VI.1. Zájmové kroužky při ZŠ
Účast školy v soutěžích a olympiádách
a) Účast na akcích celostátního charakteru:
STONOŽKA – hnutí Na vlastních nohou – v říjnu 2008 odesláno 128
vánočních pozdravů. Vánočního koncertu Na vlastních nohou se zúčastnilo 15
dětí.

b)Mezinárodní matematická soutěž Klokan (19.3.2009):
Soutěţe se zúčastnili ţáci 3., 5., 7. a 9. ročníku
nejlepší řešitel ze škol y

Kategorie:
Cvrček

39 účastníků

Klokánek

Dalibor Švéda

43 účastníků

54

Adam Pernica

bodů
79

bodů
Benjamin

44 účastníků

Anna Forejtníková

86 bodů

Kadet

34 účastníků

Tomáš Poddanský

58 bodů

Přírodovědný Klokan (soutěţ, kterou pořádá UP Olomouc 1.10.2008):
Zúčastnilo se 22 ţáků 9. ročníku – výběr ze tříd 9. ABC
Kategorie Kadet ( pro 8. a 9. roč.):
1. m Petr Skoták

73

bodů

2. m Igor Novotný

69 bodů

3. m Filip Münster

67

bodů

c) Účast v okresních kolech soutěží:
Název soutěţe

Počet

Umístění ţáků v okr. kole Učitel

ţáků

do 10.m.)

(příprava)

2.m. Monika Ondroušková

Suchá

(druţstev)
v okr.kole
Chemická ol ympiáda

3

(10. m v krajském kole)
Dějepisná ol ympiáda

2

10.m. Helena Potůčková

Ungermanová

Matematická

1

Lucie Meluzínová

Hřebíčková

1

3.m. Milan Musil

Tesařová

3

5.m. Adam Hussein

Hřebíčková

Kat. I.A

1

2.m. Kamil Hussein

Doleţelová

Kat. II.A

1

4.m. Ondřej Pernica

Kat. II.B

1

4.m. Hynek Bacík

Dopravní

soutěţ 2

ol ympiáda
6. ročník
Pythagoriáda
7. ročník
Pythagoriáda
6. ročník
Anglický jaz yk

mladých

cyklistů

– druţstva

2.m.druţstvo:

Bačkovská

Šimon Hrdlička

oblastní kolo

Adam Přibyl

I. kategorie

Soňa Novotná
Kateřina Machanová

1.m. jednotlivci:
Šimon Hrdlička

II. kategorie

3.m.druţstvo
Tomáš Podrabský
Ondřej Fišer
Jana Schiffnederová
Eliška Jetelinová

Další ţáci, kteří se zúčastni li okresních kol soutěţí, nedosáhli svým
umístěním do 10. místa.

d) Účast v dalších soutěžích:
Městská knihovna – Přehlídka recitátorů
účast 6 ţáků 1.-3. roč., 1 ţákyně 5. roč., 1 ţákyně 9. roč.
Požární ochrana očima dětí – 9 prací 2.-3. roč.
Ocenění: kategorie ZŠ 2. – 2.m. Sofie Münsterová
- 3.m. Kateřina Zahradníková
Zdravá pětka – (soutěţ na téma zdravé výţivy) – účast ţáků 5. a 7. ročníku
Vánoční malování - (děti malují pro Konto Bariéry) – 13 prací 2. ročník
Já a válka - (výtvarná soutěţ Památníku Terezín ) – 8. prací 2. ročník

VI.3. Sport ve škole
září

školní kolo v přespolním běhu

29 ţáků,4 kat.

říjen

školní turnaj v kopané

18

ţáků,

3

školní turnaj ve florbalu

30

ţáků,

5

17. ročník Vánočního turnaje v baseballu.

