Vážení rodiče!
Zveme Vás na třídní schůzky a na ně navazující individuální konzultace, které proběhnou
ve čtvrtek 10. 4. 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 listopadu.
 Úspěchy žáků
Pracoviště – nám. 9. května
Krajské soutěže
- Matematická olympiáda – 4. místo – M. Schlor (9. A)
- Dějepisná olympiáda – úspěšný řešitel – M. Staněk (9. A)
- Finanční gramotnost – 4. místo – E. Tichá, E. Dokoupilová (obě 9. A), R. Ondráček (9. B)
- vědomostní soutěž „Eurebus“ – 5. místo – M. Staněk, F. Ševčík, T. Sekanina (9. A) – postup
do celostátního kola, 8. místo – D. Stejskal, M. Černý, J. Hošková (7. B), 9. místo – J. Havelka,
A. Cápal, M. Stloukal (7. A)
- výtvarná soutěž „Obrázky pro Tondu“ – 1. místo – P. Filip (4. A)
Okresní soutěže
- Dějepisná olympiáda – 1. místo – M. Staněk (9. A), 12. místo – M. Borek (8. B)
- Olympiáda v českém jazyce – 2. místo – E. Dokoupilová (9. A)
- Matematická olympiáda – 2. místo – M. Schlor (9. A), 8. místo – E. Dokoupilová (9. A), J. Kovář,
A. Němcová (oba 9. B)
- Finanční gramotnost – 1. místo – E. Tichá, E. Dokoupilová (obě 9. A), R. Ondráček (9. B)
- halová kopaná – 4. místo – starší žáci
- Coca-Cola Školský pohár – postup do krajského kola – starší žáci
- přespolní běh – 1. místo – A. Šafářová (9. A), 8. místo – J. Hošková (7. B), 9. místo – A. Odehnal
(9. A), 10. místo – K. Stříž (8. B), 4. místo – družstvo starších žáků, 5. místo – družstvo mladších
žáků a starších žákyň, 7. místo – družstvo mladších žákyň
- soutěž „Dřevo, materiál budoucnosti“ – 2. místo – třída 9. A
Pracoviště – Sušilova
Okresní soutěže
- Olympiáda v českém jazyce – 4. místo – D. Dibala (9. C)
Okrskové soutěže
- florbal mladší chlapci – 3. místo – žáci 6. a 7. třídy
Pracoviště – Slovákova
Krajské soutěže
- Matematická olympiáda - účast žáka Martina Chladila (9. E)
- volejbalová soutěž žákyň 6. až 9. ročníku - žákyně 6. F, 7. D a 9. D, E
- volejbalová soutěž žáků Pohár 7. tříd - 6. místo - žáci 6. E a 7. D
- volejbalová soutěž starších žákyň a kadetek - 2. místo - žákyně 8. D
- volejbalová soutěž starších žáků a kadetů - 4. místo - žáci 9. D
Okresní soutěže
- Matematická olympiáda - 4. místo - Martin Chladil (9. E)
- Zeměpisná olympiáda - 5. místo - Martin Chladil (9. E)
- Dějepisná olympiáda - 9. místo - Jiří Kovář (9. D)
- recitační soutěž - 4. místo - Marianna Klevetová (5. E)
- Kunštátská laťka - skok vysoký - 5. místo - Zdeněk Musil (7. D)
Okrskové soutěže a městská kola
- literární soutěž „Tajemství knihy“ - 1. místo - Dominika Koutná (8. E), zvláštní cena - 6. F
- recitační soutěž „O lysické sluníčko“ - 2. místo - Marianna Klevetová (5. E)
- přehazovaná - 1. místo - žákyně 8. a 9. ročníku

 Akce školy
Pracoviště – nám. 9. května
- spolupráce s hnutím „Na vlastních nohou“ – výtvarné a charitativní akce
- v kině Panorama úspěšně proběhlo tradiční pasování prvňáčků do cechu žákovského žáky 9. tříd
- v Zámeckém skleníku byl uspořádán 3. mikulášský večírek pro žáky 2. stupně a bývalé žáky
- odměna za sběr starého papíru – filmové představení „Justin, jak se stát rytířem“ (1. st.),
IQ park Liberec (2. st.)
