všichni žáci z 1. -5. tříd, kterým se nejvíce líbila písnička Tržnice. Poutavá melodie v refrénu
groše, groše, groše byla doplněna o představení několika lidových řemesel. Pro velký úspěch
pohádka zazněla i na Závěrečném koncertu pěveckých sborů Kvítek a Kvíteček.
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Otec vlasti – Karel IV.
14. května tohoto roku uplynulo 700 let od narození českého krále Karla IV. z rodu
Lucemburků. Naše Základní škola Václava Havla si toto významné výročí připomněla
celoročním projektem Já, Otec vlasti, kterého se účastnila každá třída ve všech ročnících.
Kromě přípravy výzdoby, zaměřené na život Karla IV. a jeho rodiny, se 6. až 8. ročníky
v hodinách hudební výchovy zaměřily na hudební pásmo inspirované známým muzikálem Noc
na Karlštejně od režiséra Zdeňka Podskalského s písněmi skladatele Karla Svobody. Žáci
představili jednotlivé písně v dobových kostýmech, zazněla také báseň Romance o Karlu IV.
od Jana Nerudy nazkoušená v hodinách češtiny a v přestávkách mezi písněmi 9. ročníky
prezentovaly krátké dějepisné animace k životu a době významného Lucemburka. Vystoupení
ve školní tělocvičně mělo patřičný ohlas, povedlo se a zdařile připomnělo tuto významnou
událost.
Zakončením celého projektu se stala vernisáž výtvarných prací dětí z prvního stupně pod
patronací paní učitelky Šturmové. Žáci připravovali nejen výzdobu naší školy, ale i galerii
nejlepších obrázků na téma 700. výročí narození Otce vlasti. Tyto výtvarné práce byly vystavené
v atriu Městského úřadu v Poděbradech až do konce června.
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Muzikál Noc na Karlštejně
Po celý školní rok jsme si připomínali 700 let od narození českého krále a římského císaře
Karla IV. Žáci 6. – 8. ročníků se v hodinách hudební výchovy věnovali nastudování písní
jednoho z nejznámějších a nejoblíbenějších českých muzikálů, který je půvabnou komedií
o císaři Karlu IV. a jeho hradě Karlštejně, na němž podle údajného zákazu nesměly přebývat
ženy.
Zástupci tříd si vylosovali jednu píseň. Ta se poté stala ztěžejní činností v hodinách
hudební výchovy. Vyučující působili jako odborní poradci. Žáci se společně domlouvali
o hudbě, zpěvu, tanci, kostýmech, případně o výrobě kulis, vytvořili plakát jako pozvánku na
představení. Originální nastudování vylosovaných písní Karla Svobody představili vedení školy,
spolužákům a třídním učitelům 31. května v tělocvičně školy. Pásmo písní bylo provázané
slovem N. Kurkové a E. Baumgartnerové z 9.C (představení Karla IV.), V. Leinwebera z 8.B
(výklad o Karlu IV.), M. Fialové, M. Férové a V. Uhrové z 8. B (zajímavosti ze života Karla
IV.), E. Fialové a N. Seidlové z 8. B (přednes Romance o Karlu IV.). Celý program výborně
moderovala V. Uhrová z 8.B. Vystoupení bylo pro všechny novou zkušeností. Všichni učinkující
se náročného úkolu zhostili dle svých schopností a možností velice dobře. Odměnou všem byl
velký potlesk diváků.
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Nadějný básník čí spisovatel
Projekt s názvem „Nadějný básník či spisovatel“ probíhá na naší škole již třetím rokem. Je
určen hlavně pro žáky 2. stupně, kteří během školního roku vytvořili a napsali text nebo vlastní
báseň na téma, které jim bylo zadáno v hodinách komunikační a slohové výchovy nebo literární
výchovy svým učitelem českého jazyka. Nejlepší vybrané práce z jednotlivých tříd byly
průběžně zveřejňovány na nástěnkách na chodbě školy v 1. patře 2. stupně.
Letošní ročník jsme začali pracemi na téma „Vzpomínky na prázdniny“, v předvánočním
čase jsme se zabývali adventem a zvyky v tomto období. Jaro jsme přivítali verši na toto téma.
Nejvíce času jsme věnovali projektům a výkladům k 700. výročí narození Karla IV. S nejlepšími
pracemi jsme vystoupili i v hudebním pásmu s názvem „Já, Otec vlasti“, inspirovaném
muzikálem Noc na Karlštejně, který byl uspořádán pro žáky 2. stupně.
Součástí projektu se stává i tradiční březnová recitační soutěž vlastních žákovských veršů,
které se zúčastnilo na 30 mladých recitátorů, kteří překvapili porotu svými výkony.
Cílem našeho projektu je objevit a podpořit žákovu kreativitu a tvůrčí aktivitu v oblasti
tvorby textu, rozvíjet kulturu jazyka, slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti a umožňovat žákům
