Účast školy v soutěžích a olympiádách

Účast na akcích celostátního charakteru:
STONOŽKA – hnutí Na vlastních nohou – v říjnu 2006 odesláno 145
vánočních pozdravů

Mezinárodní matematická soutěž Klokan:
Kategorie:
Klokánek 63 účastníků

Kamila Klepalová V.C

96

bodů
Benjamin

56 účastníků

Filip Münster VII.B

68

Kadet

68 účastníků

Filip Šustr IX.B

80

bodů
bodů
Přírodovědný Klokan 2007 (soutěţ, která se uskutečnila poprvé – pořádá
UP
Olomouc):
Kategorie Kadet ( pro 8. a 9. ro č.): účast 20 ţáků
1. m Kateřina Pernicová

79 bodů

2. m Filip Šustr

64 bodů

3. m Tomáš Meluzín

55 bodů

c) Účast v okresních kolech soutěží:
Název soutěţe
(datum konání okr. kola)

Počet

Umístění

ţáků

v okr. Učitel

ţáků

kole do 10.m.)

(příprava)

10. m. Radek Červený

Šauerová

(druţstev)
v okr.kole

Český jaz yk

1

27.2.2007
1. kat.
Dějepisná ol ympiáda

1

Holá

6.2.2007
Matematická ol ympiáda

1

6.m. Filip Šustr

Hřebíčková

3

4.m. Červený R adek

Tesařová

24.1.2007
9. ročník
Matematická ol ympiáda

9.m Stanislav Šír

11.4.2007
8. ročník
Matematická ol ympiáda

3

7.m. Barbora Šustrová

11.4.2007

9.m. David Kupka

6. ročník

10.m. Tomáš Paděra

Pythagoriáda

3

Sládková

4.m. Jakub Beran

16.5.2007

6.m. Tomáš Podrabský

7. ročník

7.m. Petr Skoták

Fyzikální ol ympiáda

Lebišová

1

Doleţel

kat. A

1

Starý

kat. B

1

8. m Dominik Barič

Tvrdíková

kat. C

1

3. m Marek Zavadil

Starý

6.m. Šimon Strejček

Tvrdíková

kat. I.B

3.m. Barbora Stavělová

Nováková

kat. II.A

9.m. Michaela Staňková

Doleţelová

kat. II.B

2.m. Tarig Hussein

Svobodová

Dopravní soutěţ mladých 1

5.m.druţstvo

Bačkovská

cyklistů – oblastní kolo 2. druţstvo

jednotlivci:

kat.

3.m. Tomáš Podrabský

26.4.2007

5.m. Ondřej Fišer

4.4.2007
kat. E
Zeměpisná ol ympiáda

Biologická

ol ympiáda

– 2

kat. D
17.5.2007
Anglický jaz yk

3

21.2.2007

.

Účast v dalších soutěžích:
Městská knihovna – Přehlídka recitátorů
účast 6 ţáků 1.-3. roč., 1 ţákyně 5. roč., 1 ţákyně 9. roč.
Výtvarná soutěž ke Dni Země – ekologická poradna Ponikva – 8 prací 1.
stupně
Ocenění: I. kat. (1. -4. tř.) – 2.m. Jan Procházka
II. kat. (5.-9. tř.) - 3.m. Tomáš Paděra a David
Kupka
Požární ochrana očima dětí – 38 prací 1.-9. roč.
Ocenění: I. kat. – 1.m. Kryštof Němec
3.m. Adam Přibyl
4.m. Petra Kalová
IV. kat - 2.m. Veronika Chudáčková
3.m. Martina Švancarová
Dále se naši žáci zúčastnili soutěže
-

Objevujeme a poznáváme Moravský kras – 4 práce (bez umístění)

-

Cestou dvou bratří (Cyrila a Metoděje)

- 5 prací (bez umístění)

Doprovodné soutěže k olympiádě dětí a mládeže Blansko 2007
Návrh dresu našeho t ýmu
1.kategorie – Alice Zachovalová, Aneta Šrámková – 3. místo
Zvláštní ocenění kulturní komise:
Model „Hřiště snů“ Filip Münster, Igor Novotný, Tomáš Podrabský – 1.
místo

Sport ve škole

září

školní kolo v přespolním běhu

34 ţáků,4 kat.