- nasbírali jsme 122 kg hliníku, průběžně sbíráme PET lahve, víčka od PET lahví a třídíme odpad
- pěvecký sbor Notička vystoupil na Vánočním koncertě a na Vítání nového roku pro
handicapované děti
- účast žáků v celostátní matematické soutěži Klokan
- žáci 1. – 9. ročníku si vyzkoušeli výrobu keramiky s vánoční tématikou
- žáci 2. st. vydávají školní časopis „lol“
- žáci 8. a 9. tříd navštívili Burzu středních škol, Den otevřených dveří středních škol a Veletrh
fiktivních firem
- účast žáků 2. st. ve vědomostní soutěži školních tříd „Eurorebus“
- účast žáků 5. ročníku v celostátní internetové soutěži Hravě žij zdravě
- účast žáků 1. st. v projektu Normální je nekouřit
- E. ON Energy Truck – naučně-zábavný program v rámci environmentální výchovy
(1., 5., 8., 9. roč.)
- spolupráce s Gymnáziem Boskovice – praktické ukázky a pokusy v hodinách fyziky a
chemie (6. – 9. r.)
- beseda o první pomoci spojená s praktickou ukázkou (6., 8. roč.)
- besedy v Městské knihovně Boskovice a v Muzeu Boskovicka (1. a 2. st.)
- besedy: Bolest – nemoc jménem šikana (6. roč.), Čas proměn (dívky a chlapci 6., 7. roč.),
Facebook a jeho pravá tvář (7. roč.), s Policií ČR (8. roč.), se spisovatelem L. Müllerem (9. roč.),
Holocaust - setkání s pamětníkem (9. roč.)
- exkurze s různým zaměřením: Podzim v lese – vycházka s myslivcem (2. roč.),
VUT Brno (4. A ), Anthropos Brno (6. roč.), ÚP Blansko a Muzeum Blansko (8. roč.),
předvánoční Vídeň (7. – 9. roč.), Jaderná elektrárna Dukovany (9. roč.)
- kulturní a výchovně vzdělávací programy – „Dvůr a doba Karla IV.“ (1. – 9. roč.),
„Přemyslovci na českém trůně“ (3. – 8. roč.)
- filmová představení – „Univerzita pro příšerky“ a „Turbo – šnek“ (1. st.), „Colette“ (8., 9. roč.)
- hudební pořad – cimbálová muzika Réva (3. – 9. roč.)
- divadelní představení – divadlo Radost Brno – „Husovické betlém“ (6. roč.), „Kytice“ (9. roč.)
- žáci 5. B nacvičili divadelní představení „Z pohádky do pohádky“
- významné akce ŠD – ve spolupráci s DDM Boskovice – celoměstská akce Karneval na ledě,
výtvarná soutěž Čarování s listy, Hra na neviditelnou kytaru, Čertovská diskotéka, Vánoce jinak,
soutěž v páce, turnaj v kuželkách, divadelní odpoledne

Pracoviště – Sušilova
- koncert cimbálové skupiny Réva pro 1. – 9. ročník
- exkurze do Planetária Brno – 5. D a 6. D
- Mikuláš ve škole – aktivita žáků 9. C
- návštěva Vánočního jarmarku tradičních řemesel – třídní kolektivy
- soutěž školního parlamentu „O nejlepší vánoční výzdobu třídy“
- vystoupení SŠ Boskovice s programem –„S čerty nejsou žerty“ – pro 1. stupeň
- v rámci projektu „Pravěkohraní …“ vybraní žáci 1. stupně a 9. C navštívili Masarykovu
školu práce v Letovicích
- v 2. C žáci s třídní učitelkou sestavili besídkový program pro rodiče
- vánoční příběhy žáků 8. C pro 1. stupeň
- v rámci školní družiny proběhly akce: Čertovské odpoledne se studentkami SPgŠ,
Mikulášská nadílka, Vánoční dílny – pečení perníčků, příprava ozdob na městský vánoční
stromeček, vánoční tradice,
vytvoření kuchařky (knihy) „ Sladké pravěké mňamky“ – pro knihovnu v Boskovicích a Blansku
- Den otevřených dveří - pro rodiče a MŠ
- žáci 2. C a 2. D se zapojili do projektu Střediska ekologické výchovy – Jezírko Brno
- žáci školy zhlédli filmová představení – 1. st. „Justin, jak se stát rytířem“ a 2. st. „Husiti“
- v rámci školní družiny proběhly akce: Tříkrálové sportování, kroužek Klubíčko navštívil čajovnu,
proběhla beseda „Stromy dle znamení“
- příprava a realizace „7. Valentýnského žákovského plesu“ v Sokolovně Boskovice
- exkurze do Planetária Brno – 8. C a 9. C
- beseda s Policií ČR pro 8. a 9. ročník
