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Název akce: ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
Datum: 4. 9. 2017 
Info: V tělocvičně přivítal žáky a učitelky ředitel školy Milan Hupka.  

1. třída: 8 žáků, třídní učitelka Mgr. Zdeňka Švejdová 
2. třída a 3. třída: 6 a 6 žáků, tř. učitelka Mgr. Lenka Zíková 
4. a 5. třída: 10 a 6 žáků, tř. učitelka Mgr. Ivana Ježková 
6. třída: 9 žáků, tř. učitelka Mgr. Blanka Kabíčková 
7. třída: 6 žáků, tř. učitelka Mgr. Zdeňka Zenáhlíková 
8. třída: 5 žáků, tř. učitelka Marie Šimková  
9. třída: 5 žáků, tř. učitel Radek Klika 
Bez třídnictví Mgr. Martina Pavlů 
Celkem 61 žáků 
 
Družina: Dominika Holakovská, zástup za nemocnou Irenu Tomanovou 
 
Provozní pracovníci: Marie Kotýnková (vedoucí ŠJ, ekonomka), Miroslav Razima 
(školník), Martina Krejčová, Jitka Veselá (kuchařky), uklízečky: Marie Molnárová VPP 
1. 1. 2018 - 31. 10. 2018, Milena Toráková, VPP 1. 11. 2017 - 31. 10. 2018 
 
A protože k nám patří i mateřská škola, tak pár informací i k ní: 
Celkem 37 dětí ve dvou odděleních. 
Bc. Kaňková Jitka – vedoucí učitelka, Závůrková Jitka – učitelka, Bc. Karolína 
Antonyová (od 1. 7. 2017 jako učitelka), (J. Petrů – mateřská a rodičovská dovolená) 
Výdej jídel, úklid: Eva Svobodová HPP od 5. 12. 2017, úklid: Jitka Krejčí VPP 1. 1. – 31. 
12. 2018 
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Název akce:    PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ 
Datum: 4. 9. 2017 
Info: Děti a jejich rodiče přivítal starosta obce Vladimír Kotýnek, ředitel školy Milan Hupka 

a třídní učitelka Zdeňka Švejdová. 
  
Účastníci: Do 1. třídy nastoupili tito žáci: Vojtěch Molnár, Karel Šíma, Jan Vodička, Magdaléna 

Bartošová, Anna Davidová, Tereza Havlíčková, Ingrid Heráková a Stela Krejčí. 
  
Odkaz na 
foto: 

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Prvni_trida%2C_4._9._2017/ 
 

 

 
 

  

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Prvni_trida%2C_4._9._2017/
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Název akce: REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV, BRNO 
Datum: 7. – 9. 9. 2017 
Info:       
 
 

Tohoto sportovní klání se po roce opět zúčastnil Filip Moravec, nyní už náš bývalý žák, 
který do republikového finále postoupil přes jarní okresní a krajské kolo. Ve srovnání se 
svými vrstevníky v kategorii 2002 nijak nezaostával a skončil na krásném 8. místě, za což 
mu patří veliké uznání i poděkování. 

  
Účastníci: Filip Moravec, otec Viktor Moravec, ředitel školy Milan Hupka 
  
Fotogalerie: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Olympijsky_viceboj%2C_republikove_finale_v_Brne%2C_

7._-_9._9._2017/ 
 

 

 
Přeskoky švihadla  

 

 

Filip se svými kamarády  
  
  

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Olympijsky_viceboj%2C_republikove_finale_v_Brne%2C_7._-_9._9._2017/
http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Olympijsky_viceboj%2C_republikove_finale_v_Brne%2C_7._-_9._9._2017/


ŠKOLNÍ KRONIKA 2017/18 
 

5 
 

 
Foto olympioniků  

        
 

Název akce: DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 
Datum: 13. 9. 2017 
Info: Praktická výuka na dopravním hřišti v Pelhřimově. 
  
Účastníci: Žáci 4. třídy, p. u. Ivana Ježková 
Info: Ve středu 13. 9. 2017 se žáci čtvrté třídy aktivně zúčastnili první části dopravního kurzu 

v Pelhřimově. Nejprve je pan Vondrák seznámil ve třídě, za pomocí interaktivní tabule, 
se značkami, chováním na křižovatce, vybavením jízdního kola, tedy s Pravidly 
silničního provozu pro cyklisty. Pan Lhotský vzal děti do praxe. Mohly si vyzkoušet 
bezpečnou jízdu na řízené křižovatce semafory. Nakonec si zazávodily ve šnečí soutěži 
(tj. ujet určenou délku tratě v co nejdelším časovém úseku) a v jízdě zručnosti. Ještě nás 
čeká druhá část kurzu, někdy v jarních měsících, kdy budeme skládat zkoušky, abychom 
získali řidičský průkaz pro cyklisty. Můžeme se aktivně připravovat, jelikož jsme dostali 
letáčky, co a kde si máme procvičovat. 
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Fotogalerie: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Dopravni_vychova_2017/ 
 

               
  

  
 

Název akce:  ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 2. A 3. TŘÍDY 
Datum: 13. 9. 2017 
Info: Ve středu dne 13. 9. 2017 se sešla většina rodičů a dětí z 2. a 3. ročníku na hřišti. 

V odpoledních hodinách si děti vyzkoušely některé soutěže, které si v létě zahráli 
dospělí na „Hrách bez hranic.“ Hry byly přizpůsobeny jejich věku a samozřejmě 
zvítězili všichni, kteří se zúčastnili, jelikož šlo hlavně o zábavu a stmelení nově 
vzniklého třídního kolektivu. Společně jsme den ukončili u ohně přátelským 
popovídáním o starostech a hlavně radostech všedních dnů.                 

  
Účastníci: Rodiče a děti z 2. a 3. ročníku 
Fotogalerie: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Zabavne_odpoledne/ 
 

 
 

 

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Dopravni_vychova_2017/
http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Zabavne_odpoledne/
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Název akce:  PROJEKT EDISON- SPOLUPRÁCE SE STUDENTSKOU ORGANIZACÍ AIESEC UK PRAHA 
Datum: 17 – 24. 9. 2017 
Info: Studentská organizace AIESEC při UK v Praze nás oslovila, zda bychom se zapojili do 

projektu EDISON a přijali 4 zahraniční vysokoškoláky na naši školu na stáž. Do tohoto 
projektu byla zapojena také ZŠ Želiv, se kterou jsme spolupracovali. Z Maroka přijela 
Lenda Ben-Said, z Tunisu Ghazi Barhoumi, z Gruzie Mariam Urigashvili a z Turecka Pelin 
Topuz.  Stážisté seznamovali naše žáky s kulturou, tradicemi a jazykem své země. Po 
týdnu uměli někteří z našich dětí pozdravit turecky a zeptat se jak se máš. Hrálo se 
spousta her ve třídě a také jsme strávili jedno odpoledne na hřišti, kde se hrál s 
Ghazimfotbal  a s děvčaty basketbal a baseball. V pátek na akci nazvané „GlobalVillage“ 
jsme mohli i ochutnat některé pokrmy z pro nás exotických zemí, V tento den dorazili 
i stážisté z Indie, Íránu, Ázerbájdžánu a Japonska působící na želivské škole.   

  
Účastníci: Žáci ZŠ Hořepník od 1. do 9. třídy, zahraniční stážisté z Maroka, Turecka, Tunisu, Gruzie 

 
Fotogalerie: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Projekt_Aiesec%2C_17._-_24._9._2017/ 

 
 

  
 

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Projekt_Aiesec%2C_17._-_24._9._2017/
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Zahraniční studentky, které byly na škole v Želivě. 
 

