Vážení rodiče!
Zveme Vás na třídní schůzky a na ně navazující individuální konzultace, které proběhnou
ve čtvrtek 12. 6. 2014 od 15.00 do 17.00 hod. (nám. 9. května, Sušilova),
od 15.30 do 17.30 hod. (Slovákova).
Dále přidáváme informace o dění na škole v době od vydání minulého zpravodaje v dubnu.
 Úspěchy žáků
Pracoviště – nám. 9. května
Celostátní soutěže
- vědomostní soutěž „EUROREBUS“ – účast - M. Staněk, F. Ševčík, T. Sekanina (9. A)
- soutěž Českého rozhlasu „Malujeme po síti“ – oceněna třída 4. B
Krajské soutěže
- Olympiáda v českém jazyce – 6. místo – E. Dokoupilová (9. A)
- Mc Donald´s Cup – soutěž v kopané žáků 4. – 5. tříd – 2. místo – F. Kocůrek, Š. Alexa, J. Straka
(všichni 5. C), L. Sychra, F. Sychra, R. Nesvadba, A. Vojtěch (všichni 5. B), V. Petrů, S. Krejsta,
Š. Ondroušek, M. Ševčík (5. A), V. Bohatec, K. Stříž (4. A), J. Borek (5. F), D. Lokaj (5. D)
- Coca – Cola Školský pohár – účast v krajském kole – starší žáci
- soutěž „Malá energetická akademie“ – 3. místo – třída 4. A
Okresní soutěže
- Matematická olympiáda – 2. místo – J. Havelka (7. A), 3. místo – T. Jedličková (7. A), 4. místo T. Jakubů (7. A), P. Sedlák (6. A), 5. místo – K. Dostálová (6. A), A. Polák (6. A), 6. místo – T.
Černý (6. A), 9. místo – M. Stloukal (7. A), 10. místo – M. Řehůřková (7. A)
- Pythagoriáda – 1. místo – M. Vašíček (5. B), 3. místo – A. Polák (6. A), 4. místo – J. Havelka
(7. A), P. Bohatec (6. A), V. Vítovský (5. A), 5. místo – Š. Kameník, 6. místo – D. Havelka (oba
5. C), T. Jakubů (7. A), 7. místo – T. Jedličková (7. A), S. Šustáček (6. A), 8. místo –
Š. Ondroušek (5. B)
- matematický Klokan – 1. místo – V. Vítovský (5. A), 2. místo – M. Schlor (9. A), M. Stloukal
(7. A), 3. místo – T. Langr (9. A), 4. místo – J. Havelka (7. A), 6. místo – J. Kovář (9. B),
A. Polák (6. A), J. Přichystal (6. A)
- Mc Donald´s Cup – soutěž v kopané žáků 4. – 5. tříd – 1. místo (stejní žáci jako v krajském kole)
- malá kopaná – „Memoriál V. Kotrhonze“ – 2. místo – M. Kubín, D. Grenar, T. Langr (všichni
9. A), M. Sáňka, J. Trapl, V. Kejík (všichni 9. B), J. Havelka (7. A), D. Stejskal (7. B), T. Černý,
M. Janíček, O. Rottenberg (všichni 6. A)
- Olympiáda 1. tříd ve Velkých Opatovicích – skok z místa – 7. místo – J. Mazal (1. A), běh
na 400 m - 7. místo – K. Dvořáčková (1. B)
- Pohár rozhlasu – běh na 60 m – 8. místo – Z. Látal (7. B), skok daleký – 8. místo – Z. Látal (7. B),
hod míčkem – 10. místo – S. Wilk (7. B)
- Pohár krále Jiřího z Kunštátu – běh na 50 m – 1. místo – J. Opálková (3. B), 6. místo – K.
Vitoulová (3. A), 9. místo – D. Ryba (5. A), 10. místo – J. Vašíček (3. B), běh na 400 m –
6. místo – F. Mazáč (3. A), 10. místo – J. Vašíček (3. B), běh na 600 m – 2. místo - V. Petrů
(5. B), 4. místo – F. Kocůrek (5. C), hod míčkem – 7. místo – D. Ryba (5. A), 10. místo – T.
Petrová (3. B), štafeta – 4. místo – starší žáci, celkové pořadí škol – 8. místo
- DYS-KO-HRY – 3. místo – starší žáci – K. Grénarová (8. B), T. Janků (8. A), Š. Pohl (6. A),
T. Tlamka (6. C), V. Suchánek (6. C), 4. místo – K. Šístek (4. B), T. Stejskal (4. B), M. Pohlová
(4. A), M. Slovák (4. A), E. Vymazalová (4. A)
Městské soutěže
- ekologická soutěž ke Dni Země – 3. místo – M. Staněk, M. Schlor, F. Ševčík (všichni 9. A),
6. místo - E. Tichá, A. Šafářová, M. Kryštofová (všechny 9. A)

