„JSME MALÍ A UŽ ÚSPĚŠNÍ“
Ţáci a učitelé 1. stupně na základní škole v Havlíčkově ulici mají za sebou
v tomto školním roce řadu akcí i aktivit a s tím spojených úspěchů:
MATEMATIKA
V matematice jiţ letošní absolventi 1. stupně prošli poprvé ucelenou pětiletou výukou
podle koncepce, v odborné veřejnosti uznávaného, pana profesora Milana Hejného,
jenţ je autorem učebnic vydávaných nakladatelstvím FRAUS. Výsledkem tohoto
učení je myšlení, zájem a nadšení v předmětu matematiky a samozřejmě hlavně
výsledky. O některých úspěších jsme vás jiţ informovali v loňském roce a s těmi
současnými se můţete seznámit nyní:
o V březnu se ţáci 2. a 3. třídy zúčastnili celostátní matematické soutěţe
v kategorii CVRČEK, 4. a 5 třídy v kategorii KLOKÁNEK.
Výsledky: 2. třída – počet řešitelů 29, 1. místo: Jan Kouřil a 7 úspěšných
ţáků v první polovině výsledkové listiny,
3. třída – počet řešitelů 29, 2. místo: Kristýna Černá, 3. místo:
Barbora Honsová a 15 úspěšných ţáků v první polovině
výsledkové listiny,
5. třída – počet řešitelů 20, v první polovině výsledkové listiny
14 ţáků
o MATEMATICKÝ OŘÍŠEK pro 5. ročník se uskutečnil v dubnu a do okresního
kola postoupilo 12 ţáků (z celkového počtu 20), z nichţ 8 zde bylo úspěšných.
SPORT
Dne 17. února reprezentanti 5. třídy vybojovali 2. místo v okresním kole ve vybíjené
na ZŠ TGM Horky v Třebíči. V květnu se celý 1. stupeň zúčastnil okrskového kola
McDonald’s Cup v kopané. Reprezentanti 2. a 3. třídy získali 1. místa a postupují do
okresního kola – přejeme mnoho úspěchů!
KNIHOVNA
Všechny třídy si z nabídky městské knihovny vybraly programy o knihách podle
náplně učiva a společné četby daného ročníku. Tyto besedy následně postupně
absolvovaly.
Ti nejmenší – z 1. třídy se zúčastnili projektu Městské knihovny Moravské Budějovice
s názvem „UŢ JSEM ČTENÁŘ – KNÍŢKA PRO PRVŇÁČKA“. Projekt obsahoval
několik setkání s prvňáčky:
1. Seznámení s knihovnou
2. Jak krtek ke kalhotkám přišel
3. Koukám, koukám kolem sebe
V červnu malí absolventi obdrţí knihu a budou pasováni do stavu čtenářského.
OSTATNÍ ČINNOST
o Besedy o křesťanských svátcích – JAK VZNIKLY VELIKONOCE
o JAK SE DĚLÁ ČASOPIS – beseda s redaktorkou časopisu Junior o tvorbě
časopisu (zúčastnili se členové redakce školního časopisu Havlíček a ţáci
5. třídy)
o ŢÍZEŇ, ANEB VODA NAD ZLATO – účast 11 ţáků 3. třídy ve výtvarné soutěţi
pořádané humanitární organizací ADRA. Třeťáci nejprve shlédli motivační klip
písně Modlitba za vodu (Jan Skácel/Jiří Pavlica), zkusili své znalosti

vědomostním kvízem o vodě, ve skupinách hledali odpovědi na zadané otázky
v krátkých textech o vodě a následně si vyslechli příběhy dětí z Barmy,
Mongolska, Bangladéše a Čech o nedostatku pitné vody či o ničivých
záplavách. Pod dojmem těchto informací a příběhů děti ztvárnily svou
představu zadaného tématu.
o VŠEZNÁLEK – vědomostní soutěţ 5. tříd v DDM Budík – 2. místo
o UPOVÍDANÝ BUDÍK – recitační soutěţ
Výsledky: 1. třída – 3. místo: Zuzana Kravcová,
2. třída – 1. místo: Jan Kouřil,
3. třída – 3. místo: Vendula Roubcová,
5. třída – 1. místo: Michal Číţ, 3. místo: Alena Čábelová a Eva
Horáková
SPOLUPRÁCE
Ţáci 1. stupně se pravidelně dvakrát do roka setkávají s dětmi a učiteli z mateřských
škol v dlouholetém projektu s názvem „UŢ VÍM JAK...“
Také na naše nejstarší obyvatele nezapomínáme a letošní páťáci uţ pátým rokem
pro ně připravují v projektu „NEJSTE NÁM LHOSTEJNÍ“ program, navštěvují je
v Domě sv. Antonína a společně zhotovují různé výrobky.
za 1. stupeň Mgr. Marcela Mittnerová

