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Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec, okres Brno - venkov 

Š kolní  č asopis 

 

Kontakty 

Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec, okres 

Brno-venkov 
Žďárec 28 

594 56 

 
IČO: 709 405 84  
Číslo účtu u GE Money Bank je  213 967 581/0600 
 

zřizovatel: Obec Žďárec 

mail: zszdarec@seznam.cz 

Informace o školním roce 2017-2018: 

 

Počet žáků MŠ:    27 

Počet žáků ZŠ:    85 

Počet žáků 1. stupně:    44 

Počet žáků 2 stupně:    41 

Počet zaměstnanců:    20 

Počet pedagogických zaměstnanců:  14 

Počet nepedagogických zaměstnanců: 6 

Počet školních týdnů:    43 

Počet vyučovacích dnů:   185 

Počet odučených hodin:   7511 

Počet odučených hodin 1. stupeň:  2997 

Počet odučených hodin 2. stupeň:  4514 

mailto:info@skolazdarec.cz
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Ú spě čhy na olympia da čh 

Ve školním roce 2017-2018 se zúčastnili žáci a žákyně okresních, ale i krajských kol 

olympiád z různých předmětů. Mezi úspěšné reprezentantky školy patřila žákyně 7. ročníku 

Eliška Musilová. Nejúspěšnější ale byla žákyně 9. ročníku Libuše Babičková, která  

se umístila v okresním kole olympiády z anglického jazyka na 8. místě. V dějepisné  

a matematické olympiádě se umístila shodně na 4. pozici v okresním kole a reprezentovala 

školu v krajských kolech, když v dějepisné olympiádě byla na 12. a v matematické  

na 28. místě. 

Proto jsme se rozhodli s Libuškou udělat rozhovor ještě předtím, než odejde na gymnázium 

do Tišnova. 

1) Co ráda děláš ve volném čase?  

Svůj volný čas nejraději trávím focením, hraním na klavír anebo ježděním na kole. 

2) Jaké je tvé vysněné povolání? 

Chci, aby mě mé povolání bavilo a ne, abych si přišla odsedět do práce 8 hodin a každou 

chvíli kontrolovala, kdy budu končit. Zároveň bych ráda pomáhala ostatním a byla užitečná. 

Povolání, které bych chtěla dělat je samozřejmě více, ale záleží na tom, co je reálné a co ne.   

3) Co je ti nesympatické a co naopak oceňuješ? 

Oceňuji, když je člověk skromný, upřímný, ohleduplný a dokáže ocenit práci druhých. A 

nelíbí se mi, když má někdo přehnané sebevědomí a je falešný. 

4) Tvé oblíbené a neoblíbené 

jídlo? 

Jídla, která nemusím, jsou 

například houby a ryby. A 

mezi mé nejoblíbenější patří 

špagety, pizza a tofu. 

5) Místo pro ideální 

dovolenou? 

Kdekoliv, kde je teplo a moře. 

 

6) Charakterizuj se třemi 

slovy. 

přátelská, empatická, pečlivá 
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Ú spě čh na Šěněčkě  sportovní  olympia dě  

Ve středu 16. 5. 2018 jsme se vydali na základě pozvání města Sence na Seneckou olympiádu 

dětí, tentokrát to bylo již po čtvrté v řadě za sebou. Ve 

více než 40 

členné výpravě 

žáků a pedagogů 

naší školy bylo 

10 členek 

florbalového 

týmu děvčat, 8 

chlapců florbalového mužstva, 6 hráčů a 1 hráčka 

fotbalového družstva a 1 stolní tenista. Dopolední 

sportovní klání skončila nad očekávání výborně. Florbalistky suverénně zvítězily, florbalisti 

byli druzí, ve finále podlehli až na nájezdy. Fotbalisté se stejným počtem bodů jako vítěz 

získali bronz.   

 

Za největší překvapení považuji 2. místo Honzy 

Šimka ve stolním tenise. Nikdo nebyl bez medaile! 

  

Po sportovním dopoledni následoval oběd ve 

školní jídelně naší partnerské ZŠ J. G. Tajovského 

Senec. Odpoledne tradičně potom patřilo 

tříhodinovému pobytu v aquaparku Aquathermal 

Senec. 

  

Poděkování 

patří vedení 

města Sence a 

vedení ZŠ J. G. 

Tajovského 

v Senci  

za pozvání a 

pohoštění, 

všem 

soutěžícím i přihlížejícím žákům naší školy za 

skvělé výkony a povzbuzování a v neposlední řadě 

mým kolegům, kteří skvěle koučovali naše 

soutěžící týmy. 

  

Na konci září se chystáme, podobně jako 

loni, zúčastnit přespolního běhu v okolí 

Seneckých jezer. Zcela nově předpokládám 

účast několika našich žáků na závodě, který 

proběhne koncem dubna příštího roku, jeho 

charakter odpovídá dřívějším branným 

soutěžím. 
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Informačě o projěktěčh 

Ve školních letech 2017-2019 se naše základní škola zapojila do projektu Moderní 

formy výuky. Podařilo se nám zajistit vedení následujících kroužků: Doučování žáků 

ohrožených neúspěchem (český jazyk a matematika), Klub zábavné logiky a deskových her  

Čtenářský klub.  

