DUBEN 2018

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

BOROVSKÉ LISTY

w w w. h a v l i c ko v a b o r o v a . c z * u r a d @ h a v l i c ko v a b o r o v a . c z * 5 6 9 6 4 2 1 0 1
22. ročník celonárodní veřejné sbírky

Český den

Slovo starosty

Kompostárna a sběrný dvůr
Kompostárna a sběrný dvůr jsou
otevřeny od začátku dubna. Jako
každý rok jsou rozmisťovány
kontejnery po obci, kde se budou
střídat
jednotlivá
stanoviště.
V případě potřeby je možná i
individuální domluva na přistavení
kontejneru, nebo otevření sběrného
dvora (pouze v případě většího
množství
odpadu).
Otevírací
časy zůstávají stejné. Středa 9.00 11.00 hodin, sobota 10.00 - 12.00
hodin. Rovněž zůstává stejné, co
do kontejneru rozhodně nepatří
(kameny, železo, plasty, sklo).
Zpráva o výsledku
přezkoumání městyse
Na vývěsce byl zveřejněn závěrečný
účet městyse za rok 2017, jehož
součástí je zpráva o přezkoumání
hospodaření městyse. Chtěl bych
Vám zde objasnit chyby a nedostatky,
které byly zjištěny, aby nedocházelo
ke zbytečným spekulacím.
§ 33a odst.1 - Účetní záznam
účetního celku nebyl průkazný.
V měsíci prosinci byly na syntetický
účet 031 zaúčtovány opravy stavu
pozemků, které nebyly detailně
doloženy (celkový rozdíl účtu 031
činí snížení o 319300,12 Kč). Jedná
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se o nápravu historických chyb,
městys neměl provázané účetnictví
se skutečným stavem. Evidence
pozemků, která byla od devadesátých
let účetně vedena, nesouhlasila
se stavem pozemků dle evidence
v katastru nemovitostí. Rozhodl
jsem, že daný stav jednorázově
opravíme a dáme do pořádku vše
podle skutečnosti namísto přenášení
chyb dál jen proto, aby nám vše
sedělo účetně. Máme teď funkční
evidenci pozemků dle účetních
hodnot provázanou s katastrem
nemovitostí. Dále byly zjištěny chyby
v dílčím přezkoumání hospodaření
městyse, které již byly napraveny.
Jedná se o nezveřejňování smluv
o dotace. To byla moje chyba,
kdy jsem nezaregistroval nový
zákon, který ukládá zveřejňovat
smlouvy o dotaci nad 50.000,- Kč
na webových stránkách. Vše bylo
napraveno hned po zjištění chyby.
Dále nám bylo vytknuto špatné
schvalování rozpočtových změn,
které jsme schvalovali pozdě. Také
bylo napraveno již po dílčím auditu.
Převážnou většinu rozpočtových

Koupit e-kytičku můžete odesláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777.
Cena DMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.
Přispět můžete také na sbírkový účet č. 6500065/0300.

www.lpr.cz

Stáhněte si mobilní
aplikaci sbírky s kalendářem
preventivních prohlídek:

změn nyní schvaluje rada městyse,
která má pravomoc schvalovat
rozpočtové změny do 500.000,- Kč
na paragraf, což znamená, že rada
městyse může schválit rozpočtové
změny v neomezené výši, ale
jednotlivý paragraf (položka) nesmí
přesáhnout 500.000,- Kč.
Generální partner:

Hlavní partner:

Hlavní mediální partneři:

Poděkování dalším partnerům a spolupracovníkům:

Bluetech, s. r. o. l Český červený kříž l Český svaz žen l Model Obaly, a. s.
Monitora media, s. r. o. l Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska l Soleta Signum, s. r. o.

Mediální partneři:

Partneři:

IT partner:

Organizátor:

www.myslinazdravi.cz

Energetické úspory budovy
ZŠ Havlíčkova Borová
V měsíci květnu bude firmě PWB
stavby s.r.o. předáno staveniště
a firma tak bude moci zahájit
přípravu realizace stavby. Hlavní
část stavby proběhne během
prázdnin v termínu od 25. 6. do
17. 8. V současné době řešíme detaily,
které se stavbou přímo nesouvisí,
ale které je vhodné při stavbě
realizovat (datová infrastruktura,
příprava na kamerový systém,
osvětlení, rozhlas). Jelikož vznikly
spekulace o statickém stavu budovy
a jejím zatížením připravovanou
stavbou, nechali jsme v minulém
roce zhotovit statikem posudek na
stav budovy. Žádné závady nebyly
shledány.

Zatím předškoláčci, ale už brzy prvňáčci - na návštěvě v I. třídě ZŠ. Foto: MŠ
BOROVSKÉ LISTY, MĚSÍČNÍK, NÁKLAD 500 KS, VYDÁVÁ MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ, IČ: 00267431. ZDARMA DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI.
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Sbor dobrovolných hasičů
Havlíčkova Borová
uskuteční v sobotu dne 28. dubna 2018

SBĚR ŽELEZNÉHO
ŠROTU.

Sběr proběhne v Havlíčkově Borové
a v osadách Peršíkov a Železné Horky.

ZÁPIS
DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
DO
MATEŘSKÉ
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
ŠKOLY
S NÁSTUPEM
OD 1. 9. 2018
V

HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ

PRO

PROBĚHNE VE DNECH

2. a 3. KVĚTNA 2018
VŽDY OD

14. 30 DO 16. 30 HODIN
Základní škola a Mateřská škola
Havlíčkova Borová
TELEFON: +420 734 230 317

e-mail: materskaskola.hb@seznam.cz
web: http://www.zsborova.cz/ms/
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4/3/2018 PRODEJ POZEMKŮ: Starosta seznámil zastupitele s žádostí pana Luboše C. a pana Miroslava C.
o koupi pozemků p. č. 77/7 zahrada o výměře 19 m2 , p. č. 77/8 zahrada o výměře 27 m2 , p. č. 77/7 zahrada
o výměře 61 m2 a pozemků p. č.76/39 ostatní plocha o výměře 106 m2, pozemků p. č.76/76 ostatní plocha o výměře
35 m2, pozemků p. č.76/88 ostatní plocha o výměře 50 m2 vše v k. ú. Havlíčkova Borová a nabídky k prodeji
pozemku p. č. 3173/6 za stejnou cenu.
ZM schvaluje prodej pozemků p. č. 77/7 zahrada o výměře 19 m2 , p. č. 77/8 zahrada o výměře 27 m2 , p. č. 77/7
zahrada o výměře 61 m2 a pozemků p. č.76/39 ostatní plocha o výměře 106 m2, pozemků p. č.76/76 ostatní
plocha o výměře 35 m2, pozemků p. č.76/88 ostatní plocha o výměře 50 m2 vše v k. ú. Havlíčkova Borová za
cenu 150,- Kč/m2 panu Luboši C. trvale bytem Kožlí 176, 58293 Kožlí a panu Miroslavu C. trvale bytem Horní
obec 165, 582 23 Havlíčkova Borová. Hlasování: 10-0-0.
5/3/2018 PRODEJ POZEMKŮ:
ZM schvaluje koupi pozemku p. č. 3173/6 ostatní plocha o výměře 22 m2 za cenu 150,- Kč/m2.
Hlasování: 10-0-0.
6/3/2018 INFORMACE O PLÁNU VÝSTAVBY MŠ: Starosta seznámil zastupitele s návrhem školky
a s cenovou nabídkou Ing. Elišky Pometlové na projekt pro stavební povolení.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vytvoření projektu pro stavební povolení akce novostavba objektu
mateřské školy v Havlíčkově Borové za cenu 350.000,- Kč bez DPH s Ing. Eliškou Pometlovou.
Hlasování: 10-0-0.
INFORMACE O PLÁNU REKONSTRUKCE DOMU Č. P. 220: Starosta seznámil zastupitele s návrhem
projektu.
ZM bere na vědomí informace k návrhu projektu rekonstrukce budovy č. p. 220.
Příští jednání zastupitelstva městyse se uskuteční
12. 4. 2018 od 19 hod. v zasedací místnosti v budově úřadu městyse.

