ZÁŘÍ
 V prvním týdnu školního roku se uskutečnilo památeční focení žáků prvního ročníku.
 V rámci našeho letošního záměru zlepšit ve škole třídění odpadu jsme pozvali do školy odborníky s interaktivním
programem „Tonda obal na cestách“, který absolvovaly všechny ročníky, a dal nám více nahlédnout do tajů třídění.
 Žáci 4. roč. se zúčastnili výtvarné soutěže „Trvalky – namaluj nám písničku“. Ta byla vyhlášena k výročí 50 let
spolupráce Z. Svěráka a J. Uhlíře. Děvčata E. Zvěřinová a D. Pokorná se umístila mezi nejlepšími a odměnou jim byla
účast na velkém koncertu obou pánů v O2 aréně v Praze.
 Čtvrťáci absolvovali svůj první letošní projekt „Den s Mikešem a Josefem Ladou“. Co bylo obsahem, je patrné ze
samotného názvu.
 Žáci 4. ročníku v září zahájili svou podzimní částí výuku na jihlavském dopravním hřišti.

ŘÍJEN
 Po dvouleté pauze jsme ve Stonařově opět přivítali skupinu historického šermu „Pernštějni“. Všem žákům školy letos
zahráli představení „Staré pověsti české“.
 Charita Třebíč pro nás letos uspořádala celkem šestnáct interaktivních preventivních programů na různá témata,
která svou šíří pokryla 2. – 9. ročník. V říjnu to byly Zdravý životní styl pro 2. roč., Pohodová třída pro 3. a 6. roč. a
Kruh závislosti pro 4. roč.
 Dalším počinem ve snaze o lepší třídění odpadu byl dvoudenní projekt žáků 8. a 9. ročníku „Cesta odpadu“, sestávající
z exkurze ve firmě Esko-T Třebíč, návštěvy funkční skládky v Petrůvkách a z vlastní praktické činnosti - zhodnocení
systému třídění odpadu v našem městysi, kde byla pozornost věnována dislokaci sběrných míst, co a jak je tříděno,
zkrátka komplexní zmapování sběrného procesu.
 Dalšího úspěchu dosáhli žáci 4. ročníku při své účasti ve výtvarné soutěži „Kocour Mikeš – ilustrace pohádky“, kterou
vyhlásila obec Hrusice u příležitosti 130. výročí narození J. Lady. Pavlína Votavová obsadila ve své kategorii 3. místo a
pochvalu zaslouží i díla ostatních žáků.
 „Den stromů“ byl název projektu žáků 4. ročníku, jenž byl realizován u příležitosti stejnojmenného svátku, který je u
nás slaven 20. 10. Žáci pracovali průřezem předměty. Největší podíl měly zejména výtvarné činnosti, z nichž
rezultovala řada pestrých výrobků, vystavených pro spolužáky i rodiče na chodbě školy.
 Náš městys byl tématem a obsahem badatelské projektové činnosti 3. ročníku. Žáci se seznámili s historií městyse,
jehož plánek si nakreslili, stejně jako místní rotundu. Při svém putování navštívili muzeum meteoritů, křížovou cestu a
nechybělo ani ověření získaných vědomostí formou kvízu.
 Anglický projekt „About me“ bývá pravidelně zařazen do výuky 5. ročníku a nechyběl ani letos.
 Svou první projektovou činnost si vyzkoušeli i žáci 1. třídy. Cílem jejich snažení byl "Podzim ze všech stran". Zpívali
písničky s podzimní tematikou, venku využili přírodniny k počítání, opakování písmen. Děti vytvořily úžasná výtvarná
dílka, jako třeba obrázek od malíře "Podzima" z různobarevného listí nebo lucerničku "ježečka". Nejvíce děti bavilo
zpracování úrody jablek do podoby upečeného štrůdlu, na kterém si moc pochutnaly.
 V pátek 27. října uspořádala škola spolu se Sokolem „Kouzelnou cestu s andělskou tváří“. Účastníci vyrazili od sochy
sedláka, kde rozsvítili vyřezané dýně. Poté si zazpívali u kašny s obrovskými anděly. Od menších andílků děti dostaly
na cestu svítící náramky a průvod se vydal za doprovodu andělů kolem Jarošáku na fotbalové hřiště. Tam byla akce
zakončena světelným vystoupením.

