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Kulturně - sportovní přehled za 4. čtvrtletí školního roku 2017/2018 

 

Které kulturní a sportovní události jsme absolvovali v 2. polovině dubna, květnu a 

červnu? 

Duben 

17. 4. – Policie ČR – dopravní výchova – 3. a 4. třídy, 

   - právní vědomí – 9. třída 

24. 4. – třídní schůzky – v rámci jednotlivých tříd 

30. 4. – Den Země – úklid Kamenice a plnění úkolů na hřišti – žáci zš 

 

Květen 

1. 5. – Svátek práce 

3. 5. – MC Donald –fotbal – 4. – 5. třída 

4. 5. – MC Donald – fotbal – 1. – 3. třída 

7. 5. – ředitelské volno 

8. 5. – státní svátek – Den vítězství 

10. 5. – Vybíjená – 4. – 5. třída 

15. 5. – 17. 5. – Pohár rozhlasu v Jihlavě – atletika pro 6. – 9. ročník 

19. 5. – Školní akademie k 50. výročí založení školy – od 15 h – pro veřejnost 

22. 5. – Preventivní program Českého červeného kříže – 3. třídy 

24. 5. – focení tříd – celá škola 

28. 5. – Malá kopaná – 6. – 7. třída 

30. 5. – návštěva Městské knihovny v Jihlavě – 3. A 

31. 5. – ZOO Jihlava – přírodovědný kroužek 

 

Červen 

1. 1. – Den dětí  

1. 6. – zahájení plavání – Laguna v Třebíči – 3. a 4. třídy  

4. 6. – probíhaly soutěže pro žáky 1. stupně na hřišti Líchy, soutěže si pro žáčky připravili 

 žáci 9. třídy 

5. 6. – čtyřboj – 1. stupeň 

15. 6. – pasování prvňáků na čtenáře 

21. 6. – vyhlášení výsledků sportovních a vědomostních soutěží v tělocvičně – celá škola 



25. 6. – Úřad práce v Jihlavě – 8. třída 

25. 6. – promítání Vrakbar – 9. třída 

 - odevzdávání učebnic 

26. 6. – promítání Vrakbar – 8. třída 

 - přijímání nových učebnic 

27. 6. – třídnický den – celá škola 

28. 6. – pobyt v přírodě – celá škola 

29. 6. – Vydávání pololetního vysvědčení 

 

2. 7. – 31. 8. – letní prázdniny 

 

14. – 25. 7. – školní tábor - Jabloňov 

 

 

Přehled školních výletů 

29. 5. – Střítež – 2. třída 

29. – 30. 5. – RS Drak Křižanov – 8. třída 

5. – 6. 6. – RS Drak Křižanov – 6. třída 

7. 6. – jihlavská ZOO – 1. třída 

11. – 13. 6. – Luka nad Jihlavou – 5. třída 

11. – 12. 6. – Řásná - 7. třída 

13. 6. – Brno – 3. B 

13. – 15. 6. – Malý Ratmírov (u Jindřichova Hradce) – 9. třída 

25. – 27. 6. – Záseka (u Netína) – 3. A, 4. A a 4. B 
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Úspěchy našich žáků 

 

Požární ochrana očima dětí 

Okresní kolo 

Literární práce – 6. – 7. třída – 1. místo – Denisa Kolářová (7. tř.) 

- 2. místo – Eva Štěpánková (6. tř.) 

- 3. místo – Kateřina Čápová (7. tř.) 

8. – 9. třída – 1. místo – Jindřiška Tvrdá (8. tř.) 

 - 2. místo – Lucie Štefková (8. tř.) 

 - 3. místo – Klára Munduchová (9. tř.) 

 

Krajské kolo 

1. místo – Kateřina Čápová (kategorie 6. – 7. třída) 

2. místo – Klára Munduchová (kategorie 8. – 9. třída) 

 

Celorepublikové kolo 

2. místo – Kateřina Čápová (kategorie 6. – 7. třída) 

 

Sportovní úspěchy 

 

2. místo – fotbal – žáci 4. a 5. třídy 

 

Pohár rozhlasu  

 

Na atletiku jsme jeli 17. 5. do Jihlavy. Ale to jsme ještě nečekali, že nás zanedlouho  pošlou domů. Na 

atletice jsme byli tak do půl jedenácté. V dešti jsme odběhali štafetu, krátké běhy a vrhalo se také koulí. 