Slovo hejtmana

Před několika dny jsme si připomněli, že 28. březen je
dnem narození Jana Amose Komenského a máme ho
po léta spojen s označením Den učitelů. Vztah k dětem
napovídá leccos o úrovni společnosti. Děti jsou nejvíce
ovlivňovány situací a kvalitou rodiny a školy. Rodiče
a učitelé nejvíce utvářejí mladého člověka. Dříve proto
byli učitelé tím, co se dnes nazývá celebritami, lidmi
váženými a uznávanými. Dnes sice všichni uznávají,
že práce kantorů je náročná, že vyžaduje odbornost
i pevné nervy. A to vyjadřují často slovy „já bych to
dělat nemohl, já bych je musel…“. Ale zároveň se
k učitelům nechovají, jak by si zasloužili. Nejsou
výjimkou výpady proti nim nebo i pohrdavá vyjádření
od drzých žáků i od příliš suverénních agresívních
rodičů. Je hlavně na samotných učitelích, jak se
s tím vyrovnají, avšak společnost by jim měla vytvářet
podmínky pro důstojné vykonávání jejich role.
Všechny vlády od listopadu 1989 (a ostatně
i předtím) proklamovaly vzdělání a školství mezi
svými hlavními prioritami, ale prakticky nic pro to
nedělaly. Platy učitelů na všech stupních škol byly

bídné, schopní mladí lidé odcházeli do lukrativnějších
profesí nebo si hledali vylepšení svých příjmů v dalších
souběžných brigádách a logicky se pak nemohli pořádně
věnovat svému hlavnímu povolání. Velká část absolventů
pedagogických fakult si hledala uplatnění jinde než ve
školství. Teprve v poslední době – za pět minut dvanáct
– to vypadá, že se situace opravdu může zlepšit. Ale i teď
se stát spoléhá na to, že kraje budou dofinancovávat to, co
je především úkolem státu. Zároveň stále není dáno jasné
směřování systému školství, opakovaně se objevují nové
často nedomyšlené koncepce vzdělávání, jež mnohdy jen
přinášejí další administrativu a papírování pro učitele než
nějaký skutečný přínos pro žáky samotné.
Na druhé straně řízení školství a systém financování jsou
důležité, ale podstatná je každodenní práce, to zásadní
je v konkrétních lidech a jejich přístupu. Všichni známe
i dobré příklady spolupráce rodičů a školy. Přál bych si,
aby vzájemná důvěra a úcta vytvářely pozitivní atmosféru
v našich školách tak, aby se v nich učitelům dobře pracovalo,
děti se dobře cítily a jejich výchova a vzdělávání byly na
úrovni, jakou si země Komenského zaslouží.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Darujte šatní ramínka

Burzu dětského oblečení chystají borovské maminky ve spolupráci s ochotnickým
spolkem JenTak. Uskutečnit by se mohl začátkem září ve Vitusu na faře v Havlíčkově
Borové. Už s předstihem prosíme všechny občany, pokud máte doma volná šatní ramínka, která
nevyužijete, darujte nám je. Budeme jich potřebovat opravdu hodně, takže budeme vděční za
jakákoli čistá ramínka z jakéhokoli materiálu. Nosit je můžete k Haně Tonarové na Náměstí čp. 12 nebo ke
kterémukoli členu ochotnického spolku. Na e-mail h.tonarova@seznam.cz se také již mohou
hlásit případné zájemkyně o prodej oblečení a/nebo dobrovolníci, kteří by nám chtěli
s organizací burzy pomoci. Počet prodávajících je vzhledem k omezeným prostorám
Díky, Hana Tonarová
limitovaný.

3

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

TJ Sokol informuje
Áčko ztrácí naději, béčko
začalo jaro remízou
Mistrovské fotbalové soutěže
se již na jaře rozběhly naplno
a do nich naskočily i naše dva týmy. Bohužel
A tým pokračuje v tom, jak skončil zimní
přípravu – i obě první mistrovská utkání
prohrál. Béčko by snad nemělo mít starosti
se záchranou a pocit bezpečí přiživila
i venkovní remíza s Leštinou.
A tým:
Havlíčkův Brod B – Havlíčkova Borová
2:1(0:0)
Mladičký domácí tým byl po většinu času
v utkání mnohem aktivnější na míči, ale
zejména v prvním poločase hosté výborně
bránili a svého soupeře pouštěli do minima
šancí. Naopak sami se snažili vyrážet
k brejkům. V prvním dějství domácí pálili
snad jen těsně vedle po rohovém kopu a pak
jednou nad břevno po střele z velkého vápna.
Za hosty mohl otevřít skóre Rakušan, který
se před pauzou dostal sám před brankáře, ale
bohužel se mu ho propálit nepodařilo.
Druhé dějství brzy orámovala branka a
trochu překvapivě slavili hosté. Při rohovém
kopu zůstal osamocený Zdenda Frühbauer
a hlavou vsítil první branku. Jenže hosté
nevyužili „opařenosti“ domácích a sami se
zbytečně zatáhli dozadu. Brod pak přitahoval
šrouby, ale v několika málo šancích hosté
ještě zachránili čisté skóre. Jenže v 87. minutě
vyrobili chybu na půli, Brod se dostal do
brejku a s dávkou štěstí se po střele a teči
dokutálel míč za brankovou čáru. A aby
nebylo pohromy dost, v nastaveném čase
si hosté nepohlídali standardní situaci
a vyražený míč dostali domácí do branky. 2:1.
Branka: Z Frühbauer
Kostelec – Havlíčkova Borová 1:0(0:0)
Další prohra a opět o gól. V Kostelci se hrála
oboustranně spíše překopávaná, v níž byli
možná přeci jen malinko aktivnější domácí,
ale šance měla i Borová. Jenže jedinou branku
dokázal Kostelec vsítit z přímého kopu.
Naopak hlavně v závěru hosté nedokázali
prostřelit domácího brankáře a tak opět odjeli
domů s nulou na kontě.
B tým:
Leština B – Havlíčkova Borová B 3:3(2:0)
Naše rezerva měla své první kolo odložené
a tak na úvodní zápas zajížděla do Leštiny.
A zpočátku to s našimi borci nevypadalo
dobře. Leština se v první půli ujala
dvoubrankového vedení, na které však již v 50.
minutě odpověděl Vilém Paušíma. Domácí
si pak vzali dvoubrankový náskok zpět, ale
vzápětí snížil na 3:2 Šmíd. A střídající Láďa
Hájek pak pár minut před koncem srovnal na
3:3. Dobrý bod!
Branky: V. Paušíma, K. Šmíd, Hájek
Jakub Janáček
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Pamětní tabule přispěvatelů na
pořízení nové
CAS pro Havlíčkovu Borovou
Ministerstvo vnitra České republiky

2 500 000,00 Kč

Kraj Vysočina

500 000,00 Kč

SDH Havlíčkova Borová

229 450,00 Kč

Havlíčkova Borová zemědělská a.s.