 
M. Pavlů se studenty na rozhledně Pípalka na Křemešníku. 
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Název akce:  EXKURZE V SŠ PELHŘIMOV 
Datum: 9. 10. 2017 
Info: Dne 9. října jsme se se žáky osmé a deváté třídy zúčastnili exkurze na Střední průmyslové 

škole a Středním odborném učilišti v Pelhřimově. Během naší návštěvy měli žáci možnost 
účastnit se dvou aktivit v rámci oborů, o něž měli zájem. Děvčata měla zájem především o 
módní tvorbu, chlapci se zajímali o strojírenský, truhlářský a elektrotechnický obor. 
Každý měl možnost si vyzkoušet činnosti z daného oboru, žákům byly poskytnuty cenné 
informace o případném studiu a jeho oborech. Na závěr jsme se setkali se zástupkyní 
ředitele, která doplnila informace týkající se podávání přihlášek a dalších 
administrativních nezbytností. 

  
Účastníci: žáci 8. a 9. třídy, doprovod R. Klika 
Fotogalerie: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/SS_Pelhrimov%2C_9._10._2017/ 

 

 
 

 

Název akce:  SOUTĚŽ V PSANÍ NA POČÍTAČOVÉ KLÁVESNICI 
Datum: 20. 10. 2017 
Info: Tradiční soutěže, které organizuje Gy a OA Pelhřimov se zúčastnili tito žáci: R. Chvála, 

B. Kosová, P. Stryková a E. Mazouch, doprovod M. Hupka. 
Odkaz na 
foto: 

https://oa-pe.rajce.idnes.cz/Talentova_soutez_zaku_ZS_v_psani_klavesnici_PC_-
_OA_2017/ 
 

 

  
 

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/SS_Pelhrimov%2C_9._10._2017/
https://oa-pe.rajce.idnes.cz/Talentova_soutez_zaku_ZS_v_psani_klavesnici_PC_-_OA_2017/
https://oa-pe.rajce.idnes.cz/Talentova_soutez_zaku_ZS_v_psani_klavesnici_PC_-_OA_2017/
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Název akce:  STRAŠIDELNÁ ŠKOLA 
Datum: 3. 11. 2017 
Info: Akci pořádali žáci 7. tř. za pomoci několika žáků 6. tř. Šlo vlastně o takovou stezku 

odvahy, která vedla školou, kde se ovšem vůbec nesvítilo, cestu ukazovala jen 
mihotavá světýlka lucerniček. Hned na začátku černokněžník Zababa vysvětlil, co se ve 
škole děje – straší tu duch Tomasiano a škodí, kde může. Za splnění úkolů na 
jednotlivých stanovištích obdrželi účastníci indicie, z nichž složili celé znění 
zaklínadla, pomocí kterého ducha ze školy vyhnali. Černokněžník jim poděkoval za 
pomoc a za odměnu všechny pozval do tělocvičny, kde už bylo přichystáno 
občerstvení a zábava. 

  
Účastníci: Žáci 7. tř + E. Razimová, J. Rejzek, J. Pultr, T. Nováková, T. Bártová 

 
Fotogalerie: 

 
 
https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Strasidelna_skola%2C_3._11._2017/ 
 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Strasidelna_skola%2C_3._11._2017/
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Název akce:  1. POMOC DO ŠKOL 
Datum: 14. 11. 2017 
Info: Školení 1. pomoci, tentokrát pro zaměstnance naší školy. Zásady prvotního ošetření nám 

vysvětlila paní H. Dlouhá. 
 

Název akce:  PRAHA 
Datum: 16. 11. 2017 
Info: Dne 16. listopadu se druhý stupeň vypravil na výlet do Prahy. V šest hodin ráno jsme 

nastoupili do linkového autobusu směr Praha. Vzhledem k tomu, že nás cestovalo 25, 
obávali jsme se nedostatku místa v autobuse. Naštěstí naše obavy byly zbytečné. 
Stověžatá Praha nás přivítala v osm hodin ráno. Z Roztyl nás metro odvezlo na Hlavní 
nádraží a odtud jsme se vydali směrem na Staroměstské náměstí. Poněvadž jsme tam 
nestihli dojít v celou hodinu, nespatřili jsme apoštoly na orloji. Poté nám byl dán čas na 
prozkoumání náměstí, během něhož se většina z nás najedla. O jídlo se někteří z nás 
podělili s holuby. Dále byla na programu exkurze do Stavovského divadla. Zde nám pan 
průvodce pověděl historii divadla, rychlý přehled her a představení a nakonec to, že si 
český národ neváží tohoto divadla tolik jako ostatní země světa. Překvapivě tato exkurze 
nebyla nudná, protože jsme měli milého pana průvodce, který vše vyprávěl velice 
zajímavě. Pak nás čekala cesta na Petřín, před níž jsme spatřili pomník věnovaný obětem 
komunismu. Po vyjetí lanovkou na Petřín následoval další rozchod, během něhož jsme se 
naobědvali. Poté jsme navštívili muzeum Komenského, kde jsme v průběhu procházení 
expozic vyplňovali pracovní listy. Mohli jsme zde také zpozorovat změny stylu učení 
v průběhu několika staletí. Po prohlídce muzea následoval dlouho očekávaný tříhodinový 
rozchod v nákupním centru Palladium, kde se všichni po celém dni chození v zimě ohřáli, 
najedli a nakoupili si dárky. Výlet jsme zakončili cestou zpět na Hlavní nádraží, odkud 
jsme cestovali vlakem do Tábora. Cestou byli všichni nabyti zážitky, proto bylo ve vlaku 
menší rušno. Jestli si myslíte, že tímto naše cesta končí, tak to se mýlíte. Jelikož když jsme 
dorazili do Tábora, odkud jsme měli jet druhým vlakem do Pacova, zjistili jsme, že celý 
vlak je plný. Proto se většina naší 25 – ti členné skupinky, díky panu strojvůdci,  vtěsnala 
do kabinky pro řidiče a uličky před toaletou. Zbytek stál v prostoru mezi sedačkami. 
Pokud jste někdy cestovali tímto malým jedno-vagónovým vlakem, jistě si umíte 
představit, jak komfortní to pro nás bylo. Avšak i přes zimu a nepohodlí na zpáteční cestě 
jsme si všichni tento výlet velmi užili a zajisté na něj budeme ještě dlouho vzpomínat. 
Velké díky patří panu učiteli Klikovi, paní vychovatelce Holakovské a panu řediteli, že 
celý výlet pro nás připravili.  

B. Kosová, 9. třída 

Fotogalerie: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Praha_-_Stavovske_divadlo%2C_Petrin%2C_16._11._2017/ 

 

 
 

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Praha_-_Stavovske_divadlo%2C_Petrin%2C_16._11._2017/
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Název akce:  DĚTI V POHYBU 2017 
Datum: 24. 11. 2017 
Info: 24. 11. 2017 jsme se dozvěděli „Výsledky mezinárodní soutěže ve sběru zelených 

stopiček“. Do kampaně se v ČR zapojilo 1398 dětí ze 13 škol, nasbíraly celkem 9805 
stopiček, což je 7 stop na jednotlivce. Mezi odměněné školy, které tuto průměrnou 
hranici splnily, patří i našich 21 žáků, dnes už druháků, třeťáků a čtvrťáků. Všichni 
obdrží od společnosti Altima balíčky s reflexními doplňky. 

