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Název akce: ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
Datum: 1. 9. 2016 
Info: V tělocvičně přivítal žáky a učitelky ředitel školy Milan Hupka.  

1. třída: 7 žáků, třídní učitelka Lenka Zíková 
2. třída a 3. třída: 5 a 10 žáků, tř. učitelka Ivana Ježková 
4. a 5. třída: 6 a 10 žáků, tř. učitelka Zdeňka Švejdová 
6. třída: 6 žáků, tř. učitelka Zdeňka Zenáhlíková 
7. třída: 5 žáků, tř. učitelka Marie Šimková 
8. třída: 5 žáků, tř. učitelka Petra Lisová (Bartů) 
9. třída: 8 žáků, tř. učitelka Martina Pavlů 
Bez třídnictví Blanka Kabíčková 
Družina: Irena Tomanová 
Provozní pracovníci: Marie Kotýnková (vedoucí ŠJ, ekonomka), Miroslav Razima 
(školník), Martina Krejčová, Jitka Veselá (kuchařky), Milena Toráková, Marie 
Molnárová (uklízečky) 
 
A protože k nám patří i mateřská škola, tak pár informací i k ní: 
Celkem 42 dětí ve dvou odděleních. 
Vedoucí učitelka: Jitka Kaňková,  
Učitelky: Jana Petrů, Jitka Závůrková 
Výdej jídel, úklid: Václava Procházková 

  

Název akce:    PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ 
Datum: 1. 9. 2016 
Info: Děti a jejich rodiče přivítal starosta obce Vladimír Kotýnek, ředitel školy Milan 

Hupka a třídní učitelka Lenka Zíková. 
  
Účastníci: Tomáš Hána, Jiří Chodúr, Matěj Kabíček, Jaroslav Svoboda, Marek Štěrba, Jan 

Zelenka a Natálie Hoffmanová 
  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Prvnackove%2C_1.9.2016/ 

 
  

 

 

  

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Prvnackove%2C_1.9.2016/
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Název akce: DEVÍTKA S PRVŇÁČKY 
Datum: 4. 9. 2015 
Info: Žáci 9. třídy ukazují školu prvňáčkům 
  
Účastníci: 9. třída, 1. třída 
  
Odkaz na 
fotogalerii:  

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Prvnaci_s_devataky_poznavaji_skolu/ 
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Název akce: REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV, BRNO 
Datum: 9. – 10. 9. 2016 
Info:       
 
 

Sedmý ročník Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů, který je součástí Sazka 
Olympijského víceboje, vyvrcholil tentokrát v Brně na stadionech VUT. Evropský týden 
sportu tu odstartovalo téměř 700 dětí z Česka, Německa, Polska i Maďarska. A také desítky 
učitelů nadšených pro sport, z nichž mnozí sami závodili. 
Setkání s desítkami legend  
Bronzová olympijská medailistka Šárka Kašpárková patří ke sportovním hvězdám, s nimiž 

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Prvnaci_s_devataky_poznavaji_skolu/
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se v průběhu dvou dnů mohli školáci setkat – a to nejen při autogramiádách. Republikové 
finále zahájila světová rekordmanka na osmistovce Jarmila Kratochvílová. Děti během 
jejich zápolení provázeli úspěšní sportovci všech generací – od současných olympioniků 
přes olympijského šampiona Jiřího Dalera z Tokia 1964 až po Věru Růžičkovou, 
olympijskou vítězku v gymnastice z Londýna 1948.  
Do páteční exhibice v šesti disciplínách se zapojilo 13 sportovců, které doplnili zástupci 
armády a policie. Závodili například ambasadoři Sazka Olympijského víceboje Kateřina 
Kudějová, Denisa Rosolová, Natálie Dianová a Jan Kuf, atletičtí medailisté Michaela Hrubá, 
Radek Juška, Lukáš Melich i Roman Novotný či bývalí úspěšní sportovci Šárka Kašpárková, 
Štěpán Janáček, Adriana Gerši, Pavel Buráň a také fotbalista Petr Švancara.  
Sladký koláč za odměnu si odnesly všechny čtyři týmy, vítězství však slavilo družstvo Šárky 
Kašpárkové. „Všechny týmy byl hodně silné, ale ukázalo se, že atleti jsou nejvšestrannější a 
umí všechno. Ale tady nešlo o výsledky. Děti viděly v každé disciplíně nějaký super výkon, 
muselo je to namotivovat. Musel to pro ně být zážitek, tohle nevidí každý den,“ soudila 
Kašpárková.  
Tak třeba kladivář Lukáš Melich hodil medicinbalem přes hlavu skoro třicet metrů. 
„Troufal jsem si na vítězství,“ říkal se smíchem bronzový medailista z mistrovství světa. „Z 
exhibice jsem byl nadšený, děti jsou skvělé, bezprostřední publikum. Pamatuju si na svůj 
první trojboj ve školce, házeli jsme míčkem, skákali do dálky a běželi šedesátku. Vyhrál 
jsem. To byl můj atletický začátek, i když trénovat jsem začal až ve čtrnácti letech.“  
Sport všude kolem  
Vedle setkání s hvězdami si účastníci republikového finále mohli odnést spoustu zážitků z 
BeActive vesničky, která byla součástí doprovodného programu v rámci Evropského týdne 
sportu. Přichystána byla lezecká stěna, lukostřelba, korfbal, simulátor surfování, další 
sportovní aktivity nebo fotokoutek a také možnost vyzkoušet si jízdu na invalidním vozíku. 
Spoustu zábavy si při dvoudenním sportování užily i děti, které finančně podporuje Česká 
olympijská nadace.  
„Finále bylo moc fajn. Děti to baví, některé byly nahecované, jako kdyby byly na obrovských 
závodech, což k tomu asi patří. Funguje to, dětí je tu spousta,“ řekl mistr světa i Evropy v 
moderním pětiboji Jan Kuf, ambasador Evropského týdne sportu i Sazka Olympijského 
víceboje. Světová šampionka ve vodním slalomu Kateřina Kudějová dodávala: „Byla tu 
zábava, děti sportovaly, dřely. Finále bylo moc hezké.“  
Zatímco závěrečné soutěžení dětí z téměř dvou stovek škol i zahraničních účastníků 
uzavřelo uplynulý školní rok, další ročník Sazka Olympijského víceboje s oběma jeho 
částmi začíná už 19. září 2016. Jeho cílem je ukázat dětem sport jako součást zdravého 
životního stylu bez ohledu na jejich výkony.  
 
Ani naše škola na tomto finále nechyběla. Hlavní zásluhu na tom měl žák 9. třídy, Filip 
Moravec. Ten se do tohoto finále probojoval postupně od okresního kola přes krajské 
v kategorii jednotlivců ročníku narození 2002. 
Mezi 112 startujícími nakonec skončil po dvoudenním klání a deseti disciplínách na 20. 
místě, což je pro tohoto kluka určitě vynikající výsledek a povzbuzení do dalšího ročníku 
této všestranné soutěže.  
 

  
Účastníci: Filip Moravec, otec Viktor Moravec, ředitel školy Milan Hupka 
  
Fotogalerie: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/OVOV%2C_republikove_finale%2C_Brno%2C_9.-

10.9.2016/ 
 

 

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/OVOV%2C_republikove_finale%2C_Brno%2C_9.-10.9.2016/
http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/OVOV%2C_republikove_finale%2C_Brno%2C_9.-10.9.2016/
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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. Zdeňka Švejdová 
 

 

Název akce: PŘÍRODOVĚDNÝ POBYT NA RYBÁŘSKÉ BAŠTĚ 
Datum: 14. - 15. 9. 2016 
Info: Žáci 6. třídy využili zařízení místních rybníkářů ke svému třídnímu teambuildingu 

spojenému s výukou v přírodě. Náplní pobytu, kromě chytání ryb, byly hry na posílení 
spolupráce a poznávání života okolo rybníka.  
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Účastníci: Žáci 6. tř. , p. uč. Z. Zenáhlíková 
Fotogalerie: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Teambuilding_sestaku_na_rybarne%2C_14.-

15.9.2016/ 
 

  
  
 

 

Název akce: ZÁKLADY FOTOGRAFIE 
Datum: 20. 9. 2016 
Info: Seminář pro žáky 6. a 7. třídy v Muzeu fotografie v Jindřichově Hradci. Lektor Radim 

Strojek nejdříve děti seznámil s historií fotografie, základními fotografickými režimy, 
zlatým řezem a dalšími tipy pro dobrou fotografii.  
Po přednášce dostala každá dvojice studentů zrcadlovku zn. CANON, zvolila si téma a 
všichni jsme vyrazili do okolí muzea. Po cca hodinovém fotografování jsme se vrátili 
do muzea, kde si lektor stáhl fotky, okomentoval je a všechny jsme si je odnesli na 
DVD. 
Do Jindřichova Hradce jsme jeli úzkokolejkou z Obrataně. Dopravu do Obrataně a zpět 
zajistili M. Souček, M. Pavlů a M. Hupka vlastními auty.  

  
Účastníci: Žáci 6. a 7. třídy, Z. Zenáhlíková, M. Hupka 
  

 
 

  

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Teambuilding_sestaku_na_rybarne%2C_14.-15.9.2016/
http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Teambuilding_sestaku_na_rybarne%2C_14.-15.9.2016/


ŠKOLNÍ KRONIKA 2016/17 
 

9 
 

 
 

Název akce: PORTRÉT 
Datum: 22. 9. 2016 
Info: Seminář pro žáky 8. a 9. třídy opět v Muzeu fotografie v Jindřichově Hradci. 