50 000,00 Kč

AGROKOP HB s.r.o.

40 000,00 Kč

HAMERNÍK s.r.o.

20 000,00 Kč

SP Mont s.r.o.

11 111,00 Kč

Dejmal Ondřej

10 000,00 Kč

Štěpán Zdeněk

10 000,00 Kč

Tonar Radoslav

10 000,00 Kč

KOVOMOD s.r.o.
Frühbauer Jan
SaM Nové Ransko s.r.o.

10 000,00 Kč
7 777,00 Kč
7 000,00 Kč

Nevole František ml.
Hájek Ladislav

5 000,00 Kč
5 000,00 Kč

ACO Industries, k.s.

5 000,00 Kč

Stará Milada
Ronovský Jiří

3 333,00 Kč
2 000,00 Kč

Tonar Radoslav ml.

2 000,00 Kč

Geist Jiří
Celkem

1 000,00 Kč
3 428 671,00 Kč

Všem, kteří finančně, nebo jiným způsobem podpořili
pořízení cisterno automobilové stříkačky, tímto děkujeme.
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N O V I N K Y Z M AT E Ř S K É Š KO L K Y
Březen – za kamna vlezem. Stará
pranostika, která se opět potvrdila.
Sníh, mráz a k tomu velká nemocnost
dětí, to byla denní realita letošního
března. Pro předškoláky byl však
březen také měsícem, ve kterém
vrcholily jejich přípravy na zápis do I.
třídy ZŠ. A nejen to. Celé dva poslední
březnové týdny se děti z obou tříd
věnovaly blížícím se Velikonocím
a zároveň „přivolávaly“ jaro svými
písničkami, básničkami a tanečky. V
kalendáři jsme již jaro měli, ale venku
to ještě moc jarně nevypadalo. Od
práce nás to však neodradilo. Každý
den jsme si jaro a jeho svátky něčím
připomněli. Jednou kresbou bledulek,
podruhé
velikonoční
koledou,
vystřihováním a nalepováním jarních
dekorací nebo prací s výdumky
vajíček.

Nečekané setkání předškoláků
se záchranáři

Tak jako každé úterý šly děti ze třídy
Včeliček 6. března ráno cvičit do
velké tělocvičny v ZŠ. Před budovou
školy upoutalo jejich pozornost
zaparkované vozidlo zdravotnické
záchranné služby. Ve škole se něco
stalo, napadlo předškoláky. Hned za
vchodovými dveřmi jsme potkali dva
záchranáře. Včeličky slušně pozdravily
a hned se s respektem ptaly: „ Co
se stalo?“ Usměvaví a neuvěřitelně
vstřícní záchranáři dětem hned
vysvětlili, že do naší školy přijeli z
výjezdového stanoviště Zdravotnické
záchranné služby v Přibyslavi a žákům
osmé třídy rozšiřovali a prohlubovali
vědomosti v rámci projektu První
pomoc do škol, který garantuje
kraj Vysočina. Oba záchranáři nám
nabídli, že až si zacvičíme, udělají
si na nás čas, ukážou nám vybavení

sanity a povypráví o záchranářské
praxi. Tak jsme se nečekaně obohatili
o nevšední zážitky. Vše jsme si
prohlédli a také vyzkoušeli. Péťa Šmíd
dostal svolení sám spustit výstražný
světelný maják a dokonce na vteřinku
mohl zapnout i výstražný zvukový
signál. To byl zážitek! Moc děkujeme
oběma záchranářům, paní Janovské
a panu Máté.

Předškoláci zahájili svůj
plavecký výcvik

Ve středu 7. března zahájilo 17
předškoláků svůj plavecký výcvik.
Absolvují 10 výcvikových lekcí
v plaveckém bazénu v Hlinsku v
Čechách pod vedením zkušených
plavčic. Na první výcvikovou lekci
se všichni moc těšili a mám velkou
radost, že nikdo nebyl zklamaný. Když
jsme se z Hlinska vraceli do školičky,
shodli jsme se na tom, že to bylo
SUPER!!!

Včeličky na návštěvě v I. třídě ZŠ

Předškoláci se ve čtvrtek 8. března
zúčastnili jedné ukázkové vyučovací
hodiny ve třídě prvňáčků v ZŠ. Bylo
to pro ně něco úplně nového. S velkým
soustředěním a zaujetí sledovali práci
prvňáčků pod vedením jejich paní
učitelky Jany Žákové. A bylo se na
co dívat. Žáci I. třídy jim ukázali, co
všechno už se naučili za šest měsíců
školní docházky. Předvedli nám,
jak už čtou, počítají, píší do sešitů
a zvládají základy anglického jazyka.
Předškolákům se nejvíc líbila práce
s interaktivní tabulí a tak je paní
učitelka vyzvala ke spolupráci
s prvňáčky a aktivně je zapojila
do výuky. Teď už se předškoláci
opravdu mohou těšit na zápis do
I. třídy základní školy, který je

Předškoláci zahájili plavecký výcvik v bazénu v Hlinsku. Foto: MŠ
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čeká v pondělí 9. dubna, a kde
budou moci předvést svoje znalosti
a vědomosti.

Beseda s panem Jiřím Geistem

Téměř všechny děti ze třídy Včeliček
se už někdy setkaly se člověkem
s nějakým tělesným postižením.
Proto jsme byli rádi, když přijal naše
pozvání na besedu k nám do třídy
pan Jiří Geist a vyprávěl nám o životě
lidí s trvalým tělesným postižením.
Sám přišel v mládí o pravou
ruku a musel se naučit žít s tímto
hendikepem. Ve svém poutavém
vyprávění upozornil děti na různá
nebezpečí, kterým by se měly vyhýbat
a nabádal je ke slušnému, vstřícnému
a
ohleduplnému
vzájemnému
chování. Pan Geist rád sportuje,
běhá delší tratě, a tak jsme se snažili
tématicky jeho vyprávěním navázat
na XII. ZIMNÍ PARALYMPIJSKÉ
HRY (událost určená sportovcům
s tělesným, mentálním a senzorickým
zdravotním postižením - amputace,
oslepnutí, mentální retardace), které
právě probíhaly v Pchjongčchangu
v Jižní Koreji. Za velmi zajímavé
a poučné vyprávění panu Geistovi
děkujeme.

Přijel k nám
profesionální fotograf

Ve středu 14. března k nám do školky
zavítal profesionální fotograf, který
fotografoval děti na série fotografií
pod tématickým názvem „3, 2, 1 ...
ÚSMĚV“.