Pracoviště – Sušilova
Krajské soutěže
- finále Mc Donald´s Cup, 1. stupeň - 2. místo – F. Čejka, V. Hrabec, F. Novotný, V. Hasoň
T. Pernica
Okresní soutěže
- minikopaná, starší žáci - 3. místo – Š. Burgr, V. Čejka, V. Slavík, D. Maršálek, T. Maršálek,
R. Rosenberg, A. Skácel, M. Svoboda, T. Kazda
- Mc Donald´s Cup, 1. stupeň – 1. místo
- Pohár rozhlasu Blansko: 60 m – 2. místo – T. Hlaváčková (8. C), 5. místo – A. Burgrová (9. C)
štafeta st. žákyně 4x60 m – 5. místo, štafeta ml. žákyně – 6. místo, štafeta ml. žáci – 6. místo,
1000m – 2. místo – T. Odehnal (7. C), 60m – 5. místo – D. Maršálek (7. C), vrh koulí – 2. místo
M. Holásek (9. C)
Městské soutěže
- ekologická soutěž ke Dni Země – 2. místo – M. Dvořáčková, D. Dibala, E. Grundová (9. C)
- výtvarná soutěž ke Dni Země – pro 1. st: 1. místo – kolektiv 4. D, 2. místo – kolektiv 3. C,
3. místo - E. Láníková (4. C); pro 2. st: 1. místo – N. Kadrnožková (7. C), 2. místo –
J. Valnohová (9. C), 3. místo – V. Pohl (7. C)
Pracoviště – Slovákova
Mezinárodní turnaj
Sportovní utkání v družebním městě Rawa Mazoviecka:
- volejbalový turnaj - žákyně 8. D - 3. místo a závody v plavání – družstvo – 1. místo
- A. Husovská (8. E) – 100 m volný způsob, 25 m motýl – 1. místa
Krajské soutěže a olympiády
- minikopaná starších žáků - 3. místo - žáci 2. stupně
M. Kubín (9. A), D. Henek, M. Šafr, T. Žouželka, M. Vorlický (všichni 9. E), D. Kristlík,
P. Novotný (oba 8. E), D. Štěrba, T. Eksler (oba 8. D), A. Skácel (8. C)
- volejbalová soutěž žáků 6. až 9. ročníku - 3. místo
P. Papoušek (6. E), P. Pospíšil, M. Zachoval (7. D), L. Procházka (8. D), D. Kolínský, T. Horváth
(9. D), Z. Fabiánek, M. Šafr (9. E)
- volejbalová soutěž žákyň 6. až 9. ročníku - 4. místo
M. Stloukalová, M. Novotná (6. F), N. Nespěchalová, E. Veselá, S. Ledvinová (7. D), K. Pešová,
L. Střížová, L. Hanousková (8. D), N. Poulíková (9. D), J. Štoudková (9. E)
- volejbalová soutěž mladších žáků a žákyň (mix) - 5. místo
P. Papoušek (6. E), P. Pospíšil, M. Zachoval (7. D), L. Procházka (8. D), M. Stloukalová,
M. Novotná (6. F), N. Nespěchalová, E. Veselá (7. D), L. Střížová (8. D)
- turnaj v plážovém volejbale dvojic
P. Papoušek (6. E), P. Pospíšil, M. Zachoval (7. D), D. Kolínský (9. D), Z. Fabiánek (9. E),
K. Pešová, L. Střížová, L. Hanousková (8. D), N. Poulíková (9. D), J. Štoudková (9. E)
Okresní přehlídky, soutěže a olympiády
- Pythagoriáda, matematická soutěž - 14. místo - Marek Konečný (6. E)
- „Píši, tedy jsem“ - 3. místo - Jakub Grénar (6. E)
- Memoriál Vladimíra Kotrhonze - 1. místo - žáci 2. stupně
- Pohár rozhlasu - 3. místo - družstvo starších žáků, 2. - 3. místo - štafeta mladších žákyň
- Pohár krále Jiřího z Kunštátu: 3. místo - družstvo 3. ročníku, 3. místo - družstvo 5. ročníku,
N. Botošová (3. E) - 1. místo - skok daleký, J. Chladilová (5. E) - 1. místo - 50 m běh a 3. místo
skok daleký, A. Brückner (5. F) – hod kriketovým míčkem, A. Přibylová – 4. místo – skok daleký,
M. Daniš – 4. místo – skok daleký (oba 3. E)
- Olympiáda dětí a mládeže ve Velkých Opatovicích: 1. místo - běh na 400 m, 3. místo - atletický
čtyřboj - Leoš Prokeš (1. E), 3. místo - běh na 400 m - Jan Vajčner (1. E)
Městské a okrskové soutěže
- Den Země - 5. a 7. místo - družstva 8. a 9. ročníku