LISTOPAD
 I letos jsme se snažili o výraznou prezentaci školy v regionálním tisku. Začátkem listopadu nám v Jihlavském deníku
otiskli tablo prvňáků. Dokonce titulní stranu jsme obsadili reportáží z návštěvy 6. ročníku v Jihlavských listech. Žáci se
seznámili s fungováním redakce i historií novin, ale též poskytli rozhovor o svých plánech do budoucna, přičemž
nechyběl ani názor paní učitelky.
 Žáci 5. ročníku absolvovali vzdělávací program v jihlavské knihovně a též v muzeu, čímž navázali na loňský projekt o
historii Jihlavy. Ve stejném měsíci završili podzimní projekt „Šumava“.
 Šestá a osmá třída se zapojily do literární soutěže vyhlášené Jihlavskými listy.
 V 7. třídě byl průřezem předměty realizován projekt „Voda“. V hodinách zeměpisu žáci vytvořili prezentace na téma
Vodstvo Ameriky. Ve výtvarné výchově malovali voskovou technikou akvárium a z odpadového materiálu vytvořili
mořskou koláž. V pracovních činnostech skládali velryby a medúzy a poté z potravinářského barviva vyrobili barevnou
vodní fantazii.

 Žáci 1. – 5. ročníku a MŠ navštívili v místním KD „Kouzelný výlet“, zábavný program pánů Řezníčka a Kotlíka plný her,
kouzel a dětského smíchu.
 Po loňské vstupní zkušenosti jsme i letos zorganizovali komplexní psychologické testování k budoucí profesní
orientaci žáků 9. ročníku, které s nimi provedla psycholožka Pedagogicko –psychologické poradny v Jihlavě.
 Ve čtvrtek 23. 11. se celá naše škola ladila na vánoční čas. V projektovém dopoledni žáci všech tříd vyráběli adventní
věnce, vánoční ozdoby, svíčky a svícny z různých materiálů, malovali PF přáníčka, lepili kapry, zdobili vánoční stromky
či aranžovali sváteční vánoční stoly. Žáci druhého stupně pracovali v pěti dílnách napříč třídami a finálním výstupem
byla kromě výrobků i prezentace pro spolužáky. Na dopolední část navazovalo projektové odpoledne pro děti a
rodiče. Celá dolní chodba a třídy byly vyzdobeny výrobky žáků z dopoledních činností. Učitelé a starší žáci připravili 10
dílen, ze kterých si mohli příchozí vybrat a vyrobit pár pěkných výrobků s vánoční tematikou. Některé činnosti se
odehrávaly i v tajuplné atmosféře staré školy. Dobrovolná anonymní písemná hodnocení návštěvníků byla pouze
kladná. Zkrátka „Bylo to super,“ jak stálo v jednom z nich.
 „Tenkrát na západě aneb jak jsem se ocitl ve westernu“ – to byl název výtvarné soutěže vyhlášené Chvalským
zámkem, do níž žáci 4. ročníku odeslali svých 13 prací.
 Opět jsme se aktivně zapojili do tradiční akce rozsvícení vánočního stromu, konané na centrálním náměstíčku
městyse. Úvod obstaral pěvecký sbor, scenérii dotvářely stromky, nazdobené žáky v rámci celoškolního projektu,
tradiční keramický betlém v jedné z výloh a vánoční přáníčka, rozdávaná školáky.
 Pravidelné setkání se seniory, pořádané naším městysem, oživily svým tanečním vystoupením dvě skupiny aerobiku.
 V závěru měsíce navštívili žáci vycházejícího ročníku Úřad práce v Jihlavě, kde pro ně byl připraven program k budoucí
profesní orientaci.