Jenže déšť čím dál tím víc zesiloval, až nás nakonec poslali domů. O půl jedné jsme tedy odjeli a vrátili 

se do Kamenice. A protože školy měly zájem o náhradní termín, bylo jim vyhověno. Následující den 

bylo oproti předešlému dni krásné počasí. Když měly začít běhat dlouhé běhy, museli jsme se rozdělit, 

vytrvalostní běžci zůstali a ostatní jeli domů o půl jedné, běžci jeli až o půl třetí.  Atletika byla pro mě 

rozhodně dobrým zážitkem. 

(Prokopová, L., 8. tř.) 

2. místo – Martin Mašek (7. tř.) – sprint, štafeta mladších chlapců 

5. místo – Nela Šedivá (7. tř.) – skok vysoký 



10. místo – Šimon Mihulka (7. tř.) – skok daleký 

 

1. místo – Martin Vaněk (skok daleký) 

2. místo – štafeta starších dívek (Fejtová, Havlíčková, Munduchová, Fialová) 

3. místo – Lenka Prokopová – skok vysoký 

4. místo – Tereza Fialová (skok daleký) 

5. místo – Kateřina Kalinová (vrh koulí), Matyáš Peštál (skok vysoký) 

6. místo – Martin Vaněk (sprint 60 m) 

7. a 8. místo – Tereza Fialová, Klára Munduchová (sprint 60 m) 

8. místo – Tomáš Holík (vrh koulí), štafeta starších chlapců 

 

 

Den Země 

Den Země se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn oslavami 

jarní rovnodennosti, kdy se 21. března oslavoval příchod jara. 

V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na 

dopady ničení životního prostředí.  

Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969, kdy se usilovalo o vznik 

mezinárodního dne Země a v rámci těchto snah byla vytvořena i vlajka Země. První 

Den Země se konal 22. dubna 1972 v San Francisku.  

(Šerý, V., 5. tř., Jirovská, V., 9. tř.) 

Dne 30. 4. 2018 proběhl na naší škole Den Země. Do školy jsme přišli normálně na půl osmou. 

Jakmile paní učitelka zavelela, šli jsme se přezout a vyrazili jsme do terénu s pytli a rukavicemi. 

Nasbírali jsme poměrně hodně odpadků. Je neskutečné, kolik se toho v Kamenici a jejím okolí 

najde!  

Po úklidu nás čekala už jen ta zábavnější část dne – plnili jsme úkoly na jednotlivých 

stanovištích.  

Při sbírání odpadu si vždy uvědomíme, jak sami škodíme přírodě a jak nám za to ona 

sama oplácí. Vždyť stačí jen třídit odpad a být vůči ní ohleduplný. Protože jen tak ji můžeme 

zachránit. 

(Konečný, L., 6. tř., Valová, M.) 

 

 



Tipy na výlety a čtení o letních prázdninách 

Knihy: 

Název knihy: Winston – Kocourova tajná mise 

Autorka: Franke Schennemannová 

Žánr: fantasy 

 Název knihy: Tajemství jeskyně pokladů 

 Autorka: Petr Hugo Šlik 

 Žánr: dobrodružné 

Název knihy: V lese visí anděl 

Autor: Samuel Bjork 

Žánr: detektivka, horor 

 Název knihy: Praprázdniny 

 Autor: Ivona Březinová 

 Žánr: dobrodružné 

Název knihy: Malá baletka 

Autor: Jean Ure 

Žánr: pro děti a mládež 

 Název knihy: Poslední dárek 

 Autor: Wendy Mass 

 Žánr: fantasy, pro dívky 

Výlety: 

 Dalešická přehrada – autocamp Wilsonka – je tu krásná příroda, můžete se podívat na 

Wilsonovu skálu, projet se parníkem, pramicí, na šlapadlech nebo na selfboardu. Parník 

zajíždí i k elektrárně Dukovany. Ubytovat se můžete v chatách nebo stanech. Lenošit můžete 

na pláži, bohužel ale voda není nejčistší. Zajděte se najíst do místní restaurace, kde dobře 

vaří. K dispozici je zde také hřiště, minigolf či stolní fotbal. 