 Akce školy
Pracoviště – nám. 9. května
- projekt Normální je nekouřit (1. stupeň)
- matematická olympiáda – 6., 7., 8. ročník – organizace okresního kola
- olympiáda v Českém jazyce – krajské kolo
- přijímací zkoušky do třídy s RVM a PP
- účast žáků v celostátní matematické soutěži Klokan
- WORKSHOP – humanitární pomoc – 9. A, B
- DYS- KO- HRY – PPP Boskovice
- projekt „Den Země“, slavnostní výsadba tří stromů u školy
- společnost Elektrowin – 6. A, C
- ekologická soutěž ke Dni Země ve spolupráci s DDM Boskovice - 9. A, B
- dopravní hřiště Blansko – 4. roč.
- návštěva partnerské školy v Levici
- EUROREBUS – celostátní finále, žáci 9. A
- žáci 9. ročníku vytváří hraný dokumentární pořad o ZŠ Boskovice
- besedy v Městské knihovně Boskovice a v Muzeu Boskovicka (1. a 2. st.)
- beseda s malířem a ilustrátorem A. Dudkem – 3. A, B, 6. C, 7. A
- beseda – Sex, AIDS, vztahy – 9. ročník, Šikana, kyberšikana – 5. ročník
- koncert Petr Bende – 7., 8. ročník
- exkurze s různým zaměřením - ZOO Olomouc (6. A, B, C), ZOO Vyškov (1. stupeň),
ÚP Blansko, muzeum Blansko (8. A, B), planetárium Brno (5. A, B, C), zámek Boskovice (6. B),
PE Dlouhé Stráně + Velké Losiny (9. A, B)
- prohlídka koncentračního tábora Osvětim – 9. ročník
- školní vlastivědné výlety všech tříd I. a II. stupně
- výukový program „Indonésie – po stopách lidojedů“ – 9. A, B
- filmové představení pro výherce soutěže „Kino a já“ – 1. – 4. ročník
- divadelní představení – divadlo Radost Brno – „Bylo nás pět“ (8. A, B)
- nasbírali jsme 120,5 kg hliníku, průběžně sbíráme PET lahve, víčka od PET lahví a třídíme odpad
- nasbírali jsme 22 260 kg papíru (nejlepší sběrači 1. stupně byli odměněni filmovým představením,
žáci 2. stupně zájezdem na LASER GAME v Brně)
- vybrali jsme 905 Kč na adopci leguána madagaskarského v ZOO Brno
- významné akce ŠD:
Kdo neskáče, není Čech, velikonoční dílny, závody na kolech, koncert v ŠD, kreslení na chodníku,
opékání párků na školní zahradě
- sportovní akce – Coca – Cola Školský pohár, Mc Donald´s Cup, Pohár rozhlasu, olympiáda
1. ročníků, „Pohár krále Jiřího“