115 ţáků, 4 kat.

druţstva
listopad
druţstev
prosinec

12 druţstev - 4 kat., 5 druţstev naší škol y
leden

lyţařský kurz 7. tříd na Soláni

43 ţáků

březen

školní přebor ve skoku vysokém

27 ţáků, 4 kat.

duben

běh okolo přehrady 2. -5. ročník

35 ţáků, 4 kat

květen

nominační závody na ODM 1. tříd

11 ţáků, 2 kat.

Umístění ve sportovních soutěžích:

Počet
ţáků
Název soutěţe

/druţste
v/ v okr.

Umístění

Učitel

okr. kolo

(příprava)

kole
Přespolní běh
20/4

1. st. hoši
1. Sokol, Toman

Krejčíř

2. Musil
Pohár rozhlasu

Krejčíř,

48/4
(3. Musil,Šustal)

Tesařová

2. st. dívky
(2.štafeta, 2. Němcová)
3. st. žáci
(3. Ševčík, )

Florbal

10/1

ODM 1.třídy

8/2

3. st.žákyně

Krejčíř
Němcová,
Szabová

Umístění žáků školy v dalších kolech soutěží:
Regionální kolo:

Softball
1. místo

Republikové kolo :

ml. hoši

Softball
5. místo

Zapojení školy do projektů

ml. hoši

Podpora zdravého sociálního klimatu na Salmovce:
( projekt z oblasti podpory preventivních programů škol pro rok 2008 v yhlašovatel JmK)
nejvýznamnější akcí v rámci projektu byl 2denní proţitkový pobyt ţáků
6. ročníku „Společný start “ v kempu v Jedovnicích vedený speciální
pedagoţkou za účasti třídních učitelů.
Z dalších akcí projektu to bylo vzdělávání učitelů na téma Klima třídy,
pokračování tradiční spolupráce dětí 1. a 8. ročníku pod názvem
Spoluţáci a kamarádi, nebo písemné úvahy a diskuse ţáků s třídními
učiteli na aktuální témata Děti radí dětem .
Pro rok 2009 se nám opět podařilo zís kat prostředky z JmK na podporu
preventivních akcí, coţ umoţnilo rozšířit plánované akce na další
ročníky.
Podpora výuky cizích jaz yků ( rozvojový program MŠMT vyhlášený v r.
2008).
Tento projekt nám umoţn il ve větší míře vzdělávání učitelů vyučujících
cizí jaz yk. Zaměření seminářů se týk alo zejména konverzace
v anglickém jaz yce a moţností vyuţití získaných dovedností výuce.
Z naší zahrady pro zdraví i potěšení (Rozvojový program MŠMT Podpora
EVVO na školách v roce 2009). Aktivitami uvedenými v projektu jsme chtěli
na příkladu léčivých a okrasných rostlin ukázat ţákům uţitečnost rostlin pro
člověka, souvislosti s různými obory lidské činnosti i důleţitost všeho co
příroda nabízí. Svým obsahem projekt přesahuje i do dalšího školního roku.
Ţáci jiţ absolvovali exkurze s výukovými program y, aktivně se podíleli na
přesazování, sklizni a sušení rostlin. Finální části projektu je čekají na
podzim. Součástí projektu je i postupné budování školní zahrady pro současné
potřeby výuky.

V návaznosti na projekt Zdravá škola jsme s stali účastníky 2 dalších
projektů:
a) ve spolupráci s e Statním zdravotním ústavem Praha jde o projekt –
„Semilongitudinální sledování somatického vývoje a úrazovosti dětí.
Na základě souhlasu rodičů se zúčastňuje 117 dětí z 1.,3.,5. a 7.
ročníku, coţ představuje 2x ročně sběr d at o úrazech od dětí a rodičů a
dále měření výšky a hmotnosti ţáků.
Realizace projektu byla vyvolána stoupající úrazovostí dětí školního
věku a hledáním příčin tohoto jevu.

b)

Ve spolupráci s Lékařskou fakultou MU Brno jsme se stali účastníky
pilotního zavádění programu Škola zdravé výţivy (NFS I) v České
republice. Jde o projekt Světové zdravotnické organizace (WHO) a
jeho první částí bylo rozmapování současného stavu v naší škole.
Jedná se o dlouhodobý projekt, jehoţ záměrem je přispět ke zdravému
ţivotnímu st ylu dětí nejen u nás ve škole.