PROSINEC
 I letos navštívil školu i mateřskou školku Mikuláš s čerty a anděly a přinesl všem něco sladkého na zub. Na oplátku
zazněla řada písniček a básniček. Na tváři mnohých dítek byl cítit docela respekt, který vyvolal i řadu slibů a
předsevzetí.
 Na stejné téma, tedy „Den s Mikulášem, andělem a čertem“ si udělali žáci 4. ročníku ještě speciální třídní projekt.
 Další částí pokračovaly interaktivní preventivní programy Charity Třebíč, pro 2. třídu byl připraven „Zdravý životní
styl“, pro třeťáky a šesťáky „Pohodová třída“, tématem pro 4. ročník se stal „Kruh závislosti“.
 V jednom z prosincových vydání Jihlavských listů našim žákům otiskli recepty, zaslané v rámci soutěže „Pečeme na
Vánoce“.
 Vybraní žáci z 8. a 9. ročníku se zúčastnili školního kola Olympiády v českém jazyce. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali
Tadeáš Beneš z 9. tř. a Simona Chmelíčková z 8. tř., kteří postoupili do okresního kola.
 Ve čtvrtek 14. 12. se uskutečnila tradiční vánoční akademii. Ve dvouhodinovém programu bylo zcela zaplněnému sálu
kulturního domu předvedeno 15 vystoupení různého žánru a zaměření. Vánoční vystoupení bylo spojeno i s pomocí
rodině R. Wittka, které jsme věnovali výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši 4 641,- Kč.
 Žáci I. ročníku navštívili v Horáckém divadle v Jihlavě představení Cesta k betlému.
 Každoroční vánoční dílny absolvovali žáci 4. ročníku, cílem jejich rukodělné činnosti byl tentokrát krajkový anděl a
sádrové ozdoby.
 Poslední předvánoční akcí byla návštěva kina Cinestar v Jihlavě. Tentokrát všichni žáci školy navštívili pohádku „Kráska
a zvíře“.

LEDEN
 Žákům 8. ročníku byl určen cyklus přednášek “I. pomoc do škol“ s nácvikem praktických dovedností ze zdravovědy.
 Nově byl do školního programu zařazen projekt „Děti do bruslí“, který měl ambici v 10 výukových hodinách naučit
děti 1. a 2. ročníku a MŠ základům bruslení, což se také podařilo.
 Dalším blokem pokračoval preventivní program Charity Třebíč – Bezpečně on-line pro 5. tř. a Kruh závislosti pro
sedmáky.
 Školní skupina aerobiku vystoupila na mysliveckém plese v Dlouhé Brtnici.
 Žáci 4. ročníku pracovali na projektu 12. měsíčků. Zaměřen byl především na lidové pranostiky a vycházel z jejich
vystoupení na vánoční akademii.
 Pravidelným projektem vycházejících žáků je ohlédnutí za minulostí a představa své budoucnosti, proto název „Bylo –
bude“, v podtextu byly tentokrát „moje zájmy, vědomosti, schopnosti“, ale i malba a kresba na uvedené téma.
 Projektově aktivní čtvrťáci pracovali na tématu „Vyjmenovaná slova“, jehož obsah je sám o sobě vypovídající.

ÚNOR
 Začátkem února se za účasti 32 žáků, rozdělených do 4 kategorií, konalo školní kolo v recitaci. Úroveň byla solidní,
mnozí žáci zvládli i náročné texty. Za své výkony si všichni zaslouží ocenění. Do okresního kola byli ze všech kategorií
nominováni ti, kteří se umístili na 1. a 2. místě. A komu se dařilo nejvíce?