Pracoviště – Sušilova
- vítězové školního kola v recitaci se zúčastnili městské přehlídky – „Světem na křídlech
poezie“, která se konala v kinu Panorama
- žáci 7. C navštívili Technické muzeum v Brně
- školní parlament uspořádal soutěž „O nejhezčí velikonoční vajíčko a pomlázku“
- pro informace si zajeli žáci 8. ročníku na Úřad práce Blansko
- vybraní žáci prvního i druhého se zúčastnili recitační soutěže „O lysické sluníčko“
- žáci 8. – 9. roč. absolvovali výchovný program „Zločin kolem nás“, Brno
- sběr papíru - nasbíralo se 12 770 kg a 67 kg hliníku
- činnost školní družiny: uspořádáno taneční odpoledne v ŠD, kroužek Klubíčko - kuchaři
v ŠD, uspořádána celodružinová burza hraček, návštěva zahrádkářů v rámci projektu
„ Pravěkohraní“, beseda se spisovatelkou Z. Kopeckou
- žáci 2. – 6. tříd besedovali s Policií ČR
- žáci 8. C sestavili zdařilý projekt „Děti Evropy, děti odjinud“
- vybraní žáci se zúčastnili DYS-KO-HER, které pořádala PPP Bce
- účast 6. třídy na projektu „Den Země“, kterou pořádala VOŠ Boskovice
- žáci 9. ročníku prošli příjímacími zkouškami na SŠ
- vybraní žáci 1. stupně se zúčastnili turnaje v kopané „Mc Donald´s Cup“
- za účasti našich žáků proběhlo městské kolo ekologické soutěže ke „Dni Země“ na DDM
- zdařilá celoškolní akce byla projektový den ke „Dni Země“
- ke „Dni Země“ proběhla i výtvarná soutěž
- 5. a 7. ročník se seznámil s činností a výtvarnými díly malíře a ilustrátora A. Dudka
- již tradiční akcí je exkurze do hlavního města Prahy v rámci projektu „Výuka jinak“
- činnost školní družiny:
ve spolupráci se studenty SPgŠ byla vytvářena činnost v rámci projektu „Den Země“, návštěva
keramické dílny v ZUŠ, kolektiv ŠD odvedl velký kus práce na vznikajícím hřišti „Pravěkohraní“,
uspořádání tradiční „Kuličkyády“, dopravní kvíz, akce „Sport pro každého“, vyhodnocení rodinné
soutěže „Jaro je tu“, byl uspořádán projektový týden – „ Duhový týden“, na hřišti
a v tělocvičnách proběhl „Den dětí“ v ŠD
- již tradičně se žáci 2. stupně zúčastnili atletických soutěží „Pohár rozhlasu“ v Blansku
- žáci 6. D a 9. C se byli podívat na „Festival hotelnictví“ v zámeckém skleníku
- naši žáci 8. – 9. tříd absolvovali činnosti spojené s projektem SOŠ Citroëna
- v 7. C žáci besedovali s pamětníkem na téma „Wintonovy děti“ v Muzeu Boskovice
- účast 2. – 5. tříd v matematické soutěži „Hravé úkoly z matematiky“
- 1. stupeň i 2. stupeň zhlédl filmová představení ke „Dni dětí“ v kinu Panorama
- činnostmi na dopravním hřišti v Blansku si zpestřili žáci 4. C a D výuku
- učitelé pro žáky uspořádali pěveckou soutěž „Slavíček“ v kategoriích 1. a 2. třída a 3. – 5. třída
- žáci 7. C se zúčastnili výukového programu „Planeta Země – Indonésie“ v Sokolovně