Opět po krátkém teoretickém vstupu si žáci vyzkoušeli fotografování ve 
studiu. Pak následovalo cca hodinové focení portrétů v okolí muzea. Tak jako 
v úterý, i zde pak proběhlo krátké zhodnocení nafocených snímků. 
Dopravu do Obrataně a zpět pak zajistili M. Hupka, M. Pavlů, J. Kos, R. Chvála, 
J. Kott a  

  
Účastníci: Žáci 8. a 9. třídy, M. Pavlů, M. Hupka 
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Název akce: NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ RODIČŮ A ŽÁKŮ 1. TŘÍDY 
Datum:   5. 10. 2016 
Info: Pro prvňáčky skončil první měsíc ve škole. S rodiči jsme si poseděli v 1. třídě u kávy 

(některé maminky upekly něco na zub) a probrali jsme, co se dětem daří a v čem 
potřebují pomoci. 
Někteří žáci z 9. třídy spolu s třídní p. uč. M. Pavlů hráli s dětmi z 1. třídy hry 
v tělocvičně. Poslední hru si zahráli rodiče s dětmi dohromady. Všichni byli odměněni 
napečenými dobrotami. 

  
Účastníci:  Žáci 1. a 9. třídy, p. uč. L. Zíková, p. uč. M. Pavlů a rodiče žáků 1. třídy, sourozenci 

prvňáků 
 

Odkaz na foto:  
 

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Neformalni_setkani/ 

 

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Neformalni_setkani/
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Název akce:  LOGICKÁ OLYMPIÁDA 
Datum:  Říjen 2017 
Info: Internetová matematická soutěž  
  
Účastníci: Kategorie A – A. Hupková,  A. Hánová,  E. Razimová, L. Plšek, N. Kottová, J.Pultr 

Kategorie B – R. Chvála,  K. K. Berková,  B. Kosová,  M. Součková,  M. Saslíková, D. 
Severová,  K. Kottová,  T. Holub,  E. Mazouch 

 

 

Název akce: POHÁDKY Z MALÉ PRAHY, 13. 10. 2016, 1.-3. TŘÍDA 
Datum: 13. 10. 2017 
Info: Ve čtvrtek 13. 10. 2016 vyjeli do Pelhřimova žáci 1. – 3. třídy na hudební program: 

Pohádky staré Prahy. Herci pan Jan Přeučil a Eva Hrušková děti hravou hudební 
formou seznámili s pověstmi o Faustově domě a o Horymírovi. Po představení si žáci 
prohlédli historické náměstí s kašnou, sluneční hodiny, brány s trkajícími se berany. 
Dále si připomněli dopravní značky v silničním provozu a poznávali druhy stromů. 

  
Účastníci: 1. –  3.třída 
  

  

 

 

http://www.zshorepnik.cz/index.php/home/83-pohadky-z-male-prahy-13-10-2016-1-3-trida
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Název akce: DEN U ZEMĚDĚLCŮ 
Datum: 17. 10. 2016 
Info: O akci od našich žáků: 
Ráno jsme se vydali do kulturního domu zde v Hořepníku. Uvítala nás paní ze zemědělského odboru Kraje 
Vysočina, která nás provázela prezentací o zemědělství v našem kraji. Během ní jsme si mohli zasoutěžit. 
Dávala nám otázky a my jsme za správné odpovědi obdrželi body. V sále jsme také dostali svačinu a čaj, 
který ve studeném počasí bodl.   
Poté jsme se přesunuli autobusem do místního zemědělského družstva. Rozdělili jsme se do skupinek. 
Prohlédli jsme si celé družstvo od krav, přes bramborárnu, až k zemědělským strojům. Dozvěděli jsme se 
plno novinek, například že místní kráva vyhrála v Košeticích soutěž krásy a že žákům devátých tříd jsou o 
prázdninách nabízeny brigády na selekci brambor. 
Potom nám pan Ing. Kaňka nabídl, že nám ukáže, jak píchá kravám hormony. S ním jsme si mezitím stihli 
popovídat i o fotbale. Byla to vážně legrace. 
Pak jsme se přesunuli do jídelny. K obědu byly špagety. Všem moc chutnaly. Dali jsme si také citronový 
čaj. Po obědě se nás paní, která nás formou prezentace seznamovala se zemědělstvím v našem kraji, 
zeptala, kolik kdo má bodů. Soutěžilo se o perníčky a omalovánky s tematikou zemědělství. 
Tato exkurze byla moc hezká a chtěl bych poděkovat Agrodamu Hořepník, že pro nás připravili tak 
zajímavý den. 

 
Tomáš Zuzánek, 9. třída 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Milá Aničko, 
 
zdravím Tě z hořepnického družstva jménem Agrodam. Díky moc za legraci, kterou jsme si prožili na 
táboře. 
Teď Ti ale povím, jak jsme si to užili v Agrodamu. 
Nejprve jsme zamířili do místního kulturního domu, kde nás zaměstnanci Kraje Vysočina seznámili se 
zemědělstvím v našem kraji. Při výkladu jsme za správně zodpovězené otázky dostávali body, za které 



ŠKOLNÍ KRONIKA 2016/17 
 

13 
 

jsme pak obdrželi hodnotné ceny. 
Po skončení prezentace a po svačině nás lukavecký autobus odvezl do Agrodamu Hořepník.  Rozdělili nás 
do tří skupin a pak již započala exkurze v terénu. 
Okolo krav nás provedl pan inženýr Kaňka. Tam se nám moc líbila telátka. 
Klukům se ale nejvíce líbily zemědělské stroje a sklad brambor, kde nás provedl pan inženýr Mezera. 
Po velice chutném obědě jsme se pěšky vrátili do školy. Naštěstí jsme se pak již neučili. 
Exkurze se mi velice líbila a přála jsem si, aby ses jí mohla také zúčastnit. To by ses divila, jak těžká je 
práce v zemědělství! 
 

                                            S pozdravem Marky 
 
Účastníci: 5. – 9. třída 
  
Fotogalerie: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Den_u_zemedelcu%2C_17.10.2016/ 

 

 

 

 

 

 
  
 

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Den_u_zemedelcu%2C_17.10.2016/
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Název akce: ČÍNA OČIMA ZDENY POSEKANÉ 
Datum: 24. 10. 2016 
Info: Pozvání do školy přijala a o postřehy ze své cesty do Číny se s našimi žáky podělila 

paní Zdeňka Posekaná. Zajímavé vyprávění, spoustu fotografií i pravý čínský čaj 
mohli „ochutnat“ žáci 6. – 9. třídy. 

  

 
 

 

Název akce: SÁLOVÁ KOPANÁ, OKRSKOVÉ KOLO V PACOVĚ, STARŠÍ ŽÁCI 
Datum: 2. 11. 2016 
Info: I přes malý počet kluků v 8. – 9. třídě jsme se zúčastnili okrskového kola v sálovce. 

Změřili jsme síly s okolními školami a díky umu a bojovnosti kluků jsme uhráli i velmi 
pěkné výsledky. Sestava byla „slepená“ od 6. až po 9. třídu. 
Jako jediné mužstvo jsme dokázali být silnému Pacovu rovnocenným soupeřem a o 
vítězství jsme se přetahovali až do konce zápasu. 

  
Účastníci: F. Moravec, L. Zelenka, T. Zuzánek, R. Chvála, L. Procházka, T. Holub 
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Název akce: NÁVŠTĚVA DIVADLA A OKRESNÍ KNIHOVNY V PELHŘIMOVĚ 
Datum: 10. 11. 2016 
Info: Ve čtvrtek 10. 11. 2016 již podruhé žáci 1. – 3. třídy vyjeli za kulturou do Pelhřimova. 

Nejdříve shlédli divadelní představení O človíčkovi.  Velmi hezkou formou se děti 
dozvěděly vše o pračlověku: jak se naučil chodit, vybrat si vhodnou potravu, objevit 
oheň a použít jej jako zdroj tepla a úpravy masa, najít si věrného čtyřnohého přítele, 
vyrobit si první zbraň, postavit si přístřešek a nakonec najít k sobě ženu. Pak jsme 
došli do městské knihovny, kde nám paní knihovnice pomocí hádanky ve výukovém 
programu přiblížila jednotlivé světadíly, připomenula nejdůležitější živočichy a 
rostliny na nich žijící a přečetla pohádku z Austrálie, Asie i Afriky. Nakonec jsme si 
celou knihovnu prohlédli, mohli jsme si na speciálním pohodlném podiu podle 
vlastního zájmu přečíst části knih. Akvarijní rybky nás tak nepřekvapily, ale náš obdiv 
sklidila terária s želvou a šneky. 
 

Účastníci: 1.– 3. třída 
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Název akce: VOLNÝ DEN PRO ŽÁKY ZŠ 
Datum: 18. 11. 2016 
Info: Pro žáky základní školy byl pátek 18. listopadu 2016 volným dnem. Rodiče byli 

informováni o možnosti využití školní družiny, ale nikdo z nich tuto možnost 
nevyužil. Většina učitelů ZŠ se tedy v pátek věnovala správě svých sbírek pro 
přípravu inventur. 

