
Leden 2008

Den otevřených dveří

Dne 9.ledna se konal tradiční Den otevřených dveří v prvních třídách. Rodiče 
budoucích prvňáčků měli možnost navštívit výuku v současných prvních třídách.

Zápis do prvních tříd

Ve dnech 16. – 17. ledna proběhl zápis žáků do 1. Tříd. Letos se ho zúčastnilo 61 
předškoláků. Rodiče a jejich děti přivítala vyzdobená třída, ve které p. učitelkám 
budoucí  prvňáci  předvedli,  jak  umějí  kreslit,  recitovat  či  zpívat.  Následovalo 
krátké povídání o obrázcích a  pak už si na památku každý odnesl obrázek, školní 
kalendář a malého sněhuláka. Dárky pro předškoláky vyrobili žáci 1. stupně. 

Pro budoucí  prvňáky,  kteří  potřebují  intenzivnější přípravu na 1.  třídu,  pořádá 
naše škola jedenkrát týdně rozvíjející kurz.

Táborská laťka

Dne 22.ledna se konala soutěž ve skoku vysokém  „Táborská laťka“. Zúčastnilo se 
jí 22 žáků a žákyň z 2. stupně.

Na stupních vítězů nakonec stanuli tito žáci:
1. místo:  Zavadil Petr výkon 150 cm
2. místo:  Ficai Vasil výkon 144 cm 
3. místo:  HausknechtMichal výkon 144 cm



Vítěz soutěže P. Zavadil



Lyžařský výcvik 5. tříd

Je již tradicí, že žáci 1. stupně absolvují během pětileté docházky několik kurzů.
Ve 3. třídě je to plavecký, ve 4. bruslařský a v 5. třídě kurz lyžařský. 
Letos se uskutečnil v Peci pod Sněžkou v chatě A + A pod vedením p. učitelky Z. 
Kopasové a L. Kotoučkové. Zúčastnili se ho společně žáci 5.A a 5. B. 
Přestože letošní zima sněhu opět nepřála, my jsme na sníh měli štěstí. Po prvních 
dnech, kdy jsme se rozlyžovali a  několik nelyžařů se naučilo základům, jsme se 
vydali  na velké sjezdovky – např. na Zahrádky.  Tam se na závěr uskutečnily i 
závody ve slalomu.Vítězové dostali nejen diplomy, ale i opravdové medaile.
Týden  na  horách  se  po  všech  stránkách  vydařil.Nejenže  jsme  si  do  sytosti 
zalyžovali, ale i večer jsme se nenudili.. Každý večer si skupina žáků připravila 
pro ostatní soutěžní program.
Pochvalu si zaslouží všichni za lyžařské pokroky, ale i za kamarádské chování.
Budeme mít na co vzpomínat!!!

Naši lyžaři



Bowlingový turnaj

Vítězové lyžařského turnaje

Vítězi lyžařského závodu se stali:
1. místo Tomáš Suchan
2. místo Jan Šrajhans
3. místo Jan Haluska



Školní kolo Jarního petrklíče

Letos se konalo dne 30.1.2008 v divadelním sále naší školy. Jako každoročně se 
soutěžilo v několika kategoriích. Ti, kteří se umístili na prvních dvou místech, 
postupují do hlavního kola, které se uskuteční 27.3.2008. 

Reprezentovat nás budou tito žáci:
V kategorii mladších zpěváků:

1. Sára Maděrová – 5.A
2. Adéla Pavlíčková – 4.A

V kategorii starších zpěváků:
1. Josef Bláha – 8.B

V kategorii mladších instrumentalistů:
1. Magdalena Chrástecká – zobcová flétna – 5.A
2. Šimon Rykr – klavír – 4.A

V kategorii starších instrumentalistů:
1. Dora Petříčková – housle – 7.B

V kategorii malé sbory a soubory:
1. Anežka Sedláčková, Lucie Rosenbaumová – zpěv – 4.A
2. Adéla Pavlíčková, Kateřina Zemanová, Natálie Krištůfková – zpěv –4.A

V kategorii velké sbory a soubory:
Táboráček – pěvecký sbor naší školy
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