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Š K O L N Í  K R O N I K A  2 0 1 5  -  2 0 1 6  

 

 

 

Název akce: REKONSTRUKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
Datum: 8. 6. 2015, začátek prací na rekonstrukci školy, zemní práce okolo školy, Karnet a.s. 
Info: Vysoutěžená cena: 6 664 410 Kč, dotace 4 500 000 Kč, výměna oken, dozdění, nová 

spojovací chodba, zateplení pláště nové budovy a tělocvičny. 
Další práce: rekonstrukce chlapeckých WC na nové budově, finanční prostředky 
z rozpočtu obce. 
Rekonstrukce ukončena cca 22. září 2015, bez většího omezení provozu školy. 
Od cca konce září do cca 4. listopadu byl za pomoci PSP s.r.o. položen nový chodník 
před školou a okolo sovy, dále odvodňovací žlab za a vedle školy směrem k paní 
Kmínkové. 

  
Účastníci: Karnet a.s., investor Obec Hořepník, stavební dozor V. Lahodný, bezpečnostní technik 

M. Hubková 
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Název akce: ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
Datum: 1. 9. 2015 
Info: Dnes pan starosta s panem ředitelem slavnostně přivítali žáky a rodiče před školou. 

Pak přestřihli pásku, a tak znovu otevřeli naší školu po rekonstrukci. 
  
Účastníci: Všichni ped. pracovníci, žáci školy, prvňáčkové a jejich rodiče, pan starosta V. 

Kotýnek 
  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/1._zari_2015/ 
  

  
  

 

 

  

Název akce: DEVÍTKA S PRVŇÁČKY 
Datum: 4. 9. 2015 
Info: Žáci 9. třídy ukazují školu prvňáčkům 
  
Účastníci: 9. třída, 1. třída 
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Název akce: DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 
Datum: 15. 9. 2015 
Info: Praktická výuka na dopravním hřišti v Pelhřimově. 
  
Účastníci: Žáci 4. třídy, p. u. V. Machyánová 
 

 

Název akce: ANGLIE, LONDÝN 
Datum: 28. 9. – 4. 10. 2015 
Info: Naše škola využila příležitosti vycestovat do zahraničí na jazykově-vzdělávací pobyt do 

Anglie. Akce byla hrazena z projektu MŠMT. Jediné náklady, které si žáci hradili, bylo 
kapesné. Ubytování bylo zajištěno v anglických rodinách. Žáky čekala nejenom návštěva 
pamětihodností jako např. Tower Bridge, Buckinghamský palác, Londýnské oko, ale i 
stadion Chelsea a přímořské lázně Brighton. Součástí projektu byla i výuka anglického 
jazyka. Žáci absolvovali po dva dny dopolední výuky v Addington Community Center 
London. Byla to jedinečná příležitost seznámit se s životem, gastronomií a zvyky této cizí 
země. 

  
Účastníci: Žáci 7. – 9. třídy, celkem 22, Mgr. M. Pavlů, Mgr. I. Ježková, Ing. M. Hupka, CK Lisová 

Pelhřimov,  doprava Jaromír Dvořák - Noskov 
  
Odkaz na 
foto: 

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz 
 

  

  
Cesta trajektem Greenwich Park 



ŠKOLNÍ KRONIKA 2015/16 

 

5 

 

  
Cutty Sark Šatna Chelsea 

  
Fotbalový stadion Chelsea Komunitní centrum v Addingtonu 

  
Výuka angličtiny  

  
„OKURKA" - Gherkin Tower Bridge 
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Skupinka na Tower Bridge Cestou do doků Svaté Kateřiny 

  
Skupinka před Towerem Meeting Point v 19:00 a rozvoz do rodin 
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 Kolegyně ze ZŠ Choustník, Malých Svatoňovic, 

paní průvodkyně a „anglické tety“ 

  
Beachy Head Pohled na moře směrem k Eastbourne 

  
Procházka po útesech  
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Brighton Na pláži v Brightonu 

  
Podmořské muzeum v Brightonu London Eye 

  
V London Eye Downing Street 

  

Westminster Buckinghamský palác 
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Přírodovědné muzeum, Natural History Museum Vlak a podmořský tunel cestou zpět 
 

Název akce: VOLFÍK – HUDEBNÍ DIVADLO V MŠ 
Datum: 2. 10. 2015 
Info:       
 
 

Programem o hudebním skladateli W. A. Mozartovi žáky provázel malý Volfík 
v podobě loutky. Žáci se seznámili s tvorbou i životem W. A. Mozarta, zazpívali si, 
zatančili i poslechli krásnou hudbu. 

  
Účastníci: 1. třída a děti MŠ 
  
 

Název akce: DEN S LESY ČR 
Datum: 12. 10. 2015 
Info: Nabídku na vzdělávací program s Českými lesy a.s. jsme využili a tak žáci 1. – 6. třídy 

strávili část dopoledne v přírodě. 
  
Účastníci: 1.- 6. třída 
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Název akce: LOGICKÁ OLYMPIÁDA 
Datum: 13. 10. 2015 
Info: Žáci naší školy se opět zapojili do celostátní matematické soutěže Logická olympiáda. 
  
Účastníci: T. Holub,  K. Kottová,  M. Součková – 5.roč.,  A. Buřič- 6.roč.,  D. Severová – 7.roč,  K. K. 

Berková – 8.roč. 
  
 

Název akce: DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
Datum: 20. 10. 2015 v 17:00 
Info: Prohlídka prostor staré i nové školy s komentářem. 
  
Účastníci: Prohlédnout školu přišlo cca 30 občanů. 
  
 

Název akce: ANGLIE PRO RODIČE 
Datum: 20. 10. 2015 v 18:00 
Info: V tento den jsme připravili promítání fotografií z výletu do Anglie pro rodiče, žáky a 

širokou veřejnost. Mohl přijít každý, kdo se chtěl o Anglii a našem výletě něco 
dozvědět. Zajištěno bylo též občerstvení v anglickém stylu – toasty s pomerančovou 
marmeládou a černý čaj s mlékem.  

  
Účastníci: M. Pavlů, I. Ježková, cca 25 posluchačů 
  
 

Název akce: TEREZÍN 
Datum: 21. 10. 2015 
Info: Prohlídku Terezínského ghetta absolvovalo 10 z 11 žáků 9. třídy. Žáci se pomocí 

výukového programu seznámili s neslavnou historií města Terezín ve válečných 
letech druhé světové války. Po celou dobu prohlídky se nám věnovala průvodkyně, 
která nás provázela velkou pevností. Při prohlídce malé pevnosti, ve které během 2. 
sv. v. sídlilo gestapo, jsme měli možnost zhlédnout např. podzemní prostory nebo 
,,samotku", v níž byl vězněn Gavrilo Principi. 

  
Účastníci: Žáci 9. třídy, doprovod p. uč. K. Hodinková Fuková 
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Název akce: PSANÍ NA KLÁVESNICI 
Datum: 21. 10. 2015 
Info: Tradiční soutěže v psaní na počítačové klávesnici letos soutěžily pouze dvě děvčata 

z 8. třídy: Kristýna Berková (7. - 8. místo, 80 cvičení) a Michaela Saslíková (19.-21. 
místo, 46 cvičení), celkem se zúčastnilo 34 žáků ze 7 škol. 

  
Účastníci: Žáci z 8. třídy: K. Berková, M. Saslíková, L. Zelenka, doprovod p. u. Zenáhlíková 
 

Název akce: SÁLOVÁ KOPANÁ, OKRSKOVÉ KOLO V PACOVĚ 
Datum: 22. 10. 2015 
Info: Okrskové kolo v sálovém fotbalu se uskutečnilo v tělocvičně ZŠ Pacov. Ve skupině 

starších žáků jsme hráli proti Pacovu a Nové Cerekvi. 
 

  
Účastníci: F. Moravec, L. Zelenka, T. Zuzánek, M. Hanek, L. Zuzánek, V. Hrdlička, doprovod p. ř. M. 

Hupka, vystřídala p. uč. Z. Zenáhlíková 
  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Salovy_fotbal%2C_okrsek_Pacov%2C_22.10.2015/ 
  

 

 

Zleva L. Zuzánek, M. Hanek, T. Zuzánek, L. Zelenka, F. Moravec, V. Hrdlička 
 

Název akce: OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ, ŠKOLNÍ KOLO 
Datum: 26. 10. 2015 
Info:   Tento den probíhalo na škole plnění disciplín Sazka Olympijského víceboje. Cílem 

tohoto projektu je zapojit co nejvíce žáků do 8 měřitelných disciplín a zároveň je 
motivovat k tomu, aby sportovali i ve svém volném čase. Žáci soutěžili v těchto 
disciplínách: hluboký předklon, běh do „T“, zkrácené sedy-lehy, postoj čápa, skok z  
místa, hod basketbalovým míčem. V hodnocení škol kraje Vysočina je naše škola na 
2. místě a získali jsme sportovní set v hodnotě 2000,- Kč. 
 