Pracoviště – Slovákova
- žáci 9. ročníku a vycházející žáci 8. ročníku se zúčastnili přijímacího řízení na střední školy
- žáci 8. ročníku v rámci volby povolání „Ukázky slavnostních tabulí“ - prezentace SŠ Bce
- uskutečnily se zájezdy žáků a vyučujících 2. stupně do Anglie
- proběhly tvořivé velikonoční dílny s maminkami - třídy 1. stupně - I. F, II. F, III. E, IV. E
- besedy s preventivní tématikou pro žáky 1. i 2. stupně:
„Drogy a zákon“, „Prevence návykových látek“, „Bolest zvaná šikana“, „Nebezpečí internetu“,
„Kyberšikana“, „Alkohol a cigarety, záškoláctví“, „Trestní zodpovědnost, nejčastější delikty
mladistvých“
- besedy se zdravotní tématikou:
„Pro dospívající dívky“ - 5. EF, „Sex, AIDS, vztahy“ - 8. DE
- výukové programy a exkurze:
„Osudy domů a lidí“ - procházka židovským městem, beseda s pamětníkem holocaustu,
„Po stopách Boženy Němcové“, zeměpisný pořad „Indonésie“ - pro žáky 7. Ročníku,
„Doprava“ - beseda s Policií ČR, příprava a výuka na dopravním hřišti v Blansku - 4. ročník,
„Nebezpečí na ulici“ - 3. ročník
- projektový den „Den Země“
- ekologické programy:
„Jaro v lese“, „Společenstvo průsvitných křídel“, Návštěva ve včelím úle“, „Život v rybníce“,
„Večerníček na výletě“, „Lesní stezka pro skřítky“, účast na akci společnosti Elektrowin
- kulturní akce:
koncert Petra Bendeho - ve spolupráci se SPgŠ Boskovice pro žáky 2. stupně „Standa a dům
hrůzy“, „Vyprávění o rybabě“ - pohádky studentek SPgŠ Boskovice pro žáky 1. stupně,
„Rychlé šípy“ - návštěva divadla Radost - 4. ročník
- ve školní družině, na 1. a 2. stupni probíhala praxe studentek SPgŠ Boskovice
- DYS-KO-HRY - zábavná a vzdělávací soutěž pro děti se specifickými poruchami učení
- aktivity školního psychologa - komunikace s žáky vycházejícími v 8. ročníku
- proběhl křest knihy bývalé absolventky školy „I za mraky je obloha stále modrá“
- exkurze žáků do Úsobrna - 5. ročník, návštěva Technického muzea v Brně - 9. třída
- školní výlety 1. stupně - okolí Boskovic, Sudice, Ludíkov, Vísky, Punkevní jeskyně, ZOO Brno,
Bouzov, Javořičské jeskyně, školní výlety a turistické vycházky žáků 2. stupně
- fotografování žákovských kolektivů
- sběrové akce - sběr starého papíru v červnu - 9 617 kg, sběr hliníku, pet lahví,
soutěž ve sběru víček pet lahví za účelem zakoupení vozíku pro postiženého občana
- akce ve školní družině:
„Jarní narozeninová párty“, velikonoční tvořivé dílny, dražba hraček,
„Čarodějnické odpoledne“, tvořivé dílny „Přejeme maminkám k svátku“, „Čím budu?“ výtvarný
projekt, „Druhé malé čtení“ v rámci projektu Celé Česko čte dětem, „Zmrzlinová narozeninová
párty“, „Našim dětem k svátku“ - zájezd do zábavního parku BONGO, „Velké čtení a koncert
s Pavlem Helanem“, Zážitkový výlet do LASER GAME Brno, „Balónková narozeninová párty“,
rozloučení se školním rokem s klaunem Waldini a jeho show s kouzelnými balonky
- na závěr školního roku připravujeme:
sportovní dny a branné dny pro všechny žáky, pro žáky 1. stupně „Spaní ve škole“, předávání knih
prvňáčkům, předávání „Dopisy deváťáků budoucím šesťákům“, filmové představení na rozloučení
se školním rokem, „Rozloučení deváťáků se školou“.

 Další informace

V současné době připravujeme školní rok 2014/15. Již nyní víme, že počet nastupujících prvňáčků nám umožní otevřít
celkem sedm 1. tříd. Otevřeme po 2 třídách na pracovištích nám. 9. května a Sušilova a 3 třídy na pracovišti Slovákova.
Odchází nám pět 9. tříd, proto na škole bude od 1. 9. o 2 třídy více.

Ve čtvrtek 12. 6. proběhne současně s třídními schůzkami i den otevřených dveří na školní zahradě za budovou Muzea
Boskovicka. V době od 14.00 do 17.00 hod. si můžete prohlédnout naši školní zahradu, která současně slouží i jako
učebna v přírodě.