  
Účastníci: Žáci 2. - 4. ročníku 
 

Název akce:  FLORBAL  
Datum: 29. 11. 2017 
Info: Florbalová unie připravila pro žáky z 1. stupně celorepublikovou akci. Naši borci se 

zúčastnili okresního kola v Pelhřimově. 
  
Účastníci: Žáci 3. - 5. ročníku 

 
Foto: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Florbal%2C_okresni_kolo_3.-5._tr.%2C_29._11._2017/ 

 

 
 

 

 

Název akce:  ZDRAVÁ PĚTKA 
Datum: 4. 12. 2017 
Info: Dne 4. 12. 201 mezi žáky I. stupně opět zavítala lektorka zdravé stravy „Zdravé 5“   

z Alberta. Děti se učily sestavit jídelníček složený z 5–ti jídel denně s dostatkem ovoce 
a zeleniny. Všichni měli možnost ochutnat různé druhy zeleniny. 

  
Účastníci: Žáci 1. - 5. ročníku 
 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Florbal%2C_okresni_kolo_3.-5._tr.%2C_29._11._2017/
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Název akce:  PŘEDVÁNOČNÍ SALZBURG 
Datum: 6. 12. 2017 
Info: Na svatého Mikuláše jsme se vydali do rakouského Salzburgu nasát předvánoční 

atmosféru. Po příjezdu jsme navštívili okolí zámku Mirabell s výhledem na hrad 
Hohensalzburg. Prošli jsme kolem dómu sv. Ruperta a následně jsme se dostali před dům 
W. A. Mozarta. V uličce před Mozartovým domem jsme měli možnost projít si obchůdky 
a nakonec jsme se dostali až na předvánoční trh, kde jsme mohli vidět Mikuláše 
a tradičního čerta Krampuse. Z čerta šel trochu strach, ale protože byl jenom jeden, tak se 
snad nikdo moc nebál. Domů jsme se vrátili ve večerních hodinách.  

Účastníci: Žáci 6. -9. třída 
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Fotogalerie: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Salzburg%2C_6._12._2017/ 
 

 
  

 

 

 

Název akce:  PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ 
Datum: 7. 12. 2007 
Info: Každý rok chceme před Vánoci potěšit naše babičky a dědečky. I letos jsme pro ně 

spolu s MŠ připravili pásmo básní, koled a vánočních písní. 
  
Účastníci: S. Krejčí, A. Davidová, A. Zíková, A. Hánová, D. Severová – zpěv, A. Hupková – zpěv, 

hra na zobcovou flétnu, doprovod L. Zíková 
 

Název akce:  BALÓNKY S PŘÁNÍM PRO JEŽÍŠKA 
Datum: 8. 12. 2017 
Info: Spolek Hořepnicko zaplatil plyn, dodal balonky, naši žáci vyrobili přáníčka, škola 

propagaci a akce, která sice už byla oficiálně zrušena (po námitkách ekologů) mohla 
proběhnout. 

  
Účastníci: Děti a žáci naší školy, ostatní veřejnost 
  
Foto: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Balonky_pro_Jeziska%2C_8._12._2017/ 

 
 

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Salzburg%2C_6._12._2017/
https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Balonky_pro_Jeziska%2C_8._12._2017/
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Název akce: 
 
Datum:  

ŽIVOT DĚTEM 
 
listopad-prosinec 2017 

 
 

 

Název akce:  VÁNOČNÍ KONCERT 
Datum: 17. 12. a 22. 12. 2017 
Info: Každoročně máme 2 vystoupení. I letos děti a dospěláci zazpívali vánoční písně a koledy, 

zahráli na zobcovou flétnu, kytaru, housle, klávesy i varhany a přispěli tak ke krásné 
předvánoční atmosféře.  

  
Účastníci: Děti z MŠ, děti ze ZŠ: A. Davidová, S. Krejčí, J. Sýkorová, A. Zíková, A. Hánová, A.  Hupková, 

D. Severová a dospělí. 
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Název akce:  VÁNOČNÍ TRADICE A ZVYKY 
Datum: 22. 12. 2017 
Info: Tento projektový den připravili žáci 7. tř. za pomoci několika žáků 6. tř. Přichystali 

několik stanovišť, na kterých se žáci dozvěděli o historii slavení Vánoc, které tradice 
a zvyky jsou o zimních svátcích, jaká jídla se jedla na Štědrý den, zazpívali si vánoční 
koledy, vyrobili si vánoční ozdoby a také si pak pochutnali na vlastnoručně 
vyrobeném cukroví. 

  
Účastníci: Všichni žáci školy 
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Název akce:  TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Datum: 10. 1. 2018 
Info: V doprovodu dospělých pracovnic Charity Pelhřimov se tři trojice našich žáků vydaly 

s kasičkami Tříkrálové sbírky po Hořepníku. Vybraly cca 12 500 Kč. 
  
Účastníci: A. Haltr, T. Nováková, T. Bártová, P. Stryková, D. Severová, K. Kottová, P. Rejzková, 

A. Hupková a A. Hánová 
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Název akce:  ŠKOLNÍ PLES 
Datum: 12. 1. 2018 
Info: V pátek od 20:00 proběhl školní ples. Na začátku zatancovali žáci 9. třídy R. Chvála, B. 

Kosová, D. Severová a P. Stryková. Během krátké přestávky proběhla prezentace fotografií 
od mateřské školy až po současnost. Třídní učitel Radek Klika předal absolventské šerpy. 
Kulturní vložku zakončilo představení Pacovského Stražišťanu. Pak k tanci i poslechu hrála 
skupina Hudba pro vás. 

 Poděkování patří těm, kteří pomohli při zajištění chodu plesu:  
 tombola: M. Kotýnková, L. Zíková, M. Zíka, Z. Zenáhlíková 
 vstup: J. Kaňková, K. Antonyová 
 šatna: H. Hupková, A. Frydryšková 
 občerstvení: M. Jelínková, J. Pekárková, M. Pavlů, H. Svobodová, E. Svobodová,  
 Peklo: P. Razimová, M. Razima, J. Kalfeřt, J. Svoboda, M. Svoboda 

 
Foto:  http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Skolni_ples%2C_12._1._2018/ 

 
 

 

 
 

  

  
 

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Skolni_ples%2C_12._1._2018/
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Název akce:  DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 
Datum: 16. 1. 2018 
Info: Naše dějiny jsou pověstné osmičkou. V tomto duchu se nesla i letošní olympiáda. 

Tématem bylo období první republiky - tedy období od vzniku Československa  v 
roce 1918 do přijetí mnichovské dohody a postoupení pohraničí Německu v roce 
1938. 

  
Účastníci: Barbora Kosová se umístila na 6. místě a Richard Chvála  na 19. místě. Okresního kola 

se zúčastnilo celkem 38 žáků, včetně studentů víceletých gymnázií. Žáci 9. třídy 
nezklamali a vzorně reprezentovali naši školu. 

 

Název akce:  MRAVENEC 
Datum: 22. 1. 2018 
Info: Tento den se naši žáci zúčastnili výukových programů SEV Mravenec Pelhřimov, 

které pro ně připravila Marta Kosová. Nejprve to byl program pro žáky 1. – 3. třídy 
„Zima u zvířátek“. Žáci si vyprávěli o tom, která zvířátka v zimě spí a která můžeme 
potkat a jak je poznáme podle stop. Jak můžeme v zimě přikrmovat ptáky a ostatní 
zvířata… 
Pro žáky 4. A 5. třídy byl určen program „Zdravý život“. Nad tímto pojmem se 
zamýšleli z různých hledisek a v pracovních skupinách hledali vhodná řešení. 
Zabývali se např. tématy – sport, spánek, strava, pobyt v přírodě, zájmy… 

  
Účastníci: Žáci 1. – 5. třídy 

 
Fotogalerie: 

 
 

 

Název akce:  OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 
Datum: 30. 1. 2018 
Info: Olympiádu z ČJ tvoří dvě části: mluvnice a sloh. V letošním školním roce za slohovou 

část obdrželi soutěžící více bodů oproti předcházejícím rokům. 
  