Březen - měsíc čtenářů, knihy
a internetu

Stalo se již pěknou tradicí v naší
mateřské škole, že vždy v měsíci
březnu navštívíme místní knihovnu,
která je umístěna v rodném domku
Karla Havlíčka. Knihovnou Včeličky
provedla paní knihovnice Marcela
Sobotková. Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavostí z historie i současnosti
knihovny, ale také podrobnosti o tom,
jak vlastně probíhá takový proces
vypůjčení a vracení knih a jejich
evidence. Nechybělo ani prohlížení
knih a poslech poutavého čtení
paní knihovnice. Ve školce si stále
opakujeme základní pravidla pro
správné a šetrné zacházení s knihami
a hlavně čteme, čteme a čteme.
Sledujeme naučné výukové programy
na dataprojektoru, vyprávíme si
o různých druzích knih (atlasy,
zpěvníky, encyklopedie, pohádkové
knížky, knihy pro dospělé, učebnice
...). A vždy znovu se těšíme, co nového
nám další knihy napoví.
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
Babičko, dědečku,
čti nám a vyprávěj

I v měsíci březnu k nám do školky
zavítaly dvě milé babičky, které si s
dětmi vyprávěly o jejich dětství a před
spaním jim přečetly nějakou hezkou
pohádku. První přišla ve čtvrtek
8. března paní Blanka Blažková,
babička Mirečka Blažka a Terezky
Chlubnové a dětem přečetla pohádku
„Lesní žínka“. A v úterý 20. března k
nám do školky zavítala paní Vlasta
Šnajdrová, babička Tadeáška Zubála
a Radimka Šnajdra. Děti potěšila
pohádkou „O zlaté rybce“. Oběma
babičkám moc děkujeme.

však ve sklenkách měli jen rybízovou
šťávu.

Včeličky v Havlíčkově
Brodě v Muzeu Vysočiny na
velikonočních dílnách

V úterý 27. března ráno se Včeličky
vydaly linkovým autobusem do
Havlíčkova Brodu, kde navštívily
Muzeum Vysočiny, které sídlí na
náměstí v Havlíčkově domě. Zde pro
ně měly zkušené lektorky připravený
zajímavý program a velikonoční
dílny. Předškoláci se toho hodně
dozvěděli o křesťanských kořenech
velikonočních svátků, o typických

22. ročník celonárodní veřejné sbírky

Český den

proti rakovině

16.5.2018
www.cdpr.cz

Koupit e-kytičku můžete odesláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777.
Cena DMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.
Přispět můžete také na sbírkový účet č. 6500065/0300.

Generální partner:

Hlavní partner:

Hlavní mediální partneři:

Poděkování dalším partnerům a spolupracovníkům:
Bluetech, s. r. o. l Český červený kříž l Český svaz žen l Model Obaly, a. s.
Monitora media, s. r. o. l Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska l Soleta Signum, s. r. o.

www.lpr.cz

Stáhněte si mobilní
aplikaci sbírky s kalendářem
preventivních prohlídek:

Mediální partneři:

IT partner:

Partneři:

Organizátor:

www.myslinazdravi.cz

Český den proti rakovině
2018 středa 16. května

Sedmáci četli předškolákům pověst o tom, jak se stavěl Karlův most. Foto: MŠ

Děti čtou dětem - čtení sedmé:
„Karlův most“
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U sedmého čtení z knihy Starých
pověstí českých se Včeličky sešly se
svými kamarády sedmáky v základní
škole v učebně 9. třídy. Prostředí
základní školy je předškolákům již
důvěrně známé a pověst „Karlův most“
volně navazovala na předchozí čtení
o Karlu IV. Před samotným čtením
nám sedmáci sehráli Nerudovu
Romanci o Karlu IV. Potom už si
Včeličky vyslechly pověst o tom,
jakými útrapami, ale i humornými
příběhy je opředena stavba Karlova
mostu. Sedmáci si s paní učitelkou
Havlíkovou připravili i pěknou
a hlavně názornou prezentaci
na interaktivní tabuli. Vyprávění
o minulosti i současnosti Karlova
mostu, jeho třiceti sochách a
sousoších a třech věžích bylo moc
zajímavé. Nakonec si Včeličky zahrály
u interaktivní tabule na malé architekty
a stavitele. Poznávaly geometrické
tvary a skládaly z nich stavby podle
vlastní fantazie. Na rozloučenou jsme
si všichni společně připili „vínem“,
o které se dělil král Karel IV. s Buškem
z Velhartic v Nerudově Romanci
o Karlu IV. K překvapení všech jsme

velikonočních pokrmech, o vajíčkách,
pomlázkách i řehtačkách. Poslechli si
staré velikonoční písně doprovázené
hrou na flétnu a volský roh. Kluci
i holčičky se seznámili s technikou
malování vajíček voskem, učili se
plést pomlázku a se zájmem sledovali
zdobení vajíček háčkovanou krajkou.
Když se paní lektorky dozvěděly, že
jsme z Havlíčkovy Borové, hned nám
nabídly i prohlídku bytu, kde žil Karel
Havlíček Borovský. Byt je zařízen
původním nábytkem i vybavením
a děti byly překvapené, protože zatím
znaly jen borovské Muzeum Karla
Havlíčka. Do školky jsme se vrátili
obohaceni o mnoho pěkných zážitků.
Eva Šrámková

22. ročník veřejné sbírky
a preventivní akce Ligy proti
rakovině Praha (prodej žlutých
kvítků
a
rozdávání
letáčků
s informacemi o prevenci rakoviny).
Tematické zaměření letošní sbírky:
nádory tlustého střeva „Rakovinou
onemocní každý třetí občan
České republiky... Dodržováním
jednoduchých zásad zdravého
životního stylu a využíváním
možností preventivních vyšetření
lze velké části onkologických
onemocnění předejít! Šíření zásad
prevence rakoviny je naším hlavním
cílem, pomozte prosím i Vy...“.
Všichni, nebo téměř všichni máme
v povědomí lidičky, kteří určitý
den oslovují kolemjdoucí ke koupi
malé látkové kytičky - symbolu boje
proti rakovině, jedné z nejzákeřnější
smrtelné nemoci.
Letošní rok se připojí Městys
Havlíčkova Borová ke spolupráci
na této charitativní akci. Věříme, že
zakoupení kytičky za symbolickou
cenu minimálně 20,- Kč nikoho
finančně nezruinuje a naopak
pomůže dobré věci.

LETEM ŠKOLNÍM
SVĚTEM

561 202 049 - účetní ZŠ, 087 ředitelna
561 202 089 - sborovna, 093 družina
561 202 033 - jídelna
734 230 317 - MŠ
info@zsborova.cz; www.zsborova.cz

Divadelní představení
„Čarovné vejce“

Po jarních prázdninách v pondělí
5. března zhlédli žáci I. až IV. třídy
v kulturním domě Ostrov v Havlíčkově
Brodě divadelní představení Čarovné
vejce v podání Hálkova divadla
z Nymburku. Početný herecký
soubor zaujal děti příběhem o malé
čarodějnici a havranu Abraxasovi.
Ústředním tématem profesionálně
ozvučeného kusu byl čarodějnický rej
na Skalnaté hoře a nález záhadného
původu – velkého vejce. Rozuzlením
a velkým překvapením na jevišti
byla ohromná dračí saň, která se
zjevila jako mávnutím kouzelného
proutku. Děti strhující příběh plný
písní, tanečků a překvapení nadchl a
přesvědčil natolik, že některé menší
děti se nechtěly se „skutečnými“
čarodějnicemi a dračí saní po
představení ani vyfotit.
Jana Žáková, Hana Sobotková