 

 

Název akce: PŘÍBEHY BEZPRÁVÍ 
Datum: 21. 11. 2016 
Info: Žáci 8. a 9. třídy v pondělí 21. 11.  shlédli dokumentární film Příběh železné opony: Opona 

dokořán.  
Tento film žákům přiblížil emigraci z naší země v letech 1968 a 1969.  
Díky autentickým rozhovorům si žáci mohli lépe utvořit obrázek o situaci v naší zemi  
a jednotlivých důvodech, které vedou občany k emigraci. Po projekci filmu, měli žáci za 
úkol vyjádřit své pocity a dojmy a následně se vžít do role emigrantů a zhodnotit klady a 
zápory emigrace. Díky této aktivitě si žáci uvědomili, že emigrací se nejenom získá, ale i 
ztrácí.  

Účastníci: Žáci 8. a 9. třídy 
 

 

 

Název akce: ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY 
Datum: 23. 11. 2016 
Info: Ve středu 23. 11. se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády.  

Tématem letošního ročníku bylo: Marie terezie – žena, matka, panovnice aneb 
 Habsburkové 18. století. 

Účastníci: Žáci 8. a 9. třídy 
 

Název akce: SOUTĚŽ V PSANÍ NA POČÍTAČOVÉ KLÁVESNICI 
Datum: 25. 11. 2016 
Info: Na GY a OA Pelhřimov proběhl už 20. ročník soutěže v psaní na počítačové klávesnici 

v programu ZAV za účasti 39 soutěžících z 8 škol. Naše škola pro své žáky umožňuje 
v tomto programu nácvik psaní všemi deseti a už od počátku se také této soutěže 
zúčastňujeme. 

  
Účastníci: Kristýna Karen Berková, Michaela Saslíková, Lukáš Zelenka, Barbora Kosová a Richard 
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Chvála.  
 

 
 

 
 

Název akce: ČERT A MIKULÁŠ 
Datum: 5. 12. 2016 
Info: V tomto předvánočním čase, kdy do “Ježíška” je ještě daleko, udělá radost dětem 

nadílka od Mikuláše a čerta. V naší škole je privilegiem deváťáků ujmout se této 
příjemné povinnosti. Deváťáci se na  akci “Čerti” vysloveně těší. Letos proběhla 
nadílka ve školní jídelně. Ale Mikuláš byl neoblomný, nadílku nevydal, dokud 
neuslyšel nějakou básničku či písničku. Poté se Mikuláš s čerty došel podívat také do 
školky. Malé děti měly oči navrch hlavy. Čerti, když viděli ty vyjevené obličeje, 
zmírnili a byli jak beránci. Děti ve školce krásně zazpívaly a řekly básničky. Bylo to 
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moc pěkné. Nakonec se Mikuláš a jeho parta došli podívat také na pana starostu. Zde 
dostali všichni něco dobrého ne zub. To víte, peklo si musíte předcházet. 

  
Účastníci:  
Fotogalerie: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Cert_a_Mikulas%2C_5._12._2016/ 

 

 
 

 

Název akce: PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ S DŮCHODCI 
Datum: 7. 12. 2016 
Info: Ve středu proběhlo předvánoční posezení seniorů v Pekle v budově OÚ. 

Někteří žáci naší školy se postarali o kulturní program. Na flétny zahráli a za 
doprovodu kytary zazpívali nejznámější vánoční koledy. 

  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Vystoupeni_na_setkani_duchodcu%2C_8._12._2016/ 

 

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Cert_a_Mikulas%2C_5._12._2016/
http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Vystoupeni_na_setkani_duchodcu%2C_8._12._2016/
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Název akce: BALÓNKY S PŘÁNÍČKY PRO JEŽÍŠKA 
Datum: 9. 12. 2016 
Info: Spolek Hořepnicko společně s naší školou připravil ve spolupráci s rádiem Impuls 

akci, při které měli děti, rodiče i prarodiče možnost napsat Ježíškovi přáníčko. 
Součástí akce byl i malý bazárek, jehož duší byly Zdeňka Posekaná a její sestra Jitka 
Jírová. 
Pro všechny bylo připraveno malé občerstvení od našich kuchařek. 

  
Fotogalerie: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Balonky_pro_Jeziska%2C_9._12._2016/ 

 

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Balonky_pro_Jeziska%2C_9._12._2016/
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Název akce: VÁNOČNÍ VÍDEŇ 
Datum: 14. 12. 2016 
Info: S některými žáky naší školy jsme vyrazili  do předvánoční Vídně. Dopoledne jsme se 

prošli zahradami Schönbrunnu, navštívili jsme klenotnici v Hofburgu, dóm sv. 
Štěpána, viděli jsme hotel Sacher a budovu Opery. Výlet jsme zakončili na vánočních 
trzích před nádherně osvícenou radnicí. 

  
Účastníci: 13 žáků z 5. - 9. Ročníku, L. Zíková a M. Pavlů 
  
Fotogalerie: 

  
 

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

  

 

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Predvanocni_Viden/
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Název akce: JARMARK 
Datum: 11. 12. 2017 
Info: Jako každý rok jsme se účastnily předvánočního jarmarku. Výrobky měly tradičně 

úspěch.  Za utržené peníze si nakoupíme materiál na výtvarnou práci ŠD. 
Účastníci: I. Tomanová a  I. Ježková 
  
Fotogalerie: 

             
 

Název akce: VÁNOČNÍ KONCERT 
Datum: 18. 12. 2016 – premiéra, 23. 12. 2016 - repríza 
Info:  
 

Každým rokem pořádáme vánoční koncert, tak tomu bylo i letos. Zazněly známé koledy a 
vánoční písně za doprovodu klasických i elektrických    
varhan, kytary a zobcové flétny. 

  
Účastníci: 12 dětí z MŠ, 9 žáků ZŠ, 7 bývalých žáků ZŠ, 7 žen a 6 mužů z naší obce. 
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Název akce:  VÁNOČNÍ DÍLNY 
Datum: 22. 12. 2016 
Info: Ve čtvrtek 22. 12. 2016 proběhl na naší škole workshop Vánoce. Nejdříve jsme si 

všichni zasportovali a zasoutěžili v netradičních disciplínách v tělocvičně. Po té jsme si 
u stromečku v 1. – 3. třídě zazpívali koledy, vyrobili z papíru ozdoby a věnec 
přátelství. V neposlední řadě jsme si připomněli koledy a děti si mezi s sebou rozdaly 
dárečky. 
Šesťáci vyráběli vánoční dekorace. Pak proběhla třídní vánoční besídka, při které si 
rozdávali dárečky a hráli hry. 
Žáci 7. třídy vyráběli vánoční svícny a věnce, které si poté odnesli domů. 
Žáci 8. třídy se ve školní kuchyňce věnovali přípravě nepečeného vánočního cukroví, 
které následně během třídní besídky posloužilo jako malé občerstvení. 

  
Účastníci: Žáci 1. – 9. třídy 
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Vanocni_koncert_2016/ 
  
 

            

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Vanocni_koncert_2016/
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Název akce: VÁNOČNÍ BETLÉM 
  
Info: Od pana Jiřího Kratochvíla z Pacova (Hořepnického rodáka) jsme dostali krásný ručně 

vyřezávaný betlém, který ozdobil vestibul školy. O něco menší také věnoval do mateřské 
školy. 

  

 
 

 

Název akce: TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Datum: 6. 1. 2017 
Info: Oblastní charita Pelhřimov uspořádala v Hořepníku ve spolupráci s naší školou 

Tříkrálovou sbírku. Dospělým pracovnicím charity pomáhali Markéta Součková, Pavlína 
Rejzková, Karolína Kottová, Eliška Razimová, Amálie Hupková, Tereza Nováková, Tomáš 
Hoffman, Vanesa Molnárová a Natálie Hoffmanová. Podařilo se jim vybrat více než 
13 000 Kč. 

  
 

 

Název akce: KURZ 1. POMOCI PRO ŽÁKY 8. TŘÍDY 
Datum: 9. 1. 2017 
Info: Žáci osmé třídy absolvovali celodopolední kurz první pomoci. Kurz byl doplněn i o 

praktickou stránku, kdy si žáci mnoho sami vyzkoušeli.  
  
Účastníci: Žáci 8. třídy 
  
 

 

Název akce: ŠKOLNÍ PLES 
Datum: 14. 1. 2017 
Info: Ve spolupráci se Spolkem Hořepnicko se mezi mysliveckým a hasičským plesem konal 

ten náš – školní. O program se postarala 9. třída s předtančením a ukázku moderních 
tanců předvedla M. Petráková se svým tanečním partnerem. Proběhlo slavnostní předání 
šerp z rukou třídní učitelky M. Pavlů. K hudbě a tanci hrála skupina P.A.M. 
Finanční výtěžek plesu bude opět využit na aktivity mateřské a základní školy a sníží tak 
finanční zatížení rodičů. 

  
Fotogalerie: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Skolni_ples%2C_14.1.2017/ 
  

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Skolni_ples%2C_14.1.2017/
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Název akce: ŠKOLNÍ KOLO RECITACE 
Datum: 18. 1. 2017 
Info: Ve středu 18. 1. 2017 proběhlo ve 2. – 3. třídě školní kolo v recitaci. Všichni se snažili, ale 

vyhrát může jenom jeden. Tedy v tomto případě dva postupují do oblastního kola, které 
se koná ve středu 15. 3. 2017 v divadelním sále pacovského zámku. Nejlépe se úkolu 
zhostili, postupují a budou nás representovat: Toník Souček s básní Oklamaná naděje od 
J. Hiršara a Leošek Cirhan s básní Bleší cirkus od M. Kratochvíla. 