Účastníci: Za naši školu se jí zúčastnily žákyně  9. třídy. Barbora Kosová obsadila 12. - 15. místo, 

Petra Stryková 34. - 37. místo. V okresním kole bojovalo celkem 39 žáků, včetně 
studentů víceletých gymnázií. 
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Název akce:  PRAKTICKÁ VÝUKA 
Datum: 12. 2. 2018 
Info: Ve spolupráci s Agrodamem s.r.o. čekala naše osmáky a deváťáky praktická výuka. Pan J. 

Šemora je zasvětil do základů kovářské práce a M. Razima do sváření. Všichni si také 
zkusili prakticky ukovat kramli či zkusit housenku. 

  
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Prakticka_vyuka_v_Agrodamu%2C_12.2.2018/ 

 
 

 

  
 

Název akce:  KAŽDÝ JSME JINÝ 
Datum: 13. 2. 2018 
Info: V úterý měli žáci projektový den s názvem „Každý jsme jiný.“ 

Jelikož se v prvouce učí o lidském těle, tak tento projekt navazoval na probírané učivo. Děti 
obkreslovaly postavy skutečné velikosti, ukazovaly si části lidského těla, popisovaly vnitřní 
orgány. Získané informace si žáci ještě prohloubili v encyklopediích a na modelu lidského 
těla. Na závěr si na svá tělíčka navlékli obří kostky, které škola obdržela ze soutěže „Hry bez 
hranic“ z obce Útěchovičky, a skládali z písmen slova.   

  
Účastníci: Žáci 1. -3. ročníku 
Foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Lidske_telo%2C_1._-_3._trida%2C_13.2.2018/ 

 
 

 
 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Prakticka_vyuka_v_Agrodamu%2C_12.2.2018/
http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Lidske_telo%2C_1._-_3._trida%2C_13.2.2018/


ŠKOLNÍ KRONIKA 2017/18 
 

21 
 

 
 

Název akce:  OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 
Datum: 14. 2. 2018 
Info: Okresního kola olympiády z anglického jazyka se účastnila Denisa Severová. Denisa 

se umístila na krásném 9. místě. Součástí olympiády byl poslech a rozhovor na dané 
téma. 

Účastníci: Denisa Severová 9. třída  
 

Název akce:  ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE 
Datum: 14. 2. 2018 
Info: V lednu proběhlo ve 2. třídě třídní kolo recitační soutěže a dne 14. 2. žáky vybraní 

spolužáci z 2. a 3. ročníku soutěžili již před zraky diváků, kterými byli žáci 1. třídy. 
1. místo              J. Chodúr, 
2. místo             Š. Haltr 
3. místo            M. Kabíček 

 

  
 

Název akce:  LYŽAŘSKÝ VÝCVIK V KŘEŠÍNĚ 
Datum: 20. a 22. 2. 2018 
Info: Letošní rok jsme pro malý zájem žáků vynechali lyžařský výcvik v Pasekách nad 

Jizerou. Nicméně jsme pořád uvažovali nad tím, jak zprostředkovat dětem jinou 
alternativu a dostat na svah co nejvíce dětí. Zorganizovali jsme dvě dopolední lyžování 
na vleku v Křešíně. V úterý 20. 2. lyžovalo 10 žáků z 2. stupně a ve čtvrtek 15 dětí od 4. 
do 9. třídy. Pro některé to byla premiéra na sjezdovkách, pro ostatní možnost zlepšit 
svojí techniku. S dopravou nám pomohl pan J. Kalfeřt, za což mu moc děkujeme. 
Samozřejmě na závěr nemohl chybět tradiční závod ve slalomu. Mezi chlapci byl 
nejrychlejší M. Kalfeřt, v dívkách P. Rejzková. 
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Foto: http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Lyzovani_v_Kresine%2C_20.2.2018/ 

 
http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Lyzovani_v_Kresine%2C_22.2.2018/ 
 

 

  
  
 

Název akce:  NÁVŠTĚVA ÚŘADU PRÁCE 
Datum: 6. 3. 2018 
Info: Na IPS v Pelhřimově se žáci informovali o možnostech studia na různých středních 

školách. 
  
Účastníci: Žáci 8. třídy 
 

Název akce:  CIRKUSOVÉ VYSTOUPENÍ 
Datum: 8. 3. 2018 
Info: Ve čtvrtek 8. 3. 2018 k nám do školy zavítala skupina Klaun Ferdinand a jeho kamarádi. 

V hodinovém programu nám ukázali, jak žonglovat s míčky, kroužky a kuželi. Svou 
šikovnost předvedli s lany. Do kouzlení se mohli zapojit i žáci. Klaun nám ukázal 
i rovnováhu na jednokolce. Svou odvahu a zručnost také předvedl jednoletý yorkshirský 
teriér. Dětem se program líbil a vtáhl je do dění. 
 

  
Účastníci: MŠ a žáci 1.-5. ročníku ZŠ 
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Vystoupeni_klauna%2C_8.3.2018/ 

 
 

 
 

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Lyzovani_v_Kresine%2C_20.2.2018/
http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Lyzovani_v_Kresine%2C_22.2.2018/
https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Vystoupeni_klauna%2C_8.3.2018/


ŠKOLNÍ KRONIKA 2017/18 
 

23 
 

 

Název akce:  MDŽ V BOŘETICÍCH 
Datum: 10. 3. 2018 
Info: Retro oslavu MDŽ v Bořeticích jsme opět zpestřili naším vystoupením. S pásmem 

vtipných básní vystoupily děti z MŠ, poté následoval program ZŠ – lidové písně na 
zobcovou flétnu a populární písně, které za doprovodu kytary zazpíval pěvecký sboreček. 

  
Účastníci: A. Hupková, A. Zíková, A. Hánová, S. Krejčí, D. Severová 
 

  
 

Název akce:  PREVENTIVNÍ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE 
KRAJE VYSOČINA  

Datum: 14. 3. 2018 
Info: BEZPEČNĚ DO ŠKOLY 

Ve středu 14. 3. 2018 mezi žáky 1. – 5. třídy zavítal příslušník státní policie z Jihlavy 
s besedou Bezpečně do školy. Během jedné vyučovací hodiny připomenul žákům důležitá 
telefonní čísla a chování v krizových situacích, např. uteče-li nám míč do vozovky, zastaví-
li nás cizí osoba, zvoní-li na nás neznámý člověk, jak se pohybovat na kole a jaké vybavení 
máme mít…. Nakonec si každý odnesl rozvrh hodin a omalovánky s probíranými 
situacemi. 
 
BUDE MI PATNÁCT LET 
Pro 2. stupeň proběhla beseda na téma odpovědnosti za své jednání. Lektor seznámil 
žáky se základy právního vědomí související s trestní odpovědností mládeže a se 
základními pojmy: přestupek, trestní čin, krádež, poškozování cizí věci, sprejerství, 
ublížení na zdraví, šikana, apod. 

  
Účastníci: 1.- 9. ročník 
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Název akce:  PROTIDROGOVÁ PREVENCE 
Datum: 23. 3. 2018 
Info: Vybraní žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili programu zaměřeného na drogovou problematiku. 

