Účast školy v soutěžích a olympiádách

Účast na akcích celostátního charakteru:
STONOŽKA – hnutí Na vlastních nohou – odesláno 143 přání.

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

Kategorie:
Cvrček

23 účastníků

Tomáš Fišer

Klokánek

28 účastníků

Simona Škodová

Benjamin

41 účastníků

Michal Kupka

Kadet

25 účastníků

Radek Štěrba

Přírodovědný Klokan
Zúčastnilo se 33 ţáků 9. ročníku – výběr ze tříd 9. A,B
Kategorie Kadet
1. m Barbora Šustrová

89 bodů (v okresním kole 10.m.)

2. m Iveta Maňoušková

87 bodů (v okresním kole 12.m.)

3. m David Kupka

80 bodů (v okresním kole 17.m.)

Účast v okresních kolech soutěží :
Název soutěţe

Počet

Umístění ţáků v okr. kole Učitel

ţáků

do 10.m.)

(příprava)

1.m.Edita Baráková, postup

Šauerová

(druţstev)
v okr.kole
Ol ympiáda ČJ

2

do kr. kola)
Matematická
ol ympiáda
6. ročník

1

Lucie Meluzínová

Hřebíčková

Pythagoriáda

1

3.m. Milan Musil

Tesařová

3

5.m. Adam Hussein

Hřebíčková

Kat. I.A

1

4.m. Veronika Čermáková

Kašpárková

Kat. II.A

1

2.m. Kamil Hussein

Doleţelová

Kat. II.B

1

4.m. Ondřej Pernica

1

4.m. Hynek Bacík

7. ročník
Pythagoriáda
Anglický jaz yk

Dopravní
mladých

soutě ţ 2
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 zúčastnili okresních kol soutěţí, nedosáhli svým
umístěním do 10. místa.

Účast v dalších soutěžích:
Městská knihovna – Přehlídka recitátorů
účast 5 ţáků 1.-3. roč., 12 ţáků 2 stupně.
Celkem 100 ţáků 1. stupně se zapojilo do výtvarných soutěţí
-

Albatros

-

Nakresli svoje zdraví

-

Twister

Sport ve škole
září

prosinec

školní kolo v přespolním běhu

21 ţáků,4 kat.

návštěva MS v baseballu v Praze

40 ţáků

18. ročník Vánočního turnaje v baseballu.

107 ţáků, 4 kat.

11 druţstev - 4 kat., 4 druţstev naší škol y
leden

lyţařský kurz 7. tříd na Soláni

38 ţáků

březen

školní přebor ve skoku vysokém

19 ţáků, 4 kat.

duben

běh okolo přehrady 2. -5. ročník

23 ţáků, 4 kat

Umístění ve sportovních soutěžích:
Název soutěţe

Počet

Umístění okresní kolo

Učitel ( příprava)

1. místo st. žákyně

Krejčíř

ţáků/d
ruţste
v/
v okr.
kole
Florbal

–

Orion

12

Tesařová

cup
Pohár rozhlasu

48/4

3.

místo:

Stafová ,

Jedla, Krejčíř

Nováková, Čermáková
2.

místo:

Tesařová

Nováková,

Juříček, Toman
1. místo: Strejčková
Košíková

10/1

3. místo st. žákyně

Tesařová
Starý

ODM 1. třídy

Beránková

8/2

Lusalová

Umístění žáků školy v dalších kolech soutěží:
Regionální kolo:

Softball
2. místo

ml. hoši

Floorball – Orion cup
3. místo

st. dívky

VI.4. Zapojení školy do projektů
Dokončení projektu z Z naší zah y pro zdraví a potěšení
V letošním roce proběhl y závěrečné aktivit y projektu. – zpracování
pracovních listů a také sklizeń a zpracování rostlin z e školní zahrady a
především závěrečný workshopy rodiče a děti . Jeho tématem byla
aranţování a tvorba vánočních dekorací a bylo při něm vyuţito
materiálů z ze školní zahrady.
Přátelské vztahy a důvěra – základ zdravého sociálního klimatu
- projekt primární pr evence sociálně patologických jevů. N jeho realizaci
škola
získala
prostředky
z dotačního
programu
jihomoravského
kraje.Obsahuje různé aktivit y, z nich mezi nejvýznamnější patří:
Proţitkové pobyt y pro 6. ročník dvoudenní a pro 3. ročník jednodenní,
zaměřené na budování příznivého sociálního klimatu ve třídních
kolektivech
Spoluţáci a kamarádi zaloţený na společných aktivitách prvňáčků,
druháků se staršími spoluţáky.
a) ve spolupráci s e Statním zdravotním ú stavem 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 dat o úrazech od dětí a rodičů a
dále měření výšky a h motnosti ţáků.
Realizace projektu byla vyvolána stoupající úrazovostí dětí školního
věku a hledáním příčin tohoto jevu.
Ve spolupráci s Lékařskou fakultou MU Brno jsme se stali účastníky
pilotního zavádění programu Škola zdravé výživy (NFSI) 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 pořád ané školou
září
8.9. Tvořivá třídní schůzka v 1. ročníku. Rodiče společně s dětmi a
třídními učitelkami vyráběli učební pomůcku do matematiky –
divadélko
24. – 25. 9. Společný start 6.A ( Dvoudenní pobyt v Jedovnicích)