Hry a klamy
a Klub zábavné logiky

Od září se na naší škole rozběhly
v rámci projektu Šablony dva kluby
zábavné logiky a deskových her, které
navštěvují na 1. stupni téměř všichni
žáci 2. a 3. ročníku a na 2. stupni
zájemci z 6. až 9. ročníku. Děti mají
možnost zábavnou formou procvičit
a rozvíjet své logické myšlení. Aktivita
vede k rozvoji nejen logického, ale
i informatického a strategického
myšlení. Děti luští hádanky, rébusy,
procházejí různá bludiště, skládají
obrázky, hrají naučné i zábavné
deskové hry, promýšlejí strategii,
vytváří důmyslné stavby apod.
Rozvíjejí tak své myšlení, logiku,
soustředění, ale i svou představivost,
tvořivost, komunikaci, vzájemnou
pomoc.
V rámci této volnočasové aktivity
jsme na začátku března navštívili ve
žďárském zámku putovní výstavu Hry
a klamy libereckého zábavně naučného
centra iQ parku. I menší děti si zde
prostřednictvím hry mohly osvojit
základy fyziky, chemie a matematiky.

číslo 8

ročník
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Expozice je hravá, zábavná i poučná.
Nejoblíbenějším exponátem mezi
našimi dětmi se stal Obtisk lidského
těla. Zde si mohli žáci obtisknout své
tělo, které se objevilo jako pozitiv na
druhé straně exponátu v trojrozměrné
podobě. Starší žáci si v praxi
vyzkoušeli např. Pythagorovu větu,
parabolu jako akustický telefon, různé
optické hry a klamy, stavby, hlavolamy
a mnoho, mnoho dalšího. Rozhodně
se žádný z účastníků nenudil ani
trošku a vymezený čas uběhl velmi
rychle. Zpátky do školy jsme se vraceli
se střípky nově získaných vědomostí,
které se v hodinách fyziky nebo
matematiky budou určitě někdy hodit.
Vlasta Slámová

Výtvarná soutěž
Po stopách Jana Zrzavého

V tomto školním roce je to už 13.
ročník a zúčastnily se jej děti ze
základních škol v Krucemburku,
Okrouhlici,
Havlíčkově
Borové,
Vojnově Městci, Oudoleni a Sobíňově.
Vyhodnocení soutěže se uskutečnilo
16. února 2018 za účasti paní Jany
Zabloudilové, která vyučuje na
Základní umělecké škole ve Žďáru
nad Sázavou a sama se zabývá
výtvarnou tvorbou. Druhou odbornicí
v hodnotící komisi byla paní Marta
Rejšková ze ZUŠ v Krucemburku,
která zároveň zastupuje Společnost
Jana Zrzavého Krucemburk. Pro tento
ročník soutěže byla vybrána témata
Veduta - pohled na město, Moje
oblíbená hračka a Jeníkovy pohádky.
Obrázky se dětem povedly, takže bylo
z čeho vybírat. A jak se žáci 1. stupně
naší školy umístili?
Téma „Veduta“: 1. místo Tereza
Holcmanová (4. r.), 2. místo David
Klimeš (4. r.), 3. místo Eliška
Tonarová (3. r.)
Téma „Moje oblíbená hračka“ - 2.
místo Iveta Dejmalová (4. r.)
Cenu laické poroty získal Šimon
Steklač (4. r.) za téma „Veduta“
a David Klimeš (4. r.) za téma
„Oblíbená hračka“. Získali jsme tedy
celkem 6 ocenění, což je velmi pěkný
výsledek. Výhercům blahopřejeme!

Prvňáčci přivítali ve škole
předškoláky

Ve čtvrtek 8. března jsme v první
třídě netrpělivě očekávali děti
z předškolního oddělení MŠ. Druhou
vyučovací hodinu jsme jim předvedli
alespoň malou část toho, co prvňáci
od začátku školního roku zvládli,
naučili se, čemu porozuměli. Za
šest měsíců ve škole učinili veliký
krok vpřed, vědí, jak se mají ve škole
při hodinách chovat, čtou, píší do

školní rok

2017/2018

písanek, sešitů, počítají, učí se anglicky
a spoustu poznatků se dozvídají i
v hodinách prvouky. Z každého soudku
trochu také ukázali našim budoucím
prvňáčkům. Hodinu jsme zahájili
čtením ve slabikáři, pokračovali jsme
procvičováním čtení na interaktivní
tabuli a psaním do písanek. Pro
odlehčení jsme zařadili anglickou
písničku, v níž prvňáci ztvárnili
členy rodiny, a pak už jsme ukázněně
pokračovali v počítání do školních
sešitů. Konec vyučovací hodiny
byl pro naše hosty nejzajímavější,
začlenili jsme předškoláčky do práce s
interaktivní tabulí při hře k opakování
slovní zásoby v anglickém jazyce.
Další návštěvou základní školy bude
pro předškoláky zápis do první třídy,
který se uskuteční v pondělí 9. dubna.
Děti z mateřské školy se na něj pod
vedením paní učitelky Šrámkové
pečlivě připravují a mnohé se do školy,
v níž bývají častými hosty, moc těší.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Velká cena ZŠ Lipnice v šachu

Druhý březnový pátek patřil v Lipnici
nad Sázavou již tradičně královské hře.
Naše škola vyslala pod vedením Petra
Kačora celkem šest druhostupňových
šachistů, kteří si jeli poměřit síly
spolu s dalšími 52 účastníky turnaje
Velká cena ZŠ Lipnice nad Sázavou. A
lépe už to snad dopadnout nemohlo!
Celý turnaj vyhrál náš deváťák Jakub
Lacina, ale ani další se v dlouhé
výsledkové listině neztratili - na 10.,
11. a 12. místě se umístli Denisa
Bruknerová (VII. třída) a šesťáci
Matyáš Sláma a Tomáš Benc, na 16.
místě sedmák Jan Kubát a na 17. místě
deváťák Tomáš Balek.
Petru Kačorovi děkuji za jeho čas
strávený s našimi žáky na šachovém
kroužku a všem účastníkům za
parádní výkony!
Martina Brychtová

Projekt Knížka pro prvňáčka

V úterý 13. března jsme se v letošním
školním roce už podruhé vypravili
s žáky první třídy do Krajské knihovny
Vysočiny v rámci projektu Knížka
pro prvňáčka. Po už absolvovaném
únorovém programu Adolfa Dudka
s názvem Cestovatelské kreslení byly
jen pro nás tentokrát připraveny hned
dvě zajímavé činnosti. Každý žáček
první třídy podle své fantazie omaloval
temperovými barvami připravenou
záložku do knížky. Poté děti zasedly
do barevné sedačky ve tvaru půlkruhu
a už se zaposlouchaly do vyprávění
a čtení na téma K jako kamarádi.
Doplňovaly dobré vlastnosti svých
kamarádů, důvody, proč jsou to
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jejich přátelé. Zmizíkem na další
nachystané záložky napsaly vzkaz
svému kamarádovi či kamarádce, pak
je vložily do obálky a dozvěděly se, jak
a kam psát adresáta a odesílatele tak,
aby dopis skutečně došel tam, kam
má, a potěšil toho, komu je určen.
Nakonec děti naslouchaly poutavému
čtení z knížky Kvak a Žbluňk jsou
kamarádi a jejich posledním úkolem
bylo na základě slyšeného příběhu
srovnat ve skupinách kartičky a
vytvořit tak obrázkovou osnovu. Po
svačince se děti mohly porozhlédnout
po dětském oddělení knihovny,
prohlédnout si nejen knihy, ale
i hračky v přilehlém hracím koutku.
Pro děti to byly celkově pohodové
a velice příjemně strávené chvíle.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Osmý ročník Velikonočních
dílen v borovské základní škole