  
Účastníci: Žáci 1. – 9. třídy 
 

Název akce: ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL – CELOŠKOLNÍ PROJEKTOVÝ DEN 
Datum: 27. 10. 2015 
Info: Tento den probíhal na naší škole projektový den zaměřený na zdraví. Žáci 

rozdělení do skupin postupně navštívili 4 stanoviště. Ve školní kuchyňce zjistili, 
kolik cukru obsahují některé nápoje, která E jsou v potravinách, jak vypadá 
Coca-Cola po uvaření a na závěr si připravili ovocný salát. Na dalším stanovišti 
se dozvěděli, kolik škodlivin obsahuje cigaretový kouř a jak nebezpečné jsou 
drogy. Také si zahráli na lékaře, zkusili si stanovit anamnézu, změřit tlak krve, 
teplotu, srdeční tep a ošetřit některá poranění a úrazy. A nechybělo také 
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stanoviště o relaxaci, povídání o významu spánku a vyzkoušeli si též 
Jacobsonovu relaxační metodu. 

  
Účastníci: Všichni žáci 
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Název akce: PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 
Datum: 6. 11. 2015 
Info: Beseda k invazi sovětských vojsk 21. srpna 1968  - průběh v našem kraji, v naší 

vesnici, projekce filmu Hořící keř.  
  
Účastníci: Žáci 8. a 9. třídy, Jan Jelínek – kronikář Hořepníka 
  

  
 

Název akce: FLORBALL PELHŘIMOV 
Datum: 10. 11. 2015, Sportovní hala v Pelhřimově 
Info: 

 
  
Účastníci: Doprovod: Mgr. Z. Zenáhlíková 

Hráli: M. Hanek, L. Zuzánek, V. Hrdlička, L. Zelenka, T. Zuzánek, F. Moravec, R. Chvála, 
L. Procházka 
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Název akce: FILM SÍLA LIDSKOSTI  
Datum: 18. 11. 2015 
Info: Zúčastnili jsme se promítání filmu a následné besedy o Nicolasu Wintonovi, který za 

druhé světové války zachránil téměř 700 československých dětí. Kino v Pelhřimově. 
  
Účastníci: Žáci 6. – 9. třídy, Mgr. Martina Pavlů, Mgr. Marie Šimková 
 

Název akce:  KURZ ICT 
Datum: Začátek (1. lekce), konec (9. lekce) 
Info: Informační letáky s nabídkou vzdělávání, náklady na tisk, vylepení v okolních obcích, 

Hořepnický zpravodaj, inovace příručky, vedení kurzu, mobilní telefon, materiál, 
zpracování, tisk a vázání uživatelských příruček, pamětní listy a věcné odměny pro 
žáky. 

Celkové náklady: 19 575 Kč, dotace 9 157 Kč, podíl školy 10 418 Kč 
 Podpořeno Fondem Vysočina 
Účastníci: Lektor V. Kotýnek ml., asistenti z řad žálů školy M. Saslíková, M. Rejzková, A. 

Chválová, účastníci kurzu A. Saslíková, A. Frydryšková, B. Kadečková, M. Schejbal, M. 
Jíra, M. Pachtová,  

  
  

  
  

 

 

  
 

Název akce: PŘÍRODA HOŘEPNICKÉHO REGIONU 
Datum:  
Info: Výroba 10 - 15 ks ptačích budek, materiál, monitoring studánek, mapa studánek, 

čištění studánky, jednoduchá stříška, materiál, lesní stezka pro děti MŠ a pro žáky 
z nižších stupňů ZŠ, materiál, exkurze pro členy přírodovědných kroužků, vstupné, 



ŠKOLNÍ KRONIKA 2015/16 

 

15 

 

doprava, informační letáčky k projektu, Hořepnický zpravodaj, materiál, tisk, inzerce, 
dvoudenní pobyt pro žáky 4. - 6. třídy, ekologické středisko Chaloupky, přírodovědný 
program, ubytování, strava, cca 25 účastníků, doprava, výsadba lípy srdčité 16/14 (1 
ks), strom, kůly, chránička, sv. Donát, k.ú. Hořepník, výsadba lípy srdčité 16/14 (2 ks), 
strom, kůly, chránička, Útěchovice, výsadba lípy srdčité 16/14 (2 ks), stromy, kůly, 
chráničky, Babice, vytvoření, tisk a distribuce letáčků (rodiče, veřejnost, Hořepnický 
zpravodaj) „Co vše ve škole vytřídíme“, renovace kompostéru na školním pozemku, 
prkna. 

 Podpořeno Fondem Vysočina 
Účastníci: Žáci naší školy, děti v mateřské škole, děti v Babicích 
  
 

Skutečný rozpočet: 
 

- lípy a materiál k výsadbě Sv. Donát, Babice 21.10.2015 8700 Kč 
- tisk letáčků 27.11.2015 750 Kč 
- materiál na ptačí budky 4.12.2015 1280 Kč 
- materiál na ptačí budky 19.2.2016 1765 Kč 
- poznávání přírody pro žáky 1. stupně u Mysl. spolku Trnávka 8.3.2016 3750 Kč 
- doprava na Chaloupky 30.3.2016 833 Kč 
- cestovné pedagogický doprovod 30.3.2016 330 Kč 
- učební pomůcky, Ptáci na krmítku, Atlas mechorostů, Rok 

v přírodě s mrňaty, Seznamujeme se s léčivými rostlinami, Atlas 
pupenů 

30.3.2016 350 Kč 

- dvoudenní pobyt žáků 4.-6. třídy na Chaloupkách o.p.s. 30.3.2016 10840 Kč 
- doprava z Chaloupek 30.3.2016 3500 Kč 
- pomůcky na lesní stezku pro děti mateřské školy 6.4.2016 3820 Kč 
- DPP, Chaloupky, pobyt žáků 6.4.2016 750 Kč 
- lípy a materiál k výsadbě lip v Útěchovicích 21.4.2016 7000 Kč 
- doprava a vstupné, Vodní dům v Hulicích 21.4.2016 4360 Kč 
- materiál, kompostéry MŠ, ZŠ 27.4.2016 8500 Kč 

 

celkem  56528 Kč 
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Fotopříloha: 

 

 

 
červen 2015, poznávání přírody s místními myslivci 

 

 

 

 
podzim 2015, výsadba lip u Sv. Donáta 

   

 

 

 

Výsadba lip v Babicích  Výroba ptačích budek, 15 ks 
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Osazování ptačích budek, žáci 6. třídy a pan 
školník 

 Jaro u myslivců 

   

 

 

 
Čištění studánky, žáci 6. třídy, předmět Člověk a 
příroda 

 Pobyt na Chaloupkách o.p.s. 

   

 

 

 

Pobyt na Chaloupkách o.p.s. 
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Výroba stříšek, žáci 8. a 9. třídy  Studánkový den, žáci 1. – 3. třídy 
   

 

 

 

Studánkový den, žáci 4. – 5. třídy  Otvírání studánky 
   

 

 

 

Studánkový den, žáci 4. – 5. třídy  Studánkový den, žáci 8. – 9. třídy 

 

 

 

Lípy v Útěchovicích  Výroba kompostérů 
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Poděkování myslivcům – krmelec, vyrobili žáci 9. třídy 

Více fotografií je na školní webové fotogalerii www.zshorepnik.rajce.net 
 
   

 
 

Během „Studánkového dne“ bylo vyčištěno a osazeno stříškami celkem 5 studánek, které jsme během jara 
našli, pozorovali jejich vydatnost a následně upravili, či vyčistili. Během roku je budeme sledovat, hlavně 
stav vody v nich. Ty trvalejší zveřejníme v národním registru pramenů a studánek www.estudanky.eu. 
Bohužel, některé studánky, o kterých jsme věděli z dětských let či od pamětníků, zmizely nenávratně... 
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Název akce: WEBOVÉ STRÁNKY 
Datum: Září – listopad 2015 
Info: Grafický návrh webové šablony, instalace redakčního systému, vytvoření 

základní struktury, sekcí, kategorií, instalace a začlenění jednotlivých 
modulů, kurz pro správce redakčního systému, naplnění webových 
stránek staršími články, přenesení fotogalerií, propagace, letáčky, 
Hořepnický zpravodaj, 

Celkové náklady: 30 700 Kč, dotace 11 666 Kč, podíl školy 19 034 Kč 
 Podpořeno Fondem Vysočina 
  
 

 

 

  
 

Název akce: DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 
Datum: 27. 11. 2015, školní kolo 
  
Účastníci:    Žáci 8. a 9. ročníku 
  
Výsledky: 
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Název akce: SETKÁNÍ S DŮCHODCI 
Datum: 1. 12. 2015 
Info: Pelhřimovská charita uspořádala v „pekle“ setkání důchodců. Kulturní zážitek zde 

obstarali děti z mateřské školy s paní učitelkou Janou Petrů a žáci základní školy pod 
vedením p. uč. Lenky Zíkové. 