  
Účastníci: Žáci 2. a 3. třídy 
  



ŠKOLNÍ KRONIKA 2016/17 
 

25 
 

  
 

 

Název akce: LVVZ PASEKY NAD JIZEROU 
Datum: 28. 1. – 4. 2. 2017 
Info:  Jako každoročně jsme si pěkně zalyžovali v Pasekách nad Jizerou. Letos nám přálo 

počasí sluníčkem i dostatkem sněhu. Proběhl sjezdový i běžecký výcvik. 
  
Účastníci: 16 žáků naší školy, I. Tomanová, Z. Zenáhlíková, J. Toman 
  
Fotogalerie: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Paseky_nad_Jizerou_2017/ 
  

  
  

  
  
 

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Paseky_nad_Jizerou_2017/
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Název akce: PYTHAGORIÁDA  
Datum: 2. 2. 2017 
Info: Školní kolo matematické soutěže 
  
Účastníci: 5.tř. – J. Pultr, T.Nováková, J. Rejzek, L. Plšek, N. Kottová, K. Šímová, A. Haltr 

6.tř. – T. Holub, M. Součková, K. Kottová, M. David 
7.tř. – A. Buřič, L. Procházka, O. Pavlů, J. Sihelník 
8.tř. – B. Kosová, R. Chvála, E. Mazouch, P. Stryková, D. Severová 

 

 

Název akce: VÝUKOVÝ PROGRAM SPEEDMATH O INFORMATICE 
Datum: 1. pololetí 2016/17 
Info: V učebně informatiky mají naši žáci k dispozici už řadu let program na procvičování 

matematiky Speedmath. Je to výborný program pro procvičování zejména pro menší 
děti, ale i deváťáci si zde najdou své. S aktualizací tohoto programu dostali žáci možnost 
porovnávat svoje schopnosti i s dalšími vrstevníky zapojených škol. A některým se 
podařilo získat i ocenění pro výborné počtáře (viz foto). Gratulujeme a počítejte dál… 

  
Účastníci: Počítali žáci od 4. do 9. třídy... 
  
Fotogalerie: 

 
 

 

Název akce: ŠKOLNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY 
Datum: 23. 1. 2017 
Info: V pondělí se vybraní žáci druhého stupně zúčastnili školního kola zeměpisné olympiády. 

Školní kolo mělo dvě části: práce s atlasem a zeměpisné znalosti. Nejlepší žáci postupují 
do okresního kola, které se bude konat v Pelhřimově dne 17. 2. 2017. V kategorii A (6. 
ročník) postoupila Markéta Součková. V kategorii B (7. ročník) zvítězil Ondřej Pavlů. 
Kategorii C (8. a 9. ročník) vyhrála Kristýna Karen Berková. 
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Název akce: POZNEJ VYSOČINU – ŠKOLNÍ KOLO 
Datum: 6. 2. 2017 
Info: V pondělí 6. 2. 2017 jsme na naší škole uskutečnili školní kolo soutěže pořádané Krajem 

Vysočina – Poznej Vysočinu. Školního kola se zúčastnili všichni žáci 6. - 9. ročníků.  
Školní kolo mělo podobu písemného testu, kde žáci testovali své všeobecné znalosti 
ohledně našeho kraje. Nejúspěšnější žák a žákyně postupují do 2. kola, které se 
uskuteční 17. 3. v sídle krajského úřadu v Jihlavě. Do Jihlavy se podívají Ondřej Pavlů (7. 
ročník) a Pavlína Rejzková (6. ročník) 

  
Účastníci: Žáci 6. – 9. ročníku 
  
 

 

Název akce: OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY 
Datum: 17. 2. 2017 
Info: V pátek 17. 2. 2017 se Markéta Součková, Ondřej Pavlů a Kristýna Karen Berková 

zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády v Pelhřimově.  Pro všechny to byla velmi 
zajímavá zkušenost. Zeměpisná olympiáda se skládala ze tří částí: práce s atlasem, testu 
geografických znalostí a praktické části.  Markéta Součková obsadila ve své kategorii 8. 
místo. Ondřej Pavlů v kategorii B obsadil 12. místo a Kristýna Karen Berková v kategorii 
C obsadila 10. místo.  

  
Účastníci: Markéta Součková, Ondřej Pavlů, Kristýna Karen Berková 
  
 

 

Název akce: JARNÍ PRÁZDNINY 
Datum: Pondělí 20. až pátek 24. února 2017 
  
 

 

Název akce: NÁVŠTĚVA ÚŘADU PRÁCE 
Datum: 28. 2. 2017 
Info: Na IPS v Pelhřimově žáci získali velké množství informací o volbě povolání, školách i 

možnostech uplatnění v zaměstnání. 
  
Účastníci: Žáci 8. třídy B. Kosová, E. Mazouch, P. Stryková a R. Chvála, doprovod Z. Zenáhlíková 
  
 

Název akce: VESELÉ ZOUBKY 
Datum: 27. 2. 2017 
Info: Tento den byl projektovým dnem s názvem „Veselé zoubky“. Zaměřili jsme se na 

prevenci zubního kazu. Shlédli jsme CD – „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“, 
odpověděli jsme na kvízové otázky, které následovaly po výkladu o zubech a jejich péči 
na interaktivní tabuli, vyplnili jsme si pracovní list a za odměnu děti od dm dostaly 
drobné dárky. 

  
Účastníci: Žáci 1. třídy 
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Název akce: RYBÁŘSKÉ ZKOUŠKY 
Datum: 4. 3. 2017 
Info: V dopoledních hodinách proběhla v učebně fyziky zkouška mladých rybářů. Všem se 

podařilo napsat test úspěšně a splnit tak podmínky pro získání dětského rybářského 
lístku. Od vedoucích J. Šemory a J. Pavlů také obdrželi povolenky na rybník ve Vítovicích. 

  
Účastníci: A. Kalfeřt, M. Kalfeřt, J. Zíka, M. Součková, A. Souček, M. Štěrba, J. David, J. Machotka 
  

 
  
 

 

Název akce: PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY 
Datum: 7. 3. 2017 
Info: V úterý 7. 3. 2017 proběhlo v ZŠ Hořepník první setkání dětí v rámci přípravného kurzu 

pro budoucí školáky. 
Cílem prvního kurzu bylo procvičení oblasti hrubé a jemné motoriky. Budoucí prvňáčci se 
seznámili s paní učitelkou, prohlédli si 1. třídu a vyzkoušeli si také, jaké to je sedět a 
pracovat ve školních lavicích. 
Děti výborně zvládly aktivitu „ Tajemné pytlíčky“, kdy měly za úkol hmatem rozeznat, co je 
v sáčcích ukryto, správně přiřadit obrázek a dle barevného rozlišení nalepit na pracovní 
list. 
Poté si zaskákaly početního „panáka“ a pustili se do činnosti s kostičkami, kde si procvičili 
barvy, tvary, dodržení zadaného pořadí a motorické dovednosti při manipulaci s kostkami. 
Pohybová činnost s prolézacím tunelem zařazená v závěru hodiny se předškoláčkům velmi 
líbila. 

  
Účastníci: Š. Sojka, P. Vondrák, J. Vodička, K. Šíma, M. Bartošová, A. Davidová, S. Krejčí, T. Havlíčková, 

I. Heráková, 
  
Fotogalerie: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Pripravny_kurz_pro_predskolaky_2017/ 

 
http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Pripravny_kurz_pro_predskolaky_2017_-
_ukonceni%2C_16.5.2017/ 
 

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Pripravny_kurz_pro_predskolaky_2017/
http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Pripravny_kurz_pro_predskolaky_2017_-_ukonceni%2C_16.5.2017/
http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Pripravny_kurz_pro_predskolaky_2017_-_ukonceni%2C_16.5.2017/
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Název akce: OBLASTNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE PACOV 
Datum: 15. 3. 2017 
Info: Ve středu 15. 3. 2017 se L. Cerhan a A. Souček aktivně zúčastnili oblastního kola 

v recitaci v Pacově. Přestože byli oba chlapci silně nachlazeni, ostudu nám neudělali a 
statečně se poprali s konkurencí ostatních škol. 
 

  
Účastníci: A. Souček a L. Cirhan 
  
Fotogalerie: 

          
  
 

 

Název akce: EXKURZE HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR 
Datum: 16. 3. 2017 
Info: Ve čtvrtek 16. 3. 2017 se žáci 7. ročníku zúčastnili v rámci výuky dějepisu exkurze do 

Husitského muzea v Táboře. Zde byl pro ně připraven výukový program Boží bojovníci, 
který velmi prakticky přibližuje život Husitů v průběhu husitských válek.  

  
Účastníci: M. Bejbl, A. Buřič, O. Pavlů, L. Procházka, J. Sihelník 
  
Fotogalerie: 
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Název akce: FINÁLOVÉ KOLO SOUTĚŽE POZNEJ VYSOČINU 
Datum: 17. 3. 2017 
Info: Nejlepší žák a žákyně z naší školy se v pátek 17.3. zúčastnili v Jihlavě na krajském úřadu 

finálového kola soutěže Poznej Vysočinu.  V široké konkurenci z celého Kraje Vysočina 
skončil Ondřej Pavlů na 138. místě a Pavlína Rejzková na 143 místě.  

  
Účastníci: O. Pavlů a P. Rejzková 
 

 

Název akce: MATEMATICKÝ KLOKAN 
Datum: 17. 3. 2017 
Info: Mezinárodní matematická soutěž 
  
Účastníci: Nejlepší řešitelé: kategorie CVRČEK – M. Lacina, A. Souček, L. Cirhan 

                                                     KLOKÁNEK – J. Rejzek, A. Hánová,  A. Berka 
                                                     BENJAMIN – T. Holub, M. Součková, M. Kalfeřt 
                                                     KADET – P. Stryková, B. Kosová, D. Severová, K. K. Berková    

 

 

Název akce: MDŽ V BOŘETICÍCH 
Datum: 18. 3. 2017 
Info: Jako každý rok, tak i letos jsme vyrazili v sobotu dne 18. 3. do Bořetic na oslavu MDŽ.  