Vyslechli příběhy lidí, kteří spadli do drogové a alkoholové závislosti a jejich nelehkou 
cestu ze závislosti ven. Ve škole potom svým spolužákům tyto příběhy přiblížili formou 
prezentace.  

  
Účastníci: Martina Bejbl, Richard Chvála 
 

 

Název akce:  NOC S ANDERSENEM 
Datum: 23. – 24. 3. 2018 
Info: Letos se šestá a sedmá třída naší školy pod dohledem Radka Kliky a Dominiky 

Holakovské zapojila do akce na podporu čtenářství Noc s Andersenem.  
Hned v úvodu se zúčastnění zahřáli při bubnování v kruhu. S bubínky a africkými rytmy 
do školy dorazil Lukáš Vídenský. Aby si všichni pak trochu odpočinuli a dověděli se 
nějaké nové informace, představila nám Eliška Razimová z šesté třídy svou prezentaci 
o H. Ch. Andersenovi. Nabyté vědomosti posluchači hned ověřili v připravených 
pracovních listech. Následovala prezentace o Josefu Čapkovi, kterou si připravila Karolína 
Kottová ze sedmé třídy – jedním z témat letošní Noci s Andersenem bylo Povídání 
o pejskovi a kočičce. Audioknihu s příhodami pejska a kočičky poslouchali žáci i během 
společné přípravy večeře. Dále si každý mohl napsat dopis sobě samému do budoucnosti, 
který mu vyučující zašle v určeném termínu. Proběhlo předčítání z knihy Příběhy z konce 
předměstí od Shauna Tana. Žáci měli možnost si také ozdobit látkový sáček technikou 
sypané batiky, na dobrou noc zhlédli film Bohové musí být šílení, který vyprávěl o životě 
a příhodách Křováka, což vhodně navazovalo na zeměpisné učivo Afriky.  
Ráno byly předány pamětní průkazy a proběhlo oficiální ukončení letošního ročníku akce. 
 

Účastníci: žáci šesté a sedmé třídy 
  
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Noc_s_Andersenem%2C_23._-_24._3._2018/ 

 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Noc_s_Andersenem%2C_23._-_24._3._2018/
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Název akce:  PŘÍPRAVNÝ KURZ 
Datum: 20. 2. -27. 3. 2018 
Info: V úterý dne 20. 2. 2018 byl zahájen Přípravný kurz pro budoucí prvňáčky. Paní učitelka 

ze ZŠ zavítala do MŠ, aby se seznámila s jednotlivými dětmi v prostředí, na které jsou 
zvyklé. Děti zazpívaly a zatancovaly a formou her se postupně představovaly.  
6. 3. 2018 se již budoucí žáci zapojili do výuky v současné první třídě. Zjistili, co všechno 
se nechá naučit v M i ČJ během více než půl roku chození do školy. 
13. 3. 2018 si vyzkoušeli matematické představy za pomocí pohádky O veliké řepě. 
Pohádku poslouchali, pak jí pomáhali převyprávět, pracovali na interaktivní tabuli, 
připomenuli si pojmy číslo, číslice, před, za, vpravo, vlevo, větší, menší. Sestavili, následně 
nalepili a vykresli ve správném pořadí všechny účastníky pohádky. Podle barevného 
diktátu p. učitelky vybarvili číslice v kulatých rámečcích, které se překrývaly. Nakonec si 
všichni zaskákali panáka, zahráli domino nebo člověče nezlob se. 
20. 3. 2018 jsme prověřili přípravu předškoláků v oblasti grafomotoriky. Naučili se 
básničky spojené s uvolněním zápěstí, držením tužky, sezením při psaní, pohráli jsme si 
na interaktivní tabuli, orientovali se na ploše, osové souměrnosti, obkreslovali 
a dokreslovali obrázky, psali klubíčka, hůlky, háčky… 
27. 3. 2018 nás čekalo zrakové a sluchové rozlišování (PL řada symbolů, lišící se nebo 
stejný dej do kroužku, rozpoznávání zvuků, - CD HV, Čtení jaké hraní, hláskování, slovní 
fotbal). 
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27. 3. 2018 – jsme procvičili pohybovou koordinaci pomocí her a soutěží v tělocvičně. 
  
Účastníci: předškoláci 
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Kurz_predskolaku_2018/ 
 

  
 

Název akce:  HOŘEPNICKÝ MOST A JEHO HISTORIE 
Datum: 25. 3. 2018 
Info: Více než sto letou historii mostu přes řeku Trnavu (po našem Trnávku) přibližuje 

informační tabule, kterou jsme vyrobili ve škole. 
 

  
 

Název akce:  EKO STAVBY 
Datum: 26. 3. 2018 
Info: Do soutěže v eko stavbách se zapojili naši páťáci. 
 

  

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Kurz_predskolaku_2018/


ŠKOLNÍ KRONIKA 2017/18 
 

27 
 

Název akce:  DEN UČITELŮ 
Datum: 27. 3. 2018 
Info: Tradiční setkání současných i bývalých učitelů v klubovně TJ Sokola Hořepník 
  
 

 
 

 

Název akce:  ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 
Datum: 6. 4. 2018 
Info: V pátek dne 6. 4. 2018 na naší škole proběhl zápis do 1. třídy. S kartičkou ve tvaru ježka 

předškoláci putovali po třech stanovištích, kde si vyzkoušeli, co se v MŠ a při 
přípravném kurzu naučili. Za splnění úkolů vždy získali obrázek s razítkem. Téměř 
všichni prokázali, že jsou zdatní v početních představách, grafomotorické, zrakové či 
sluchové koordinaci. Zápis absolvovalo 15 dětí a 1 byl pro nemoc omluven.  

  
Účastníci: předškoláci 
Fotogalerie: 

 
 

 https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Zapis_do_1._tridy%2C_6.4.2018/ 
 

 

 

 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Zapis_do_1._tridy%2C_6.4.2018/
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Název akce:  PLAVECKÝ KURZ V SRNÍ 
Datum: 9. – 13. 4. 2018 
Info: Bylo pondělí 9. 4. 7,45 hod. a my jsme vyrazili opět po roce na Šumavu. V Srní jsme se 

v 11 hod. ubytovali. Odpoledne nás čekala 1. lekce plavání, poté procházka k chalupě 
Vény/T. Holého z filmu Pod jezevčí skálou a k vodní nádrži Sedlo. V úterý jsme kromě 
plaveckého výcviku prošli naučnou stezku nad hotelem a měli jsme besedu s ochránci 
přírody z CHKO Šumava.  Středa byla oddychovým dnem, ne že bychom neplavali, ale 
nešli jsme na žádnou túru. To jsme si vynahradili ve čtvrtek, kdy jsme navštívili vlčí 
oboru. Děti se chovaly velice tiše, ač nás bylo skoro 50. Odměnou za vzorné chování byli 
vlci, kteří se nás nebáli a neutekli. V pátek si děti naposledy zaplavaly, dostaly Mokré 
vysvědčení a společně jsme vyrazili k domovu…, protože všude dobře, ale doma nejlíp.  

Účastníci: 3. a 4. ročník 
 

Fotogalerie: 

 
 

 
  
 http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Plaveme_v_Srni_9.-13.4.2018/ 

 
 

 

 

http://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Plaveme_v_Srni_9.-13.4.2018/
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Název akce:  ČISTÁ VYSOČINA 
Datum: 13. 4. 2018 
Info: Společně se Spolkem Hořepnicko jsme se zapojili do akce Čistá Vysočina. Vyčistili 

jsme okolí silnic směrem do Bořetic, Radějova a Rovné. 
  