projevovat své názory, myšlenky, představy, emoce a city.
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Předškolák
Důležitým mezníkem v životě malých děti je vstup do první třídy. Některé děti se s touto
událostí vyrovnávají velmi dobře, pro některé je to však zdroj strachu a úzkosti.
Abychom dětem nástup do školy usnadnili, pořádáme již několik let pro budoucí prvňáčky
klub ,Předškolák“, kde se mají možnost seznámit s prostředím školy a s učitelkami 1. stupně.
Od konce září do ledna se každý týden, vždy v úterý odpoledne, děti scházely s učitelkami, které
pro ně měly připravený pestrý program. Na děti tu čekalo mnoho her, povídání, pohádek,
vyrábění, a také práce s pracovními listy, kde cvičily hlavně uvolňování ruky a správný úchop
tužky. Protože jsou dětem blízké pohádky, i letos jsme jako průvodce zvolili pohádkové postavy,
tentokrát z lesa Řáholce - Rumcajse, Manku a Cipíska. S nimi se pak potkaly i při zápisu do
první třídy.
Část programu byla určena i pro rodiče. Pořádali jsme pro ně prohlídku naší školy, setkání
s učitelkami a školním psychologem, kteří odpovídali na dotazy rodičů, i je seznamovali se
způsobem práce na naší škole.
Po zápisu do první třídy klub pokračoval ještě dalšími čtyřmi lekcemi, které byly určené
pro budoucí prvňáčky přijaté na naší škole. Zde již také děti poznaly paní učitelky, které s nimi
půjdou do první třídy.
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Výtvarná soutěž
V letošním školním roce se žáci prvního stupně opět zapojili do výtvarné soutěže s firmou
Model Obaly a.s., Nymburk.
Žáci soutěžili ve dvou kolech. Pokaždé měli k dispozici karton s perforovaným tvarem.
Pojetí obrázků bylo na fantazii dětí a pedagogů. Práce s kartonem ponechala dětem velkou
možnost uplatnit svou kreativitu. Všichni vytvořili mnoho nápaditých výtvorů, které posoudila
porota složená z pedagogů 1. stupně naší školy. Z každého ročníku bylo vybráno jedno dílo.
Podzimního kola se zúčastnili žáci 2. a 3. ročníků a tématem bylo "Jak šel list do světa".
Tématem jarního kola bylo "Namaluj svůj sen" a zúčastnili se ho děti z 1. a 2. ročníků.
Vítězové obdrželi velmi pěkné, hodnotné ceny a spolužáci vítězů byli také odměněni
drobnými dárky.
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Klub Help
Každý žák se během své povinné školní docházky dostane do situace, kdy neporozumí
probíranému učivu, nestihne si jej řádně zapsat, nebo pouze potřebuje dané informace utřídit,
rozšířit, nebo zopakovat. Na naší škole nabízíme žákům druhého stupně bezplatné řešení z těchto
situací, a to prostřednictvím Klubu Help. Jak už sám název napovídá (angl. help – pomoc), cílem
těchto hodin je pomáhat žákům v upevňování učiva a osvojování si potřebných dovedností.
Pravidelně každé pondělí po vyučování mají žáci možnost navštívit tento klub a společně
se svými pedagogy jednotlivé problémy, které u nich během vzdělávacího procesu vyvstanou,
řešit. Učitelé českého jazyka, matematiky a angličtiny se pak žákům věnují individuálně,
problematickou látku jim znovu vysvětlí a následně s nimi i procvičí. Vzhledem k tomu, že se
vyučující pravidelně střídají, mají žáci možnost spolupráce i s jinými pedagogy, než jejich
kmenovými, a tím získávají jedinečnou příležitost nahlédnout na danou problematiku i z jiného
úhlu. V letošním roce byl Klub Help hojně navštěvován, a splnil tak své poslání – pomohl těm,
kteří pomoc potřebovali.
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U3V
V letošním školním roce pokračoval na naší škole již 5. rokem projekt Univerzita 3. věku.
Z původně pokusné aktivity, jejímž autorem je pan ředitel, se stala činnost, která je chloubou
naší školy a která si za dobu své existence získala své stálé, věrné posluchače a neméně vytrvalé
žáky a učitele školy.
Naši žáci společně s poděbradskými seniory na pravidelných čtvrtečních setkáních usedají
do školních lavic a pod vedením pedagoga jsou rádci, partnery a pomocníky při řešení
matematických úloh, ovládání výpočetní techniky, nebo demonstraci fyzikálních pokusů. Jejich
trpělivost, ochota pomáhat a empatické jednání se „spolužáky“ jiné generace je pro naše
seniorské posluchače motivací se i v pozdějším věku vzdělávat, rozšiřovat a doplňovat svoji