Krom vystoupení MŠ zahráli žáci 4 skladby na zobcové flétny a sboreček zazpíval několik 
písní maminkám a babičkám pro radost. Za odměnu jsme dostali občerstvení a něco na 
zub. 
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Účastníci: A. Zíková, K. Vlachová, A. Hánová, A. A. Berka, A. Hupková, D. Severová 
  
Fotogalerie: 

      
 

 
 

 

Název akce: PLAVECKÝ KURZ SRNÍ 
Datum: 27. 3. – 31. 3. 2017 
Info: V pondělí dne 27. 3. 2017 vyrazila 10-ti členná výprava ve složení z žáků třetí a čtvrté 

třídy na plavecký kurz do Srní. Každý den se všichni statečně prali s nástrahami, které na 
ně bazén přichystal. Pětkrát denně si pochutnávali na téměř domácí stravě. Ti hladovější 
si mohli i dopřát nášup. Počasí nám celý týden přálo, tak jsme si mohli prohlížet okolí 
nově opraveného hotelu a krásného šumavského Srní. Ve středu jsme navštívili 
v jedinečné oboře vlky. Odpoledne za námi přijela paní ministryně školství, abychom 
mohli pohovořit o radostech, ale i strastech malých vesnických škol. Některé děti si s paní 
ministryní změřily síly v plaveckém závodu. V místním obchůdku si dobrotou odměnily 
bříška. V „ I“ centru si koupily na památku drobnosti. V pátek při  závodech a zkouškách 
ukázaly, co se za týden snažení, od plavčíků, naučily. 
 

Účastníci: Žáci 3. a 4. třídy 
  
Fotogalerie: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Srni_2017/ 

 

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Srni_2017/
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Název akce: MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 
Datum: 4. 4. 2017 
Info: Okresní kolo 
  
Účastníci: Kategorie 6.r. – M. Součková – úspěšný řešitel, T.Holub 

Kategorie 8.r. – B. Kosová –úspěšný řešitel 
 

 

Název akce: KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE EUROREBUS 
Datum: 4. 4. 2017 
Info: V úterý 4. dubna se vybraní žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili krajského kola soutěže 

Eurorebus. Do krajského kola postoupili naši žáci po několika měsíčním úspěšném 
vyplňování soutěžních úkolů na internetu. Každá třída nominovala své tři zástupce, kteří 
vyjeli bojovat o pěkné umístění do Jihlavy.  Pro žáky v Jihlavě nebyl připraven pouze 
soutěžní test, ale také drobné pozornosti na památku a mnoho zajímavých aktivit, 
kterých se mohli zúčastnit ve volném čase (stolní fotbal, výroba vlastních odznaků, 
lidské člověče nezlob se…).  Součástí celodenního soutěžního klání bylo i několik 
doplňkových soutěží.  Přestože jsme neskončili mezi 10 nejlepšími týmy z kraje Vysočina 
(obsadili jsme 21. a 27. místo), byla to pro žáky zajímavá zkušenost s mnoha novými 
zážitky.  

  
Účastníci: 6. ročník – Martin David, Karolína Kottová, Pavlína Rejzková 

7. ročník -  Adam Buřič, Ondřej Pavlů, Luboš Procházka 
 

Název akce: OVOV, OKRESNÍ KOLO V HUMPOLCI 
Datum: 5. 4. 2017 
Info: Disciplíny – trojskok, hod medicinbalem, švihadlo, kliky, driblink nebo 1000 m 

Do krajského kola postoupili z 1. místa F. Moravec a ze 2. místa T. Zuzánek. 
  
Účastníci: J. Rejzek, E. Razimová, A. Hupková, P. Rejzková, T. Holub, M. David, M. Bejbl, F. 

Procházka, K. Berková, F. Moravec, T. Zuzánek, doprovod Mgr. Z. Zenáhlíková 
  
Fotogalerie: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/OVOV%2C_okresni_kolo_v_Humpolci%2C_5._4._2017/ 

 

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/OVOV%2C_okresni_kolo_v_Humpolci%2C_5._4._2017/
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Název akce: ČESKÝ ROZHLAS REGION VYSOČINA 
Datum: 5. 4. 2017 
Info:  
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Název akce: ZÁPIS DO 1. TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 
Datum: 10. 4. 2017 
Info: K zápisu se dostavilo celkem devět dětí, z toho dvě s žádostí o odklad školní docházky. 

Vše zajišťovala Mgr. Z. Švejdová s pomocí Mgr. L. Zíkové a Mgr. I. Ježkové. 
  
 

 

Název akce: ČISTÁ VYSOČINA 
Datum: 12. 4. 2017 
Info: Paní Zdeňka Posekaná ze Spolku Hořepnicko, která naší školu i spolek do této akce 

přihlásila, se i s námi vydala čistit škarpy podél silnic mezi Hořepníkem a vesnicemi 
Arneštovice, Bořetice, Březina a Radějov.  

  
Účastníci: žáci 6. - 8. třídy, Z. Posekaná, M. Hupka, Z. Zenáhlíková, P. Lisová, B. Kabíčková 
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Název akce: ČESKÝ ROZHLAS REGION VYSOČINA 
Datum: 7. 4. 2017 
Info: Krátký spot v radiu Český rozhlas region Vysočina 
  

 
 

 

 

Název akce:  DEN ZEMĚ 
Datum: 20. 4. 2017 
Info: I přes nepříznivé počasí se naši žáci již tradičně zúčastnili této akce v Pelhřimově. Na 

stanovištích s environmentální tématikou si ověřili své znalosti a dovednosti, vyrobili si 
svíčky z vosku a ozdobu z keramiky.  

  
Účastníci: Žáci 6. a 7. třídy, doprovod Z. Zenáhlíková 
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Název akce: ZÁCHRANKA A HASIČI 
Datum: 21. 4. 2017 
Info: I. Zadražilová a Z. Páral ze záchranné stanice během dvou hodin proškolili žáky 8. a 

9. třídy v poskytování 1. pomoci a ukázali jim sanitku. V další hodině pak kpt. Ing. 
P. Krejčí prezentoval Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočiny i s riziky požárního 
nebezpečí. 

  
Účastníci: žáci 8. a 9. třídy 
  
Fotogalerie:  
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Název akce: KNIHOŽROUTI V KNIHOVNĚ 
Datum: 24. 4. 2017 
Info: Členové čtenářského klubu Knihožrouti navštívili místní knihovnu, kde pro ně vedoucí 

knihovny paní Kočičková připravila kvíz o knížkách a ilustrátorech knih. Žáci si pak 
prohlédli knihovnu a začetli se do knížek, které si vybrali. 

  
Účastníci: Členové čtenářského klubu Knihožrouti, vedoucí Mgr. Z. Zenáhlíková 
  
Fotogalerie: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Ctenarsky_klub_KNIHOZROUTI/ 

 
 

 

Název akce: VŠEZNÁLEK 
Datum: 26. 4. 2017 
Info: Vědomostní soutěž Pelhřimov 
 Ve středu 26 4. se žáci 5. ročníku E. Razimová, K. Šímová, N. Kottová a J. Rejzek  zúčastnili 

soutěže Všeználek v Pelhřimově. Tato soutěž je zaměřena na všeobecný přehled žáků, 
vědomostní otázky jsou vybírány ze všech vyučovacích předmětů žáků 5. ročníků 
základních škol. 
Mezi třemi koly vědomostních otázek byly zařazeny „ mezihry“.  Tyto aktivity zahrnovaly 
doplňování přísloví, poznávání starobylých předmětů zapůjčených z muzea a také 
sportovní aktivitu kop na branku. 
Družstvo hořepnické školy s názvem „ Gepardi“ se mezi celkem dvanácti přihlášenými 
základními školami rozhodně neztratilo. Získali celkem 16 bodů. Výsledky všech 
družstev  byly  velmi vyrovnané, na prvním místě se umístilo družstvo s počtem 20 bodů. 
 

Účastníci: E. Razimová, N. Kottová, K. Šímová, J. Rejzek 
  
Fotogalerie: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Vseznalek%2C_26._4._2017/ 

 

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Ctenarsky_klub_KNIHOZROUTI/
http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Vseznalek%2C_26._4._2017/
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Název akce:  ENERGIE PRO BUDOUCNOST 
Datum: 27. 4. 2017 
Info: Beseda pro žáky 6. a 7. třídy se týkala možností využití úspor a obnovitelných zdrojů 

energie, pro žáky 8. a 9. třídy bylo zajímavé téma „Globální pohled na jadernou 
energetiku“. Na závěr besedy měl pan P. Vlček připravený kvíz s odměnou pro nejlepší. 

Účastníci: Žáci 6. - 9. tř. 
 

 

Název akce:  SPANÍ S KNIHOU 
Datum: 28. 4. 2017 
Info: Navečer se všichni členové čtenářského klubu Knihožrouti sešli ve své třídě a připravili 

si „ležení“. Každý si přinesl svou oblíbenou knížku, o které pak vyprávěl ostatním. 
Podívali se také na film Anděl Páně II a na dobrou noc si předčítali z knížky Harry 
Potter. 