Účastníci: Žáci 6. třídy, J. Jírová, Z. Posekaná, M. Pavlů, M. Hupka 
 

 
 

Název akce:  DEN ZEMĚ 
Datum: 19. 4. 2018 
Info: Tento den se již tradičně žáci naší školy zúčastnili akce ke Dni Země v Pelhřimově, 

kterou pořádá SEV Mravenec. Z velkého množství stavenišť s environmentální 
tématikou, které si zde žáci mohli vybrat, se našim žákům nejvíce líbil stánek 
s cizokrajnými živočichy. 

  
Účastníci: Žáci 6. třídy 
 

Název akce:  VÝLET DO OBORY DO ÚTĚCHOVIC 
Datum: 20. 4. 2018 
Info: V pátek se 1. třída ZŠ společně s MŠ vydala k obci Útěchovice, kde byl připraven 

zajímavý program organizovaný mysliveckým sdružením. Děti získaly nové informace o 
životě zvířat v lese, o ochraně přírody a také práci myslivců. Povídání bylo zaměřeno na 
jeleny a daňky, spojené s ukázkou paroží. Po přednášce a ukázkách se žáci přesunuli 
k oboře s daňky a jeleny, kde s nadšením zvířata pozorovali. Společně s majitelem obory 
zvířátka také nakrmili. Poté byla připravena ukázka výcviku loveckých psů. Každé dítě si 
mohlo vyzkoušet povel aport. Na závěr všichni získali medaili a diplom. Akce se žákům 
velmi líbila. 

  
Účastníci: 1. třída a MŠ 
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Dopoledne_s_myslivci%2C_20._4._2018/ 
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Název akce:  VŠEZNÁLEK 
Datum: 24. 4. 2018 
Info: V úterý dne 24. 4. 2018 se žáci 5. třídy ve složení A. Berka, J. Zíka, A. Hupková, A. Hánová 

zúčastnili v Pelhřimově okresního kola vědomostní soutěže „Všeználek“. V konkurenci 
12 družstev obsadili krásné páté místo a to pouhý bod za třetím a čtvrtým místem. 
Statečně bojovali nejenom ve znalostech v různých oborech, ale prokázali i manuální 
zručnost. 

  
Účastníci: A. Berka, J. Zíka, A. Hupková, A. Hánová 
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Název akce:  SPORTOVNÍ DOPOLEDNE 
Datum: 25. 4. 2018 
Info: Dopoledne plné sportovních soutěží zorganizovali naši šikovní deváťáci. 
  
Účastníci: celá škola 
 

  
  

  
 

Název akce:  ČIŠTĚNÍ STUDÁNKY 
Datum: 27. 4. 2018 
Info: V rámci předmětu Člověk a příroda opravili naši šesťáci studánku za Vítovicemi. 
  
Foto:  https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Oprava_studanky%2C_27._4._2018/ 

 
 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Oprava_studanky%2C_27._4._2018/
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Název akce:  ČARODĚJNICE 
Datum: 30. 4. 2018 
Info: V pondělí dne 30.4.2018  v 19,3o hod, se i do Hořepníku  před školu slétli kouzelníci 

a čarodějnice, aby společně v průvodu se zapálenými lampionky pokračovali 
v průvodu na sportovní hřiště. V čele byla nesena čarodějnice, která byla umístěna do 
ohniště, aby byla později spálena. Na hřišti bylo připraveno občerstvení pro děti 
i dospělé. Malí účastníci si zasoutěžili v překonávání pavoučí sítě, hodu a letu na 
koštěti nebo v přetahování lanem. Vítězové vždy získali sladkou odměnu. Také mezi 
nás zavítal kouzelník a na závěr jsme mohli shlédnout krásný ohňostroj. 

  
Fotogalerie: 
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Název akce:  SOUTĚŽ O NEJTALENTOVANĚJŠÍHO STUDENTA ANGLIČTINY PELHŘIMOVSKA 
Datum: 10. 5. 2018 
Info: Barbora se již podruhé zúčastnila této soutěže, pořádané jazykovou školou Zachová 

Pelhřimov. V konkurenci dětí, které chodí na tuto jazykovou školu již několik let, 
obstála. Obsadila 14. místo a oproti loňskému roku poskočila o několik příček 
v hodnocení výš.  

  
Účastníci: Barbora Kosová 9. tř. 
 

Název akce:  HELE LIDI 
Datum: 15. 5. 2018 
Info: Výchovně vzdělávací program o lidech se zdravotním postižením 

Žáci naší školy měli možnost seznámit se s životem zrakově postižených lidí. Celý 
program realizovali členové Občanského sdružení Slepíši z Tasova na Vysočině. 
Mluvilo se sice i o sluchovém a tělesném postižení, ale hlavní náplní bylo, vyzkoušet 
si postižení zrakové.  
Už první úkol nebyl tak jednoduchý, děti musely do třídy dojít poslepu, se zakrytýma 
očima. Další úkol byl poznat hmatem jaké písmenko a jaký obrázek je na hliněné 
destičce. Hádaly se i různé zvuky z běžného života nahrané na CD. Také cesta se 
zavázanýma očima a slepeckou holí nebyla jednoduchá. Kdo chtěl, vyzkoušel si, že 
vozíčkáři musí překonávat spoustu překážek, které jsou pro ostatní maličkostí. 
Nakonec děti malovaly portréty svého kamaráda, které následně oblepily hlínou 
a vznikl tak hmatový obrázek.  
 

Účastníci: Žáci naší školy 
Foto: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Hele_lidi%2C_15._5._2018/ 
 

  

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Hele_lidi%2C_15._5._2018/
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Název akce:  OCHUTNÁVKA MLÉČNÝCH VÝROBKŮ LAKTEA 
Datum: 15. 5. 2018 
Info: V letošním školním roce nám v rámci projektu Mléko do škol, dodávala společnost Laktea 

neochucená mléka pro všechny žáky naší školy. Připravila také pro ně ochutnávku 
mléčných výrobků-sýrů, pomazánek, mléka,… 

  
Foto: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Laktea_-_ochutnavka_mlecnych_produktu%2C_15.5.2018/ 

 

 
 

Název akce:  PREVENCE ÚRAZŮ 
Datum: 16. 5. 2018 
Info: Program věnovaný prevenci úrazů doma, ve škole, na hřišti, na ulici v lese. 
  
Účastníci: 2. a 3. ročník 

 

  
 

Název akce:  DOPRAVNÍ VÝCHOVA - CYKLISTA 
Datum: 21. 5. 2018 
Info: V pondělí 21. 5. 2018 se žáci čtvrté třídy aktivně zúčastnili druhé části dopravního kurzu 

v Pelhřimově. S panem Vondrákem děti absolvovaly test ve třídě, který obsahoval 
dopravní značky, situace na křižovatce, vybavení jízdního kola, tedy Pravidla silničního 
provozu pro cyklisty. Pan Lhotský vzal děti do praxe na dopravní hřiště, kde plnily úkoly 
bezpečné jízdy na řízené křižovatce se semafory nebo policistou. Nakonec ti, co vše 
dokonale zvládli, a to obě části kurzu, získaly Průkaz cyklisty. 
 

Účastníci: 4. ročník 
 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Laktea_-_ochutnavka_mlecnych_produktu%2C_15.5.2018/
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Název akce:  NÁVŠTĚVA KAMARÁDŮ ZE ZŠ MÚTNE 
Datum: 18. – 21. 5. 2018 
Info: V pátek 18. května přijeli naši kamarádi z obce Mútne na Slovenské Oravě. Tak jako 

oni loňský rok, tak i naše škola zajistila rodiny, které nám pomohly ubytovat děti ze 
Slovenska. 