V současné době se připravují změny v oblasti školního stravování, doufejme, že ne k horšímu. Podle metodických
pokynů k výživě školních dětí bude postupně docházet k doporučeným změnám jídelníčku – více čerstvé zeleniny a
ovoce, více zeleninových, bezmasých a luštěninových jídel, omezení uzenin a sladkých jídel. Tato skutečnost nemá
přímou souvislost s tím, že od 1. 9. bude navýšena cena obědů o 2,- Kč. Cenu oběda jsme měli v dosavadní výši od 1. 9.
2008 a neměnili jsme ji ani v souvislosti s navýšením DPH. Důvodem zvýšení ceny oběda je potřeba zajistit nákup
kvalitních potravin pro vaření obědů a předepsané plnění spotřebního koše. Ceny obědů budou následující:
I.
věková kategorie 7 – 10 let
23,- Kč
II.
věková kategorie 11 – 14 let
25,- Kč
III.
věková kategorie 15 a více let
26,- Kč.
Měsíční záloha se zvyšuje ze 470,- Kč na 550,- Kč, u České spořitelny je třeba navýšit povolení k inkasu a u ostatních
bank je třeba změnit trvalé příkazy na požadovanou částku.
Změnu je potřeba provést tak, aby záloha na měsíc září, která je splatná do 20. srpna, již byla zaslána ve výši 550,- Kč.

Protože jsme nebyli spokojeni se zeleninovými a ovocnými produkty, dodávanými žákům 1. stupně v projektu Ovoce
a zelenina do škol, rozhodli jsme se od 1. 9. změnit dodavatelskou firmu. Věříme, že to bude změna k lepšímu, a
budeme rádi za vaše ohlasy. Mléko do škol bude probíhat v nezměněné podobě prostřednictvím nápojových automatů.

V úterý 10. 6. 2014 proběhlo zasedání školské rady. Zápis ze zasedání bude zveřejněn
na stránkách školy.

Ve dnech 6. – 7. 5. 2014 opět navštívilo 49 žáků s pedagogickým doprovodem Základní školu Andreja Kmeťa
v Levicích na Slovensku. Žáci se na své kamarády těšili, zhlédli společně divadelní představení v podání svých
kamarádů, účastnili se soutěže Češi proti Slovákům, odpoledne a večer strávili v rodinách. Druhý den byli 1. vyučovací
hodinu společně ve výuce, pak následoval výlet do Topoľčianok - exkurze do Národního hřebčína, Lidového muzea
a zámku. S velkým zájmem děti navštívily zubří oboru. Už se těšíme na slovenské kamarády v příštím školním roce a
připravujeme program.

V rámci projektu Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice se uskutečnilo testování žáků 7.
ročníku SCIO „STONOŽKA“ z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů
(tohoto testování se zúčastnilo 196 škol z celé ČR). Každý žák dostal detailní přehled o svých individuálních výsledcích.

Opět v příštím školním roce otevřeme třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Přijímacích
zkoušek v letošním roce se zúčastnilo 49 zájemců, kteří vypracovali písemnou práci z matematiky a psychologický test.
Do třídy nastoupí 24 žáků se zájmem
o matematiku a přírodní vědy.

V novém školním roce 2014/2015 opět budeme naplňovat náš školní vzdělávací program Škola mnoha možností. Už od
letošního školního roku je zařazen do výuky na druhém stupni další cizí jazyk v celkové časové dotaci 6 vyučovacích
hodin v průběhu 7. – 9. ročníku.

Žáci 1. ročníku mohli navštěvovat v druhém pololetí tohoto školního roku zájmový útvar Anglické hraní pro prvňáčky,
ve kterém získávali základy anglického jazyka. Celkem jsme otevřeli 5 kroužků.

 Různé
V září roku 2014 oslaví pracoviště Slovákova ZŠ Boskovice 30. výročí založení.
V rámci oslav bude škola pořádat následující akce:
Září 2014

- setkání současných i bývalých zaměstnanců
a hudební vystoupení bývalých žáků a jejich přátel (19. 9. 2014)

Říjen 2014

- akce školní družiny „Halloweenská stezka odvahy“ pro děti 1. stupně,
jejich rodiče a veřejnost (31. 10. 2014)

Listopad 2014

- tradiční Adventní jarmark, tvořivé dílny s vánoční tématikou,
kavárna s občerstvením, kulturní program žáků školy (22. 11. 2014)

Prosinec 2014

- vernisáž a výstava výtvarných prací pedagogů, žáků a bývalých absolventů,
Den otevřených dveří pro třídní kolektivy a absolventy školy (12. 12. 2014)

Leden 2015

- sportovní odpoledne – štafetový šplh na Lysou horu
akce Sdružení rodičů a přátel školy „Festival na Trojce“ - multižánrová
přehlídka dovedností žáků školy a jejich rodičů (28. 1. 2015)