 Lipnice nad Sázavou - hrad v Lipnici nad Sázavou jsem s rodinou navštívila minulý rok. 

Volnou prohlídku po jednotlivých částech hradu, mezi nimiž nechybí ani sklepení a hradní 

věž s krásnou vyhlídkou na okolní krajinu, rozhodně doporučuji i těm, které historie 

zrovna moc nezajímá. Naopak pro ty, kteří se o dějiny zajímají více, jsou jistě užitečné 



informační cedule postavené u důležitých míst, z nichž se můžete dozvědět více o historii 

hradu.  

 Skanzen Veselý kopec - ponoříte se do 18. - 19. století, kdy nebyla elektřina. Uvidíte, jak 

naši předci slavili Vánoce, Velikonoce, ale i obyčejné dny. 

 Peklo Čertovina - toužíte se potkat s čerty? Tady vám to splní. Uvidíte opravdický kotel, 

čertovskou kuchařku, školu a vše ostatní. 

 

Víte, že… 

……………. 1 minuta polibku spálí 26 kalorií? 

…………… 11% lidí jsou leváci? 

…………… 7 z 10 lidí věří v posmrtný život? 

…………… 70% chudých lidí na světě jsou ženy? 

…………… citróny obsahují více cukru než jahody? 

(Konečný, L., 6. tř.) 

Letní stanový tábor 
KDY-14. 7.  až  25. 7. 2018 

KDE- Jabloňov u Velkého Meziříčí 

Můžete se těšit na koupání, spoustu her a etapovou hru, která bude 

jako vždy překvapením. 

 Zájemci si mohou vyzvednout přihlášku v ředitelně  
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Test – jaký jsi typ? 

 

1) Jakou barvu máš nejraději?  

a) zelenou   c) oranžovou 

b) žlutou   d) modrou 

 

2) Co nejraději piješ? 

a) domácí šťávu  c) koktejl 

b) vodu s ledem  d) čaj 

 

3) Jaké počasí je ti nejpříjemnější? 

a) vánek   c) deštivo 

b) slunečno   d) chladno 

 

4) Jaký sport tě nejvíce baví? 

a) plavání   c) pouštění draků 

b) bruslení na ledě  d) jízda na kole 

 

5) Který svátek máš nejraději? 

a) Den dětí   c) Čarodějnice 

b) Halloween   d) Vánoce 

 

Sečti si počet jednotlivých písmen a podle toho, které je nejčastější, ti vyjde, jaký jsi typ. 

A -  jarní typ – Těšíš se pokaždé na to, až vyrostou jarní květiny, roztaje sníh a je tepleji. Stejně 

tak jsou pro tebe Velikonoce a Čarodějnice velice oblíbeným svátkem. 

B – letní typ – Jsi milovník velmi teplého počasí, slunění se, hraní různých venkovních her a 

zmrzlina tě vždy potěší. 

C – podzimní typ – Fascinuje tě podzimní různobarevnost, chladnější počasí či sbírání kaštanů 

ti vůbec nevadí. 

D – zimní typ – Máš rád/a zimní sporty, koulovačky, stavění sněhuláků, bobování a veškeré 

další zimní sporty. 

(test sestavila K. Čápová, 7. tř. a K. Němcová, 9. tř.) 



Pokusy 

Díra v ruce 

Co potřebujete: list papíru a izolepu 

Postup: 

Začněte výrobou papírové trubičky. Stočte list papíru, aby vznikla trubička o průměru asi 2 cm, 

a zajistěte ji kousky izolepy proti rozmotání. Trubičku držte v pravé ruce a přiložte ji k oku. 

Levou ruku s nataženými prsty přiložte vedle trubičky. Budete-li se dívat zároveň oběma očima, 

uvidíte pravým okem pohled skrz trubičku a levým okem uvidíte levou ruku. Mozek je zvyklý 

si obraz z obou očí spojit, takže vám bude připadat, že se díváte dírou v ruce. 