 V doučovacím kroužku si žáci upevňují své znalosti v daných předmětech, případně 

své znalosti rozšiřují. Zábavnou formou se ubezpečují, že se učiva nemusejí bát. 

 Klub zábavné logiky a deskových her 

Tento školní rok jsme se každé úterý a středu scházeli v kroužku, kde jsme pronikali do tajů 

nejrůznějších her, logických úkolů a rébusů. Naučili jsme se hry nové, ale oprášili i takové, 

které mohly hrát už naše babičky. Přišli jsme na to, že matematika nás provází každodenním 

životem i v situacích, kdy to není na první pohled zcela zřejmé. Třeba takové Člověče, nezlob 

se! Zkuste si ho zahrát, když neumíte počítat do šesti  Nebo si představte, že spojujete čísla 

a najednou Vám vznikne umělecké dílo. Formou hry jsme trénovali postřeh, logiku, vytrvalost 

i vzájemnou toleranci a spolupráci. Teď se už, ale všichni těšíme až naučené a objevené hry, 

hádanky či rébusy zúročíme při opalování u bazénu nebo na nějakém prima táboře.  

Soupis her Klubu zábavné logiky a deskových her: 

1. Hádanky na cesty ZVÍŘATA  

2. Hádanky na cesty MALÝ DETEKTIV 

3. Hádanky na cesty POHÁDKY 

4. Chytré vějíře  

5. Dostihy a sázky 

6. Dominion 

7. Osadníci z Katanu 

8. Osadníci z Katanu- junior 

9. Cortex 

10. Večerníček 

11. Soubor her Pat a Mat 

12. Duch 

13. IQ Fit 

14. Draftuj 

15. Bang! 

16. Dřevěná věž  

17. Kloboučku hop 

18. Pohádkové divadlo- PRINCEZNY A RYTÍŘI 

19. Pohádkové divadlo- ŽIVOT NA FARMĚ 

20. Pohádkové divadlo- PIRÁTI 

21. Bludiště 
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ČTENÁŘSKÝ KLUB NA NAŠÍ ŠKOLE. JAK CHCEME DOSÁHNOUT, ABY 

DĚTI DO KLUBU CHODILY? 

Naším společným cílem je podpořit děti v klubech při 

budování vlastních pevných čtenářských návyků. Chceme jim 

čas nad knihou představit jako dobrodružství, zábavu, 

nenásilné poučení. Řada z dětí, které do klubů chodí, se čtení 

bojí, protože v něm v běžné třídě příliš nevynikají.  

V bezpečném prostředí klubu, kde nikdo neznámkuje jejich 

výkon, dostávají kluci a holky možnost si knížky prohlížet 

nebo je polehoučku číst, poslouchat učitele, jak jim předčítají – 

čtení je jim představeno jako prostředek k širokému spektru 

zábavných činností. 

Čím déle dítě do 

klubu chodí, tím větší pozitivní efekt na jeho výkon 

docházka má. Proto se snažíme děti motivovat, aby v klubu 

vydržely pokud možno po celou dobu projektu. Děti mají 

svou účast v klubu vnímat jako cosi výjimečného, 

prestižního.  

Jednu klubovou skupinu tvoří přibližně 10 dětí. Děti 

pracují pod vedením učitele.  

TŘI PILÍŘE KLUBOVÉ PRÁCE 

1. sdílení vlastního čtenářství spolu s doporučováním si četby navzájem (zde klademe 

důraz na vrstevnické doporučování, které je hlavním faktorem při výběru knihy a v motivaci  

k četbě vůbec), 

2. "odcházej domů s knihou" - půjčování knih domů – podle jasně daných pravidel, která  

si každá škola individuálně nastaví, 

3. „čti si přímo v klubu“ během samotné schůzky s důrazem na samostatné čtení knih dle 

vlastního výběru formou dílny čtení. 
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V rámci projektu byly zakoupeny knihy, které si žáci mohou půjčit domů, a to i na prázdniny.  

Knihy zakoupené na 1. stupeň (možno půjčit u paní učitelky Vonešové): 

Jaroslav Foglar: Rychlé šípy ve Stínadlech (Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří, Tajemství Velkého 

Vonta) 

Marta Knauerová, Atila Voros: Zlatá kniha českých pohádek 

Walt Disney: Ledové království. Nejkrásnější kolekce příběhů  

 

Jack London: Bílý tesák    Martina Drijverová: Příšerní nezbedníci 

Eric Kinght: Lassie se vrací   Thomas Brezina: Ztraceni v džungli 

Astrid Lindgrenová: My z ostrova Saltkrakan Jiří Žáček: Chytré pohádky pro malé rozumbrady 