25. 9. Den pro Mateřské škol y – sportovní a pohybové aktivit y
v tělocvičnách a na hřišti škol y v rámci Dnů zdraví města Blanska ( 4
MŠ/158 dětí)
26. 9. Sběr papíru ( 4 568 kg)
říjen
zahájení 10. ročníku matematické školní soutěţe Mates a Matýsek pro
ţáky 4. a 5. ročníku
1. -2. 10. Společný start 6.B ( dvoudenní pobyt v Jedovnicích)
Výroba „Stonoţkových přání“
27.10. Exkurze do SOŠ a SOU Blankso – seznámení s obory škol y
listopad
10.11. prodej Stonoţkových přání ( výt ěţek 2 257,- Kč odeslán Hnutí
na vlastních nohou)
11.11. školní šachový tu rnaj
prosinec
3.12. sběr papíru ( 3 987 kg)
8.12. společný Workshop rodičů a dětí v rámci projektu EVVO
4.12. Mikulášská nadílka na 1. stupni za účasti ţáků z vyšších ročníků
v projektu Spoluţáci
17.12. exkurze Botanická zahrada Praha
18.12. anglické divadlo Brno 7. a 9. ročník
leden
5. – 7. 1. Den pro „předškoláky“ (3MŠ/125 dětí) Motivační návštěva
před zápisem. Děti na čt yřech stanovištích
13.1. Den otevřených dveří
14.1. společná třídní schůzka s rodiči ţáků z Dolní Lhoty spojená
s aktivitami pro děti a prohlídkou škol y
21.-22.1 Test y kalibro 9. ročník
27.1 Okresní kolo MO 9. ročník ve školní jídelně
únor
2.-3.2. zápis dětí do 1. třídy s kočkami. Na přípravě se podílel y
vyučující 1. stupně, pomáhali i ţáci vyšších ročníků.
18.2. Projektový den
22.-26.2. Recitační a pěvecká přehlídka na 1. stupni
březen

15.-26.3 Týden pro trvale udrţitelný ţivot (Krásenko 8.A+8.B)
18.3. Mezinárodní matematická soutěţ „ Matematický klokan“
24.3. Okresní kolo Pythagoriády
25.3. tradiční akce školní d ruţiny – Maškarní karneval za účasti dětí
z 1. stupně a jejich rodičů. Soutěţe a zábavy měl y mezi přítomnými
dobrý ohlas
31.3. sběr papíru ( 4 569 kg)
31.3. okrasní kolo FO
duben

.

7.4. okrasní kolo matematické ol ympiády kat. 2 pro 6. -8. roč.
20.4. jiţ 12. Den zsraví, který je věnován aktivitám na podporu
zdravého ţivotního stylu, kativnímu pohybu, škodlivosti kouření, zravé
výţivě, poskytován 1. pomoci. Na organizačním zajištění se podíleli
učitelé škol y.
17.4. Aktivit y ke Dni Země – jarní úklid a údrţby z eleně v areálu škol y
- sběr papíru
- úklid Moravského krasu

květen
4.5. Dopravní soutěţ mladých cyklistů – oblastní kolo
5.5. okresní kolo P yt hagoriády 7. roč.
11.5. exkurze Dlouhé stráně, Velké Losiny ( 8. -9. roč.)
červen
1.6. zájezd ŠD do ZOO Lešná
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
7.-11.6. výměnný pobyt 5.AB v Praze (naši ţáci v Praze a praţské děti
u nás ve škole)
9.6. 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 – společn ý dárek škol y a
rodičů a byli knihovnou pozváni mezi čtenáře.
16.6. sběr papíru ( 5 378 kg)
24.6 se uskutečnil Zájezd ţáků, kteří školu reprezentovali v soutěţích,
nebo se podíleli na organizaci společných akcí ve škole. Cílem zájezdu
byla Mohyla Míru ve S lavkově a Dinopark Vyškov. Zúčastnilo se 34
ţáků 4.-9. roč.