  

 

 

  
 

Název akce: SNĚHOVÁ KRÁLOVNA - MUZIKÁL 
Datum: 3. 12.2015 
Info: Zájezd pro 1. stupeň do Prahy, divadlo Hybernia, procházka starou Prahou 

Ve čtvrtek 3. 12.2015 odjeli žáci 1. – 5. třídy ZŠ Hořepník do Prahy na pohádkový 
muzikál Sněhová královna od H. CH. Andersena. Mohli jsme na vlastní oči vidět 
hudební hvězdy jako například M. Bočanovou, S. Laurinovou, nebo D. Gránského. 
Dvou a půl hodinové představení uteklo jako voda a my jsme se vydali do víru 
velkoměsta. Obdivovali jsme vánočně nazdobené Staroměstské i Václavské náměstí.  
Mnozí z nás ochutnali trdelník nebo pečené kaštany a zahřáli se horkou čokoládou. 
Dobrou náladu podpořilo překrásné, slunečné počasí.   
         

Účastníci: 1. - 5. třída 
  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Vylet_Praha_1.stupen 
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Název akce: ČERTI, MIKULÁŠ A ANDĚL V ZŠ A MŠ 
Datum: 4. 12. 2015 
Info: Čerti společně s Mikulášem a Andělem navštívili děti v MŠ, proběhli celou školu a 

nezapomněli ani na pani kuchařky. Každý dostal za pěknou básničku mikulášskou 
nadílku. 

  
Účastníci: Žáci 9. třídy 
  

  
Ve 2. a 3. třídě U prvňáčků 

  
Před školou V mateřské škole 
 

 

Název akce: ČERTOVSKÁ DISKOTÉKA 
Datum: 5. 12. 2015 
Info: Od 13.30 hod se v místním kulturním sále konala čertovská diskotéka. Čerti si pro 

návštěvníky připravili spoustu pěkné hudby, soutěží, malování na obličej, občerstvení 
a také bohatou tombolu. 

  
Účastníci: Žáci 9. třídy 
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Název akce: SEMINÁŘ INTERAKTIVNÍ TABULE 
Datum: 9. 12. 2015 
Info: Od 13.30 hod se ped. pracovníci pod vedením lektorky L. Kurtevové seznámili 

s ovládáním nové interaktivní tabule ve školní dílně. Během tohoto semináře 
proběhla také praktický diskuze k čtenářským dílnám i práci ve školních dílnách. 

  
Účastníci: M. Hupka, I. Ježková, L. Zíková, V. Machyánová, K. Hodinková, B. Kabíčková, M. 

Šimková, M. Pavlů, Z. Zenáhlíková 
  
 

Název akce: 1. POMOC PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY 
Datum: 10. 12. 2015 
Info: Za podpory Kraje Vysočina proběhl tento den pod vedením záchranářky Hany Dlouhé 

kurz první pomoci pro pedagogické pracovníky.  
  
Účastníci: Hupka Milan, Ježková Ivana, Kabíčková Blanka, Pavlů Martina, Šimková Marie, 

Zenáhlíková Zdeňka, Zíková Lenka, Machyánová Vlasta 
  
 

Název akce: EXKURZE PRAHA 
Datum: 17. 12. 2015 
Info: V předvánoční čas se do našeho hlavního města Prahy vypravili na poznávací exkurzi 

žáci druhého stupně základní školy. Na začátku dne nás přivítala na Pražském hradě 
příjemná průvodkyně agentury Výuka jinak. Měli jsme možnost vidět venkovní 
prostory největšího hradního komplexu na světě, Svatovítskou katedrálu, středověké 
interiéry a výstavu Svatovítského pokladu. Následoval rychlý přesun na Staroměstské 
náměstí, kde jsme se občerstvili, načerpali nové síly a potěšili naše oči nádhernou 
vánoční výzdobou. Další výstava, kterou jsme měli možnost navštívit, některé z nás 
překvapila svou netradičností. Byla totiž neviditelná. Snad každý po 
nezapomenutelném zážitku pochopil, jaký dar je vidění. Poslední zastávka na 
poznávací štaci byla prohlídka České národní banky. Žáci zhlédli výukový film a 
následovala prohlídka numismatické expozice s průvodcem. Každý z nás si mohl 
potěžkat cihlu ryzího dvacetičtyřkarátového zlata, vložit papírovou bankovku pod UV 
lampu a ověřit si, zda nenosí ve své peněžence padělek nebo si zasoutěžit.  
Počasí nám přálo a nezapršelo. Plni zážitků jsme ve večerních hodinách usedli 
s uchozenými nožkami do našeho minibusu a dobrou náladu vylepšili zpíváním.  

  
Účastníci:  Žáci 6. – 9. třídy, Mgr. Martina Pavlů a Mgr. Kateřina Hodinková Fuková 
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Název akce: VÁNOČNÍ KONCERT 
Datum: 20. 12. a 23. 12. 2015 
Info: Někteří současní i bývalí žáci naší školy a dospělí hudební nadšenci z Hořepníka chtěli 

vánočně naladit svoje blízké a tak zazpívali koledy a vánoční písně v místním kostele, 
odkud se mimo jiné ozývaly tóny některých hudebních nástrojů (varhan, kytar, fléten 
a trubky). Doufáme, že se náš záměr všechny známé potěšit v adventním čase vydařil.  

  
Účastníci: 12 žáků z 1. - 9. ročníku, 6 bývalých žákyň a 11 dospělých (5 žen a 6 mužů) 
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Název akce: SETKÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ S PRVŇÁKY 
Datum: 7. 1. 2016 
Info: Předškoláci s paní učitelkou Kaňkovou se přišli seznámit s prostředím první třídy, 

kde je brzy čeká zápis. Shlédli hodinu českého jazyka, viděli jak po půl roce jejich 
kamarádi ovládají čtení a psaní. Mohli si s nimi vyzkoušet i práci na interaktivní 
tabuli.  

  
Účastníci: Děti MŠ a prvňáci 
  

 

 
 

Název akce: JIŽ DRUHÉ SETKÁNÍ MŠ S PRVŇÁKY 
Datum: 13. 1. 2016 
Info: Ve středu již podruhé zavítali budoucí školáci za svými staršími kamarády do první 

třídy. Tentokrát se přišli podívat na hodinu matematiky, aby zjistili, jak jednoduché je 
počítání a to i v angličtině. Zazpívali si společně, pohráli, malovali a vyzkoušeli si práci 
na tabletu. 
 

  
Účastníci: Děti MŠ a prvňáci 
  
  

  
  
 

Název akce:  FLORBAL PELHŘIMOV, KAT II 
Datum:  7. 1. 2016 
Info: Žáci poprvé vyjeli získat zkušenosti v soutěžích, utkání ve skupině s Humpolcem 

Hradská, Černovicemi i Pelhřimovem prohráli a do finálových bojů nepostoupili.  
  
Účastníci:  A. Berka, J. Zíka, J. Rejzek, L. Plšek, E. Razimová, M. Kalfeřt, M. David, T. Holub, A. Haltr 

Doprovod Z. Zenáhlíková 
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Název akce:  ŠKOLNÍ PLES 
Datum:  16. 1. 2016 
Info: Ve spolupráci s o.s. Hořepnicko jsme uspořádali již tradiční školní ples.  

Program:  
• předtančení žáků 9. třídy, které s nimi nacvičila J. Součková 
• vystoupení tanečního kroužku pod vedením J. Součkové 
• taneční vystoupení Martiny Petrákové a jejího partnera 
• slavnostní předání šerp žákům 9. třídy 
• k tanci i poslechu hrál P.A.M. 
• „Labutí jezero“, půlnoční překvapení v podání chlapců z Hořepníku a okolních 

vesnic pod vedením J. Kaňkové a M. Jelínkové 
• plesů se zúčastnilo cca 200 
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Název akce: MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 5. TŘÍD 
Datum: 19. 1. 2016 
Info: Mgr. B. Kabíčková, T. Holub, M. Součková 
Výsledky: Ostatní řešitelé 
 

Název akce: ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2016/2017 
Datum: 22. 1. 2016 
Info:  K zápisu se dostavilo celkem 9 dětí, z nichž u některých čekáme na výsledky 

vyšetření PPP. Zápis vedla L. Zíková ve spolupráci se Z. Švejdovou. 
Do 1. třídy pak dne 1. 9. 2016 nastoupí 7 žáčků. 