2. - 3. ročník: 1. Kovář Tomáš, 2. Smolík Daniel, 3. Svobodová Tereza
4. - 5. ročník: 1. Zvěřina Tomáš, 2. Zvěřinová Elena, 3. Kovářová Jana
6. - 7. ročník: 1. Dvořák Jan, 2. Harnušková Marie, 3. Frantálová Anna
8. - 9. ročník: 1. Harnušková Eliška, 2. Zadražilová Martina, 3. Chmelíčková Simona
 Tanečníci skupiny aerobiku absolvovali další vystoupení pro veřejnost, tentokrát na hasičském plese v Dlouhé Brtnici
a dětském karnevalu ve Stonařově.
 I letošní celoškolní karneval byl plný tance, her, soutěží a samozřejmě prezentace tříd i jednotlivců. Vystoupení
třídních kolektivů jsou tak zajímavá a osobitá, že raději ani neurčujeme pořadí, vítězi jsou zkrátka všichni. Jednotlivé
výstupy nesly tyto názvy: 6. tř. – Lotrando a Zubejda, 7. tř. – Bláznivá pohádka, 8. tř. Květinové děti – hippies a 9. tř. –
Fanoušci Dukly Jihlava. Na I. stupni bylo zase vidět velké množství nápaditých sólových masek. Královnou karnevalu se
pro letošek stala „Chobotnice“ v podání Kristýny Sobotkové z 5. ročníku. Na závěr nechyběla ani tombola se
zajímavými cenami. Minimálně jednu odměnu si odnesl každý z účastníků.
 Na podporu našich sportovců na zimních olympijských hrách jsme uspořádali celoškolní projekt „Kdo nefandí, není
Čech“. Stanovená redakční rada sledovala olympijské soutěže a informovala ostatní na nástěnce. Žáci si vyrobili znak
českého olympijského týmu a po celé OH jej nosili i se svými učiteli na své hrudi jako vyjádření podpory naší
reprezentaci. Ve výtvarné výchově žáci malovali obrázky, v českém jazyce psali reportáže a úvahy, v matematice
zpracovávali údaje statisticky. V 1. třídě probíhala Malá školní olympiáda – „sjezdové počítání, slalom mezi písmenky,
krasopsaní, „papučový“ biatlon, „cvrnkací“ curling“. Činnost byla velmi pestrá, a proto také vznikl souborný
olympijský časopis, zachycující alespoň část prožitých událostí.

BŘEZEN















Kroužek aerobiku vystoupil v rámci předtančení na maškarním plese ve Stonařově.
Žáci 6. ročníku zvládli plánovaný výtvarný projekt „Starověké Řecko“, kde mimo jiné vyrobili řecké bohy z polystyrénu.
V rámci zdravého životního stylu byl v 8. ročníku realizován slohově výtvarný projekt „Normální je nekouřit“.
Výuku na dopravním hřišti v Jihlavě si žáci 4. ročníku zpříjemnili dalšími zážitky, navštívili totiž výstavu korunovačních
klenotů a též si prohlédli historickou část Jihlavy, čímž navázali na četbu pověstí z Jihlavy a okolí.
I letos jsme se zúčastnili dosti náročné celostátní soutěže „Matematický klokan“, kde si žáci měli možnost otestovat
své počtářské schopnosti a logické uvažování. Nejlepšími řešiteli v jednotlivých kategoriích se stali: 2. – 3. ročník: D.
Zvěřina a A. Ježek, kategorie 4. – 5. roč.: T. Zvěřina a Š. Porvažník, 6. – 7. roč.: Š. Plass a N. Špačková, 8. – 9. roč.: E.
Harnušková a A. Popelářová.
V březnu pracovali čtvrťáci na projektu Staré pověsti české. Kromě práce s textem a různých výtvarných technik se
žáci naučili i 2 písničky - o praotci Čechovi a Horymírovi. Nechyběla ani prezentace umocněná vyprávěním pověstí.
Prvňáci už začínají samostatně číst, proto si udělali exkurzi do místní knihovny, kde pro ně paní knihovnice připravila
zajímavý program, zpestřený např. vyplňováním pracovních listů.
První a čtvrtá třída se zapojily do projektu Noc s Andersenem. Středobodem činnosti se stala knížka Josefa Čapka
Povídání o pejskovi a kočičce, která letos slaví 90 let od svého prvního vydání. Skupinky dětí přečetly jednotlivé
kapitoly, odpověděly na otázky a připravily si krátké scénky příběhů o pejskovi a kočičce. Společnými silami si děti
připravily i občerstvení, upekly dortíky, vyrobily si masky pejska a kočičky nebo pejskovi zašily kalhoty. Prokázaly také
svoji odvahu a nasbíraly si cestou po „noční“ škole části obrázku pejska a kočičky, který na konci cesty složily.
Nejlepší práce žáků I. stupně (celkem 32) bylo odesláno do výtvarné soutěže Jihlavských listů „Velikonoční obrázek“.
Jednou z oceněných se stala Eliška Novotná z 2. třídy.
Žáci 1. a 4. třídy absolvovali na téma Velikonoc rukodělný projekt.
Osm nejlepších školních recitátorů se zúčastnilo okresního kola.
V 9. ročníku byl realizován výtvarně naučný projekt „Elektrárny - energie“, žáci 7. ročníku se zase průřezově, napříč
různými předměty, věnovali projektu „Zámořské objevy“.