 

Výroba papíru 

Co potřebujete: staré noviny, sítko a kbelík (větší mísu) 

Postup: 

Do kbelíku nebo mísy dejte trochu vody (asi 10 cm ode dna) a do ní natrhejte na kousky jedny 

noviny. Nechejte hodinu rozmočit. Směs rukama rozmělněte na co nejmenší kousky. Pro 

výrobu papíru se používá jemná síťka napnutá v rámečku. Sítkem naberte papírovou směs, 

přiložte na ni list novin, přes něj pořádně vymačkejte ze směsi vodu a sítko překlopte na noviny. 

Poklepejte, aby vyrobený papír vypadl, a nechte jej na slunci uschnout. Pak na něj můžete psát 

a kreslit. 

 



Učitelé, řeknete nám o sobě něco více? 

V 9. třídě je součástí učiva slohu tvorba rozhovoru, a proto každý v naší třídě měl za úkol 

vytvořit a vést rozhovor s některým z učitelů.  

Rozhovor s panem ředitelem Janem Jelínkem: 

1) Vždy jste si přál být učitelem či ředitelem? 

Ne, chtěl jsem se stát traktoristou. 

2) Který předmět jste jako učitel chtěl vyučovat? 

Přírodopis. 

3) Ve kterých třídách učíte přírodopis? 

Jenom v 6. třídě. 

4) Snažíte se vyučovat přírodopis zábavnou formou? 

Snažím se každou hodinu dělat jinou. Někdy chodíme ven, také používám prezentace a 

pracujeme s učebnicí. Do každé hodiny se snažím vnést pestrost z běžného života. 

5) Jste spokojený s výsledky žáků? 

Ano, jsem s nimi velice spokojený. 

6) Poslední otázka – my víme, že vyučujete také pracovní činnosti. Myslíte si, že 

máme na škole dobré pracanty? 

Ano, všichni jsou velice pracovití, i když někdy žáci 8. třídy jsou hlasitější. 

Rozhovor vedly a zpracovaly Klára Fejtová a Tereza Fialová. 

 

Rozhovor s paní učitelkou Pavlínou Muškovou: 

1) Pracuje se Vám lépe s mladšími, nebo se staršími žáky? 

Ráda pracuji s oběma věkovými skupinami. 

2) Který předmět vyučujete nejraději? A který nejvíce baví vaše žáky? 

Tělocvik. 

3) Který předmět jste na základní škole měla nejraději? 

Tělocvik a výtvarnou výchovu. 

4) Jaký preferujete způsob výuky? 

Skupinové práce, pohybové hry. Nemám ráda, když děti sedí jenom v lavicích. 

5) Kolik času strávíte přípravou na danou hodinu? 

Jednu hodinu, někdy až jednu a půl. 

6) Kdy přibližně jste se rozhodla stát učitelkou? 

Po maturitě. 

Rozhovor vedly Vendula Jirovská a Tereza Dočekalová. 



Rozhovor s panem zástupcem Michalem Vrzáčkem: 

1) O jakém tématu/osobnosti učíte nejraději? 

O husitských válkách. 

2) Je nějaké místo, kde jste prozatím nebyl, ale rád byste se tam časem podíval? 

Kanada. 

3) Jaká osobnost z historie Vám osobně přijde nesympatická/nerad o ní učíte? 

Adolf Hitler. 

4) Co Vás dovedlo k tomu, abyste začal vyučovat dějepis a zeměpis? 

Rád cestuji, rád poznávám historii, zkrátka mě to baví. 

5) Co Vás na Vašem povolání baví nejvíce? 

Práce s mladými lidmi. 

6) Chtěl jste být odmalička učitelem? 

Od 9. třídy. V 1. třídě jsem chtěl být průvodcem v zahraničí. 

7) Z čeho máte největší strach? 

Z lidské zloby, historie ukázala spousty příkladů. 

8) Prozradíte, co jste za znamení v horoskopu? 

Střelec. 

Rozhovor vedly Lucie Tumová, Simona Sobotková a Kristýna Hintnausová. 

 

Rozhovor s paní učitelkou Dagmar Nevosadovou: 

1) Jak dlouho učíte na základní škole? 

25 let včetně mateřské dovolené. 

