
 

 

Milí čtenáři,  

vítáme Vás u dalšího čísla Sovích rozhledů.  

Všichni jsme jistě rádi, že po nekonečných zimních měsících můžeme přivítat jaro 

a s ním spojené slunečné počasí. Příroda se probouzí po zimním spánku, rozkvétají 

kytičky a také úsměvy na našich tvářích. Na úvod jsme si pro Vás připravili básničku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ples deváté třídy 

Dne 16. února se konal absolventský ples žáků 9. třídy. Na začátku večera se 

promítala prezentace, po které následovalo předtančení břišních tanců. Poté proběhl 

slavnostní nástup a šerpování žáků. Kapela „Hudba pro vás“ zahrála několik písniček, po 

kterých mohli přítomní zhlédnout třídní video deváťáků. 

Následně měli návštěvníci v sále možnost tančit, zatímco se deváťáci připravovali 

na půlnoční překvapení, které bylo naplánováno na půl jedenáctou. V sále se zhaslo, 

nastoupili žáci v černém a s kapucí, oblepení izolepou, která držela svítící tyčinky, a 

předvedli dlouho trénovaný taneční výkon. Představení sklidilo velký potlesk a nadšení. 

Ples se vydařil a všichni si ho jistě užili.  

ŠKOLNÍ AGENTKA  

Tereza, 9. A 

 

 



Lyžařský kurz 

Ve dnech 18. až 22. února se ve Ski areálu Šacberk uskutečnil lyžařský výcvik 

žáků sedmé až deváté třídy. Každé ráno od pondělí do čtvrtka jsme v ranních hodinách 

nastoupili do autobusu, který nás dovezl pod sjezdovku. V prvních chvílích se některým 

z nás zdála sjezdovka velmi prudká, ale všichni počáteční strach překonali a kopec 

zdolali. Hned první den nás pan učitel Mareš rozdělil do dvou skupin. Začátečnickou 

skupinu vedla paní učitelka Suchá, pokročilí jezdili pod vedením pana učitele. Všichni si 

zajezdili podle svých možností a kurz si užili. Na tento týden rádi vzpomínáme a 

doufáme, že si lyžování se školou užijeme také v příštím školním roce.  

ŠKOLNÍ AGENTI, 7. A 

 

 



Školní 

Olympijské hry 

Ve čtvrtek 22. února a v pátek 23. 

února proběhla na naší škole zábavná sportovní 

olympiáda. Družstva žáků 1. až 6. třídy soutěžila v pěti 

disciplínách. První disciplínou byla jízda na žíněnce. Jeden člen týmu 

byl ostatními tažen na žíněnce přes celou 

tělocvičnu. Následovala metaná, úkol spočíval 

v přemetení dvaceti kostiček opět přes celou 

tělocvičnu. Třetí disciplínou byla střelba na koš. 

Do oranžového koše jsme se strefovali 

papírovým míčkem. Při plnění této disciplíny se 

nejeden z nás pořádně zapotil.  Poté jsme 

soutěžili ve střelbě na branku a poslední 

disciplínou byl biatlon. Soutěžení bylo velmi 

vysilující, ale i přesto jsme si ho pořádně užili. 

Školní zimní olympijské hry se vydařily a všichni 

se dobře pobavili. Děkujeme žákům osmé třídy, že pro nás toto zábavné dopoledne 

uspořádali.  

ŠKOLNÍ AGENTI, 6. A        
  

 

 

 

 

 



Házená 

Ve středu 14. března se uskutečnilo okresní kolo v házené starších žáků ve 

sportovní hale v Dolní Cerekvi. Účastnilo se sedm škol z okresu Jihlava. My jsme byli 

nalosováni do skupiny se ŽŠ Evžena Rošického, 

se kterou jsme remizovali 3:3. Dále byla v naší 

skupině ZŠ Otakara Březiny Jihlava, kterou 

jsme porazili 6:0. Díky lepšímu skóre jsme 

skupinu vyhráli a postoupili dál. V semifinále 

jsme narazili na pozdější vítěze ze ZŠ 

Seifertovy z Jihlavy. V tomto utkání jsme byli 

poraženi 9:5. Následovalo utkání o třetí místo. 

Zápasili jsme s žáky ZŠ Polná, utkání bylo 

velmi vyrovnané, vydali jsme ze sebe vše, ale ani to bohužel nestačilo na výhru, skončili 

jsme tedy čtvrtí.  

ŠKOLNÍ AGENTI 

Michal, Ondra, Vojta, 7. A 

 

Barevné dny 

Ve dnech 26. – 28. 3. se v naší škole konaly „Barevné dny“. 