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. Kaţdý rok se snaţím e
přijít také s nějakým novým nápadem.
Ve školním roce 2008 -2009 se uskutečnily tyto akce:
září
13.9. Tvořivá třídní schůzka v 1. ročníku. Rodiče společně s dětmi a
třídními učitelkami vyráběli učební pomůcku do matematiky –
divadélko
24.9. Sběr papíru
Běh T. Foxe – přehrada za účasti 9 ţáků škol y
říjen
zahájení 9. ročníku matematické školní soutěţe Mates a Matýsek pro
ţáky 4. a 5. ročníku
8.10 Jarmak zdraví v Dělnickém domě (panel y ŠPZ)
8.10 Den pro Mateřské škol y- sportovní a pohybové aktivit y
v tělocvičnách a na hřišti škol y v rámci Dnů zd raví města Blanska.
7.10. Exkurze v ČKD Blansko – prohlídka konstrukce a výrobních
prostor
listopad
18.11. prodej Stonoţkových přání (výtěţek odeslán Hnutí na vlastních
nohou)
19.11. MŠ ve velké škole
157 dětí na čt yřech stanovištích(
PC,interaktivní tab ule, 1. třídy, tělocvična)
19.11. Den otevřených dveří spojený s projektovým dnem
prosinec
3.12. sběr papíru

5.12. Mikulášská nadílka na 1. stupni za účasti ţáků z vyšších ročníků
v projektu Spoluţáci
5.12. Stonoţkový koncert v Praze
11.12. exkurze JE D ukovany a VD Dalešice
12.-14.12. vánoční basebalový turnaj organizovaný ve spolupráci
s Ol ympií Blansko a DDM Blansko
19.12. anglické divadlo Brno 8.a 9.ročník
leden
15.1. společná třídní schůzka s rodiči ţáků z Dolní Lhoty spojená
s aktivitami pro děti a prohlídkou škol y
21.1. okresní kolo v MO pro 9. ročník
22.1. test y Kalibro pro 9. ročníky
26.1. školní kolo ol ympiády v AJ
únor
4.-5.2. zápis dětí do 1. třídy motivovaný tentokrát jako Křemílek a
Vochomůrka. Na přípravě se podílel y vyučující 1. stup ně, pomáhali i
ţáci vyšších ročníků.
10.2. Projektový den
březen
2.3. Výstava Tutanchamon v Brně
9.-13.3.Týden pro trvale udrţitelný ţivot (Krásensko 8. ročník)
18.3. jiţ 11. Den zdraví, který je věnován aktivitám na podporu
zdravého ţivotního st ylu, a ktivnímu pohybu, škodlivosti kouření,
zdravé výţivě, poskytování 1. pomoci. Na organizačním zajištění se
podíleli učitelé školy, pracovníci záchranné sluţby a ČČK Blansko),
studentky SZŠ Blansko a maminky z klubu Ratolest.
19.3. Mezinárodní matematická so utěţ „Matematický klokan“
21.3. tradiční akce školní druţiny – Maškarní karneval za účasti dětí
z 1. stupně a jejich rodičů. Soutěţe a zábavy měl y mezi přítomnými
dobrý ohlas.
25.3. okresní kolo Pythagoriády pro 6. ročník
duben
1.4. sběr papíru
1.4. okresní kolo FO
2.4. schůzka s předškoláky a jejich rodiči s kulturním programem
a prohlídkou školy.
2.4. okresní kolo P yt hagoriády pro 7. ročník