 

Název akce: HORY 2016 
Datum: 23. 1. -30. 1. 2016 
Info: Poslední týden v lednu se naše škola účastnila každoročního lyžařského kursu 

v Pasekách nad Jizerou. Počasí nám, na celkově špatné sněhové podmínky, přálo, 
lyžovali jsme, co síly stačily. I ti, co na „prkénkách“ stáli poprvé, se naučili bezpečně 
sjíždět ze sjezdovky.  I běžky zvládli všichni na jedničku. Na „Sokolu“ se o nás starali a 
výborná strava nám bude určitě chybět.  Všichni se už těšíme na příští rok. 

  
Účastníci: 14 žáků + I. Tomanová a Z. Zenáhlíková 
  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Hory_2016/ 
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Název akce:   ANGLICKÝ JAZYK, OKRESNÍ KOLO 
Datum:  3. 2. 2016 
Výsledky:  

 
  
Účastníci:  Mgr. M. Pavlů + B. Kosová (7. třída) 
  
 

Název akce:   ŠKOLNÍ KOLO V RECITACI 
Datum:  15. 2. 2016 
Info:  Žáci 2. a 3. ročníku soupeřili před žáky 1. třídy o postup do oblastního kola v Pacově, 

které se uskuteční v měsíci březnu. Všichni se snažili o co nejlepší výkon, ale tréma 
udělala své. Mezi nejlepší patřili z 2. ročníku Martin Lacina a Antonín Souček a ze 3. 
ročníku Amálie Hupková a Adam Berka. 
 

  
Účastníci:  1. – 3. ročník 
  

    
Amálie Hupková Adam Berka Martin Lacina Antonín Souček 
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Název akce: 1. POMOC PRO 8. TŘÍDU 
Datum: 15. 2. 2016 
Info: Pod vedením lektora Bareše se žáci 8. třídy cele dopoledne zdokonalovali v 1. pomoci. 

V odpoledních hodinách si prohlédli vozidlo záchranné služby a vyslechli přednášku 
hasičů. 

  
Účastníci: Žáci 8. třídy 
 

Název akce: OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 
Datum: 18. 2. 2016 
Info:  
  
Účastníci: M. Šimková 
  
Výsledky: 

 
 

Název akce: LESNÍ STEZKA U MYSLIVCŮ 
Datum: 22. 2. 2016 
Info: Spolupráce s mysliveckým sdružením Trnávka pokračovala další akcí pro naše mladé 

přírodovědce povídáním o myslivecké mluvě, tradicích a pernaté zvěři. 
  

  
 

Název akce: PRAKTICKÉ ČINNOSTI V AGRODAMU 
Datum: 29. 2. 2016 
Info: V rámci dlouhodobé spolupráce s Agrodamem s.r.o. jsme i letos zařadili žákům 9. 

třídy v rámci praktických činností kurz kování a svařování. Za dohledu pracovníků 
firmy Jiřího Šemory a Miloslava Razimy si kluci a holky vyzkoušeli ukovat kramli a 
udělat svou první housenku. 
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Účastníci: Žáci 9. třídy 

  
  

  

 

Název akce:                       PRVNÍ HODINA PŘÍPRAVNÉHO KURZU PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY 
Datum: 2. 3. 2016 
Info: Ve středu dne 2. 3. 2016 v 8, 35hodin proběhla v prostorách první třídy první hodina 

přípravného kurzu pro budoucí prvňáčky. V kurzu pro rozvoj jemné a hrubé 
motoriky si za vydatné pomoci současných prvňáků zaskákali na panákovi, navlékali 
korálky, hráli pexeso, stavěli puzzle, stavby, obrázky… Všichni se těší na setkání za 14 
dnů při druhé hodině. 
 

  
Účastníci:              žáci 1. třídy a předškoláci 
  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Predskolaci_v_prvni_tride_1.den/ 
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Název akce:  OBLASTNÍ KOLO V RECITACI 
Datum: 3. 3. 2016 
Info: Ve čtvrtek 3. 3. 2016 se konala  na zámku v Pacově soutěž v recitaci. Oblastního kola 

se měli zúčastnit 2 chlapci ze 2. ročníku Martin  Lacina a Antonín Souček, kteří 
postoupili z třídního a školního kola. 
Martin stonal a tak jel nabýt zkušenosti jen Toník. 

  
Účastníci: Antonín Souček 
 

       
 

Název akce:  VAŘÍME SE ZDRAVOU PĚTKOU 
Datum: 9.  a 10. 3. 2016 
Info: Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské 

školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. 
Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a 
interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat 
děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do 
životního stylu. Výukové programy – Škola Zdravé 5 pro žáky 1. stupně ZŠ, Párty se 
Zdravou 5 pro žáky 2. stupně žáky velmi zaujaly. 

  
Účastníci: Všichni žáci 
  
 

Název akce: DRUHÁ HODINA PŘÍPRAVNÉHO KURZU PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY 
Datum: 16. 3. 2016 
Info: Ve středu dne 16. 3. 2016 proběhlo druhé setkání žáků a předškoláků. Kurz byl 

zaměřen na grafomotorické dovednosti.  Cílem bylo připomenout si správné držení 
tužky, neztratit se v bludišti, nakreslit symetrické předměty podle vzoru, kreslit 
spirály v určeném směru a nakonec si „pohrát“ na tabletu či interaktivní tabuli při 
hledání stínu a obrazu, dokreslování tvarů.  
 

  
Účastníci: žáci 1. třídy a předškoláci 
  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Predskolaci_v_1.tride_2.den_kurzu/ 
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Název akce: NEJHEZČÍ VELIKONOČNÍ KRASLICE - SOUTĚŽ 
Datum: 21. 3. 2016 
Info: V pondělí 21. března 2016 byla vyhodnocena porotou 

soutěž „O nejhezčí velikonoční kraslici“. 
kategorie 1. – 3. třída: 1. - 2. místo: A. Hánová, A. Hupková 
                             3. místo:         L. Vaňková 

 

 kategorie 4. - 6. třída:  1. místo:         M. Součková 
                                            2. místo:         P. Rejzková 
                                            3. – 4. místo: A. Haltr, E. Razimová 
kategorie 7. – 9. třída:  nebyla dodána žádná kraslice 
kategorie dospělí:         1. místo:        I. Tomanová 
 

Účastníci: Žáci 1. – 9. třídy, ostatní – rodiče, sourozenci, … 
 

Název akce: POBYT NA CHALOUPKÁCH 
Datum: 22. 3. – 23. 3. 2016 

 
Info: V rámci projektu „Příroda Hořepnického regionu“ (Fond Vysočiny) se žáci 4. - 6. třídy 

zúčastnili pobytu ve středisku environmentální výchovy Chaloupky. Po celou dobu 
pobytu byl pro žáky připraven bohatý program – poznávali druhy stromů, zvířata i 
ptáky v lese, hledali pobytová znamení zvěře, pozorovali ptáky na krmítku, pokoušeli 
se rozdělat oheň a uvařit si čaj z bylinek a nechyběla ani noční hra. Žáci si také 
vyzkoušeli krmení a péči o domácí zvířata na zdejší farmě.  
 

Účastníci: žáci 4., 5. a 6.tř. 
Odkaz na foto: 
 

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Chaloupky%2C_22.-23.3.2016/ 
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Název akce: ANGLICKÉ DIVADLO – PETER BLACK 2 
Datum: 29. 3. 2016 
Info: Peter Black jakožto člověk z ulice, začíná svoji novou cestu za prací. Prochází sérií 

profesí a prací, při kterých podstupuje zkoušky vlastní osobnosti a vlastních 
možností. Vědomostní předpoklady, fyzická omezení, zodpovědnost, lehkovážnost, 
strach, přátelství, disciplína, odvaha, zvyk, náhoda a možná i láska. To jsou jen 
některé z faktorů, které mohou mít zásadní vliv na výběr správného zaměstnání. Toto 
vše jsme měli možnost shlédnout na anglicko-českém představení v Pelhřimově. 
Výkony herců byly obdivuhodné a naši žáci si divadelní hru opravdu užili. Doufejme, 
že je i tato akce motivovala ke studiu angličtiny. 
 

  
Účastníci: Žáci 7. až 9. třídy, M. Pavlů, P. Bartů 
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Název akce: DEN UČITELŮ 
Datum: 30. 3. 2016 
Info: Tradiční setkání současných i bývalých zaměstnanců školy a školky proběhlo 

v klubovně TJ Sokol Hořepník 
 

Název akce: TŘETÍ HODINA PŘÍPRAVNÉHO KURZU PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY 
Datum: 30. 3. 2016 
Info: Již potřetí mezi prvňáčky zavítaly děti z mateřské školy. Dnes nás provázelo téma: 

Rozvoj zrakového vnímání a pravolevá orientace. V obrázkovém textu budoucí žáci 
vyhledávali podle pokynů p. učitelky zvířátka, doplňovali na sklokeramické tabuli 
tvary do domečku, hledali tvary, které byly stejné jako první tvar v řádku, vybarvili jej 
a barevně obtáhli, potrápili se na rozdílných detailech u myšiček a nakonec na 
interaktivní tabuli doprovodili autíčko podle návodu GPS do nemocnice nebo 
policejní stanice. 