Jaký program je čekal: 
pátek 18. 5. 

 po příjezdu oběd ve školní jídelně, ubytování dětí a kantorů, sportovní klání 
na hřišti, od cca 17:00, podle příjezdu, posezení pod pergolou, grilovačka 

sobota: 19. 5. 
 odjezd Praha, 8:00, metro, tramvaj, Technické muzeum (10 – 12), procházka 

na Hrad, Staroměstské náměstí, Karlův most, nákupní centrum Paladium – 
nákupy, občerstvení, Václavské náměstí, odjezd v 16 – 17 h, večeře ve škole 

neděle 20. 5. 
 mše a prohlídka klášteru v Želivě, Pelhřimov, oběd, rozhledna na 

Křemešníku, večeře ve škole 
pondělí 21.5. 

 aktivity ve škole, začátek vyučování v 7:40, návštěva pana starosty, oběd ve 
škole, odjezd 

  
Účastníci: Žáci 6. -9. třídy 

 
Foto: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Kamaradi_z_Mutneho/ 

 
 

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Kamaradi_z_Mutneho/
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Název akce:  VÝLET NA FARMU SOBĚHRDY U BENEŠOVA 
Datum: 31. 5. 2018 
Info: Společně s MŠ prožili žáci 1. třídy krásné dopoledne na farmě v Soběhrdech. 

V prostorném areálu plném zvířátek a různých atrakcí se všem moc líbilo.  
Účastníci: 1. třída a MŠ 
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Název akce:  ŠKOLNÍ VÝLET 1. STUPNĚ 
Datum: 6. 6. 2018 
Info: Ve středu 6. 6. 2018 vyrazili žáci 1. – 5. třídy, již tradičně na konci roku, na výlet. Nejdříve 

jsme obdivovali hrad Karlštejn, pak v podhradí muzeum voskových figurín. Překvapily 
nás dokonalé kopie postav ze středověku, hudebníků, spisovatelů i politiků. Nakonec 
jsme zavítali do Zooparku nedaleko hradu, který byl uveden v provoz  1. 6. 2018, takže 
jsme byli mezi prvními obdivovateli kočkovitých šelem, opiček, koní, zeber, velbloudů…... 
Myslíme si, že výlet se vydařil, počasí přálo, pouze doprava byla malinko složitější, ale ta 
na dobré náladě nikomu neubrala. 

  
Účastníci: 1. - 5. třída 
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Skolni_vylet_I._stupne_na_Karlstejn/ 

 

 

   
  

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Skolni_vylet_I._stupne_na_Karlstejn/
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Název akce:  ATLETICKÁ OLYMPIÁDA 1. ST. 
Datum: 7. 6. 2018 
Info: Ve čtvrtek 7. 6. 2018 se konalo v Humpolci okresní kolo lehkoatletické olympiády žáků 

1. stupně. Všech šest borců bojovalo s velkým nasazením. Bohužel na stupně vítězů 
nedosáhli, ale řekli si, že budou v příštím školním roce ještě intenzivněji trénovat, aby 
medaile získali.  

  
Účastníci: A. Zíková, A. Hánová, A. Hupková, Š. Haltr, A. Berka a J. Zíka 
 

 
 

Název akce:  PRAHA KARLA IV. – STŘED EVROPY 
Datum: 8. 6. 2018 
Info: V pátek 8. června se vypravili žáci čtvrté a páté třídy naší školy na lektorskou prohlídku 

nové expozice s názvem Praha Karla IV. – střed Evropy.  
Na komentované výstavě v domě U Zlatého prstenu nedaleko Staroměstského náměstí 
jsme se dověděli nejen spoustu nových informací, ale osvěžili jsme si zároveň i ty, které 
jsou nám již dobře známé z hodin vlastivědy. Mezi zajímavosti výstavy patřil například 
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videomapping Prahy z doby, kdy docházelo k jejím úpravám pod taktovkou Otce vlasti. 
Překvapil nás například fakt, že v té době bylo naše hlavní město větší než Brusel, 
Hamburg či dokonce Paříž. Na závěr výstavy si žáci postavili model Prahy z papírové 
stavebnice, a to podle dobového plánu. 
Vzhledem k tomu, že zhlédnutí výstavy nám netrvalo dlouho, čekal nás v matce měst 
ještě další program. Ze Staroměstského náměstí jsme prošli Pařížskou ulicí až 
k metronomu na Letnou. Cestou jsme viděli krásné výlohy luxusních obchodů, mezi nimi 
i výkladní skříň firmy Rimowa, která sídlí v Pelhřimově a zabývá se výrobou kufrů 
a cestovních zavazadel. Děti tedy mohly vidět dosah lokálního podniku, některé si 
dokonce všimly značky dříve, než jsem je upozornil, poněvadž jejich rodiče či příbuzní ve 
firmě pracují. Z Letné jsme měli Prahu jako na dlani. Ukázali jsme si významné stavby, 
popsali jsme si město. Následně jsme se odebrali směrem ke Kramářově vile, odkud jsme 
doběhli na tramvaj, která nás odvezla k Valdštejnskému paláci, kde dnes sídlí Senát ČR. 
Protože bylo velké horko, schovali jsme se pod stromy do Valdštejnské zahrady, kde 
jsme obdivovali bílé pávy, krásné jezírko s velkými rybami, smokvoně, na nichž 
dozrávaly fíky, a v neposlední řadě i umělou krápníkovou jeskyni – grottu. Po odpočinku 
jsme nasedli na metro, jež nás zavezlo na stanici Můstek, odkud nebylo daleko na 
Václavské náměstí, kam jsme měli namířeno. Na náměstí nás ohromily davy lidí, které 
proudily všemi směry. Pohled na zaplněné hemžící se náměstí připomínal ruch 
mraveniště. Naše cestování po Praze bylo téměř u konce. Poslední vlastivědnou 
zastávkou byla horní část náměstí, kde se nachází Národní muzeum, které se v současné 
době sice rekonstruuje, ale lešení už poodhaluje návrat zašlé krásy. Majestátní kopule už 
se zase zlatě leskne, muzeum už brzy otevře své brány novým návštěvníkům. Po 
zopakování znalostí z doby národního obrození jsme opět využili metro k cestě na 
zastávku autobusu, který nás odvezl zpátky do Hořepníka. Domů jsme se vrátili unaveni, 
ale plni dojmů, zážitků a nových informací. 

Účastníci: Žáci 4. a 5. třídy 
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Název akce:  CYKLOTURISTICKÝ VÝLET NA LIPNO 
Datum: 4. – 7. 6. 2018 
Info: Po několika letech jsme se opět vrátili na Šumavu k Lipenské nádrži. Opět jsme využili 

pohostinnosti Penzionu u Lipna v Přední Výtoni. Na kolech jsme během čtyř dnů najeli 
128 km a nastoupali 1 620 výškových metrů. Co vše jsme viděli a zažili: přívoz Frymburk, 
Stezka v korunách stromů, Království lesa, marina v Lipně, Schwarzenberský kanál 
v Čechách i v Rakousku, Vítkův kámen, Medvědí hora, koupání v Lipně, zkusili jsme si 
inline bruslení, krásnou přírodu, ... 