informační gramotnost. Zároveň jsou všichni zúčastnění žáci jistě i dobrým příkladem a vzorem
pro své vrstevníky a pomáhají realizovat komunitní vzdělávání napříč generacemi, které probíhá
na naší škole.
Kromě „pracovní“ spolupráce při hodinách všichni účastníci našich odpoledních setkání
navázali i blízké osobní vztahy. Škoda jen, že většina zúčastněných žáků jsou deváťáci
a opouštějí letos naši školu. Snad se i v příštím roce najdou další děti ochotné spolupracovat
na této oboustranně obohacující činnosti.
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Interaktivní dějiny
Získávat informace o soudobých dějinách lze různými způsoby. Aby žáci poznali realitu
nedávných let, využíváme a budeme využívat v hodinách dějepisu několik interaktivních
aplikací. Naše škola se už v minulých letech zapojila do projektu „Československo 38-89”. Jedná
se o sérii výukových simulací, které kombinují prvky interaktivního komiksu a PC her. Cílem
projektu je představit klíčové okamžiky českých a československých soudobých dějin z pozic
mnoha aktérů, jejichž životní osudy, hodnoty, přesvědčení a politické názory jsou odlišné, ba
protikladné.
Nejnovější součástí tohoto projektu se stala herní simulace „Vnitřní pohraničí“, která
zobrazuje události ve vesnici na Žatecku, kde se střetávaly osudy Čechů a Němců od podpisu
Mnichovské dohody až po změnu politického režimu v r. 1948 a následnou kolektivizaci. Hra
prochází testovací fází a postupně ji využijí všichni žáci 9. ročníků. Žáci dále nahlédli a v dalším
školním roce nahlédnou ve škole nebo doma např. do sovětských gulagů v novém virtuálním
muzeu, které zobrazuje nejen osudy jednotlivých obyvatel těchto táborů, ale i fungování celého
represivního systému v plné šíři. Za hlavní didaktický klad interaktivních projektů považujeme
možnost „zažít“ dějiny z různých úhlů pohledu. Každý tak může objektivně formulovat své
názory podložené širokým spektrem ověřených historických pramenů a v programu Alf testem
zjistit úroveň svých znalostí z moderních dějin.
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Výchova k technickým předmětům.
Žáci v průběhu celého školního roku mohli prožít výuku fyziky také trochu jinak než
klasickými metodami. Byly pro ně připraveny besedy, exkurze apod.
V pondělí 26. října. Žáci osmých a devátých ročníků zažili netradiční výuku fyziky
fyzikální divadlo ,,Fyzika všemi smysly‘‘. Žáci měli možnost vidět velký počet fyzikálních
experimentů. Jako například: Experimenty s infračerveným zářením - Elektrostatické hrátky Skládání barev pomocí vrtačky - Netradiční kulinářství s indukčním vařičem - Svět pohledem
USB mikroskopu - Magdeburské polokoule trochu jinak - Zvuky neobvyklých hudebních
nástrojů. Show organizačně zajišťovali studenti vyšších ročníků učitelství fyziky na MFF UK.
3. prosince měli možnost žáci 7. B a 6. D. zúčastnit se Mikulášské show, kterou pro žáky
pořádala Univerzita Hradec Králové, aktivity pro ně připravili studenti katedry fyziky, chemie
a biologie.
Ve středu 2. března měli žáci devátých ročníků besedu na téma Radioaktivita kolem nás.
Tuto besedu zaštiťovala Správa úložišť radioaktivních odpadů. Žáci se seznámili s měřením
radioaktivity a rozšířili si poznatky o jednotlivých druzích záření a uvědomili si, že záření je
všude kolem nás.
Ve čtvrtek 21. dubna byla pro žáky osmých ročníků připravena beseda o energiích –
Energie – budoucnost lidstva. Žáci si rozšířili znalosti o jednotlivých druzích energií a jejich
využití. Dále se pak zúčastnili celorepublikové soutěže o energiích. Nejlépe se umístnili žáci
8. C.
Pro žáky sedmých tříd byla připravena exkurze do iQLANDIE v Liberci. Ta se konala
v úterý 26. dubna. Kromě samostatné prohlídky se účastnili žáci velké zábavné science show –
Hravá voda.
Také nás ve čtvrtek 12. května navštívilo Mobilní planetárium se svým programem. Žáci
šestých tříd viděli pořad – Klimatické změny. Žáci sedmých tříd pořad – Zpátky na Měsíc.
Žáci šestých ročníků si ve středu 8. června prohlédli hydroelektrárnu v Poděbradech, kde
dostali odpovědi na všechny všetečné otázky.
Závěrem školního roku - ve čtvrtek 16. června, se žáci z šestých a osmých tříd účastnili
