
 

V březnu jsou někteří za kamny, my otevíráme naši školu, soutěžíme a učíme se navzájem. 

Tak, jako celý rok, i na přelomu února a března jsme v naší škole aktivní a děláme vše pro to, aby se 

naše žákyně a naši žáci do školy těšili a bylo jim tam dobře. 

14. 2. byli všichni zvědaví na otevření schránky ve Valentáriu, kde se skrývaly milé vzkazy, aby potěšily 

své adresáty. Tuto pěknou akci vymysleli šesťáci se svou třídní učitelkou Markétou Joklovou. Třeba 

vznikne nová tradice stejně jako u připomínky masopustu. Letos si masopustní veselí užívaly zejména 

děti z 1. a 2. ročníku a završily jej vlastnoruční přípravou a ochutnávkou koblížků. Podařily se a 

chutnaly báječně! 

16. 2. jsme přijali pozvání k účasti na lyžařských závodech Lyžuj lesy, které se konají v areálu Vysočina 

arény v Novém Městě na Moravě. Našich 21 účastníků si pečlivě připravilo výbavu, a ač k tréninku na 

běžkách ani letos nebylo moc příležitostí, získali jsme nakonec jedno zlato, dvě stříbra, jeden bronz a 

také jednu bramborovou medaili. Super výsledek! 

Poslední den před jarními prázdninami zpestřilo celoškolní bruslení na zimním stadionu, kde byli opět 

deváťáci oporou nejmenším dětem. Ve stejnou dobu, kdy ostatní bruslili, zápolila dvě družstva ze 4. a 

5. ročníku ve žďárské sportovní hale v mini házené. Tým A, v konkurenci 12 družstev z různých škol, 

podal vynikající výkon a zaslouženě zvítězil. Hráči týmu B, kteří teprve letos začali trénovat, nasbírali 

cenné zkušenosti. Velká pochvala i díky náleží nejen všem soutěžícím, ale také paní učitelce Pavle 

Prokopové za její nasazení a vytrvalost při tréninku i koučování. 

Důležitou součástí výuky na 2. stupni byl v tomto období krajský projekt První pomoc do škol pro žáky 

8. tříd. Umění zachránit lidský život dětem zajímavě a názorně přiblížila paní Irena Polednová z ČČK. 

Problematikou finanční gramotnosti žáky 8. a 9. ročníku provedly formou workshopu odbornice 

z praxe z brněnské banky. Příjmy, výdaje, spoření, půjčky, moderní platební metody a jejich rizika a 

také rozpočet domácnosti, který si všichni zkusili spočítat. Podobné téma, ovšem na své úrovni, 

probíraly i děti z 3. ročníku v preventivním programu Kolik co stojí. Na dobré vztahy byl pro změnu 

zaměřen program Já a třída v sedmičce a na životní hodnoty téma Můj život, můj svět v osmičce. 

Deváťáci se i nadále pečlivě připravují na dubnové přijímací zkoušky na střední školy. Máme velkou 

radost z jejich zlepšujících se výsledků v cvičných didaktických testech. 

Naši žáci se během března účastní postupně okresních kol vědomostních soutěží pořádaných Active 

Žďár nad Sázavou, kam postupují ti nejlepší ze školních klání. Obrovskou radost nám udělalo skvělé 2. 

místo Olgy Blažíčkové z 9. ročníku v olympiádě z angličtiny a 3. místo Maxe Filippi ze 7. ročníku 

v zeměpisné olympiádě.  

V naší škole se nejen snažíme o podporu talentu a nadání dětí, zároveň také podporujeme jejich 

spolupráci a komunikaci například formou výukových projektů. V přírodopise si sedmáci připravili 

zajímavé aktivity pro ostatní na téma ještěři a hadi. Vyzkoušeli si tak jednu z nejefektivnějších metod 

– vzájemné učení. Podobně strávily jeden celý den i děti v 2. třídě a samy si zkusily, jaké je učit 

ostatní. 

V úterý 7. 3. jsme naši školu od rána až do pozdního odpoledne otevřeli pro všechny, kteří se chtěli 

podívat do výuky, prohlédnout si naše dobře vybavené prostory, případně se zapojit do odpoledních 

kreativních dílniček a vyrobit si buď velikonoční dekorace, nebo sledovat přípravu a poté si odnést 

vytvořené drobnosti z naší 3D tiskárny. Další setkání s rodiči a prarodiči se uskuteční 31. 3., kdy k nám 

zavítají zájemci o učení v naší Aprílové škole. Už se moc těšíme. 



Pěkné předjaří a hodně zdraví! 

Romana Chlubnová 