  
Účastníci: žáci 1. třídy a předškoláci 
  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Predskolaci_v_1.tride_3.den_kurzu/ 
  

  
 

Název akce: PLAVECKÝ KURZ - SRNÍ 
Datum: 4. 4. – 8. 4. 2016 
Info: Rok se s rokem sešel a tak jsme opět vyrazili do Srní na plavecký kurz. Šumava nás 

přivítala krásným počasím. Kromě plaveckého výcviku, jsme chodili do přírody, prošli 
jsme si naučnou stezku, kde jsme se snažili splnit všechny úkoly. Poučili jsme se o tom, 
jak se máme chovat v národním parku, která zvířata a rostliny zde můžeme spatřit, jaké 
řeky protékají touto oblastí, atd. … Velmi poutavou besedu pro nás přichystal strážce 
NP Šumava. Poslední den jsme bojovali o „medaile“. Na plavání nás jelo 11 žáků a z 
jižních Čech zpět na Vysočinu odjíždělo 11 spokojených osůbek, protože všichni získali 
delfína, což je na „Mokrém vysvědčení“ to nejlepší ocenění. Jestliže se chcete s námi 
podělit o zážitky, podívejte se na fotky, které najdete na rajčeti a které zachytila p. 
vychovatelka I. Tomanová. 

  
Účastníci: Žáci 3. - 5. ročníku 
  
Odkaz na foto:    http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Srni_2016/     
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Název akce: MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 
Datum: 5. 4. 2016 
Info: Účast v okresním kole  
  
Účastníci: 7. roč. B. Kosová,  8. roč. M. Saslíková a K. K. Berková, doprovod B. Kabíčková 
  
Výsledky: B. Kosová – další řešitel,  K. K. Berková – úspěšný řešitel 15. - 16. místo,  M. Saslíková 

– další řešitel 
 

Název akce: ČTVRTÁ HODINA PŘÍPRAVNÉHO KURZU PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY 
Datum: 13. 4. 2016 
Info: Ve středu 13. 4. 2016 došlo k dalšímu setkání prvňáčků s předškoláky. Tentokrát 

jsme trénovali sluchové vnímání, protože sluch je důležitý pro rozvoj řeči. Nejdříve 
děti pozorně poslouchaly pohádku O lišce a vlkovi, aby mohly dobře odpovídat na 
zvídavé otázky paní učitelky. Dále jsme se soustředili na různé zvuky pouštěné z CD, 
abychom je dokázali rozpoznat. K obrázkům jsme přiřazovali začínající slabiku. 
Docela úspěšně jsme hádali hádanky.  Zahráli jsme si “Všechno lítá, co peří má“ a na 
„Tichou poštu“. Na samý závěr naše sluchové vnímání prověřila interaktivní tabule 
v programu Čtení jako hraní. 

  
Účastníci: žáci 1. třídy a předškoláci 
  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Predskolaci_v_1.tride_4.den_kurzu 
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Název akce: ČISTÁ VYSOČINA 2016 S HOŘEPNICKEM 
Datum: 15. 4. 2016 
Info: V pátek 15. dubna jsme se spolu s Hořepnickem zúčastnili akce Čistá Vysočina. Během 

cca dvou hodin jsme vyčistili příkopy u silnic z Hořepníku do Arneštovic, Bořetic, 
Březiny a Radějova. Ze  Spolku Hořepnicka se aktivně zapojili Zdeňka Posekaná a 
Jitka Jírová, ze školy žáci 6. až 8. třídy a P. Bartů, M. Hupka, M. Pavlů a Z. Zenáhlíková. 

  
Účastníci: Viz výše 
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Název akce: STUDÁNKOVÝ DEN 
Datum: 20. 4. 2016 
Info: Dopolední program ke Dni Země a projektu „Příroda Hořepnického regionu“ 

spojený s obnovou studánek v okolí Hořepníka. 
 1. a 3. třída šla probudit studánku za Vítovice. Cestou pozorovala květiny a 

zvířátka a dokonce i lišku. Společnými silami jsme postavili nad studánkou 
stříšku a samozřejmě jsme studánku vyčistili. Víla Amálka, za doprovodu všech 
dětí odříkavajíc  básničku, rozlévala vodu do čtyř stran. Tím je zajištěno dostatek 
vody pro vše živé z okolí. U rybářské bašty jsme si opekli vuřty a Studánkový den 
jsme zakončili soutěžením v poznávačce  živočichů a rostlin. 
Žáci 4. a 5. třídy se vypravili probudit dvě studánky směrem na Radějov. 
Studánky jsme společně vyčistili a postavili nad nimi stříšku. Uvařili jsme si 
kopřivový čaj, opekli vuřty a spokojeně jsme se vydali zpět do školy na výborný 
oběd. 
Žáci 6. a 7. třídy se vypravili ke studánce na Černou stráň. Cestou plnili různé 
úkoly, které měli zaznamenávat do pracovních listů a fotit tablety ( určit kvetoucí 
dřeviny, květiny, bezobratlé živočichy…) Procvičili se i v učivu zeměpisu – 
určování azimutu, práce s mapou. V cíli cesty vyčistili studánku a postavili nad ní 
stříšku.  Na závěr si všichni opekli na ohýnku vuřty a uvařili čaj z bylinek. 
Žáci 8. a 9. třídy se vydali hledat studánky dvě. Našli však pouze jednu a to 
Firichovu. Během cesty plnili úkoly, určovali také azimut a zapisovali do 
pracovních listů. Lopatou studánku vyhloubili a kameny obložili a potom 
zastřešili. S pomocí pana školníka jsme vše zvládli.  Po zasloužené práci si, kdo 
chtěl, upekl špekáčky.                              

  
Účastníci: žáci 1. – 9. tř. 
  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Otvirani_studanek_1.-_3._trida/ 
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Název akce: VODNÍ DŮM HULICE 
Datum: 21. 4. 2016 
Info: Ve čtvrtek dne 21. 4. 2016, tj. v den, kdy slavíme Den Země, se žáci 1. a 2. třídy 

zúčastnili v Holicích u vodní nádrže Švihov, Želivka Expozice, kde hlavní roli hrají 
lidské smysly. V první části nazvané Vodní mikrosvět pomocí mikroskopů a 
makrografie jsme viděli vodní organismy, které nejsou pouhým okem viditelné. 
V druhé části nazvané Pod vodní hladinou se nám představily vodní rostliny a zvířata. 
V akváriích se proháněli ryby, do sluchátek zurčela voda. Viděli jsme krmení 
invazního druhu raka amerického. Ve třetí části Mokřadní život jsme mohli pozorovat 
břeh řeky Želivky včetně zvuků hlasů ptáků i žab. Ve čtvrté části „Nekonečná cesta 
vody“, jsme se přenesli do lidského těla. Abychom zjistili, že jeho většinu tvoří voda. 
Dokonce jsme ve vodním baru ochutnali její různé chutě. Pomocí pumpy jsme 
žíznivějícímu člověku dodávali dostatek tekutin. Přesvědčili jsme se, výrobou mraku, 
že je také z vody. Poslední část Výlet do historie je v projekčním sále, kde jsme shlédli 
originální malby z kostela v Dolních Kralovicích, než jej zaplavila přehrada. Tady jsme 
také absolvovali výukový program Voda okolo nás, při kterém jsme např. Sestavili 
čističku vody nebo za pomocí Kimovy hry si připomněli, co do vody nepatří. Nakonec 
jsme si prohlédli hráz přehrady.  

  
Účastníci: Přírodovědný kroužek a žáci 1. a 2.třídy 
  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Vodni_dum_Hulice/ 
  

  
 

Název akce: OKRESNÍ KOLO OVOV HUMPOLEC 
Datum: 29. 4. 2016 
Info: Žáci zde soutěžili v 5 disciplínách – trojskok, švihadla, kliky, hod medicinbalem, běh 

1000m (driblink). 
Výsledky: r. 2005 – E. Razimová  2. místo – 1385 b 
                  r. 2006 – A. Hupková 1. místo – 1927 b 
                  r. 2005 – A. Haltr 5. místo – 2 166 b 
                  r. 2004 – T. Holub 4. místo – 2087 b 
                                    M. Kalfeřt 5. místo – 1809 b 
                  r. 2002 – F. Moravec 2. místo – 4 140 b 

                                     T. Zuzánek 3. Místo – 3 913 b 
Do krajského kola postupují: E. Razimová, A. Hupková, T. Zuzánek, F. Moravec 

Účastníci: A. Hupková, A. Haltr, E. Razimová, T. Holub, M. Kalfeřt, F. Moravec, T. Zuzánek 
  
https://photos.google.com/share/AF1QipOauJFCbSnz9gBdbT6sL_pqAdnEXryiQe3UG8FPXym2LC6tDJQY
0nCa9tzND3GZbw?key=NDhLVFFwYUZmTHIzbjRRelNZZDVYV2cxanh5NXlB 
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Název akce: ZLATÁ VČELA 2016 – KRAJSKÉ KOLO V BOBROVÉ 
Datum: 30. 4. 2016 
Info: Znalostní soutěž mladých včelařů a naše již třetí účast v krajském kole na ZŠ 

v Bobrové. 
  