akce pořádané Univerzitou v Hradci Králové - Hrajeme si s fyzikou. Žáci samostatně chodili
po jednotlivých stanovištích, kde si vyzkoušeli pokusy z přírodovědných oborů.
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E-twinning - 3. slovanský audio sborník
Spolupráce, akce, autorské psaní, zábava, učení – tak to jsou základní klíčová slova
projektu 3. slovanský audio sborník, na kterém spolupracovaly školy ZŠ Bzince pod Javorinou,
Slovensko a ZŠ Václava Havla Poděbrady, Česká republika. Projekt rozvíjel čtenářskou
gramotnost prostřednictvím podpory autorského psaní.
Žáci se v rámci svých vzdělávacích programů seznámili s literárním pojmem – báje
a v rámci projektu báje napsali. Jak? Především spolupracovali a psali ve smíšených československých skupinách, které měly své vedoucí. Ti koordinovali práci v rámci svých skupin
a následně ladili výstupy, dodržovali dějovou linii a formu literárního díla. Výstupem byly
jednotlivé části báje, které na sebe postupně dějově navazovaly a ve finále tvořily celek –
opravdovou báji, která snesla hodnocení podle zadání literární teorie.
Samozřejmě si osvojili ICT nástroje, které při práci využívali a v závěru své báje žáci četli
/čeští žáci četli slovenské části a naopak/, pořídili audiozáznam, představili svá bydliště. Žáci
slovenské školy nám připravili i základní československý slovníček základních slov.
Při práci na tomto projektu třída 6. D s panem ředitelem zažila spousty srandy i poučení.
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S flétničkou za písničkou – S flautičkou za pesničkou
Malí žáčci z 1. A zahájili spolupráci s prvňáčky ze ZŠ nár.um.Ľ. Podjavorinskej v Bzincích
pod Javorinou na Slovensku. Vedoucími této e–Twinningové spolupráce jsou Věra Froňková
a L’ubica Sameková. Projekt je zaměřený na rozvoj hudebních schopností dětí nejmladšího
školního věku, při kterém získávají instrumentální dovednosti zábavnou formou. Žáci se učí
používat různé hudební nástroje, zvláště zobcovou flétnu, vytváří si ke hře svou učebnici
s notovým zápisem s využitím jednoduchých dětských a lidových písní, básniček a říkadel, které
výtvarně dotváří podle své fantazie.
Projekt tímto podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti, seznamuje s národními autory české
a slovenské dětské literatury, rozvíjí komunikační schopnost dětí a obohacuje jejich slovní
zásobu. Děti si utváří správné návyky při hře na zobcovou flétnu a další jednoduché melodické či
rytmické nástroje, při kterých získávají vědomosti k pochopení užití notového zápisu. Při tvorbě
vlastní učebnice rozvíjí svou fantazii a kreativitu. Seznamují se s jazykem svého slovanského
souseda, učí se jednoduché písničky zpívat, využít jednoduché básničky, říkadla k vlastní
melodizaci.
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Matematika plná zábavy
Děti ze 3. C se letos zapojily do nového e–Twinningového projektu se spolužáky
z 3. ročníku ze ZŠ nár.um.Ľ. Podjavorinskej v Bzincích pod Javorinou na Slovensku. Vedoucími
této práce je Blanka Doležalová a Martina Trenčanská.
Úkolem projektu je ukázat, že matematika je nejenom důležitá, ale i zábavná. Celý rok
jsme pro své kamarády a oni pro nás připravovali zajímavé slovní úlohy a zábavné počítání.
Na podzim procvičování násobilky na listech, v zimě nám kamarádi poslali - mikulášské slovní
úlohy a násobilku, my jim počítání s vánočními ozdobami, nakupování vánočních dárků, kde
jsme procvičili finanční gramotnost. Po vánocích jsme počítali zimní násobilku a zimní logické
úlohy a různá bludiště. Na jaře jsme pracovali s velkými čísly do 1000. Dostali jsme krásná
velikonoční vajíčka s příklady a hledali jsme, kdo získá vajíčko, podle zadaných matematických
úkolů. My jsme připravili skládání příkladů s mláďaty, kde se musely příklady seřadit podle
velikosti výsledku. Nakonec jsme procvičili čtení a psaní velkých čísel a geometrii.
Náš projekt bude pokračovat i příští školní rok a snažíme se ve spolupráci s paní učitelkou
vytvořit soubor zábavných matematických úloh, doplněných ilustracemi. Rozvíjíme kreativitu
při vymýšlení zajímavých úloh a zlepšujeme komunikaci a skupinovou práci u dětí. Dětem se
práce na vytváření úloh líbí a rady pracuji na úlohách, které pro ně připravili kamarádi
ze Slovenska.