29.6 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
24.9.

Návštěva Městské knihovny (beseda d ilustrátorem Dudkem)

25.9.1.

Den pro mateřské školy

9.10.

beseda s M. Kruckou (PPP Blansko)

15.10.

exkurze do kostela sv. Martina

17.10

„Les je kamarád“ (Lesní správa Černá Hora)

20.10.

Návštěva Městské knihovny (beseda se spisov atelkou Braunovou)

27.10.

Aktivní exkurze 9. ročníků do SOŠ Bezručova

3.11.

Jak se (ne)stát závislákem formou her a soutěží

3.-12.11

Návštěvy a výroba v keramické dílně DDM

6.11.

Přehlídka dětských pěveckých sborů v Olejnici na Moravě

1.12.

Vánoční výsta va v Galerii

9.12.

Drogy a mýty – výchovný pořad (kino Blansko)

11.12.

Kamarádi v Betlémě (kino Blansko)

21.12.

Tradiční řemesla (Rychta Krásenko)

5.-7.1.

Den pro předškoláky (návštěva 3 MŠ na stanovištích v ZŠ)

13.1.

Tradiční den otevřených dvěří pro veřejnost i rodiče

21.1.

Exkurze do JE Dukovany

12.2.

Indie (vzdělávací pořad v kině)

10.3.

Indonésie (vzdělávací pořad v kině)

17.3.

Beseda se spisovatelkou I. Březinovou (knihovna Blansko)

30.3.

Velikonoční výstava (Dělnický dům)

30.3.

Beseda „Čas proměn“ (PPP Blansko)

6.4.

Výuka v keramické dílně 2.AB (DDM Blan sko)

13.4.

Výchovný pořad ŠD v Lipce

16.4.

Cesta ve tmě (výcvik vodících pro nevidomé)

20.4.

Beseda s policií ČR (kyberšikana, drogy)

22.4.

Beseda na Úřadu práce (8. ročníky)

20.-28.4

Korálkování a malování na sklo (1. stupeň v DDM)

5.5.

Beseda o knihách a pohádkách (knihovna Bl ansko)

7.5.

Majáles blanenských SŠ

13.5.

Divadlo „Kočičí palác“ (ZUŠ Blansko)

19.5.

Beseda s ilustrátorem A. Dudkem (knihovna Blansko)

19.5.

Beseda s kurátorkou

21.5.

Beseda o vztazích a šikaně (Podané ruce p. p. s.)

31.5.

Divadlo Šípková Růženka (Dělnický dům)

1.6.

Představení „Kouzelná chůva“ (kino Blansko) (4. ročník)

9.6.

Slavnost slabikáře v MK (pasování prvňáků na čtenáře)

15.6.

Putování za zdravým jídlem (beseda pro žáky 1. stupně)

23.6.

Dnes s policií ČR (seznámení s prací záchranných jednotek)

Zapojení do celostátních výzkumů
V závislosti na ukončení evaluačních projektů Cermat jsme ve školním roce
2008-09 jsme znovu navázali kontakt s organizací Kalibro. Zúčastnili jsem se
testování z nabídky tradičních srovnávacích testů v oborech Český jaz yk,
Matematika, Humanitní základ a Přírodověd ný základ.
Na základě stanovených pravidel testování proběhlo ve dnech 25. a 26.1.2010
a 15. a 16.2.2010. Zúčastnila se většina ţáků 9. ročníku. Škola obdrţela
podrobné informace o dosaţených výsledcích ţáků včetně porovnávání se
školami v rámci republiky. Rozbor výsledků byl proveden na úrovní vedení
škol y, předmětových komisí i jednotlivých vyučujících v konkrétních třídách.
Ţáci obdrţeli svoje opravené test y a jednotlivé otázky, správné odpovědi i
problém y řešili ve třídách.
Předmětové komise a vedení š kol y stanovili na svých jednáních opatření, jak
výsledky v jednotlivých předmětech dále zlepšovat.
Za důleţité lze povaţovat tato fakta:
-

výsledky jednotlivců odpovídal y úrovni hodnocení a klasifikace ve
škole

-

výsledky většiny testů našich ţáků byl y lepší n eţ hodnot y ze ZŠ v ČR.

-

Tato zjištění jsou důleţitá pro posouzení celkové úrovně výsledků
vzdělávání na naší škole i moţnosti dalšího studia našich ţáků
odchodu ze ZŠ.

po