Každý den vyhlásil žákovský parlament jednu barvu, která souvisí 

s velikonočními svátky, a žáci se vždy snažili mít na sobě co nejvíce oblečení ve zvolené 

barvě. Za každý kus oblečení se dostávaly body, které se sečetly, a z výsledků 

jednotlivých tříd se vytvořil průměr. V pondělí jsme se oblékli do zelené, v úterý do 

červené a ve středu do modré. 

 Vítězem prvního stupně se stala druhá třída, na druhém stupni zvítězila třída 

šestá. Gratulujeme!  

ŠKOLNÍ AGENTKY  

Lucka, Lucka, Denča, Adri, 9. A 



Noc s Andersenem 

V pátek 13. března se v naší škole konala již 

potřetí Noc s Andersenem. V šest hodin večer jsme 

se sešli před školou a začalo dobrodružství. V úvodu 

nás paní učitelky přivítaly, sdělily nám letošní téma – 

Povídání o pejskovi a kočičce a rozdělily nás do skupin. 

Ve skupinkách jsme plnili různé úkoly. Jedním z úkolů 

bylo upéct dort. Nejprve jsme vyrobili papírový dort 

podle ingrediencí, které do dortu použili pejsek 

s kočičkou. Poté jsme společně s paní učitelkou 

Viktorinovou upekly smetanový dort plný broskví. 

Dalším úkolem bylo naučit se básničku ze slabikáře, 

vyhledat v knihovně knihy, které ilustrovala Helena 

Zmatlíková nebo také vyndat ježka z klece a také jsme 

si vymýšleli komiks. Za každý splněný úkol jsme dostali jeden puzzlík, ze kterých jsme po 

splnění úkolu složili a následně vybarvili obrázek pejska a kočičky. Když jsme úkoly 

splnili, rozběhli jsme se do svých tříd. Některé třídy poslouchaly čtenou pohádku, jiné 

se dívaly na film. Potom jsme si ještě chvilku povídali a spokojeně usnuli. Ráno jsme 

snědli dort, který jsme si předešlý večer připravili, uklidili a shromáždili se na chodbě, 

kde každý dostal pamětní list, pohlednici a keramického pejska nebo kočičku. Nocování 

ve škole se nám všem moc líbilo. 

   

  

ŠKOLNÍ AGENTI, 5. A 

 



Družinové střípky 

Nový rok jsme zahájili soutěžně. Letos již po čtvrté proběhlo v naší školní 

družině školní kolo turnaje ve hře Superfarmář. Letošního ročníku se zúčastnil rekordní 

počet hráčů. Základní kola turnaje absolvovalo 36 „farmářů“. Do finálového dne, kdy 

nadějné farmáře přijel podpořit i „Béďa Superfarmář“, se probojovalo 12 nejlepších. Po 

několika vyřazovacích kolech došlo na velmi napínavé finále nejlepších šesti hráčů. 

Nakonec o jeden hod a jednu výměnu zvítězila se svou strategií Nela Marešová z 5. 

třídy. Druhá skončila Adélka Hronová z 1. třídy. Třetím nejlepším farmářem se stal 

Honzík Cabaj, také z 1. třídy. I letošní ročník turnaje v Superfarmáři se povedl. Všichni 

zúčastnění si užili radost ze hry, a ti nejlepší i hezké ceny a diplomy od firmy Pygmalino, 

s. r. o. 

 

Ve středu před jarními prázdninami jsme to v družině pořádně roztočili, neboť 

další tradiční akcí je karneval. Letos byl na téma – zvířecí. A ač se mezi beruškami, lvem, 

tygrem, opicí, zajíci, kočkami, psy, prasetem, medvědem, holubem, mouchou, žirafou či 

liškou objevilo i duo myslivců, nějaký ten ninja,  kouzelník, smrťák, bílá paní, pařez, nebo 

několik princezen a víl, na atmosféře zvířátkového karnevalu to nijak neubralo . Ba 



naopak. Všichni jsme tančili a soutěžili, až se budova družiny otřásala v základech. Všem 

dětem, které si přinesly masku, děkujeme za hezkou karnevalovou atmosféru. 

 

I my v družině jsme od poloviny února žili, stejně jako celý svět, Zimní olympiádou 

v Pchjongčchangu. Nejen, že jsme bedlivě sledovali a zaznamenávali úspěchy českých 

olympioniků na náš družinový strom – olympijovník, ale také jsme žili olympiádou aktivně. 

Stali se z nás družinoví olympionici. Počasí nám přálo a tak jsme mohli vyzkoušet některé 

olympijské disciplíny. Bobování, sjezdové lyžování, hokej, krasobruslení, biatlon a slalom. 