- školní kola recitačních soutěží pro 1. i 2. stupeň
- akce školní družiny: pokusy v chemické učebně, Družina žije olympiádou, Výtvarný ateliér –
návrhy šatů, kostýmů a účesů, EKO odpoledne, Naše příroda – týdenní projekt, Karnevalové
veselí, Pyžamová párty, Kadeřnická show, udělení Řádu družinového úspěchu
- žáci 8. ročníku navštívili Úřad práce Blansko
- výchovného programu „Zločin kolem nás“ se v Brně zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku
- první stupeň uspořádal pro své nejmladší soutěž – přeskoky přes švihadlo
- ve dnech 10. – 14. 3. 2014 se uskutečnil LVVZ žáků 7. ročníku v Karlově pod Pradědem
- 8. a 9. třídy se zúčastnily projektu SOŠ A. Citroëna
- žáci 7. ročníku navštívili Technické muzeum Brno
- akce školní družiny: kroužek Klubíčko – „Kuchaři v ŠD“, návštěva zahrádkářů v rámci
projektu „Pravěkohraní …“, celodružinová „Burza hraček“, beseda se spisovatelkou
Z. Kopeckou, taneční odpoledne

Pracoviště – Slovákova
- sběrové akce:
sběr starého papíru – 4 983 kg v prosinci, 8 048 kg v březnu,
sběr hliníku, železa, PET lahví, baterií,
soutěž ve sběru víček PET lahví za účelem zakoupení vozíku pro postiženého občana
- souvislá příprava žáků 9. ročníku na volbu SŠ,
testování žáků, účast na Dnech otevřených dveří středních škol,
účast na „Mezinárodním veletrhu fiktivních firem“,
- „Pasování prvňáčků“ – pasování nejmladších dětí školy do cechu žákovského
- výchovný koncert skupiny Réva – 3. až 9. ročník
- „Mikulášské aktivity“ – sportovní akce pro žáky I. stupně (vybíjené, překážkové dráhy, …)
- „Adventní jarmark“ – 4. školní jarmark pořádaný žáky, rodiči a zaměstnanci školy
- „Adventní zpívání v DD Boskovice“ – účast žáků a učitelů na besídce dětského domova
- vánoční tvořivé dílny s maminkami – třídy I. stupně, vánoční besídky ve třídách
- účast na Vánočním jarmarku v Boskovicích, zdobení vánočního stromečku – děti ze ŠD
- výchovné a vzdělávací akce:
„Sexuální výchova“ – sled besed pro žáky 9. ročníku,
návštěva kostela sv. Jakuba – 7. ročník, židovského města – 9. ročník v rámci D,
Planetária v Brně – 3. ročník, IQ parku a aquaparku v Liberci – žáci 8. a 9. ročníku,
besedy v knihovně a Muzeu Boskovicka – žáci 1. a 2. stupně,
beseda „Šelmy na území ČR“, terénní cvičení „Po stopách bobrů ve Zboňku“ – 6. EF,
pořad „Přemyslovci na českém trůně“ – 3. až 9. ročník,
zahájení práce kroužku Anglické hraní,
„Den s angličtinou“ výuka ve spolupráci s rodilými mluvčími, zájezd žáků do Anglie
- kulturní akce:
divadelní představení v anglickém jazyce „Romeo a Julie“,
„S čerty nejsou žádné žerty“ – představení SŠ pro žáky 1. stupně,
návštěva divadla Radost v Brně – „Broučci“, „Kytice“,
kina Panorama – „Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stonese“, „Croodsovi“,
recitační přehlídka „Světem na křídlech poezie“
- účast v literárních soutěžích „Tajemství knihy“, „Píši, tedy jsem“, „Požární ochrana očima
dětí“, „Příběh planety“ – vyhodnocení všech proběhne na konci školního roku
- charitativní akce a aktivity:
„Hnutí na vlastních nohou“ – vystoupení žáků ze školního pěveckého sboru v Praze,
aktivní účast na sbírce Chrpa – podpora hiporehabilitace,
- sportovní soutěže a akce:
pořádání vánočního turnaje v přehazované – dívky 2. stupně,
„Kdo si chce šplhnout ve škole“ – štafetový šplh na Sněžku,
halová kopaná, „Kunštátská laťka“ – 2. stupeň,
bruslení na zimním stadionu a plavecký výcvik žáků 1. stupně,
lyžařský výcvikový kurz žáků 3., 4. a 7. ročníku v Olešnici a Orlických horách
- třídní projekty: „Máme rádi Česko“ – žáci IV. E, „Prostřeno“ – žáci 9. D, E
- školní kola recitačních a pěveckých soutěží,