V sobotu 17. března ožilo borovské
náměstí a zvláště pak třídy základní
školy hovorem a dětským štěbetáním
při tvořivých činnostech tradičních
Velikonočních dílen. Stálicemi dílen
bylo pletení pomlázek, zdobení
perníčků, vykrajování glycerinových
mýdel, dekorace z drátků a korálků,
výroba smaltovaných šperků a
vinutých perel, pletení z pedigu.
Přestože jsou to dílny, které hostíme
již poněkolikáté, byl o ně velký zájem.
Po roční odmlce se k nám vrátilo
pletení z papíru, po dvou letech se
předvádělo brnířství, třetím rokem
se tvořilo z fimo hmoty. Nově se letos
představily dřevěné dekorace, tvořivé
šití, ubrousková technika a suché
plstění. Kdo přišel, měl z čeho vybírat
a neodcházel s prázdnou! Letošní
ročník nabízel větší počet dílen
v dopoledních a poledních hodinách,
právě tak, jak to stálo na plakátech.
Více návštěvníků však paradoxně
přišlo až v odpoledních hodinách,
kdy dopolední dílny pomalu končily
a postupně docházel materiál také
v ostatních třídách, v nichž se tvořilo
už od půl desáté.
Pro hladký průběh letošních dílen
skvěle přichystali třídy žáci se svými
učiteli. Velký dík patří všem, kdo
pomohli s přípravou dílen, navařili
čaj, upekli koláče, řezy, jidáše a buchty,
zajišťovali občerstvení vedoucích
dílen i návštěvníků, uklidili prostory
školy. To vše přispívá k pohodovému
duchu naší akce. Ráda bych touto
cestou poděkovala žákům šesté třídy
– Lucii Holcmanové, Lucii Hájkové,
Anně Solničkové, Anetě Jirákové,
Báře Volfové, Honzovi Burianovi
a Matěji Bohuslavovi, z páté třídy pak
Kristýnce Břízové a největším posilám
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z řad deváťaček – Míše Geistové
a Kamile Havlíčkové. Všichni uvedení
žáci pomáhali s přípravou i organizací
dílen, střídali se ve „službě“ u prodeje
výrobků žáků naší školy, pomáhali
s úklidem a byli tzv. „k ruce“ při všem
potřebném.
Na dobrovolném vstupném a
prodejem výrobků žáků se vybralo
přes dva tisíce korun, které putovaly
do pokladny Unie rodičů.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Rodilý mluvčí z USA

V týdnu od 19. do 23. března jsme
na naší škole opět hostili amerického
lektora. Noah k nám zavítal již
podruhé, aby u nás vedl intenzivní
kurzy angličtiny, a opět nezklamal.
Děti, které se do kurzu přihlásily,
zažily týden nabitý hrami, soutěžemi,
zábavou, a především využily skvělou
příležitost, jak se zbavit ostychu při
používání cizího jazyka. S Noahem
jsme byli všichni jako vždy spokojeni,
on pracuje na víc jak 100%. Je velmi
vstřícný, otevřený a komunikativní a
svou milou povahou si získal všechny
žáky. Těší nás, že intenzivní výuka
jazyků nachází u žáků pozitivní odezvu
a ještě jednou děkujeme zejména
Noahovi za výborně odvedenou práci.
A jaké bylo hodnocení ze strany
našeho zahraničního lektora? „Děkuji
za vřelou a přátelskou atmosféru,
komfortní ubytování a výbornou
stravu. Byl jsem překvapen skvělou
jazykovou vybaveností žáků a také
jejich ukázněností. Rád bych se zde
opět vrátil,“ řekl na závěr Noah Krause
z Wisconsinu, USA.
Kateřina Vojtková

Matematický klokan 2018

Rok se s rokem sešel, je tady měsíc
březen a s ním i mezinárodní
matematická soutěž – Matematický
klokan, kterou pořádá Jednota českých
matematiků a fyziků ve spolupráci
s Pedagogickou a Přírodovědeckou
fakultou
Univerzity
Palackého
v Olomouci.
V pátek 16. března zasedli soutěžící
v hodinách matematiky do lavic
k řešení 24 logických úloh. Pod
dohledem vyučujících matematiky
byli rozděleni do čtyř kategorií podle
věku: žáci 2. a 3. ročníku řešili úlohy
v kategorii CVRČEK, žáci 4. a 5.
ročníku v kategorii KLOKÁNEK, žáci
6. a 7. ročníku v kategorii BENJAMIN,
žáci 8. a 9. ročníku v kategorii KADET.
Do soutěže vstupovali s 24 body (u
kategorie CVRČEK s 18 body), úlohy
byly podle náročnosti hodnoceny 3,
4 a 5 body. Za chybnou odpověď jim

byl 1 bod odečten.
Maximální počet
možných získaných bodů
byl 120 (v kategorii CVRČEK 90).
Na naší škole letos soutěžilo 92 žáků
a zde uvádíme nejlepší řešitele:
2. ročník (CVRČEK)
Blažková
34 b.
1.–2. Eliška
Daniel Antl
34 b.
3.
Jaroslav Červenka
31 b.

3. ročník (CVRČEK)
1.
Eliška Tonarová
2.
Daniel Lehotský
3.
Klára Bruknerová

58 b.
42 b.
39 b.

4. ročník (KLOKÁNEK)
1.
Kateřina Balcarová
2.
Tereza Holcmanová
3.
Filip Kalenda

91 b.
83 b.
81 b.

5. ročník (KLOKÁNEK)
1.
Hana Vencová
2.
Markéta Ehrlerová
3.
Jakub Hron

86 b.
74 b.
59 b.

6. ročník (BENJAMÍN)
Bohuslav
1.–2. Matěj
Barbora Volfová
3.
Aneta Jiráková

56 b.
56 b.
51 b.

7. ročník (BENJAMÍN)
1. Daniel Kalenda
78 b.
2. Jan Kubát
61 b.
3. Karolína Hiblbauerová 49 b.
8. ročník (KADET)
1.
Denisa Bruknerová
2.
Nela Bartušková
3.
Lukáš Balcar

78 b.
64 b.
57 b.

