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Sportovní činnosti
Volitelný předmět sportovní činnosti úzce navazují na předmět tělesná výchova a jednotlivé pohybové dovednosti dále rozvíjejí.
Předmět je realizován dle konkrétních podmínek v daném školním roce v časové dotaci 1 hodina. Předmět je
zaměřen na sportovní aktivity – atletiku, gymnastiku, míčové hry - fotbal, florbal, volejbal, basketbal, apod.
Žáci a žákyně, v návaznosti na TV rozvíjí pohybové schopnosti a dovednosti. Vedeme je k vědomému zvládnutí pohybu a zařazujeme cviky na koordinaci pohybu, zvyšujeme pohybový rozsah a obratnost, upevňujeme charakterové vlastnosti a sociální vztahy. Vštěpujeme žákům radostný pocit z pohybu a vedeme je k pochopení a důležitosti
organizace a spolupráce hlavně formou her (dodržování pravidel, umět se podřídit kolektivu a spolupracovat). Systematicky poukazujeme na dodržování bezpečnostních zásad (při hrách v tělocvičně, na hřišti, při cvičení s náčiním
nebo na nářadí). Zařazujeme průpravná cvičení pro zlepšení a odstranění nedostatků, které vznikají z jednostranného
zatížení páteře nebo ze špatného způsobu života či nedostatku sportovních aktivit. Motivací pro žáky je i účast na
školních a mimoškolních sportovních soutěžích a akcích, které se ale v této době zatím žádné bohužel nekonali a v
nejbližší době konat nebudou. Bonus pro žáky je i nová místnost, která byla ve škole zřízena za účelem zlepšení pohybové aktivity u všech žáků. Fitness místnost, jak jsme ji u nás nazvali, je často využívána nejen v hodinách TV, ale i v
předmětu sportovní činnosti.

Mgr. Josef Hudec

Čertovská nadílka - 9.A
3. 12. se v naší škole uskutečnila čertovská nadílka, kterou si pro žáky prvního stupně připravili žáci a žákyně
devátých tříd. Chodili jsme zvlášť a třídy jsme si rozdělili. Každý si přinesl svůj, nebo vypůjčený kostým a celou první
hodinu nám zabralo se přestrojení za čerty, anděly a Mikuláše. V následujících čtyřech vyučovacích hodinách jsme
chodili za vybranými třídami. Vše pod dozorem naší paní třídní učitelky a asistentky.
Druhou hodinu jsme šli do 2.B. Zlobivé děti jsme pokárali, případně odnesli v pytli. Naopak hodné děti jsme
odměnili. Nakonec nám celá třída zazpívala písničku. Podobně jsme postupovali i u ostatních tří tříd. Nakonec se
ukázala nejodvážnější a asi i nejhodnější třídou právě 2.B a 1.B. Nejvíce se nás báli žáci a žákyně 3. a 4.třídy. Ve
volném čase jsme navštívili školní jídelnu, pana školníka a tělocvičnu.
Celý proces strašení trval až do 5. hodiny, během které jsme se pak odstrojili. 6. hodinu jsme pokračovali ve
vyučování. Celou akci jsme si velmi užili a doufáme, že i pro třídy, za kterými jsme chodili, to byl zážitek.

Klára Kuchtová, Dominika Boková 9.A

Čerti ve škole – 9.B
3.12. proběhla akce Čerti ve škole. Začalo to první vyučovací hodinou, kdy jsme se převlékli a namaskovali.
Druhou hodinu jsme vyrazili za dětmi. Šli jsme do 1.A, 2.A, 4.A a do obou 5. tříd. Ti nejstarší už neměli takový
strach, ale našli se i tací, na kterých byl ten strach opravdu vidět. Měli jsme ,,vysokého“ Mikuláše, dva anděly a
několik čertů. Ty nejzlobivější z každé třídy si naši čerti odnesli v pytli. Ale naopak ty hodné andělé obdarovali
sladkostmi. Děti nám pověděly hezké básničky, a tím vysvobodily
své zlobivé kamarády z pekla. Stihli jsme obejít všechny třídy za
hodinu, takže nám zůstal delší čas na učení.
Náš pan třídní tomu dodal větší atmosféru a za to mu moc
děkujeme.

Kateřina Kaňková 9.B

Vánoční koncert pro žáky I.stupně
Ve čtvrtek 16.12. jsme v dopoledních hodinách uspořádali vánoční koncert pro žáky I.stupně ZŠ.
Vánoční koncert byl i tak trochu výchovný, protože zde žáci mohli vidět a slyšet různé hudební nástroje.
Program koncertu zahájily starší dívky z tanečního oboru se svou choreografií. Poté už zněly tóny nejen
vánočních koled a písní.
Posluchači mohli slyšet a vidět hru na zobcovou flétnu, trubku, klavír, kytaru, příčnou flétnu a zazněl i sólový zpěv.
Všem účinkujícím žákům ZUŠ moc děkuji za přípravu a skvělé výkony.
Za celý učitelský sbor přeji klidné prožití vánočních svátků, hodně dárků a splněných přání.

Petr Levanský Dipl. Um.
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