Za splněné disciplíny jsme sbírali barevné kruhy z olympijské vlajky. Kdo jich získal pět, 

obdržel „pravou“ družinovou olympijskou medaili 

Ale teď už nám Velikonoce klepou na dveře. A přestože se počasí zatím moc jarně 

netváří, nám to nevadí. Malujeme a šijeme zajíce, motáme z vlny bambulková kuřátka a 

ovečky, nebo vyrábíme z obalů od mléka jarní ptačí budky……. 

Všem čtenářům Sovích rozhledů přejeme krásné, zelené a slunečné jaro. 

AGENTI ze školní družiny 



Rozhovor s paní 

učitelkou Lojdovou   

Jak dlouho učíte?  

Učím už od roku 2009, takže příští rok už to bude deset let. Být 

učitelkou byl můj dětský sen, jsem velmi ráda, že se mi vyplnil.  

Jak se Vám líbí na naší škole?  

Jsem velmi spokojená, pracuji v milém a příjemném kolektivu. S žáky se mi pracuje 

dobře.  

Která třída je vaše nejoblíbenější?  

Mám ráda všechny třídy. 

Který předmět máte nejraději?  

Velmi ráda mám angličtinu, ale miluju hudební výchovu. U nás v rodině se hodně 

muzicírovalo už od mých dětských let. Na klavír jsem začala hrát ve čtyřech letech, tak 

mi hudba přirostla k srdci.  

Co děláte ve volném čase?  

Ve svém volném čase se věnuji nejvíce hudbě, zpívám ve sboru. Potom také ráda plavu 

nebo běhám. Ráda sleduji filmy v angličtině, jsem neustále v kontaktu s jazykem.  

Chtěla byste vzkázat něco žákům naší školy?  

Určitě, aby se pilně učili, protože nikdy neví, kdy se jim to bude hodit.  

ŠKOLNÍ AGENTI  

Vojta, Ondra, 7. A 

 

 



Jak to mají učitelé - 

četba 

Trávíte volný čas četbou nebo četbu nahradily 

aktivity, které dnešní doba nabízí? Nahradil knihu mobil nebo věčné 

vysedávání u počítače? Od první třídy neustále slyšíme: „Čtěte, je to 

důležité!“. Zajímalo nás, jak to mají naši učitelé. Zda pravidelně čtou a pokud ano, tak 

jakou literaturu preferují.  

Paní učitelka Uhlířová – Čtete? Ano, samozřejmě. A jak často? Každý den, navíc o 

víkendu čtu pravidelně i noviny. Které knihy čtete nejraději? Historické romány. Váš 

oblíbený autor? Alexandr Dumas.  

Paní učitelka Suchá. – Čtete? Ano, čtu pravidelně každý den. Přečtu zpravidla jednu 

knihu za měsíc. Které knihy čtete nejraději? Mám ráda všechny knihy.  Váš oblíbený 

autor? Jednoznačně Zdeněk Jirotka.  

Paní učitelka Hávová – Čtete? Ano. Denní tisk čtu pravidelně každý den, ke knize se 

posadím minimálně dvakrát týdně. O prázdninách čtu každý den. Které knihy čtete 

nejraději? Asi detektivky a historické romány. Váš oblíbený autor? Lars Kepler.  

Paní učitelka Mašková – Čtete? Ano, ráda. Jak často? Čtu každý den večer. Které 

knihy čtete nejraději? Válečnou literaturu a dobrodružnou literaturu, mám ráda napětí. 

Také ráda čtu psychologické romány. Váš oblíbený autor? E. M. Remarque.  

Paní učitelka Bínová – Čtete? Ano, pokud se neděje nic výjimečného, čtu každý den. 

Které knihy čtete nejraději? Především sci-fi a fantasy. Váš oblíbený autor? Těch je 

víc, vybrat jednoho je těžké, ale když to musím být, tak Isaac Asimov.  

ŠKOLNÍ AGENTKY  

Nelča, Julča, 6. A 

 

 



 



Práce našich žáků 

Čtenářský klub – komiksové vyprávění.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slohové cvičení – nově vzniklá zvířata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekty z hodin anglického jazyka sedmé třídy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na závěr trochu zábavy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martička, Eliška, 6. A 

 

 

 Křížovka 

 

Synonymum slova barák.  

Kniha Ducháčkovi je plná… 

Dědeček a… 

Jeden z kontinentů.  

V knihovně najdeme spoustu… 

 

 



Hádanky 

  

 

 

 

 

 

      

 ŠKOLNÍ AGENTKY 

      Áďa, Síma, Míša, 5. A 

 

 

 

Osmisměrka 

 

Vyhledej tato slova: Velikonoce, zajíček, 

beránek, tulipány, jaro, mláďata, včely, slunce, 

pyl, vajíčka, teplo, sněženky, prázdniny, kuře, 

jehně, bledule, motýl, čáp, květy. 

Tajenka – ………………………………………………………… 

 

 

  

 