9. ročník (KADET)
1.
Jitka Novosadová
79 b.
2.
Kamila Havlíčková
65 b.
3.
Barbora Bohuslavová 52 b.
Nejlepším borovským klokanem
roku 2018 se stala Kateřina Balcarová
ze 4. ročníku s 91 body! Gratulujeme!
Všem soutěžícím patří poděkování
za účast při řešení neobvyklých
matematických úloh, diplom a malá
odměna. Přeji si, aby i nadále rozvíjeli
své matematické schopnosti a myšlení,
svou představivost a zachovali si
„zdravý selský“ rozum. Děkuji také
všem vyučujícím, kteří se podíleli na
organizaci a vyhodnocení soutěže.
Blanka Zvolánková

Od podzimu k jaru aneb
zajímavé tvoření žáků pátého
a šestého ročníku

Početná skupina V. a VI. třídy se
společně schází v hodinách výtvarné
výchovy a mnohdy vytváří velice
zajímavé práce. Při jedné z podzimních
dvouhodin jsme se pustili do zdobení

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
věnečků. Překvapující byla už jen škála přírodnin, plodů,
listů, které žáci obou tříd dokázali poshánět, přinést a pak
už je většinou podle svého přesvědčení a vkusu používali
pro podzimní dekorace. Na konci podzimu jsme
vyzkoušeli neobvyklou výtvarnou techniku. Technikou
tažení špachtlí nebo kartonem jsme pomocí temperových
barev vytvářeli tu a tam reálné, jindy fantastické stavby a
budovy. Výsledky našeho modrobílého tvoření jste mohli
zhlédnout na nástěnce a ve výloze nákupního střediska.
Třetím zajímavým projektem byly jarní věnečky, z nichž
některé jste si mohli zakoupit na velikonočních dílnách.
I tentokráte se mnohé dětem povedly. Každá z takových
činností vyžaduje přípravu, shánění pomůcek a vhodných
materiálů a pak teprve realizaci samotnou. Odměnou je
pak slyšet, že se chtějí žáci do podobného tvoření vrhnout
i doma. Vždyť úkolem nás dospělých je hlavně podpora
dětské tvořivosti.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Zimní sportovní sezónu jsme zakončili bruslením

Letošní zima příliš nepřála zimním radovánkám, byli
jsme rádi, že jsme uspořádali závody v bobování, zvládli
jsme navštívit sjezdovku v Novém Městě na Moravě,
sedmákům a osmákům se vydařil lyžařský kurz a bruslit
mohly děti pouze o jarních, ale mrazivých prázdninách.
Proto jsme se rozhodli, že si hodiny tělesné výchovy
ještě jednou zpestříme bruslením na zimním stadionu
v Chotěboři. Třídní učitelky z prvního stupně rozhodly,
že žáci prvního, druhého, třetího a pátého ročníku
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sportovní chování. Až na malé výjimky už
všichni žáci naší školy mají brusle, někteří si
je v letošním školním roce teprve pořídili a určitě
nelitovali. Je až dojemné pozorovat, jak už nikdo nepotřebuje
hrazdičku, jak se všichni zlepšují a zdokonalují v bruslařských
technikách, což je cílem výuky tělesné výchovy. Závěrečnou
společnou jízdou kolem stadionu jsme ukončili zimní sezónu
a už se těšíme na jarní dovádění v přírodě…
Blanka Zvolánková, Jana Žáková, 2. stupeň

DĚTI ČTOU DĚTEM ze Starých pověstí českých,
tentokrát o Karlově mostu

Už po sedmé se potkali žáci 7. ročníku s třídou Včeliček z MŠ,
tentokrát u nás ve škole ve třídě deváťáků - to abychom mohli
využít interaktivní tabuli. A opět jsme se vrátili ke Karlovi IV.
Moc jsme nevěřili tomu, že by si malí předškoláci pamatovali
nějaké stavby, památky, manželky či životopisné údaje tohoto
panovníka. Měli jsme připravené všelijaké nápovědy, ale
Včeličky dokázaly, že pilně opakovaly a vše znaly! Sedmáci
sehráli nejprve Nerudovu Romanci o Karlu IV. a pak už začalo
čtení - o vajíčkách, mouce či vínu v maltě, o Bruncvíkovi, sv.
Václavovi nebo např. o Bradáčovi aj. Následovala prezentace
a povídání o minulosti i současnosti Karlova mostu. A hned
poté jsme na interaktivní tabuli vyzkoušeli naše předškoláky
ze znalosti geometrických tvarů a nechali je postavit... Myslíte
Karlův most? Tak na něj nedošlo, tolik materiálu a času jsme
neměli, stihli jsme jen dvě chaloupky. Za dobrou práci jsme
se však podělili o zbytky „vína“ z Burgund. Nám chutnalo
hned. (Jestli to nebylo tím, že to byla rybízová šťáva.)
Lenka Havlíková

Den učitelů

Děvčata hrála hrazdičkový hokej. Foto: ZŠ

využijí ledovou plochu k výuce bruslení. Malí bruslaři
se v pondělí 19. března opravdu nenechali zahanbit
a celých 90 minut statečně bruslili, dělali velké pokroky při
cvičeních, hře na rybičky a rybáře, ti zdatnější si zahráli i
pravý hokejový zápas a právem se mohli pochlubit doma,
jací z nich jsou bruslaři.
Žáci druhého stupně měli zamluvený stadion na středu
21. března po obědě. Přestože výuka bruslení probíhala
v odpoledních hodinách, rozhodlo se 33 žáků z 6. až
9. ročníku efektivně využít volný čas, nesedět doma u
počítače, ale strávit ho sportovně ve společnosti svých
kamarádů. A opravdu bylo znát, že jeli ti, kteří rádi
sportují a bruslení je baví. Ledovou plochu jsme rozdělili
na třetiny, přičemž první patřila hokejovému zápasu
kluků, v prostřední části jsme hráli hry a na poslední
třetině si žáci volně bruslili, dokonce si děvčata vymyslela
„hrazdičkový“ hokej a užila si spoustu legrace.
Poděkování patří správci zimního stadionu panu Pavlu
Ningerovi, který naší škole vždy s ochotou umožní
pronájem ledové plochy za velmi příznivou cenu, panu
Milanu Bencovi za dopravu a všem žákům za velmi dobré

I letos si na nás deváťáci vzpomněli s oslavou Dne učitelů.
Nejenže připravili příjemné pohoštění s kávou (maminky,
dík, že jste dovolily upéct nebo dokonce samy pekly), ale také
si zkusili v jednotlivých třídách „zaučit“. A tady jsou jejich
postřehy: Jana, Lída, Adéla: V první třídě nás to bavilo, ale
nečekaly jsme, že kluci takhle zlobí. Musíme zase pochválit,
že všechno věděli. Závěr Adély: Nikdy bych učitelka nebyla!
Slávek, Jakub: Na to, že jsou to malé děti – druháci a třeťáci
– se chovaly docela slušně a nemuseli jsme ani křičet nebo
nadávat. Celý den bych to ale nezvládl. Kateřina a Ivana:
Čtvrtá třída je zábavná a vtipná, někteří vyrušovali, ale
celkově to bylo super! Míša, Kamila a Tereza: Moc se nám to
líbilo, byl to dobrý nápad. Hodiny jsme si nějak naplánovaly,
ale realita nás trochu vyvedla z míry… Bára a Jitka: Bavilo
nás to, myslely jsme, že to bude horší, ale šesťáci opravdu
celou dobu klidně seděli a učili se s námi. Šimon a Tomáš:
Nechtěli jsme to brát nijak vážně, ale pak jsme v sedmé třídě
využili každou chvilku být učiteli. Vašek a Vilda: Myslíme
si, že to bylo v pohodě, protože blbé poznámky některých
osmáků jsme očekávali, a jinak byla sranda!
Milí deváťáci, děkujeme, že jste nám ukázali, s jakou lehkostí
a nadhledem se dá vykonávat učitelské povolání!
Za pedagogický sbor Jana Žáková, třídní učitelka 9. ročníku