  
Účastníci: Členové čtenářského klubu Knihožrouti 
  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Knihozrouti_nocuji_ve_skole%2C_28._4._2017/ 

 
 

 

Název akce:  ČARODĚJNICE 2017 
Datum: 30. 4. 2017 
Info: Letos si děti ze ŠD vyrobily lampiony s pavoukem, čarodějnická košťátka a vyrazily 

s průvodem a ostatními netradičně na hřiště. Tam čekaly soutěže, čarodějnický salón, 
občerstvení a oheň kde upálily čarodějnici.  Na závěr si užily nádherný ohňostroj. 

  
Účastníci: Děti  ZŠ a MŠ 

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Knihozrouti_nocuji_ve_skole%2C_28._4._2017/
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Název akce: OCHUTNÁVKA EXOTICKÉHO OVOCE A ZELENINY 
Datum: 4. 5. 2017 
Info: Ve čtvrtek dne 4. května měli žáci I. stupně možnost ochutnat exotické ovoce a zeleninu 

v rámci projektu“Ovoce do škol“. Paní vychovatelka I. Tomanová pro děti přichystala 
ovocné a zeleninové talíře ve školní družině. Firma Bovys dodala  tyto neobvyklé 
druhy: žlutý meloun, mochyni, nashi, kiwi, blumy, mango, avokádo, karambolu, zelené a 
červené jablko (granny smith, red chief), bílou ředkev, rukolu a polníček.  Po osvěžující 
ochutnávce jsme opět pokračovali ve vyučování. 

  
Účastníci: 1.– 5. třída 
  
Fotogalerie: 
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Název akce: MYTÍ RUKOU 
Datum: 5. 5. 2017 
Info: Žáci 2. – 3. třídy se zapojili v pátek 5. května 2017 ve Světový den hygieny rukou do 

programu zdravotnické organizace (WHO)s názvem „Zachraň život – umývej si ruce“. 
Cílem kampaně je zvýšení zdravotní gramotnosti dětí, proto jsme si připomenuli, kdy si 
ruce mýt a jak si je správně mýt. Zodpověděli jsme si otázku co dělat, když není mýdlo. 
Také jsme se zapojili do výtvarné soutěže pod názvem „Mytí rukou – proč, kdy a jak?“ 

  
Účastníci: 2. - 3. třída 
  
Fotogalerie: 

 
 

 

Název akce:  ZLATÁ VČELA, KRAJSKÉ KOLO V SENOŽATECH 
Datum: sobota 6. 5. 2017 
Info: Na ZŠ v Senožatech proběhlo krajské kolo soutěže mladých včelařů. Výraznějšího 

úspěchu naší malí včelaři nedosáhli, A. Souček byl v kategorii 1. – 3. třída, kde „vyhráli“ 
všichni, Jakub Zíka byl v mladších žácích na 23. místě.  
Poděkování patří panu Součkovi, který zajistil dopravu. 

  
Účastníci: Mgr. Jaroslav Němeček (vedoucí včelařského kroužku), A. Souček, J. Zíka 
Fotogalerie: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Zlata_vcela%2C_krajske_kolo_v_Senozatech%2C_6.5.20

17/ 
 

 

 
 Odměny předávala Mgr. Jarmila Machová, předsedkyně Českého svazu včelařů 

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Zlata_vcela%2C_krajske_kolo_v_Senozatech%2C_6.5.2017/
http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Zlata_vcela%2C_krajske_kolo_v_Senozatech%2C_6.5.2017/
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Název akce:  DEN PROTI RAKOVINĚ 
Datum: 10. 5. 2017 
Info: Ve středu 10. května se naši žáci zapojili do celorepublikové sbírky Den proti 

rakovině. Žáci pomohli s prodejem žlutých kytiček. Celkem se žákům podařilo vybrat 
2710,- Kč.  

  
Účastníci: T. Zuzánek, T. Pavlů, L. Zelenka, N. Soukupová 
 

 

Název akce:  SFÉRICKÉ KINO 
Datum: 12. 5. 2017 
Info: Netradiční projekce vzdělávacích filmů pro děti MŠ a žáky ZŠ: 

děti MŠ – Jak šel Měsíc na návštěvu ke Slunci 
1. stupeň – Lidské tělo 
 

Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Sfericke_kino%2C_12.5.2017/ 
 

 
  
 

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Sfericke_kino%2C_12.5.2017/
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Název akce:  PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ 
Datum: 18. 5. 2017 
Info: Ve čtvrtek 18. 5. 2017 mezi žáky 2. – 3. třídy, opět zavítal (tentokrát muž), pracovník 

KZÚ (se sídlem v Jihlavě) s „Programem prevence dětských úrazů 2016/2017“. 
Tříhodinová beseda začala povídáním o předcházení úrazům. A co už se dětem stalo. 
Potom následovaly soutěže.  Akce byla zakončena praktickými ukázkami s nácvikem 
umělého dýchání. 
 

Účastníci: Žáci 2. a 3. třídy 
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Prevence_detskych_urazu_2017/ 
  
 

  
  
 

 
 

Název akce:  OVOV, KRAJSKÉ KOLO V TŘEBÍČI 
Datum: 25. 5. 2017 
Info: Společně s Humpoleckými školami odcestovali naši mladí sportovci pod vedením Z. 

Zenáhlíkové do Třebíče, kde se konalo krajské kolo soutěže.   
  
Účastníci: T. Zuzánek, F. Moravec 
 

 

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Prevence_detskych_urazu_2017/
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Název akce:  MÚTNE 
Datum: 26. – 30. 5. 2017 
Info: Velice rádi jsme využili pozvání ZŠ Mútne k návštěvě a obnově dávného partnerství.  

Vše to začalo spojením šesťáků se svými vrstevníky pomocí video konference. Od té doby 
jsme začali plánovat naše první setkání. Více je v článku Báry z 8. třídy. 
 

V pátek v šest hodin jsme vyjeli z Hořepníka do Mútného na Slovensko. Cesta byla 
dlouhá a my nabiti vzrušením jsme vymýšleli mnoho vtípků. Padlo také mnoho otázek. 
– Jaké to tam bude? Budou tam pěkné holky/ kluci? Po dlouhé sedmihodinové cestě 
jsme dorazili do cíle. Sotva jsme vystoupili, začali si nás slovenské děti fotit a natáčet. 
Cítili jsme se jako nějaké celebrity. Poté jsme se naobědvali ve školní jídelně. Dostali 
jsme čočkovou polévku a buchty se skořicí. Pak nás začali rozdělovat do rodin. Každý 
jsme bydleli po jednom v rodině se slovenskými dětmi z tamější školy. V podvečer 

proběhlo fotbalové utkání Češi vs. Slováci. Bohužel jsme prohráli. Ovšem pozitivní na tom bylo, že jsme si 
během dvou hodin, které se hrálo, našli první kamarády. 
       V sobotu jsme vyrazili směrem Oravský hrad. Poté jsme dostali rozchod v Námestově, kde jsme si 
koupili oběd.  Loďkou jsme se vydali na Slanický ostrov umění. Cestu nám zpestřili mimoni, kteří nám 
tancovali na loďce. Na ostrově jsme viděli kameny ozdobené vyobrazením svatých. Také zde stál kostelík, 
v němž jsme spatřili sošky svatých. Pak jsme vylezli na horu se sochou Ježíše Krista a s výhledem na 
Tatry, Roháče a malebné vesničky. Nakonec jsme se vrátili do Mútného a snědli večeři ve školní jídelně, a 
to kuře s rýží. Poté jsme navrátili domů. V osm večer jsme se všichni shromáždili bez učitelů. Někdo hrál 
fotbal, jiný se zase vydal na procházku po vesnici. Celý večer jsme se skvěle bavili a v  jedenáct hodin jsme 
se vrátili každý do své rodiny. 
     V neděli ráno většina z nás vyrazila se slovenskými dětmi do kostela, neboť většina Slováků vyznává 
křesťanství a chodí dvakrát týdně do kostela. Poté se uskutečnil výšlap na Roháče. Bylo to velmi náročné, 
neboť celou cestu svítilo sluníčko. A ty kopce byly vážně obrovské! Ovšem každý z nás potom oněměl 
úžasem, neboť ten výhled a krajina byly naprosto úchvatné. Dokonce jsme měli možnost chodit po 
zasněžených cestách v kraťasech a tílku. Někteří měli bohužel sandály, a proto tolik nadšení nebyli. Nyní 
nás čekala horší cesta, a to po obrovských kamenech dolů. Někde tam ani kameny nebyly a my se 
brodili po kotníky v hlubokém sněhu. Nakonec bylo naše úsilí oceněno 2 hod. v aquaparku Oravice. Do 
rodin jsme se vrátili kolem devíti hodin večer. 
      V pondělí byl odpočinkový den. Učili jsme se ve škole spolu s ostatními slovenskými dětmi. Měli jsme 
možnost nahlédnout do jejich školního života a zjistit mnoho novinek, např. místo obyčejného zvonění 
jim hráli písničky, každou přestávku se všichni museli procházet po chodbě. Dozvěděli jsme se také, že se 
nesmějí malovat, lakovat si nehty, obarvovat vlasy a nosit extravagantní účesy. V podvečer jsme hráli 
florbal Češi vs. Slováci. Poté se konala diskotéka. Ovšem starší z nás se rozhodli setkat se až po diskotéce. 
Proto jsme se sešli v šest hodin večer a užili si zábavy bez učitelů a do rodin se navrátili až v pozdní 
hodině večerní. 
      V úterý jsme se vraceli zpět do Čech. Cestou jsme se zastavili v Jánošíkových Dierách. Okolo osmé 
hodiny večer jsme dojeli do Hořepníku. 
      Zapomněla jsem zmínit, že na všechny výlety jezdily slovenské děti s námi. Většina z nás souhlasí, že 
toto byl nejlepší výlet, který jsme na základní škole zažili. A co jsme si odvezli s sebou? Nová přátelství, 
nové lásky, poznání jiné kultury a plná břicha - Slováci jsou velmi pohostinní. 
                                                                                                                                                   B. Kosová, 8. třída 
 