DUBEN





Nejstarší žáci II. stupně se zapojili do ekologické aktivity „Čistá Vysočina“ a pomohli uklidit vybranou část městyse.
Žáci 4. ročníku zvládli projekt „Máme rádi zvířata“ a nešlo jen o teorii, součástí projektu byla totiž živá domácí zvířata.
Průřezem předměty byl v 8. ročníku realizován projekt z oblasti prevence rizikového chování „Normální je nekouřit“.
Návštěvou posádky RSZ a praktickou ukázkou činnosti záchranářů byl završen letošní cyklus projektu „I. pomoc do
škol“, koncipovaný pro žáky 8. ročníku.
 K zápisu do I. ročníku se letos dostavilo 14 žáků, z nichž 1 bude mít odklad docházky o 1 rok.
 Lidské tělo se jmenoval projekt páťáků, kde se formou praktických úkolů seznamovali s funkcí jednotlivých lidských
orgánů, přičemž získané vědomosti následně prezentovali.
 Dvacet žáků se zúčastnilo školního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Nejlepší řešitel Štěpán Plass ze 7. ročníku
pak školu reprezentoval na okresním kole v Jihlavě, kde obsadil velmi pěkné 7. místo.

 Na poslední dubnový den připadá Mezinárodní den ochrany žab. Zájemci z řad žáků se s paní učitelkou Harnuškovou
zúčastnili ochranářské akce v nedalekém Pavlově. Účastníci pod vedením odborníků lovili do sítěk různé obojživelníky
a vodní živočichy, přičemž se dozvěděli mnoho novinek a zajímavostí.
 V hodinách dramatické výchovy nacvičili čtvrťáci maňáskovou pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Maňásky si děti
vlastnoručně ušily v hodinách pracovních činností, kulisy namalovaly ve výtvarné výchově. V květnu pak zahrály
pohádku maminkám na Dni matek, dětem v mateřské škole a také svým spolužákům z 1. stupně ZŠ.

KVĚTEN
 Družstva mladých zdravotníků opět prokázala svou kvalitu, když v okresním kole v Jihlavě vybojovala v kategorii
mladších i starších žáků shodně stříbrné medaile. Složení týmu ml. žáků: E. Zvěřinová, L. Špačková, K. Sobotková, J.
Kovářová a J. Kreuz , družstvo starších děvčat: M. Zadražilová, A. Harnušková, E. Harnušková, K. Hrůzová, A. Pryclová.
 Žáci 4. ročníku připravili ke Dni matek komponované vystoupení plné písniček a tancování. Mezi jednotlivými výstupy
zazněla také spousta básniček, které složili sami žáci. Nechyběly ani vlastnoručně vyrobené a hojně předávané dárky.
Premiérově bylo zařazeno i loutkové představení nacvičené v rámci dramatické výchovy.
 „Pokusohraní“ je název zájmového odpoledne plného zajímavých přírodovědných pokusů, které i letos připravili pro
své mladší spolužáky žáci navštěvující volitelný předmět přírodovědná praktika.
 Závěrečné týdny školního roku patří mimo jiné školním výletům. I letos byly obsahově pestré. Žáci 1. a 4. ročníku
navštívili hrad Pernštejn s jeho okolím, cílem dalších tříd 1. stupně byla Hluboká – zámek, Zoo a okolí.
 Žáci 6. ročníku zavítali do Městské knihovny v Jihlavě, kde se aktivně podíleli na programu „Na stezce dobrodružství“.
 Cílem výletu šesťáků byla jihomoravská metropole Brno. Žáci 7., 8. a 9. ročníku si za výletní cíl letos zvolili hlavní
město Prahu, kde navštívili řadu památek. Sedmáci spolu s osmáky po návratu z hlavního města ještě přespali na faře
v Opatově, aby se druhý den ještě podívali do dáli z rozhledny Mařenka.
 Žáci 4. ročníku završili letošní dopravní výuku 3. kurzem na Dopravním hřišti v Jihlavě, čímž získali průkaz cyklisty.
 Sedmáci navštívili v rámci přírodopisu farmu soukromého zemědělce pana Dvořáka, kde se seznámili s chovem
hospodářských zvířat, zemědělskou technikou a doplnili si tak teoretické vzdělání informacemi z praxe.