2) Vyučujete matematiku, přírodopis a výchovu ke zdraví. Který z předmětů Vás 

baví nejvíce? 

Záleží na učivu a na třídě, v každém předmětu se něco najde. Např. množiny bodů a 

rovnice – některé třídy to nezvládají a naopak některým to jde hned. 

3) Setkala jste se někdy s nějakou „perličkou“? Jakou? 

Např. Dítě se vyvíjí v děloze, ale odpověď zněla, že v šourku, nebo pohlavní žlázy 

(ženské) jsou vaječníky, odpověď byla varlata. 

4) Stalo se Vám, že by žák měl ze začátku špatné známky a pak se ve vyšších ročnících 

jeho známky výrazně zlepšily? 

Ano, stalo. V matematice a přírodopisu – pamatuji si na dva kluky, jeden byl dyslektik, 

hodně se snažil a známky se mu zlepšily a druhý, i přestože se moc neučil, zlepšil se 

také. 



5) Baví Vás učit? 

Baví, až na výjimky. Podle toho, jak se žáci učí. Pokud se snaží a jeví zájem, baví mě to 

více, ale pokud vidím, že žáci nejeví zájem a neučí se, tak mě to baví méně. Ale pořád 

neztrácím smysl a snahu. 

6) Chtěla jste se stát už na základní škole učitelkou? 

Převážně ano, ale hodně mě zajímalo studium archeologie – bohužel v tu dobu nebyly 

dostupné předměty jako dějepis, zeměpis, a tak jsem se rozhodla pro biologii. Pro 

matematiku jsem se rozhodla z toho důvodu, že mi od mala šla i na gymnáziu, a tak byla 

volba jasná. 

7) Který z předmětů, jenž učíte, baví žáky nejvíce? 

Na 100% výchova ke zdraví. 

Rozhovor vedly Agáta Juppová a Kristýna Němcová z 9. třídy. 

 

Všem respondentům (i těm, s nimiž tu nejsou rozhovory uvedeny) velmi děkujeme za čas 

věnovaný rozhovorům se žáky 9. třídy. 

 

Rozhovory se žáky 9. třídy 

Klára Munduchová 

1) Jak se ti líbilo na naší škole? Velmi. 

2) Na kterou školu seš přijatá? Na Gymnázium. 

3) Jaký vtipný zážitek se ti stal na naší škole? Výroba domácího papíru. 

4) Jaký je tvůj oblíbený učitel/ka? Jednoznačně pan uč. Vrzáček :-) 

5) Který školní rok byl pro tebe tím nejlepším? 8. třída 

6) Co bys ráda sdělila ostatním?  Ať všechny provází síla. 

 

Zdeněk Pejchal 

1)Jak se ti líbilo na naší škole? Bylo to tu příjemné a pěkné. 

2) Na kterou školu seš přijatý? SPŠ Třebíč, obor autotronik. 

3)Jaký vtipný zážitek se ti stal na naší škole? Vytváření školního tabla. 

4) Jaký je tvůj oblíbený učitel/ka? Pan učitel Vrzáček. 

5) Který školní rok byl pro tebe tím nejlepším? 9. třída. 

6) Co bys rád sdělil ostatním?  Strávil jsem tu krásných devět let. Snad nejlepší škola, co jsem 

si mohl vybrat. 

Rozhovor provedla Jindřiška Tvrdá a Lenka Prokopová z 8. třídy. 



Přehled umístění žáků 9.r. ve školním roce 2017-2018 

  