účast na městských a okresních přehlídkách v Lysicích a Adamově
- aktivity školního psychologa – „Péče o dobré vztahy ve třídě“ – 5. ročník
- návštěva školy budoucími prvňáčky z MŠ v Boskovicích, Den otevřených dveří pro rodiče
- akce školní družiny:
Vlajkování - výroba vlajek pro oddělení ŠD, Dražba hraček, Mikulášské odpoledne s nadílkou,
tvořivé předvánoční dílny (dekorace, svíčky z včelího vosku, přáníčka, …),
Novoroční kouzlení, „Laser game Brno“, Masopustní karneval, 3. až 8. narozeninová párty,
pokračování projektu „Česko čte dětem“, „Burza po anglicku“

 Další informace














Zápis do 1. tříd:
Do budoucích prvních tříd nastoupí předběžně 160 – 170 žáků, přesný počet budeme znát až po vyřešení všech odkladů
po 31. 5. 2014. Celkem se k zápisu dostavilo 199 dětí. Rozhodnutí o počtu tříd, rozdělení žáků na pracoviště a do
jednotlivých tříd provedeme v červnu.
V příštím školním roce bude opět otevřena třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro žáky
budoucích 6. tříd (přijímací zkoušky proběhnou 15. 4.).
Ve dnech 6. – 7. 5. 2014 navštíví vybraní žáci partnerskou školu v Levicích. Ubytováni budou v rodinách slovenských
kamarádů.
Asi 140 žáků 3. a 4. tříd absolvovalo v měsících únoru a březnu třídenní lyžařský výcvik,
který jsme organizovali v Olešnici ve spolupráci se SPgŠ Boskovice. Vše dopadlo
ke spokojenosti žáků i rodičů i přes nepříznivou zimu pro lyžování. Po dohodě s vedením SPgŠ plánujeme, že obdobný
výcvik budeme organizovat i v příštích letech, vždy
pro žáky 3. tříd.
Testování žáků:
Naše škola byla zařazena do mezinárodního testování žáků (PISA 2015). Vylosovaní žáci (ročník narození 1978) byli ve
spolupráci s Českou školní inspekcí testováni na začátku dubna. V rámci projektu Rozvíjení matematiky a
přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice proběhne v dubnu také testování žáků 7. tříd (testy SCIO – český jazyk,
matematika, obecné studijní předpoklady, anglický jazyk).
Školní družina:
Protože jsme dotazováni, jak to bude s možností využívat školní družinu v příštím školním roce, uvedeme alespoň ty
nejdůležitější informace. Na škole máme zřízeno 11 oddělení
školní družiny s celkovou kapacitou 325 žáků. Na pracovištích Sušilova a Slovákova
po 4 odděleních, na náměstí 9. května 3 oddělení. Předpoklad je, že budeme moci vyhovět všem žádostem rodičů žáků
1. až 3. tříd (u 3. ročníků může nastat problém na náměstí
9. května, což můžeme řešit kroužkem jako v tomto roce), na pracovištích Sušilova
a Slovákova zřejmě vyhovíme i některým starším. Vzhledem k naplněnosti pracoviště
na náměstí 9. května to bude zřejmě obdobné i v dalších letech.
Ke Dni Země proběhne na škole několik akcí:
23. 4. 2014 – sázení stromů (od 14.30 v parčíku na náměstí 9. května),
24. 4. 2014 – ekologická soutěž ve spolupráci s DDM Boskovice
25. 4. 2014 – projektový den na téma:
„Den bez techniky aneb Jak trávili volný čas naši rodiče a prarodiče“.
Na pracovišti Sušilova jsme zahájili realizaci projektu Pravěkohraní – čas na hru a odpočinek (projekt MAS
Boskovice). Děkujeme rodičům, kteří nám s realizací projektu pomáhají.
V rámci projektu „Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence
rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami v těchto oblastech na základních a mateřských školách“,
CZ.1.07/1.2.17/02.0035, byly vytvořeny dva metodické listy pro rodiče a učitele. Budou zveřejněny na stránkách školy.
Jedná se o následující materiály:
1. Specifické poruchy učení – SPU
(Aneb když má dítě problém se čtením, psaním, počítáním, …)
2. Poruchy chování - informace pro rodiče