47

Informatorium školy základní aneb Kavárna s rodiči
Již druhým rokem se s velkými úspěchy setkává projekt, ve kterém představujeme rodičům
našich žáků systém vzdělávání na naší škole.
V případě zájmu se rodiče našich žáků registrovali na stránkách naší školy pomocí
elektronické přihlášky.
V letošním roce jsme nabídli a uspořádali každé první pondělí v měsíci od 17:00 sedm
schůzek na následující témata:
Školní psycholog, metodik prevence; český jazyk, matematika, výchovný poradce,
prvouka, přírodověda; anglický jazyk; dějepis, zeměpis.
Rodiče našich žáků mají možnost se v uvolněné a přátelské atmosféře seznámit se školou
a jejím chodem. Při čaji mohou s vyučujícími prodiskutovat všechna témata, která je zajímají.
Při každém setkání představí vyučující daných předmětů učebnice, školní vzdělávací plán,
osnovy, výukové postupy, metody, způsoby hodnocení, práci se žáky s individuálním
vzdělávacím plánem, práci s žáky cizinci. Rodiče si mohou prohlédnout veškeré pomůcky,
žákovské práce a vybavení učeben.
Schůzky se setkávají s velikým ohlasem a my se již těšíme na další posezení s rodiči, kteří
jsou našimi platnými partnery ve vzdělávání.
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Akce školní družiny ve školním roce 2015-2016
Jako každý rok, tak i v tomto školním roce seznamujeme žáky 1. tříd s prostory školní
družiny, základní školy, školní jídelny a okolí ZŠ. Hrajeme různé seznamovací hry,
připravujeme se na vycházky. Protože bylo v tomto školním roce hodně prvňáčků, program,
který pro všechny žáky ŠD připravujeme, jsme museli rozdělit, abychom uspokojili zájem všech.
V letošním školním roce již máme 7 oddělení školní družiny.
Dne 6. 5. proběhla v klubovnách ŠD velmi krásná a emotivní akce, které se zúčastnili
členové rodin žáků navštěvujících ŠD. Pozvání přijali tatínkové, dědečkové, sourozenci, ale
i babičky, aby společně maminkám vyrobili se svými potomky dárek ke Dni matek. Tatínkové
byli tímto pozváním nadšeni, dohromady se svými dětmi usilovně vyráběli, že úplně zapomněli
na čas! A výrobky to byly opravdu nádherné /viz obě fotky/.
Naše dlouhodobé projekty:
Celoročně: Vnímání přírody ve všech ročních obdobích
Květen - červen: Já, Otec vlasti - Karel IV.
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21. 10.