říjen

školní turnaj v kopan é

40

ţáků,

5

školní turnaj ve florbalu

45

ţáků,

8

15. ročník Vánočního turnaje v baseballu.

160 ţáků, 4 kat.

druţstev

listopad
druţstev
prosinec

19 druţstev - 4 kat., 8 druţstev naší škol y
leden

lyţařský kurz 7. tříd na Soláni

49 ţáků

březen

školní přebor ve skoku vysokém

32 ţáků, 4 kat.

duben

školní turnaj v kopané

40

běh okolo přehrady 2. – 5. ročník

40 ţáků, 4 kat.

nominační závody na ODM 1. tříd a 6. -9.tříd

35

ţáků,

5

druţstev

květen

ODM 1. tříd ve Velkých Opatovicích

červen

ODM 6. – 9. tříd v Blansku

ţáků,6

kat.

10 ţáků

47 ţáků

Umístění ve sportovních soutěžích:
Počet
ţáků
Název soutěţe

/druţstev
/

v okr.

kole

Umístění
okr. kolo

Učitel (příprava)

Přespolní běh

3.ml. dívky
20/4/

3.ml. hoši
1. Denisa Němcová

Pohár rozhlasu

48/4

1.ml. dívky

Vahalová
Krejčíř
Krejčíř,
Drahoňovská

ODM 6.-9.roč

52/4

1. Lenka Krátká

Krejčíř

1. Denisa Němcová

Drahoňovská

1. Štěpán Havlíček

Němcová

1. Lukáš Kořenek

Szabová

1. David Jaroš

Kostka

1. plavecká štafeta
2. Denisa Němcová (2x)
2. Petr Skoták
2. Eliška Jetelinová
2. Jakub R ychtařík (2x)
2. štafeta 4x400m
2. basketbal dívky
3. Nikola Farkašová
3. Jan Pelikán
3. Jakub R ychtařík
3. Eliška Jetelinová
3. Monika Gláserová
3. Miroslav Berka
3. Kateřina Smejkalová
3. druţstvo šplh mladší ţ
3. štafeta 4x60m

Umístění žáků školy v dalších kolech soutěží:
Regionální kolo: Pohár rozhlasu

7. místo

Celostátní kolo:

ml. dívky

Softbal - Brno
1. místo
st. ţáci
Softbal – Praha
4. místo
st. ţáci

Zapojení školy do projektů
Interaktivní testy v matematice je název ročního projektu
zpracovaného skupinou učitelů matematiky na 2. stupni. Získané
finanční prostředky jsme vyuţili na vybudování základního vybavení
infocentra a zakoupení výukového programu Cabri Geometrie Plus.
Realizace projektu započala ve škol. roce 2005 -06 a pokračovala do
konce kalendářního roku 2006.

VI.5. Tradiční akce pořádané školou
Mezi t yto akce řadíme t y, které se jiţ stal y nedílnou součástí ţivota
škol y a ţáci, rodiče i veřejnost je pravidelně očekávají. K aţdý rok se snaţím e
přijít také s nějakým novým nápadem.
Ve školním roce 2006 -2007 se uskutečnily tyto akce:
září
17.9. sběr papíru
19.9. Tvořivá třídní schůzka v 1. ročníku. Rodiče společně s dětmi a
třídními učitelkami vyráběli učební pomůcku do matem atiky –
divadélko
Běh T. Foxe – přehrada za účasti 15 ţáků škol y

říjen
zahájení 9. ročníku matematické školní soutěţe Mates a Matýsek pro
ţáky 4. a 5. ročníku
6.10. Evropský den jaz yků – anglické divadlo Brno
3.10-7.10 Stonoţkový t ýden – výroba přáníček pro Hnutí na vlastních
nohou