Účastníci: J. Nebesař (12. místo v kategorii 6.-9. tř.), A. Souček (19. místo v kat. 1.-5. tř.),  

Doprovod M. Hupka a J. Němeček (vedoucí kroužku včelařů) 
  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Zlata_vcela_2016_-_krajske_kolo_v_Bobrove/ 
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Název akce: ČARODĚJNICE 
Datum: 30. 4. 2016 
Info: Tradiční akce spojená s pálením čarodějnice se uskutečnila na přírodním parketu. 

Začala v 19:30 průvodem od dubu u Hrubešů a pokračovala soutěžemi, s kterými 
pomohli žáci 8. a 9. třídy. 

  
Zajištění akce: M. Razima, Z. Zenáhlíková, L. Zíková, M. Zíka, I. Ježková, M. Pavlů, J. Kaňková, M. 

Kotýnková, I. Tomanová 
  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Carodejnice_2016/ 
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Název akce: PÁTÁ HODINA PŘÍPRAVNÉHO KURZU PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY 
Datum: 4. 5. 2016 
Info: 5. den tj. ve středu 4. května 2016 jsme s předškoláky sešli, abychom procvičili 

formou her matematické představy.  Zahráli jsme si: Člověče, nezlob se a Domino. 
K danému počtu věcí jsme přiřazovali číslovky, obtahovali číslovky, pomocí dětské 
fantazie postavili na magnetické tabulce obrázky z matematických tvarů. Při písničce 
Jedna, dvě, Honza jde a Jedna, dvě, tři…jsme ukazovali na prstech zpívaný počet a 
odpovídající číslici. V neposlední řadě jsme si matematicky pohráli na tabletu. 

  
Účastníci: žáci 1. třídy a předškoláci 
  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Predskolaci_v_1.tride_5.den_kurzu/ 
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Název akce:    DOPOLEDNÍ PROGRAM A PRVNÍ POMOC 
Datum: 6. 5. 2016 
Info: Jak se zachovat, když uvidíte, jak někdo omdlel nebo zůstal ležet na zemi? Jak máme 

postupovat, než zavoláme záchranku? Jaké je telefonní číslo na záchrannou službu a 
jak si rozdělíme role při záchraně lidského života, jak provádět masáž srdce? Na 
mnoho dalších otázek si řeknete, to je přeci jasné, ale když se člověk nachomýtne u 
nějaké dopravní nehody nebo stojí před zraněným, mnohdy si neuvědomí, co dělat. 
Proto je velice důležité neustále si vše opakovat a prakticky zkoušet.  Aby to dokázali 
žáci naší školy a nebáli se zachránit život, tak v pátek 6. 5. 2016 zavítala do školy naše 
bývalá žákyně Lenka Zíková, která je nyní studentkou lékařské fakulty UK a která se 
pod záštitou studentské organizace IFMSA podílí na projektu“ Pro život“ a celé 
dopoledne se snažila důležité věci týkající se první pomoci v praktických ukázkách 
předat i našim žákům 1. – 7. ročníku.   
(Pozn. žáci 8. a 9. ročníku obdobnou akci již absolvovali s pracovníky záchranné 
služby.) 

Účastníci: Žáci 1. – 7. ročníku 
  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Prvni_pomoc 

 

  
  

  
 

Název akce: DEN MATEK 
Datum: 8. 5. 2016 
Info: Každým rokem vystupují někteří žáci naší školy na akci pořádané obcí ke Dni matek. 

Takže ani letos jsme nechyběli. 
  
Účastníci: děti z MŠ a ZŠ 
  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Den_matek 
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Název akce: SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO ANGLIČTINÁŘE PELHŘIMOVSKA 
Datum: 9. 5. 2016 
Info: Barbora Kosová se zúčastnila soutěže v anglickém jazyce, pořádané Jazykovou školou 

Zachová v Pelhřimově. Soutěž se skládala z poslechu, doplňování gramatiky a slovní 
zásoby a také čtení s porozuměním a mluvení.  

  
Účastníci: M. Pavlů – doprovod, Barbora Kosová 7. třída 
 

Název akce: CESTA DO TÁBORA 
Datum: 10. 5. 2016 
Info: Žáci 7. ročníku se zúčastnili výukového programu „Boží bojovníci“ v Husitském 

muzeu v  
Táboře. V rámci programu žáci shlédli krátký film o období husitských válek a 
vypracovávali pracovní listy (pomocí interaktivní expozice v muzeu). V závěru 
programu si prohlédli jednotlivé zbraně používané v husitských bojích a model bitvy 
u Sudoměře.  

 

Název akce: DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V PELHŘIMOVĚ 
Datum: 10. 5. 2016 
Info: Praktická výuka na dopravním hřišti v Pelhřimově. 
  
Účastníci: Žáci 4. třídy, p. u. V. Machyánová 
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Název akce: OCHUTNÁVKA EXOTICKÉHO OVOCE 
Datum: 10. 5. 2016 
Info: V rámci projektu Ovoce do škol 
  
Účastníci: Děti z 1.-5. třídy 
  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Ochutnavka_exotickeho_ovoce 
  

  
  
 

Název akce: ŠESTÁ HODINA PŘÍPRAVNÉHO KURZU PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY 
Datum: 11. 5. 2016 
Info: Ve středu 11. 5. 2016 jsme se již po šesté, tedy naposledy sešli v první třídě 

s předškoláky. Dnešní lekce se jmenovala „Myšlení a řeč“.  Správné poznání věcí 
většinou předpokládá poznání vzájemných souvislostí, zejména příčinných vztahů. 
Řeč je nástrojem myšlení a forma dorozumívání. Děti řešily jazykolamy, hádanky, 
slovní fotbaly, logické řetězce a řadily prvky podle určitých pravidel. Také jsme si 
zasportovali: skákali jsme panáka, prolézali rukávem a vyzkoušeli vlastní rovnováhu 
na míči. Na závěr účastníci získali „ Diplom“ o absolvování přípravného kurzu pro 
budoucí prvňáčky. 

  
Účastníci: žáci 1. třídy a předškoláci 
  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Predskolaci_v_1.tride_6.den_kurzu 
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Název akce: ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 
Datum: 11. 5. 2016 
Info: Účel sbírky -  přinést veřejnosti informace o prevenci rakoviny prostřednictvím 

rozdávaných letáčků, za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj 
proti rakovině – M. Harudová a Š. Máchová vybraly na účet sbírky více než 2 000Kč. 

  
Účastníci: M. Harudová a Š. Máchová, B. Kabíčková 
 

Název akce:  PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ 
Datum: 16. 5. 2016 
Info: Akce Kraje Vysočina, prevence úrazů před prázdninami – přednáška, praktické 

činnosti, soutěže. 
  
Účastníci: Žáci 1. – 3. ročníku 
 

Název akce: PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ 
Datum: 18. 5. 2016 
Info: Akce Červeného kříže v Pelhřimově - prevence úrazů před prázdninami – 

praktické činnosti (obvazování, resuscitace, ...) související s první pomocí. 
Návaznost na akce 6. 5. a 16. 5. 2016. 
Dále jsme pokračovali do muzea Zlaté české ručičky. 

  
Účastníci: žáci 3. ročníku 
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Odkaz na foto:  
  

  
 

  
  
 

Název akce: ŠKOLNÍ VÝLET 1. STUPNĚ 
Datum: 23. 5. 2016 
Info: V pondělí 23. 5. 2016 vyrazili žáci 1. – 5. třídy na výlet směr České Budějovice. 

Cestou jsme se zastavili na hrázi rybníka Rožmberk. Alespoň chvilku jsme mohli 
obdivovat krásu „Jihočeského moře“. Po příjezdu do města jsme se prošli po 
hektarovém náměstí, uvítala nás Černá věž. Svlažila Samsonova kašna. 
Nezklamala ani návštěva planetária a hvězdárny.  Jelikož jsme měli štěstí a 
překrásně svítilo, mohli jsme si v kopuli prohlédnout stoletým dalekohledem 
Slunce. Výlet jsme zakončili v Zoo Hluboká. Prohlédli si ji společně s paní 
průvodkyní, která nám vždy u každého zvířátka pověděla nějakou zajímavost.  Na 
závěr jsme si pro štěstí pohladili hendikepovaného netopýrka a už uháněli 
k domovu. Cestou jsme se zdrželi u bouračky a později na objížďce, ale přesto 
můžeme výlet hodnotit jako velmi zdařilý. 