ČERVEN
 I letos jsme uspořádali jarní akademii, kde v devíti vystoupeních prezentovaly svou celoroční činnost především školní
zájmové kroužky. Vystoupení sklidilo u spolužáků velké uznání.
 V 6. ročníku byl napříč předměty realizován třídní projekt Hmyz.
 V průběhu května a června žáci 3. a 4. ročníku absolvovali výukový kurz plavání v jihlavském bazénu a osvojili si další
pro život důležitou dovednost.
 Ve většině tříd I. i II. stupně byly realizovány projekty zaměřené na ochutnávku pestré škály ovoce a mléčných
výrobků. Tyto akce jsou doprovodným programem k celoročním projektům „Ovoce a mléko do škol“.
 Naši třeťáci se zúčastnili „Dnů prevence“ v Jihlavě, tady akce, jež má prohloubit jejich znalosti v oblasti zdravovědy a
bezpečnosti v dopravní výchově.
 Pan Hořák ze záchranné stanice Ikaros nám předvedl svůj program „Sovy a dravci“, kde nám všechny ptáky podrobně
představil a pověděl o nich řadu zajímavostí.
 Žáci různých tříd si konec roku zpestřili absolvováním několika naučně vzdělávacích pořadů v jihlavské knihovně.
 Prvňáci a žáci 7. ročníku zavítali na návštěvu pana Zadražila, který je chovatelem sportovních poštovních holubů, o
nichž umí velmi poutavě vyprávět.
 Ve 4. ročníku ještě proběhl projekt Příroda ČR.
 Všichni žáci I. stupně navštívili Horácké divadlo v Jihlavě, a v něm nový pohádkový muzikál „O perníčkovi“.
 Druhý týden v červnu proběhl v první třídě “ Týden čtení dětem“, kdy prvňákům přicházeli číst různé osobnosti z jejich
okolí. Této akci ještě předcházelo čtení deváťáků našim nejmladším žákům.
 ZŠ se osobní aktivitou i sponzorsky podílela na „Pohádkovém odpoledni“, které je pravidelně pořádáno ke Dni dětí.
 Samotný závěr školního roku patřil celoškolnímu sportovnímu dni. Žáci se utkali v řadě atletických disciplín a zejména
v prestižních turnajích třídních týmů v malé kopané a vybíjené. Protože tato klání mají mnohaletou tradici, jsou boje o
tituly vždy urputné.
Vedení školy děkuje všem organizátorům z řad pedagogů a aktivně se účastnícím žákům za jejich celoroční činnost, která
je nejen zajímavou prezentací školy, ale též zdrojem nových vědomostí, dovedností a zkušeností. Podrobnější popis a
fotografie z vybraných akcí najdete na školním webu http://www.zsstonarov.cz. Za pomoc děkujeme také zřizovateli
městysu Stonařov a dále všem podporovatelům a pomocníkům z řad rodičovské veřejnosti. Přejeme všem hezké léto a
těšíme se na další spolupráci v příštím školním roce.
Zdeněk Zdražil – ředitel školy