5.10 Den pro Mateřské škol y blanenských škol - sportovní a pohybové
aktivit y v tělocvičnách a na hřišti školy v rámci Dnů zdraví města
Blanska.
listopad
15.11 okresní kolo ve florbalu starších ţákyň
16.11 první projektový den v 1.-9. ročníku
23.11. florbalový turnaj pořádaný školním parlamentem
29.11. ekologická beseda pro 4.AB CHKO MK
30.11. sběr papíru
prosinec
5.12.Mikulášská nadílka na 1. stupni za účasti ţáků z vyšších ročníků
v projektu Spoluţáci
8.-10.12 vánoční basebalový turnaj organizovaný ve spolupráci
s Ol ympií Blansko a DDM Blansko
11.12. školní šachový turnaj
leden
17.1 tradiční Den otevřených dveří pro všechny rodiče, občany i
mateřské škol y. Do vyučování se přišlo podívat 45 rodičů a prarodičů a
zároveň 83 dětí se svými učitelkami z okolních mateřských škol.
Příchozí si mohli prohlédnout i výstavku ţákovských prací a
dokumentaci o činnosti škol y
24.1. okresní kolo MO pro 9. ročník
únor
6.2. a 7.2. zápis dětí do 1. třídy motivovaný jako dobrodruţství
s pohádkovým Františkem. Na přípravě se podílel y vyučující 1. stupně,
pomáhali i ţáci vyšších ročníků.
27.2. – druhý projektový den připravený podle rozsahu jednotlivých
výukových projektů pro ţáky 1. -9. ročníku.
březen
1.3. recitační soutěţ 1.-3.ročníků
1.3. tradiční akce školní druţiny – Maškarní karneval za účasti dětí z 1.
stupně a jejich rodičů. Soutěţe a zábavy měl y mezi přítomnými dobrý
ohlas.
16.3. Mezinárodní matematická soutěţ „Matematický klokan“
20.3. společná třídní schůzka s rodiči ţáků z Dolní Lhoty spojená
s aktivitami pro děti a prohlídkou škol y

22.3. Okresní florbalový turnaj mladších ţáků
duben
4.4. okresní kolo FO
26.4. oblastní kolo DSC
Aktivit y ke Dni Země - celoroční sběr PET lahví – nasbíráno 450 kg
- jarní úklid a údrţba zeleně v areálu škol y
- sběr papíru
11.4. okresní kolo MO 6. roč., 7. roč., 8. roč.
25.4. okresní kolo Pythagoriáda 6. ročník

květen
11.5. jiţ 9. Den zdraví, který je věnován aktivitám na podporu zdravého
ţivotního st ylu, aktivnímu pohybu, škodlivosti kouření, zdravé výţivě,
poskytování 1. pomoci. Na organizačním zajištění se podíleli učitelé
škol y, pracovníci zdravotního ústavu (prac. Blansko), studentky SZŠ
Blansko a maminky z klubu Ratolest.
16.5. okresní kolo Pythagoriá da 7. ročník
29.5. bylo tradiční Setkání s rodiči budoucích prvňáčků . Program pro
děti připravili ţáci z 1. stupně, rodiče byli seznámeni se vším, co je po
prázdninách čeká.
31.5. sběr papíru
červen
20.6. uspořádal y tř. učitelky pro ţáky 1. ročníku ve spo lupráci
s Městskou knihovnou novou akci Slavnost Slabikáře . Konala se
v knihovně za účasti rodičů a vedení škol y, kde děti ukázal y
přítomným, jak se naučil y číst. Všichni prvňáčci dostali knihu –
společný dárek škol y a rodičů a byli knihovnou pozváni mezi čtenáře.
25.6. exkurze 3.AB na leteckou základnu v Čáslavi
26.6 se uskutečnil Zájezd ţáků, kteří školu reprezentovali v soutěţích,
nebo se podíleli na organizaci společných akcí ve škole. Cílem zájezdu
byl Mikulov a okolí. Zúčastnilo se 27 ţáků 4. -9. roč.
28.6 přišli na Slavnostní rozloučení s vycházejícími ţáky rodiče,
kamarádi a další příbuzní. O občerstvení se postarala třída VIII.C se
svou třídní učitelkou.

Tradiční akce školy s účastí rodičů

Den otevřených dveří konaný dne 17.1.- vyuţili opět zejména
rodiče dětí z 1. stupně nebo budoucí školáci se svými rodiči.
Mezi návštěvníky škol y byl y i děti z MŠ se svými učitelkami.
Za významnou akci lze povaţovat i setkání s rodiči budoucích
prvňáčků, které bylo 29.5.2007 opět ve školní jídelně na základě
písemných pozvánek. Zúčastnila se většina rodičů i dětí.
Připravený program byl vlastně startem do nového školního roku.
Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky (28.6.2007) spojené
s předáním vysvědčení ţákům bylo i završením spoluprá ce
s rodiči. Proběhlo za účasti všech rodičů ve slavností atmosféře
ve školní jídelně zaplněné do posledního místa.