  
Účastníci: Žáci 1.-5.třídy 
  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Skolni_vylet_1.stupne_Ceske_Budejovice/ 
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Název akce: VÝLET 6. - 9. 
Datum: 23. 5. 2016 
Info: Letošní školní výlet druhého stupně byl poněkud netradiční - žádná příroda, skály, 

voda a les. Zaměřili jsme se na vědu a techniku, počítačové hry no a nakonec přece jen 
trochu kultury a dějin muselo být. Dne 23. 5. jsme vyrazili směr Brno. Proč Brno? A 
proč ne, když zatím jsme jezdili jen do Prahy. Tak jsme chtěli poznat i tuto moravskou 
metropoli. Výlet začal malým zpožděním, ale díky výbornému panu řidiči jsme 
nakonec vše stihli. Nejprve jsme dorazili do centra vědy a techniky VIDA.  Měli  jsme 
zde objednaný výukový program Mladý detektiv. Ponořili jsme se do příběhu vraždy 
ženy a vyšetřovali, kdo je pachatelem. Brali jsme otisky prstů, porovnávali stopy, 
zakreslovali místo činu. Vrahem nebyl zahradník, ale babička. Ve VIDA centru jsme si 
vyzkoušeli, prohlédli, rozmontovali, smontovali, co se dalo. Další program z oblasti 
fyziky se jmenoval „ Dělám tlaky, dělej taky.“  Největší sranda byla s vakuem a také 
když někteří z žáků asistovali při pokusech. Nakonec jsme ještě shlédli 3D film 
Pidiobři, což byl přírodovědný časosběrný dokument o čipmancích, pouštních myších 
a proměnách v přírodě vůbec.  
Nadešla dlouho očekávaná chvíle a Laser Game byla tady. Zlatý hřeb našeho výletu. 
Střílečka jako v počítačové hře, ale naživo. Akce, napětí, adrenalin, to je Laser Game. 
Měli jsme zamluvené dvě hry.  Každý dostal zbraň a ve skupinách žáci „bojovali“ proti 
sobě. Na monitoru šlo sledovat, jak si kdo vede.  I přes velké fyzické vyčerpání žáci 
byli nadšeni. Klidně by prý zvládli i ještě třetí hru, ale nás čekala poslední zastávka 
brněnský hrad Špilberk alias Špilas. 
No to už takové nadšení nebylo a výstup na hrad dal všem hodně zabrat. Prohlédli 
jsme si hrad a Kasematy, což je v podstatě podzemní vojenská pevnost.  No a to byl 
konec našeho výletu. Vysílení, unavení, vyčerpaní, ale spokojení a plní zážitků a 
dojmů jsme bez problémů dorazili domů. 

  
Účastníci:  
 

6.-9. třída, B. Kabíčková, M. Pavlů, P. Bartů 
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Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Skolni_vylet_2.stupne_Brno/ 
  

  
  

  
  
 

Název akce: KRAJSKÉ KOLO OVOV V TŘEBÍČI 
Datum: 23. 5. 2016 
Info: Naší školu výborně reprezentoval Filip Moravec, který zvítězil ve své kategorii se 

ziskem 4791 bodů a postoupil do republikového finále. Tomáš Zuzánek se umístil na 
24. místě. 

  
Účastníci: F. Moravec, T. Zuzánek 
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Název akce: KINEMATOVLAK 
Datum: 26. 5. 2016 
Info: Ve čtvrtek 26. 5. 2016 se žáci 1. - 3. třídy linkovým autobusem dopravili do 

Pelhřimova.  Prohlédli jsme si náměstí a po svačině na vlakovém nádraží už 
čekal Kinematovlak (Zlín Film Festival 2016), který v tento jediný den zavítal 
do okresního města. Děti v hodinovém programu zdarma sledovaly několik 
pohádek Macha a Šebestové a Maxipsa Fíka a ještě navíc každý obdržel 
dáreček. Poté jsme se vydali na věž (samozřejmě jen ti, kteří si troufli), 
abychom se z ptačí perspektivy rozhlédli po krajině. Tečkou za výletem byl 
chutný oběd ve školní jídelně.  

  
Účastníci: 1. - 3. třída 
  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Kinematovlak 
  

 
  

  
 

Název akce: ATLETICKÁ OLYMPIÁDA 
Datum: 31. 5. 2016 
Info: Okresní kolo atletické olympiády 6. – 9. tříd v Pelhřimově 
  
Účastníci: F. Moravec (60 m, skok daleký), T. Zuzánek (60 m, skok daleký), T. Bejbl 

(skok daleký) 
Výsledky: Filip Moravec: skok daleký ... 1. místo výkonem 501 cm 

                            běh 60 m, 6. místo ve finálovém běhu, čas 7,5 s 
Tomáš Zuzánek: běh 60 m v rozběhu, čas 8,0 s 
Martin Bejbl: skok daleký, 7. místo výkonem 402 cm 
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Název akce: DEN DĚTÍ 
Datum: 1. 6. 2016 
Info: Sportovní den pro své spolužáky vznikl z iniciativy žáků 8. a 9. třídy. Ti 

si pro své kamarády připravili na místním hřišti několik sportovních 
disciplín, které zajistili i svým dohledem. Byl to zcela netradiční den, 
který začal požárním poplachem, kdy se při shromáždění všech před 
školou dozvěděli, co je v následujících hodinách čeká. Děti to přirozeně 
přijali s nadšením. 

  
Účastníci: Všichni žáci školy 
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Název akce: SFÉRICKÉ KINO 
Datum: 2. 6. 2016 
Info: Sférické kino ve 3D si děti MŠ a žáci ZŠ užívali v tělocvičně školy.  
  
Účastníci: Děti MŠ a žáci ZŠ 
  

  
  
 

Název akce: PACOVSKÝ TALENT 
Datum: 3. 6. 2016 
Info: Pěvecká soutěž 
  
Účastníci: Soutěže se zúčastnil z 2. třídy – A. Souček, který získal cenu poroty, 

dále z 5. třídy M. Součková, z 9. třídy A. Chválová a J. Nebesař, který získal ve své 
kategorii 1. místo. 

  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Pacovsky_talent_2016/ 

  
 

Název akce: VÝMĚNA OKEN 
Datum: 6. 6. 2016 
Info: V pondělí 6. června nás ráno překvapila firma Todok, která k nám přijela vyměnit 

okna v 1. patře na staré škole bez předchozího ohlášení. Museli jsme trochu 
improvizovat, ale vše se povedlo. Během oprav byla 1. až 3. třída přestěhována na 
novou budovu. 
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Název akce: ATLETICKÁ OLYMPIÁDA 2. – 5. TŘÍD 
Datum: 7. 6. 2016 
Info: V úterý dne 7. 6. 2016 proběhlo v Pelhřimově Okresní kolo lehkoatletické olympiády.    

Z 2. – 5. třídy se jí zúčastnili: A. Hupková, A. Berka, J. Zíka, M. Kalfeřt, P. Rejzková, J. 
Rejzek, A. Haltr. A. Hupková  přivezla stříbrnou medaili v běhu na 50 m (8,3 s) a 
bronzovou ve skoku do dálky (340 cm) a  A. Berka také vybojoval bronzovou medaili 
ve  skok do dálky (342 cm).  

  
Účastníci: A. Hupková, A. Berka, J. Zíka, M. Kalfeřt, P. Rejzková, J. Rejzek, A. Haltr.  
  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Atleticka_olympiada%2C_7.6.2016/ 
  

  
 

Název akce: PŘÍRODOVĚDNÝ POBYT 
Datum: 9. – 10. 6. 2016 
Info: Cílem této akce bylo poznávání přírody v okolí Hořepníka. Sdružení místních 

rybníkářů nám poskytlo ubytování u rybníka ve Vítovicích. Žáci pozorovali, 
chytali a určovali různé živočichy a rostliny (kladli pastičky na hmyz, určovali 
noční živočichy, zkoumali život pod kameny a ve vodě, chytali ryby…) Součástí 
jejich snažení byla i práce s tablety, do kterých zaznamenávali všechna 
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pozorování. 
  