Účastníci: Celkem 24 žáků od 4. do 9. třídy, M. Hupka, Z. Zenáhlíková, J. Buřič 
Odkaz foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Mutne%2C_26._-_30.5._2017/ 

 
   

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Mutne%2C_26._-_30.5._2017/
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Název akce: ŠKOLNÍ VÝLET 1. STUPNĚ FABULA 
Datum: 1. 6. 2017 
Info: Ve čtvrtek 1. 6. 2017, tedy na Den dětí, vyrazili žáci 1. – 5. třídy do rodinného zábavného 

parku. Zjistili jsme, že není potřeba jezdit za dobrodružstvím daleko, protože tento 
zážitkový areál je téměř za humny, v Kamenici nad Lipou. Přesto nebyla nouze o pohodu, 
vstřícnost a kamarádství pohádkových postav, které nás provázely po celý den. Hned u 
vstupu nás přivítala královna. Každý dostal Diplom skřítka Fábuly, do kterého bylo 
zaznamenáváno plnění dvou zkoušek. Děti se setkaly v pohádkovém sklepení s bytostmi 
z českých pohádek, shlédly dvě loutková divadelní představení (jedno o lesních 
zvířátkách, druhé o človíčkovi), rozhýbaly obrovskou loutku draka, zavítaly do 
království hlavolamů, do minizoo. V tvořivých dílnách si vymalovaly skřítka Fábulu nebo 
hrací kostku, prošly pohádkové bludiště, zahrály si obří společenské hry a „Tajemně 
šifrovaly “. Nakonec si pohrály na venkovním hřišti a pochutnaly v místní cukrárně na 
osvěžující zmrzlině. 
 

  
Účastníci: Žáci 1.-5.třídy 
  
Fotogalerie: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Fabula_-_vylet_1.stupne/ 
  

  
  

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Fabula_-_vylet_1.stupne/
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Název akce: PACOVSKÝ TALENT 
Datum: 2. 6. 2017 
Info: V pátek 2. 6. jsme vyrazili na pěveckou soutěž do Pacova. Domů jsme si přivezli pohár, 

diplom a několik dárků za 3. místo, které ve své kategorii získal J. Zelenka 
Účastníci: 
 

Jan Zelenka 1. třída, Karolína Vlachová 3. třída, Antonín Souček 3. třída, Markéta 
Součková 6. třída 
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Název akce:  EXKURZE AGROSTOJ PELHŘIMOV 
Datum: 5. 6. 2017 
Info: V pondělí 5. 6. se žáci 8. ročníku zúčastnili exkurze do strojírenské firmy Agrostroj 

Pelhřimov. V rámci exkurze si prohlédli výrobní haly a získali základní informace o 
celém podniku.  

  
Účastníci: Žáci 8. ročníku + Mgr. Petra lisová 
 

 

Název akce:  LEHKOATLETICKÁ OLYMPIÁDA 6. – 9. TŘÍD V HUMPOLCI 
Datum: 6. 6. 2017 
Info: V Humpolci se okresní kolo atletické olympiády konalo vůbec poprvé. Na hezkém 

atletickém stadionku startovali z naší školy tři chlapci. Výborně si vedl žák 9. třídy 
Filip Moravec, který skončil ve skoku dalekém výkonem 542 cm třetí a Martin Bejbl, 
který také ve skoku dalekém výkonem 441 cm obsadil bronzovou příčku. Třetí 
účastníkem byl Tomáš Zuzánek, který ve skoku dalekém skončil výkonem 484 cm 
dvacátý. 

  
  
 

 
  
 

 

Název akce:  OKRESNÍ ATLETICKÁ OLYMPIÁDA HUMPOLEC 
Datum: 8. 6. 2017 
Info: Žáci 1.stupně se zúčastnili  atlet. olympiády v Humpolci.  Všichni podali dobré výkony, 

ale na medaile nedosáhli. 
  
Účastníci: K. Vlachová, T. Havlíček, L. Cirhan, A. Hupková, J. Rejzek, A. Berka, A. Haltr, Mgr. Ivana 

Ježková 
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Název akce:  AUTORSKÉ ČTENÍ MICHAL VIEWEGH 
Datum: 16. 6. 2017 
Info: „Kdykoliv dříve přišla řeč na Sázavu, Oskar, který tu žil (s malou přestávkou) už půl 

století, všem s pýchou patriota připomínal, že ono rozlohou i počtem obyvatel nevelké 
městečko (jež stejně upřímně miloval, jako nenáviděl) je místem s mimořádně 
vysokým výskytem umělců na metr čtvereční. …“ 
 touto citací z knihy Bůh v renaultu od Michala Viewegha se vracím k autorskému 
čtení, které proběhlo 16. 6. v pátek v místním kině. Volvo Michala Viewegha zastavilo 
přesně v 5:05 odpoledne před hořepnickou radnicí. Po krátkém přivítání jsme 
probrali několik organizačních záležitostí a čtení mohlo začít. Četla se povídka 
Městečko spisovatelů z právě již zmiňované knihy. Následovala beseda, kde se každý 
mohl zeptat na cokoliv. Dotazy se točily okolo jeho tvorby, např. jak dlouho knihu píše, 
kolik stránek napíše za den,  jak se mu líbí filmy, které byly podle jeho knih natočeny 
atd. Poté proběhla autogramiáda a malý raut. Michal Viewegh se s každým, kdo chtěl, 
ochotně vyfotil. Setkání s jedním z nejznámějších spisovatelů dnešní doby bylo 
příjemným zpestřením jednoho červnového podvečera. Akci organizovala naše škola 
spolu se spolkem Hořepnicko. 
 

 

 

Název akce:  SPORTOVNÍ DEN 
Datum: 22. 6. 2017 
Info: Ve čtvrtek 22. 6. 2017 po první vyučovací hodině a po svačině vyrazili žáci 1.- 9. třídy 

na hřiště. Skupinky dětí se pohybovaly v 35 min intervalech po třech stanovištích. O 
přestávkách bylo dbáno na pitný režim, ochlazení se ve stínu a mlsání kornoutů. Na 
prvním stanovišti nazvaném: „Skoč, jak buď,“ žáci skákali v pytlích, panáka, přes 
švihadlo, do dálky s odrazem z místa snožmo, pravou či levou nohou. Své sportovní 
snažení završili klasickým skokem s rozběhem. Na dalším stanovišti si žáci zaházeli 
raketkou, medicinbalem a velcí žáci zkusili i hod oštěpem. Zahráli si také míčovou hru 
„Na starou herku“. Přestože nebojovali o ceny či umístění, mnozí podali velmi slušné 
výkony a i sportovní duch nezůstal pozadu. Na stanovišti nazvaném běh si děti zkusily 
klasický běh na krátkou trať, ale s netradičním startem třeba z lehu, který by se dal 
nazvat „pohoda, klídek.“ Další, co na děti čekalo, byla hra Útěk z Alcatrazu, kdy se 
dvojice držela švihadla a jeden byl vězeň a jeden dozorce. V okamžiku kdy vězeň pustil 
švihadlo, stal se psancem, kterého dozorce chytal. Následovala překážková dráha, a ta  
některým dětem zamotala hlavu tak, že byly rády, že se ze slalomu kuželů vymotaly. 
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Nakonec přišla zkouška nejtěžší, hra „ Houbař.“ Děti nejprve běhaly a hledaly kostky 
s jednotlivými kousky obrázku schované pod kužely. Vyhrál ten tým, který v co 
nejkratším čase posbíral a složil správně celý obrázek. Taktika v tomto případě hrála 
velmi důležitou roli.  
Zdatnými pomocníky při organizaci byli žáci 9. třídy. 
 

  
Účastníci: Žáci naší školy 
Odkaz na foto: 

          
 

         
 

         
 

 

Název akce: VÝUKOVÝ PROGRAM SPEEDMATH 
Datum: 2. pololetí 2016/17 
Info: Během suplovaných hodin matematiky si žáci 4. a 5. třídy procvičovali v programu 

Speedmath. Ten jim nabízí srovnání se svými vrstevníky z ostatních zapojených škol 
z Čech i Slovenska. Diplomy za vynikající výkon a reprezentaci školy získali: Adam 
Haltr, Amálie Hupková, Jan Pultr, Eliška Razimová a Karolína Šímová. 