Jméno Škola Obor Kód oboru 

Radek Caha SŠ prům, technická a 

automobilní Jihlava 

Elektrikář  

Marian Cap SŠ prům, technická a 

automobilní Jihlava 

Mechanik elektronik  

Šimon Čáp SŠ prům, technická a 

automobilní Jihlava 

Mechanik seřizovač  

Sabrina Čápová OA, SZŠ a SOŠ Jihlava Kuchař - číšník  

Tereza Dočekalová VOŠ a SŠ veterinární, 

zeměděl. a zdravotní Třebíč 

Praktická sestra  

Klára Fejtová OA, SZŠ a SOŠ Jihlava Zdravotnický asistent  

Tereza Fialová OA, SZŠ a SOŠ Jihlava Zdravotnický asistent  

Kristýna Hintnausová HŠ Světlá a SOŠŘ Velké 

Meziříčí 

Kuchař - číšník  

Tomáš Holík SŠ stavební Třebíč Elektrikář – silnoproud  

Vendula Jirovská  Gymnázium Třebíč Gymnázium  

Agáta Juppová OA, SZŠ a SOŠ Jihlava Kadeřník  

Kateřina Kalinová OA, SZŠ a SOŠ Jihlava Zdravotnický asistent  

Tereza Kalná ŠECR Jihlava Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 

 

Jakub Kameník SŠ prům, technická a 
automobilní Jihlava 

Informační technologie  

Jana Kittlerová OA, SZŠ a SOŠ Jihlava Obchodní akademie  

Jan Lély HŠ Světlá a SOŠŘ Velké 

Meziříčí 

Opravář zemědělských strojů  

Klára Munduchová Gymnázium Jihlava Gymnázium  

Karolína Němcová Obchodní akademie Třebíč Obchodní akademie  

Kristýna Němcová ŠECR Jihlava Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 

 

Zdeněk Pejchal SPŠ Třebíč Autotronik  

Matyáš Peštál SŠ prům, technická a 

automobilní Jihlava 

Informační technologie  

Daniel Sobotka  SŠ prům, technická a 

automobilní Jihlava 

Strojírenství  

Simona Sobotková SOŠ a SOU Třešť Cukrář  

Vít Štěpánek VOŠ a SŠ veterinární, 

zeměděl. a zdravotní Třebíč 

Agropodnikání  

Lucie Tumová SOŠ sociální Jihlava Sociální činnost  

Filip Vala HŠ Světlá a SOŠŘ Velké 

Meziříčí 

Kuchař - číšník  

 



FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 
 

1)Udělej fotku vystihující téma Léto u vody 

 

2)Odešli na e-mail: miroslava.valova@zskamenice.cz

 

Čas na odesílání od 1. 9. do 10. 11. 2018. 9. do 10. 

11. 2018 

Nejlepší dvě fotky budou otištěny ve školním 

časopise. 

 

Rady, jak udělat dobrou fotku naleznete ve 

školním časopise  



Jak správně fotit 

 

 

 

 První krok k úspěšnému fotografování je dobré vybavení. Například fotoaparáty značky 

Canon, Nikon nebo Sony jsou známé tím, že jsou opravdu dobré, tudíž máte záruku 

kvalitní fotografie.  

 Než si ale půjdete vybrat fotoaparát, je dobré se na pobočce poradit s prodavačem, který 

by měl být zároveň odborníkem. 

 Další krok, jak mít dobrou fotku, je fotit zvířata či lidi vždy ve výšce očí. Kdybyste fotili 

například psa z vaší výšky, viděli bychom pouze jeho záda.  

 Na fotce je také dobré zachytit pohyb, fotka je potom více živá. Pokud ovšem na ní 

nejsou jen rozmazané čáry, tudíž je nejvhodnější fotit na režim sport. 

 Důležité také je, jak máte ve fotoaparátu nastavené ISO, clonu a závěrku. Tento typ se 

bude týkat zrcadlovek, protože u malých digitálních foťáků toto většinou nejde nastavit. 

 Pokud fotíte při velkém světle, nastavte si ISO na 100, max. 400, aby nebyla fotka 

přesvětlená. Rychlost závěrky je sice sporná, ale většinou se nastavuje jako 1/25, to však 

musíte ještě raději vyzkoušet a případně ubrat nebo přidat. Clonu bych vám doporučila 

mít nastavenou na automatice, tento režim se u fotoaparátu značky Canon značí Tv, u 

Nikonu S. 

 Fotíte-li za tmy, nikoliv za šera, nastavte si ISO od 400 – 12800. Vyzkoušejte to a hned 

uvidíte ten rozdíl. Závěrka je zde také sporná, zkuste sami, která bude nejlepší. 

 

Tak, ať se vám podaří pěkné fotografické záběry! 

(Novotná, J., 8. tř.) 
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Past na komáry – komiks 

 