Nejkrásnější pohádky Bratří Grimmů  Arthur Ransome: Boj o ostrov  

Petr Sís: Robinson    Mark Twain: Dobrodružství Toma Sawyera 

Arthur Ransome: Trosečníci z Vlaštovky  Ruth Gellersenová: Sindy v nebezpečí  

Ivona Březinová: Rozpustilá ozvěna   Mark Twain: Dobrodružství Huckleberryho Finna 

Martina Drijverová: Duchové na mé lodi  Triceratops   

Jo Nesbo: Doktor Proktor a prdicí prášek  Cornelia Funkeeová: Lovci strašidel na ledové stopě 

Otfried Preusler: Čarodějův učeň  Marta Šrámková: Pod brněnskými věžemi  

Astrid Lindgrenová: Pipi Dlouhá punčocha Jeff Kimney: Deník malého poseroutky BOX 1-10 

Uri Orlev: Běž, chlapče, běž   Karel Poláček: Bylo nás pět   

Ivona Březinová: Řvi potichu, brácho  David Walliams: Krysburger   

Jo Nesbo: Doktor Proktor a vana času  Rudyard Kipling: Kniha džunglí   

Tove Janssonová: Muminek   Daniela Krolupperová: Sedmilhář Josífek 

Jacqueline Wilsonová: Polibek   Petr Sís: Tři zlaté klíče   

Lauren Tarhisová: Pod palbou   Uri Orlev: Domů ze slunečných stepí   

Ivona Březinová: Kluk a pes   Patrick Modiano, Jean Sempé: Katka Krátkozraká 

Jonathan Swift: Gulliverovy cesty   Jan Opatřil: Kapřík Metlík ve sportovním rybníku 

Jostein Gaarder: Jako v zrcadle, jen v hádance   

 

Knihy zakoupené na 2. stupeň (možno půjčit u pana učitele Stixe):  

Green, John; Johnsonová, Maureen; Myracleová Lauren: Sneží, sněží… 

 

Nesbø, Jo: Spasitel    Colfer, Chris: Země příběhů. Návrat kouzelnice 

Hawkins, Paula : Do vody   Mitchell, David: Hodiny z kostí 

Grayová, Claudia: Tisíc kousků tebe  Třeštíková, Radka: Osm  

Constableová, Cathryn: Vlčí princezna  Finn, A. J.: Žena v okně    

Green, John: Příliš mnoho Kateřin  Zusak, Markus: Zlodějka knih 

Bolton, Sharon J.: Má ji rád, nemá ji rád  Třeštíková, Radka: Bábovky 

Skálová, Romana: Ze života Bulíka  Cameron, W. Bruce: Psí poslání 

Cameron, W. Bruce: Psí cesta   Tolkien, J.R.R.: Pán prstenů. Společenstvo prstenů 

Tolkien, J.R.R. : Pán prstenů. Dvě věže  Tolkien, J.R.R.: Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky 

Hunterová, Erin: Zákon smečky. Mrvé město Hunterová, Erin: Zákon smečky. Skrytý nepřítel 

Hunterová, Erin: Zákon smečky. Temnota padá Hunterová, Erin: Zákon smečky. Trnitá cesta 

Hunterová, Erin: Zákon smečky. Psí běsnění Hunterová, Erin: Zákon smečky. Nekonečné jezero 

Rothová, Veronica: Divergence   Rothová, Veronica: Rezistence 

Rothová, Veronica: Aliance   Rothová, Veronica: Čtyřka. Divergentní povídky 

Bardugo, Leight: Šest vran   Jonasson, Jonas : Zabiják Andres a jeho přátelé  

Bjørk, Samuel: Sova     Jonasson, Jonas : Analfabetka, která uměla počítat 

Cook, Eileen: Se záští    Jonasson, Jonas : Stoletý stařík, který vylezl z okna  
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ROČ NI KOVÉ  PRÁ ČÉ 

Dne 4. 6. 2018 se uskutečnila obhajoba ročníkových prací žáků devátého 

ročníku. Témata byla z oblasti historie, biologie, módy, zeměpisu, literatury, 

sportu i fyziky. Zúčastnilo se mnoho rodinných příslušníků, dokonce přišli  

i bývalí žáci naší školy. Naštěstí všichni absolventi prospěli. Po každé prezentaci 

následovaly otázky na určité téma od učitelů.  

zapsaly členky čtenářského kroužku 

 

Témata prací: 

 
1. Poruchy příjmu potravy 

2. Sportovní móda 

3. Kriticky ohrožená zvířata  

4. Oběhová soustava 

5. Nových sedm divů světa 

6. Epidermolýza 

7. Josef Lada 

 

 

8. Sportovní gymnastika 

9. Naše motocyklová historie 

10. Zeměpisné rekordy světa 

11. Český fedcupový tým 

12. Motokros 

13. Pístové spalovací motory  

14. Nový Zéland 
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;Redakční rada: členové čtenářského klubu 1. i 2. stupně. 

Další číslo očekávejte na podzim 2018. 

Přejeme všem hezké prázdniny a spokojenou dovolenou! 