Přehled akcí ŠD
Beseda s pracovníky Záchranné stanice Pátek

24. 11.

Vítání prvňáků ve školní družině

23. - 27. 11.

Výtvarné dílničky pro šikovné ručičky - program pro mateřské školy
Poděbradska

4. 12.

Kouzelnická show slona Bimba a žížaly Slimky spojená s Mikulášskou
nadílkou

30. 11. - 18. 12. Vánoční adventní setkání se zpěvy koled
10. 12.

Vánoční jarmark

16. 12.

Vánoční besídky v klubovnách ŠD

6. 1.

Tři králové - beseda se zpěvy a loučení s Vánocemi

14. 1.

Návštěva kostela Povýšení sv. Kříže

22. 1.

Návštěva poděbradského muzea, prohlídka betlémů

28. 1.

Filmové představení - Ledová sezóna

12. 2.

Karnevalový rej v maskách

4. 3.

"Písková animace" - kreslení do písku na prosvíceném stole

17. a 18. 3.

Filmové představení - Malý princ

1. 4.

Přírodopisný film Gorily v Africe

22. 4.

Den Země - sběr odpadu a jeho úklid na místech, kde si ŠD nejvíc hraje

28. a 29. 4.

Návštěva hasičské zbrojnice

6. 5.

Výtvarné dílny pro tatínky - Den matek

16. 5. - 10. 6.

Projekt Já, Otec vlasti - Karel IV. - stavba hradu Karlštejn, beseda o Karlu IV.,
nácvik písně z muzikálu Noc na Karlštejně - "Hoja, hoj“

19. 5. a 20. 5.

Poděbradská jízdárna - seznámení s hospodářskými zvířaty, péče o ně

3. 6.

Výlet parníkem - oslava Dne dětí - 1. skupina - směr Nymburk /2. skupina směr Cidlina

15. 6.

Spaní ve školní družině a rozloučení se školním rokem
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Vyjmenovaný Čech
V květnových hodinách českého jazyka proběhl druhý ročník testování žáků Vyjmenovaný
Čech. V letošním roce bylo ve 3. - 9. třídách zaměřeno na homofonní vyjmenovaná slova.
Testování proběhlo v programu Alf, kde bylo pro první stupeň bylo vymyšleno 16 úkolů, pro
druhý stupeň 24 úkolů typu: Zítra budeš mýt auto vodou a šamponem. (mýt – mít), nebo: Na
nepřístupných místech se často staví visuté mosty. (visuté – vysuté).
S testem se nejlépe vypořádali a plný počet bodů získali: Daniel Marák z 3. C, Jakub
Hruška z 4. A, Alena Urbánková z 5. B, Tereza Průšová z 6.B, Tereza Strejcová ze 7.B,
Magdalena Férová z 8.B a Nikola Sarközi z 8.C a Veronika Strychová z 9. B.
Všem výhercům srdečně gratulujeme.
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Plakátová tvorba
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ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY

Počet zapsaných žáků k 15. 2. 2016

140

Počet odkladů:

14
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