  
Účastníci: 14 žáků 6. – 9. třídy a 11 dospělých 
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Lipno_2018/ 
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Název akce:  MUZEUM LEGA TÁBOR 
Datum: 19. 6. 2018 
Info: Členové Klubu zábavné logiky navštívili Muzeum LEGA v Táboře. Ocitli se tak ve svém 

„ráji“, kde mohli obdivovat stovky exponátů z celého světa poskládané z více jak 2 mil. 
Lego kostiček. Část expozice je interaktivní, tak děti mohly pohybovat auty, vlakem…. 
A v hracím koutku si stavěly své modely. Celý výlet děti zakončily pořádnou porcí 
zmrzliny. 

  
Účastníci: Členové Klubu zábavné logiky 
 

Název akce:  OBSERVATOŘ KOŠETICE 
Datum: 22. 6. 2018 
Info: Tento den jsme se vydali na kolech k nejvyššímu stožáru atmosférické stanice Křešín u 

Košetic. Stožár je vysoký 250 m a ve výšce 230 m je vybavená laboratoř ke sledování 
skleníkových plynů. Na stožár jsme se sice nedostali, ale meteorologickou observatoří nás 
provedl její pracovník p. Čech. Ten žákům ukázal různé měřící přístroje a zařízení, které 
na zdejší stanici slouží ke sledování kvality ovzduší, srážek, synoptickým 
a  klimatologickým měřením.  

  
Účastníci: Žáci 7.  a 9. třídy 
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Název akce:  DEN S MYSLIVCI 
Datum: 22. 6. 2018 
Info: V pátek 22. 6. 2018 jsme opět se žáky 1. stupně zavítali mezi myslivce. Tentokrát to bylo 

netradičně přímo u obory v Útěchovicích, kde si mohli všichni prohlédnout z blízkosti při 
krmení jelena, laně s koloušky, daňky a ovečky. Pak jsme si prohlédli vycpaná lesní 
zvířata a vyslechli o nich poučné vypravování. Zajímavé byly i informace o jelením 
i dančím paroží. Mnohé z nás zaujaly vábničky, které rozezvučil pan R. Chrastil. 
Nelítostný boj byl sveden u střeleb ze vzduchovky, ti nejlepší z nejlepších dostali odměny. 
K svačině jsme si pochutnávali na opečených vuřtech. Na závěr mezi nás přivítal, nám již 
známý, ochránce a chovatel dravých ptáků, aby se s námi podělil o novinky z chovu 
a dovolil mnohým z nás vzít si sovičku na ruku. Myslím, že den se nám vydařil, škoda 
studeného počasí. 
 

Účastníci: Žáci I. stupně 
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Den_s_myslivci%2C_22._6._2018/ 
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Název akce:  DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ 
Datum: 22. 6. 2018 
Info: Dramatický kroužek pod vedením Jindřišky Rokosové během školního roku připravil 

další z řady pohádek. Po celý rok pilně trénovali a v pátek 22. června dopoledne pro své 
kamarády z mateřské a základní školy a večer pro své rodiče a další zájemce předvedli 
klasickou pohádku.  

  
Fotogalerie: https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Dlouhy%2C_Siroky_a_Bystrozraky%2C_22._6._2018/ 
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Název akce:  TURISTICKÝ DEN NA BĚLÉ 
Datum: 26. 6. 2018 
Info: V úterý dne 26. 6. 2018 žáci 1. – 5. třídy vyrazili pěšky na Bělou, což je rekreační místo 

nedaleko obce Rovná. Zde ve dvou kategoriích  1. – 3. třída  a  4. – 5. třída, vždy ve 
smíšených družstvech, změřili síly ve vědomostech z oblasti přírodovědy. Pro konečné 
pořadí byly nejdůležitější získané body za správné odpovědi, teprve v případě shody 
bodů rozhodoval čas. Zvítězili tedy ti, kteří byli rozvážní a přemýšliví.  
 

Účastníci: 1. - 5. třída 

  
 

Název akce:  SOUTĚŽ ZLATÁ VAŘEČKA 
Datum: 26. 6. 2018 
Info: Žákovský parlament přišel s nápadem, že by se mohlo vařit. Myšlenku jsme rozvinuli dál 

a soutěž ve vaření byla na světě. Soutěžní téma „Studená kuchyně“ děti ve třídách docela 
nadchlo.  Každý tým (6., 7., 8. a 9. třída) přihlásil do soutěže dva recepty, a aby bylo 
zdravé výživě učiněno za dost, jeden pokrm musel obsahovat zeleninu. Čtyřčlenná porota 
to neměla vůbec lehké. Těstovinové saláty, zeleninové a jiné pomazánky, sladké dezerty 
byly výborné. Těžko se rozhodovalo, kdo je nejlepší. Nakonec vyhrál tým deváté třídy a 
získal nádhernou putovní trofej v podobě vařečky, kterou nám zhotovilo truhlářství Ing. 
Michala Svatoše. Na závěr celé akce jsme uspořádali malý raut ve školní jídelně, kde jsme 
mohli všichni ochutnat delikatesy, které naši kuchtíci vytvořili. A protože je trofej 
putovní, na příští školní rok chystáme druhý ročník této kulinářské soutěže. 

  
Účastníci: Žáci 6. -9. třídy 
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Název akce:  HISTORIE A SOUČASNOST HOŘEPNÍKA VE FOTOGRAFII 
Datum: 28. 6. 2018 
Info: Ve čtvrtek 28. 6. 2018 žákům 1. – 5. třídy poutavým vyprávěním spojeným s promítáním 

a prohlížením fotografií přiblížil pan J. Jelínek historii a současnost Hořepníka. Škoda jen, 
že nám nepřálo počasí, abychom si rovnou památky mohli prohlédnout při vlastivědné 
procházce. 

  
Účastníci: I. stupeň 
 

 
 

Název akce:  JEZDEC ROKU 2018 
Datum: 29. 6. 2018 
Info: Vyhodnotili jsme soutěž, během které jsme od 9. dubna sledovali kolik kilometrů 

a kolikrát se žáci od cca 10 let dopraví do školy na kole či koloběžce. 
 

Najeté kilometry: 
 
1. Martin Bejbl, 196 km 
2. Richard Chvála, 52,8 km 
3. Adam Buřič, 49 km 

Frekvence jízd: 
 
1. Ondřej Pavlů, 29x 
2. Martin Bejbl, 28x 
3. Jiří Rejzek, 20x 

 
 

 

Název akce:  ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/18 
Datum: 29. 6. 2018 
Info: Slavnostní tečka na závěr školního roku začala už tradičně v tělocvičně. Za reprezentaci 

naší školy byli oceněni tito žáci: Adam Andrej Berka, Amálie Hupková, Aneta Hánová, 
Markéta Součková, Tomáš Holub, Richard Chvála a Barbora Kosová. Po předání drobných 
odměn těmto žákům jsme se rozloučili se studenty 9. třídy.  
Další program čekal na naše absolventy na OÚ, kde se s nimi rozloučil i pan starosta 
Vladimír Kotýnek a závěrečné vysvědčení jim předal jejich třídní učitel Radek Klika. 

 
Foto: 

 
https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Konec_skolniho_roku_2017_18%2C_29._6._2018/ 
 

 

 

  

https://zshorepnik.rajce.idnes.cz/Konec_skolniho_roku_2017_18%2C_29._6._2018/
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 ČERVENEC – SRPEN 2018 
  

 

Smutná zpráva nás zastihla 22. července 2018. Ve věku 81 let zemřela Jaroslava 

Stejskalová, dlouholetá učitelka fyziky a chemie na naší škole.  

 

Čest její památce  
  
  
 

 

 

Školní kronika je výsledkem celoroční práce učitelů školy, 

provozních pracovníků a samozřejmě také našich žáků. 

 

 

 