Účast žáků a pedagogů na životě ve městě
Účast žáků a některých pedagogů na běhu T.Foxe na blanenské
přehradě,
podpora boje s rakovinou
2.-5.10. Dny zdraví ve městě : - Sportovní den pro MŠ
- výstava panelů v MK
6.10.

Evropský den jazyků (návštěva Brna a anglického divadla)

25.10.

Beseda v MK s ilustrátorem A. Dudkem

13.11.

Exkurze 6.ročníků MK

1.12.

Přehlídka pěve ckých sborů v Olešnici

20.12.

Pěvecký sbor koncertuje v MŠ

13.-15.1.Návštěvy blanenských MŠ v naší škole
30.1.

Beseda o šikaně pro 6. roč. OPPP

8.3.

Muzikál Popelka v Dělnickém domě

14.3.

Recitační soutěž v městské knihovně

15.3.

Film a beseda o p. Nicolasi Wins tnovi v městském kině

16.3.

Divadlo „Francesca“ v Dělnickém domě

21.3.

Velikonoční výstava v Dělnickém domě

29.3.

Koncert skupiny „Nezmaři“

9.5.

Exkurze na Úřadu práce

25.5.

Přehlídka PS v Bystřici nad Pernštejnem

Výchovný pořad PPP a ZÚ „Hrou proti AIDS“
19.6.

Přijetí nejlepších žá ků 9. tříd starostkou města

20.6.

Slavnost slabikáře v MK pro žáky 1. ročníků

27.6.

Divadlo ZUŠ na Kollárově ulici

Zapojení do celostátních výzkumů
Pro porovnání výsledků škol y s jinými školami v rámci kraje i celé republiky
jsou velkým přínosem test y připravované institucemi jako Scio, Kalibro nebo
Cermat.
Ve škol.roce 2006-07 jsme vyuţili nabídku na realizaci evaluačních projektů
vyhlášených CERMATem pro ţáky 5. a 9. ročník s názvem:
a) Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků 9. tříd odpovídajících ročníků
vícelet ých gymnázií 2007
b) Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků 5. ročníků ZŠ 2007
Na základě přísně stanovených pravidel proběhlo testování ve stejném
termínu

ve

všech

zúčastněných

školách.

Výsledky

byl y

zpracovány

CERMATem a škola obdrţela podrobné rozbory výsledků včetně porovnání se
školami v kraji a ČR celkem. Dosaţená úroveň v jednotlivých testech se stala
předmětem jednání příslušných předmětových komisí, které na základě
rozboru stanovil y opatření jak výsledky daného předmětu dále zlepšovat.

Kaţdý ţák pak získal Osvědčení o dosaţených výsledcích v jednotlivých
testech zpracované graficky i v číselných údajích.

ad a) Výsledky – 9. ročník:
Testování proběhlo 1.2.2007 v těchto oblastech
Úspěšnost v %
Škola

Kraj

celá ČR

48,5

46,8

44,7

56,9

55,6

54,5

71,1

66,7

64,9

Matematické
dovednosti
Dovednosti
v českém jaz yce
Obecné dovednosti

Z tabulky je zřejmé, ţe ve všech testovaných dovednostech ţáci naší škol y
dosáhli lepších výsledků neţ kraj i celá ČR.
ad b) Výsledky – 5. ročník:
Testování bylo stanoveno na 2 dny 25. a 26.4.2007
Ţáci zpracovali test y:
Úspěšnost v %
Škola

Kraj

ČR celkem

61,7

62,3

61,6

63,3

62,4

61,4

Obecné dovednosti 64,4

63,6

62,8

Matematické
dovednosti
Dovednosti
v českém jaz yce

Z údajů v tabulce plyne, ţe úspěšnost našich ţáků je ve všech testech lepší
neţ republikový průměr a ve 2 testech lepší neţ výsledky v kraji.