O brejlatý princezně

Po půlročním čtení, učení textů, zkouškách, ale i legraci,
přeřecích a vtipných hláškách mělo 29. března jedenáct
osmáků premiéru pohádky O brejlatý princezně. Před
velikonočními prázdninami se podařilo nalákat hodně
diváků a myslím, že kdo přišel, nelitoval. Bylo vidět, že
nejenom samotné hraní před diváky, ale i celé dlouhé
nacvičování všechny bavilo. Děkujeme všem, kdo se přišli
podívat, děkujeme za připravené občerstvení a dárky! A kdo
si v pohádce zahrál?
Lukáš Balcar, starý král
Nela Bartušková, Lída Bencová, Ivana Ehrlerová, princezny
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Barborka, Světlana a Zuzana
Kristýna Smejkalová, princ Alfréd Korýtko
David Kučera, rytíř
Denisa Bruknerová, Honza
Radim Solnička, rádce
Štěpán Kubát, komorník
Klára Kadlecová, Kateřina Luňáčková, dvorní dámy
Za diváky připojujeme poděkování za pěkně strávený večer
a krásné divadelní představení. Oceňujeme nadšení, přesvědčivost
hereckých výkonů, perfektní znalost textu, výbornou výslovnost a
skvělé kostýmy. Když je prostě kvalitní režisérské vedení (Martina
Brychtová), tak se dílo podaří!

DUBEN 2018

Vychovatelka školní družiny se s námi
na čas loučí…

Od 27. srpna 2013 pracovala v naší škole jako
vychovatelka školní družiny Veronika Šidláková.
Ve středu 28. března 2018 v 16.15 hodin opustila
školu na delší čas, protože ji čekají jiné, ale
zato milé a radostné povinnosti – ne pracovní,
ale mateřské. Veronice přejeme hodně zdraví,
radosti a štěstí a děkujeme za její trpělivost a
výborné nápady, které s dětmi ve školní družině
skoro pět let sdílela.
Od dubna Veroniku Šidlákovou ve školní
družině nahradí Ivana Hamerníková a Ludmila
UČITELÉ ČTOU DĚTEM
Smejkalová, od září pak už pouze Ludmila
Březen mají děti u nás ve škole rády - některé paní učitelky i v hodinách Smejkalová z Dobré u Přibyslavi.
„nečeštinářských“ vezmou, i když třeba jen na 10 minut, do ruky knížku
Martina Brychtová
a čtou. Děti se uvelebí a představte si, že poslouchají! My, češtináři,
po nich pak chceme, aby zasedly k počítači a na stránkách www.
Omluva
ctenipomaha.cz zodpověděly pět kontrolních otázek. Jednak zjistí, jestli Omlouvám se tímto Janě Žákové z 2. stupně,
poslouchaly pozorně, zároveň získají virtuálních 50 Kč, které věnují neboť jsem zásahem do jejího článku Čerstvý
na libovolný charitativní počin, nabízený v databázi tohoto projektu. vítr z hor způsobila uveřejnění příspěvku se
A které knížky jsme četli letos? J. Lada: O chytré kmotře lišce, V. stylistickou chybou: Jde o název projektu, který
Čtvrtek: Kotě z Kocourkova, R. Goscinny: Mikulášovy patálie, V. jsme v naší škole realizujeme od 1. 1. 2018
Steklač: Pekelná třída, J. Žáček: Krysáci, J. Werich: Fimfárum, A. a který „zastřešuje“ ZŠ Komenského v Trutnově.
Christie: Deset malých černoušků, W. Shakespeare: Romeo a Julie, I. Tato věta měla správně znít: Jde o název projektu,
Dousková: Hrdý Budžes (seřazeno od II. třídy do vyššího ročníku). který jsme v naší škole začali realizovat od 1.
Znáte lepší způsob, jak si připomenout Měsíc knihy než čtením?
1. 2018 a který „zastřešuje“ ZŠ Komenského
Lenka Havlíková v Trutnově, proto ty hory v názvu. Ještě jednou se
omlouvám a děkuji za pochopení.
Lenka Havlíková

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
21. 4.
2018

20:00
sobota

AIRBACK, taneční zábava, pozvánka na str.

28. 4.
2018

8:00
sobota

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU, info na str. 2

29. 4.
2018

13:00
sobota

ČIŠTĚNÍ BOROVSKÉHO POTOKA, info na

29. 4.
2018
2.-3. 5.
2018

18:00
sobota

ČARODĚJNICKÝ REJ, info na str. 2

14:30

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ, info na str. 2

2

str. 2

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

Informace o možnosti přivýdělku

Městys Havlíčkova Borová přijme osobu na dohodu
o provedení práce na úklid v místní sokolovně.
Bližší informace na úřadu městyse.

Veronika Šidláková se na čas loučí... Foto: ZŠ

ZUBNÍ POHOTOVOST NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC
14. - 15. 4. Kočová Jana, Habrecká 450, Ledeč n. S., tel.: 724 170 466
21. - 22. 4. Teclová Andrea, Dobrovského 2023, Havl. Brod, tel.: 569 426 109
28.- 29. 4., 1.5. Chládek Albert, Humpolecká 244, Havl. Brod, tel.: 569 426 110
5. - 6. 5., 8. 5. Maštálka Jan, Habrecká 450, Ledeč n.S., tel.: 569 721 553
12.- 13. 5. Němcevová Ivana, T.G.M. 35, Golčův Jeníkov, tel.: 569 442 394

19.- 20. 5. Vosiková Veronika,	Lánecká 970, Světlá n. S., tel.: 606 136 302
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Seniorské dílny Trojháčku. Foto: Linda Burianová

Velikonoční dílny - dílna smaltovaných šperků.

OBRAZEM

Výrobek ze seniorské dílny Trojháčku. Foto: Linda Burianová

Výrobek z pedigu a výrobek z papíru. Dílna suchého plstění. Foto: ZŠ

Mravenci při malování vaječných výdumků. Foto: MŠ

Paní Vlasta Šnajdrová ve školce četla před spaním pohádku O zlaté
rybce. Foto: MŠ

Sedmáci četli předškolákům pověst o tom, jak se stavěl Karlův most.

Příjemné posezení Včeliček nad knihami s paní knihovnicí Marcelou
Sobotkovou. Foto: MŠ
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OBRAZEM

Návštěva předškoláků v I. třídě. Foto: ZŠ

Žáci 1. stupně získali diplomy za aktivní týdenní práci s rodilým
mluvčím. Foto: ZŠ

Výtvarná dílnička k projektu Knížka pro prvňáčka. Foto: ZŠ

Divadelní představení pro žáky 1. stupně v Havlíčkově Brodě. Foto: ZŠ

Náš známý rodilý mluvčí Noah žáky 2. stupně velmi chválil ... Foto: ZŠ

O brejlatý princezně - pohádka v podání žáků VIII. třídy. Foto: ZŠ

Velikonoční pečení s osmáky. Foto: ZŠ

Sedmáci řeší úlohy z matematického klokana. Foto: ZŠ