  
Účastníci: Počítali žáci 4. a 5. třídy 
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Název akce:   DĚTI V POHYBU -  ZOOM 
Datum: 19. – 26. 6. 2017 
Info: V pondělí 19. 6. 2017 se žáci 1. – 3. třídy, již druhým rokem, zapojili do plnění 

úkolů při akci Děti v pohybu -ZOOM. 
1. den si vysvětlili, co je cílem aktivity, každý si vyrobil svojí stopu, do které si 
každý den zaznamenával, jakým způsobem se dopravil nejenom do školy, ale i ze 
školy. 
Dále si děti popovídaly o dopravních prostředcích, o jejich výhodách či 
nevýhodách. Za domácí úkol dostaly, aby se poptaly u svých prarodičů, jak se oni 
dopravovali do školy a jak dlouho jim cesta trvala. 
2. den žáci porovnávali informace, které získali doma a popovídali si za pomoci PL 
č. 4 
o Cestování dětí v různých světadílech. 
3. den Prima klima? Skleníkový efekt, aneb proč je pořád tepleji? Beseda nad PL č. 
5. 
4. den Tento den se nesl v duchu:“ Doprava na ulicích?“ Kresba.  A navíc jsme měli 
celá škola sportovní den s netradičními disciplínami. 
5. den Poslechová procházka. Dvojice se vzájemně převádí přes ulici, jeden vždy 
se šátkem 
na očích. Také jsme zjišťovali  hustotu provozu v určitý časový úsek. Měřili jsme 
prostor 
nezbytně nutný pro auta zaparkovaná před školou. 
V pondělí 26. 6. ukončíme akci - beseda nad prázdninovými výlety či dovolenými, 
počítání 
zelených stop, zamyšlení se nad vzkazem pro politiky. 
Počet zapojených žáků: 21 + 2 tř. učitelky 
Počet sesbíraných zelených stop: 185 
Vzkaz pro politiky: Lépe koordinovat opravy silnic mezi vesnicemi, dotovat 
schoolbus pro dopravu dětí ze spádových vesnic do škol. 
 

  
Účastníci: 1.– 3. třída 
Odkaz na foto:  http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/ZOOM_deti_v_pohybu/ 
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Název akce:  DEN SE PSY A PSOVODY 
Datum: 26. 6. 2017 
Info: V pondělí 26. 6. 2017 vyrazili žáci 1. – 9. třídy na místní cvičák na „Frantál“. Všichni 

strávili příjemné dopoledne ve společnosti pejsků obou pohlaví a různých ras. Shlédli 
akrobatické výkony některých jedinců a žasli nad jejich poslušností. Mohli jsme 
porovnat pokrok v učení některých pejsků, protože jsme je již viděli jako štěňátka 
v loňském roce.  

  
Účastníci: Celá škola 
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Den_se_psy_a_psovody_26.6.2017 

 

           
 

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Den_se_psy_a_psovody_26.6.2017
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Název akce:  DEN U MYSLIVCŮ 
Datum: 27. 6. 2017 
Info: Pro 1. stupeň naší školy připravil Myslivecký spolek Trnávka Hořepník zajímavé 

dopoledne. 
Po úvodním přivítání s ukázkou troubení a mysliveckých zvyků se žáci rozdělili do 
dvou skupin. 
Venkovní část programu zahrnovala střelbu ze vzduchovek na terč, kterou si všichni 
rádi vyzkoušeli. Dále děti soutěžily v házení šipek a hodu míčkem na koš. Bez 
povšimnutí nezůstaly ani myslivecké posedy. Žáky velmi zaujala ukázka zbraní a 
různých mysliveckých pomůcek. Na závěr venkovního programu si všichni upekli na 
ohni buřty a následovala přednáška myslivců ve vnitřní části myslivecké klubovny. 
Zde myslivci poutavě dětem vyprávěli, co vše vlastně v lese vykonávají, jak se starají o 
zvěř.  Stranou nezůstala ani otázka ochrany přírody, či chování v lese.  
Všechny zaujala ukázka „povídání si se zvířátky“, kdy myslivci předvedli různé 
vábničky a pomůcky k přivolávání zvěře. 
Své znalosti z přírodovědy si děti vyzkoušely při rozpoznávání druhů obilí, stromů dle 
šišek a také stop zvířat. 
Poté jsme se opět přesunuli do venkovního prostoru, kde byla připravena ukázka 
dravých ptáků. Zajímavé informace o jednotlivých dravcích a jejich životě doplnila 
možnost zkusit si dravce podržet na ruce. 
Na závěr děti obdržely diplom za vědomosti a znalosti v oboru myslivosti a ochrany 
přírody, medaili a drobné dárky. 
Den u myslivců se všem velmi líbil a už nyní se těšíme opět na shledání v příštím 
školním roce. 
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Účastníci: 1. stupeň  
Odkaz na foto:  

      
 

      
 

 

Název akce:  MUZIKÁL ZUŠ PACOV - PINOCCHIO 
Datum: 27. 6. 2017 
Info: V úterý 27. 6. jsme navštívili představení základní umělecké školy v Pacově. 

V muzikálu Pinocchio hráli žáci a učitelé ze ZUŠ Pacov. Představení bylo velmi pěkné.  
  
Účastníci: Žáci 2. stupně + třídní učitelé 
 

 

Název akce:  KDYŽ DEVÁŤÁCI UČÍ 
Datum: 29. 6. 2017 
Info: Devátá třída se rozhodla, že si vyzkouší být ve třídě tzv. na druhé straně barikády, že 

budou učit. Chlapci si připravili (jak jinak) hodinu tělesné výchovy, nástup, rozcvička, 
soutěže v družstvech a samozřejmě fotbal a vybíjenou. Děvčata si rozdělila výtvarnou 
výchovu, matematiku a český jazyk. Na hodině výtvarné výchovy děti kreslily kočko 
tapetu a ti nejmenší vybarvovali pro změnu zase pejska. Matematika všem 
protrénovala prostorové vnímání geometrických tvarů, jednoduché kupecké počty a 
postřeh při pexesu. V hodině českého jazyka hledali žáci slova, ukrytá ve větách, 
trénovali jazykolamy a nakonec si zahráli hru se slovy. Deváťáci si to užili a snad i děti 
prvního stupně. 
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Název akce:  ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/17 
Datum: 30. 6. 2017 
Info: Slavnostní tečka za závěr školního roku proběhla ve slavnostní síni OÚ Hořepník. 
  
Účastníci: starosta obce V. Kotýnek, matrikářka A. Buchtová, žáci 9. třídy, tř. učitelka Mgr. M. 

Pavlů, ředitel školy Ing. M. Hupka,  
Odkaz na foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Konec_skolniho_roku_2016_17%2C_30.6.2017/ 

 
  

 
  

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Konec_skolniho_roku_2016_17%2C_30.6.2017/
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Vzadu zleva: K. K. Berková, L. Kottová, N. Soukupová, T. Pavlů, M. Saslíková, Mgr. M. Pavlů 

Sedí zleva: F. Moravec, L. Zelenka, T. Zuzánek, Ing. M. Hupka 
 
 

Co se ještě událo: 

 k 28. únoru 2017 skončil po dohodě pracovní poměr Václavy Procházkové, která nastoupila do 

jiného zaměstnání, 

 k 1. březnu 2017 nástup paní Lenky Jandové a Ivety Mourkové na uvolněné místo v MŠ, paní 

Jandová pak ze zdravotních důvodů pracovní poměr ukončila k 26. červnu 2017, paní Mourková 

ukončila pracovní poměr po dohodě k 31. 8. 2017, obě byly zaměstnány na VPP od ÚP 

v Pelhřimově, 
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 k 1. červnu opět za přispění ÚP v Pelhřimově nastoupily k pracovnímu poměru do 30. 4. 2018 

uklízečky P. Dudová a A. Moravcová, (paní Moravcová pak po vzájemné dohodě po měsíci 

pracovní poměr ukončila), 

 k 30. červnu skončil po dohodě pracovní poměr Mgr. Petry Lisové, která odešla na školu 

v blízkosti svého bydliště, 

 k 31. červenci skončil pracovní poměr M. Torákové a M. Molnárové, (VPP od ÚP v Pelhřimově), 

 za finančního přispění Fondu Vysočiny a Obce Hořepník bylo během letních prázdnin 

zrekonstruováno sociální zázemí kuchařek a uklízeček v přízemí staré školy,  

 na půdě staré školy firma Střechy Lacina dokončila zateplení zbývajících stropů, 

 dne 17. srpna 2017 zemřel ve věku nedožitých 72 let Mgr. Jaroslav Němeček, dlouholetý učitel na 

naší škole a od roku 2010 také vedoucí včelařského kroužku, 

 k 28. srpnu nastoupila k částečnému pracovnímu poměru Mgr. Andrea Dubecová,  

 od 1. 9. 2017 nastoupil jako učitel českého jazyka, němčiny a zeměpisu Radek Klika. 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Naší školu a vlastně i obec Hořepník dlouhodobě trápí nedostatek žáků. To sebou nese také 

nedostatek finančních prostředků na platy zaměstnanců školy a to jak pedagogů, tak i ostatních 

provozních zaměstnanců. Je třeba ocenit zastupitelstvo obce a pana starostu za to, že nejen našli 

v rozpočtu obce finance na platy zaměstnanců, ale dlouhodobě podporují i nutné investice do postupné 

rekonstrukce školy, jejíž budovy jsou letité. V roce 2017 funguje obecní zastupitelstvo ve složení V. 

Kotýnek – starosta obce, L. Lacinová – místostarostka, zastupitelé – J. Bíba, L. Daniel, Ing. M. Hupka, 

M. Jandová, Mgr. P. Kejvalová, Mgr. J. Musil, M. Nebesař, Mgr. A. Petrák, J. Simandlová, Ing. M. 

Svatoš a J. Šemora.  

Poděkování patří i Úřadu práce v Pelhřimově, který nám vycházel vstříc nabídkou uchazečů na veřejně 

prospěšné práce. 

 

Další informace najdete na našich webových stránkách www.zshorepnik.cz 

Fotografie z akcí, které s dětmi pořádáme: www.zshorepnik.rajce.net 
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