8.4. okresní kolo matematické ol ympiády kat. 2 pro 6. -8.roč.
17.4. návštěva ze ZŠ Zohor v rámci projektu E-twinning
18.4. Aktivit y ke Dni Země - jarní úklid a údrţba zeleně v areálu škol y
- sběr papíru
- úklid Moravského krasu
květen
12.5. oblastní kolo DSC
25.5. anglické divadlo 6. ro čník v Brně
červen
1.6. ukázka výcviku dravců na přehradě
3.6.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
10.6. uspořádal y tř. učitelky pro ţáky 1. ročníku ve spolupráci
s Městskou knihovnou 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.
17.6. sběr papíru
23.6 se uskutečnil Zájezd ţáků, kteří školu reprezentovali v soutěţích,
nebo se podíleli na organizaci společných akcí ve škole. Cílem zájezdu
byla brněnská přehrada, hrad Veveří a Technické muzeum Brno.
Zúčastnilo se 33 ţáků 4.-9. roč.
25.6 přišli na Slavnostní rozloučení s vycházejícími ţáky rodiče,
kamarádi a další příbuzní. O občerstvení se postarala třída VIII.A se
svou třídní učitelkou.

Účast žáků a pedagogů na životě ve městě
29.9.

Návštěva Městské knihovny

30.9.

„Když voláte o pomoc“ (Policie a HZS)

1.10.

Helma je cool (výuková hodina s VZP)

7.10.

Exkurze v ČKD Blansko (9.B)

8.10.

Dny zdraví ve městě :

- Sportovní den pro MŠ
- výstava panelů v MK

17.10.

„Les je kamarád“ (Lesní správa Černá Hora)

20.10.

Návštěva Městské kni hovny

23.10.

E-Twinning maraton (spolupráce se ZŠ Zohor)

11.11.

Loupežník Rumcajs (Dělnický dům)

14.11.

Burza SŠ (Dělnický dům)

20.11.

Hudební pořad „Nezmaři“ (Dělnický dům)

26.11.
dětí)

Návštěva MŠ Dvorská a MŠ Divišova ( 4 stanoviště pro práci

4.12.

Císařovy nové šaty (Kino Blansko)

10.12.

Vánoční výstava v Galerii

15.12.

Ratatoule (filmové představení v kině)

9.1.

Společná tvorba s výtvarníky sk. PUNK WA (Galerie)

12.2.

Brazílie v rytmu samby (vzdělávací pořad v kině)

20.2.

Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou (Knihovna)

11.3.

Finskem se psím spřežením (vzdělávací pořad v kině)

12.3.

Návštěva Městské knihovny

23.3.

Koncert J. Uhlíře (Dělnický dům)

26.3.

Český videosalon (Kino Blansko)

1.4.

„Kouření tvá volba“ (beseda PPP)

8.4.

Velikonoční výstava v Galerii

15.4.

MK – dramatizace, provoz, poslech četby (1. třídy)

16.4.

„Co se píše v letokruzích“ (beseda o významu lesa 6. roč.)

21.4.

Beseda na Úřadu práce (8. ročníky)

22.4.

Recitační přehlídka blanenských ZŠ (Městská knihovna)

24.4.

„Cesta ve tmě“ (pořad z ukázkou vodících psů)

28.4.

Pořad „Křižovatky“ (Radek John v kině)

7.5.

Majáles blanenských SŠ

20.5.

Beseda s ilustrátorem A.Dudkem v MK (1. stupeň)

27.5.

Divadlo „Strašidelný mlýn“ (kino Blansko)

8.6.

Návštěva Městské knihovny (4.ročník)

10.6.

Slavnost slabikáře v MK (pasování prvňáků na čtenáře)

10.6.

Divadlo Zlatovláska ZUŠ (1. stupeň)

12.6.

Cykloběh za Českou republiku (sportovní akce na náměstí)

22.6.

Návštěva u hasičů Blansko (seznám ení s prací HZS)