Účastníci: p. uč. Z. Zenáhlíková, členové přírodovědného kroužku (M. Lacina, M. David), 

žáci 6. třídy (M. Bejbl, A. Buřič, O. Pavlů, L. Procházka, J. Sihelník) 
  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Na_rybarne%2C_9.-10.6.2016/ 

 
  

 
  

  
  

 

Název akce: LOUPEŽNICKÉ KOŘENÍ 
Datum: 17. 6. 2016 
Info: Členové dramatického kroužku sehráli divadelní představení: Loupežnické 

koření. 
Dopolední i večerní se jim povedlo a dočkali se velkého potlesku. 
Hru s nimi po celý rok nacvičovala p. uč. Jindřiška Rokosová. 
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Hráli: J. Nebesař, M. Harudová, A. a E. Chválovi, M. a P. Rejzkovi, B. Kosová, P. 
Stryková, M. Saslíková, M. Součková a E. Razimová 

  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Divadlo_-_Loupeznicke_koreni_2016/ 
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Název akce: DEN S KOLEM 
Datum: 23. 6. 2016 
Info: V rámci „Týdne aktivit“ jsme za pomoci žáků 8. a 9. třídy připravili pro zbytek našich 

žáků dopoledne plné aktivit s kolem. Starší spolužáci připravili několik stanovišť, kde 
ti mladší ukázali, jak umí jezdit na kole, jsou obratní nebo znají dopravní značky nebo 
dopravní předpisy. 

  
Účastníci: 1. – 9. třída 
  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Cyklo_den%2C_23._6._2016/ 

 
  

  
  

 
 

  
 

Název akce: DEN S MYSLIVCI 
Datum: 24. 6. 2016 
Info: V pátek 24. 6. 2016 již druhým rokem zavítali žáci 1. – 5. třídy mezi myslivce z 

Mysliveckého spolku Trnávka. Opět se mohli dovědět nové informace z přírody a 
procvičit si již získané vědomosti i zkušenosti. Všichni s radostí přivítali střelbu ze 
vzduchovky, hod šipkami na divočáka a míčky na srnečku. Dalekohledem si prohlédli 
okolní krajinu. Novinkou dnešního dne byla praktická ukázka vábniček na prasátka, 
srnečky, zajíčka a myšky. Mezi nás přítomné také zavítal chovatel sov a dravců.    Ti 
šťastnější si je mohli i podržet nebo alespoň pohladit. Také bylo dobře postaráno o 
naše bříška. Opekli jsme si vuřty a zapili lahodnou vodou se šťávou. Na závěr všichni 
obdrželi medaili, diplom za vědomosti a znalosti v oboru myslivosti a ochrany přírody 
a drobné dárky. 

  
Účastníci: Žáci 1.- 5. třídy 
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Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Den_s_myslivci_2016/ 
  

  
  

  
 

Název akce:    DEN S PSOVODY I RYBÁŘI 
Datum: 27. 6. 2016 
Info: I přes nepřízeň počasí se žáci I. stupně vydali na cvičák „Na Frantále“, kde už čekali 

psovodi se svými svěřenci. Viděli jsme výcvik agility několika psů, které cvičí p. 
Martin Voves. Pak přijela p. Květa Kasalová se svým atestovaným psem Garou – 
záchranářem a předvedli dětem vyhledávací práce. Všichni se zájmem naslouchali 
jejímu vyprávění zážitků z různých záchranných akcí. Pochutnali jsme si na svačině 
od p. Procházkové a přesunuli se na „Rybárnu“. Tam už nás čekal p. Šemora a Lucka 
Nebesařová i rybník plný kaprů. Žáci se dozvěděli, jak má vypadat vybavení 
správného rybáře, zkusili navázat háček a poznávali ryby z našich rybníků i řek, o 
kterých jim Lucka vyprávěla spoustu zajímavostí.  

  
Účastníci: Žáci 1.-5. třídy 
  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Dopoledne_s_psovody_27.6.2016/ 
 http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/S_rybari_27.6.2016/ 
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Název akce: TÝDEN AKTIVIT KAMPANĚ ZOOM - DĚTI V POHYBU 
Datum: 20.  6. -  24. 6. 2016 
Info: 20. 6. 2016 se 1. - 3. třída zapojila do akce týden aktivit v rámci „Týdne v pohybu“. První 

den tj. v pondělí jsme si vysvětlili, co je cílem kampaně a princip sběru „zelených stop.“ 
Připravili jsme si plakát na zaznamenávání výsledků. V doprovodných aktivitách jsme si 
povídali o dopravních prostředcích, jejich výhodách a nevýhodách.  Do druhého dne 
měly děti za úkol zjistit od rodičů či prarodičů, jak ti se dopravovali do školy. V úterý 
jsme do záznamového plakátu přidali stopy, porovnali výsledky zjištění a seznámili 
jsme se s tím, jak se dopravují děti do školy v různých koutech světa. Ve středu jsme 
opět přidělili stopy a povídali si „O skleníkovém efektu ve třídě“. V 10,00 hodin jsme 
vystartovali s rozhlasem na trať  1km a pak jsme si zasportovali. Ve čtvrtek jsme si 
zahráli na dopravní detektivy a soutěžili v zručnosti jízdě na kole. V pátek jsme prožili 
den s myslivci a obdivovali jsme sovy a dravce. Cestou jsme poslouchali ruch z ulice a 
rozpoznávali jednotlivé zvuky. Následující pondělí tj. 27. 6. 2016 jsme spočítali, kolik 
zelených stop máme nasbíraných celkem za celý týden. Na papírovou šlápotu jsme 
napsali přání z oblasti šetrné dopravy a ochrany přírody pro regionální politiky. 
Do programu byla zapojena i 4. až 6. třída. Seznam aktivit, které je v týdnu čekaly, jsou 
v následující tabulce. 

 To vše ve spolupráci s Nadací partnerství ( www.nadacepartnerstvi.cz ) 
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Účastníci: 1. - 6. třída, do celoškolních aktivit byli zapojeni i žáci 7. – 9. třídy 
  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Tyden_v_pohybu_1.-5._trida/ 
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Název akce: SPORTOVNÍ DOPOLEDNE, ZŠ ŽELIV 
Datum: 24. 6. 2016 
Info: Na páteční dopoledne 24. června jsme byli pozváni paní ředitelkou Dolejšovou do školy v 

Želivě. Ta u příležitosti 50. výročí otevření nové školy uspořádala pro okolní vesnické školy 
sportovní soutěžní dopoledne. Děvčata hoši druhých stupňů z místní školy, Hořepníku, 
Košetic a Lukavce soutěžili ve vybíjené, florbalu a fotbalu. 

Naše malá výprava nakonec skončila jen těsně na 4. místě. 
  
Účastníci: Žáci 6. – 9. třídy, učitelé M. Hupka, B. Kabíčková, M. Pavlů a Z. Zenáhlíková 
  
Odkaz na 
foto: 

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Sportovni_klani%2C_ZS_Zeliv%2C_50_let%2C_24._6._201
6/ 
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Název akce: 9. TŘÍDA UČÍ 
Datum: 29. 6. 2016 
Info: Dne 29. 6. 2016 si naši deváťáci vyzkoušeli práci učitelů a vyučovali spolužáky. Tímto 

se s nimi a s celou naší školou rozloučili. 
  
Účastníci: Žáci ZŠ 
  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/9._trida_uci/ 
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Název akce: SBÍRÁNÍ VÍČEK PRO KUBÍČKA Z ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM 
Datum: Celý školní rok 
Info: 

 
  
Účastníci: Žáci, zaměstnanci, obyvatelé Hořepníku a okolí 
  
 

 
 

Název akce: SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/16 
Datum: 30. 6. 2016 
Info: Školní rok jsme zakončili společným setkáním v tělocvičně. Odměnili jsme ty, kteří 

naší školu úspěšně reprezentovali v soutěžích okresních i krajských. Odměny, které 
nám věnovala firma Střechy Lacina a Smíšené zboží Zenáhlík dostali: Michal Berka, 
Amálka Hupková, Tomáš Zuzánek, Filip Moravec (za výborné výsledky ve sportu), 
Kristýna Karen Berková (úspěšná řešitelka matematické olympiády) a Jan Nebesař 
(pěvecká soutěž). 
Žáci 9. třídy pak na OÚ Hořepník 

  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Ukonceni_skolniho_roku_2015_16/ 

 
  



ŠKOLNÍ KRONIKA 2015/16 

 

64 

 

  
  

 
 

 

DALŠÍ INFORMACE KE ŠKOLNÍMU ROKU 2015/16 

Ředitel školy: Ing. Milan Hupka 
Učitelé ZŠ: Mgr. Lenka Zíková, Mgr. Ivana Ježková, Mgr. Vlasta Machyánová,  Mgr. Martina Pavlů, 

Mgr. Blanka Kabíčková, Mgr. Marie Šimková, Mgr. Zdeňka Zenáhlíková, Mgr. Kateřina 
Fuková Hodinková (od 1. 2. 2016 mateřská a rodičovská dovolená), Bc. Petra Bartů 
(částečný úvazek), Mgr. Zdeňka Švejdová (částečný úvazek) 

Provozní 
pracovníci: 

Marie Kotýnková (vedoucí školní jídelny a ekonomka), kuchařky Jitka Veselá a Martina 
Krejčová, školník Miroslav Razima, uklízečky Markéta Kalfeřtová a Milena Toráková 

  
Počet tříd:  7 tříd v devíti ročnících 
Počet žáků: 65 
 

 


