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V novém školním roce vyrazilo 
poprvé s aktovkou na zádech oko-
lo 240 prvňáčků, kteří ve čtvrtek 
1. září zasedli do lavic celkem pěti 
žďárských základních škol.

Podle výkonových výkazů na 
odboru školství, kultury a spor-
tu MěÚ  ve   Žďáře  n. S. opustilo 
k 30. červnu 2016 základní školy 

160 žáků 9. ročníků. Ti nyní také 
prožívají další „poprvé“ při nástu-
pu na vybranou střední školu či 
odborné učiliště.

Přejeme všem žákům a studen-
tům hodně úspěchů v lavicích a 
šikovnosti během jejich odborné 
praxe. -red-

Prvňáčci  při    své  velké  premiéře 
1. září objeví na školní lavici polytech-
nickou stavebnici s názvem ROTO z 
Vysočiny. Má sloužit k rozvoji manu-
ální tvořivosti dětí.

Jak ŽN potvrdil vedoucí odboru 
školství mládeže a sportu Krajské-
ho úřadu RnDr. Kamil Ubr, obdrží 
ji všichni prvňáčci na Vysočině, do 
Žďáru tedy poputuje na 250 takových 
stavebnic. 

Spolu s dětmi totiž obdrží po jed-
né stavebnici i paní učitelka, která dle 
přiložených pokynů nastuduje, jak lze 
pomůcku využít.

„Jedná se o stavebnici typu Merkur, 
ale s většími díly z tvrdého papíru. K ní 
náleží pracovní listy pro děti,“ říká 
vedoucí celého školství na Vysočině. 

Žáčci se mohou se stavebnicí bavit i 
doma, ale hlavní účel této pomůcky je 
školní práce. 

„Sledujeme tím motivaci dětí k rozvoji 
zručnosti a ke zvýšení pohyblivosti jejich 
dětských prstíků,“ dodává Ubr.

„Stavebnici jsme tvořili přímo zde 
na Kraji a jejími autorkami byly čtyři 
učitelky prvního stupně. Ke stavebnici 
vymyslely kreativní úkoly, které lze pro-
vádět s dětmi 1. až 3. tříd,“ vysvětluje. 

Tuto „krajskou“ stavebnici obdrželi 
premiérově již loňští prvňáčci a jak 
RNDr. Ubr uvádí, měla velký ohlas 

STAVEBNICI Roto lze opakovaně 
sestavovat a rozebírat. Funkční pomůc-
ku lze využívat nejen v hodinách pra-
covních činností.
 Foto: archiv KrÚ Kraje Vysočina

Stavebnice rozpohybuje 
dětské prstíky

mezi dětmi i pedagogy. 
 Na ni pak navazuje práce žáků 4. 

tříd se stavebnicí Merkur. Metodiku, 
jak pracovat s Merkurem již připravil 
jiný tým. Školní pomůcka pro starší 
děti však již není zadarmo a rodiče ji 
žákům musí zakoupit.  -lko-

Žáci se 1. září vrátili
do školních lavic
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Dne 9. září 2016 se v rámci Dne 
otevřených dveří uskuteční oslava 
70 let zemědělských oborů. Zaháje-
ní bude v 10 hodin v areálu VOŠ a 
SŠVZZ v Třebíči. Pro návštěvníky a 
zájemce je připraven bohatý dopro-
vodný program, který bude tematic-
ky zaměřen na prezentaci zeměděl-
ských a zdravotnických oborů.

O víkendu 10. a 11. září 2016 pro-
běhne v jezdeckém areálu Třebíč – 
Polanka (u koupaliště) XXV. ročník 
Chovatelského dne, jehož součástí 
je sobotní slavnostní průvod sedlo-
vých, teplokrevných, chladnokrev-
ných koní, jednospřeží, dvojspřeží, 
čtyřspřeží a pony na ruce městem. 

Nedělní dopolední program nabíd-
ne sedlové parkury včetně hodno-
cení koní a kolekcí na ruce. Zahájení 
proběhne ve 12 hodin slavnostním 
nástupem. Odpolední program vypl-
ní vozatajské parkury a na ně navazu-
jící koňská show s ukázkami dalšího 
využití koní. Návštěvníci se mohou 
těšit také na ukázky plemen hospo-
dářských zvířat, chovatelské a jez-
decké práce a zemědělské techniky, 
včetně služeb pro zemědělství. Pro 
veřejnost jsou připraveny projížď-
ky v sedle i bryčkách během celého 
dne.

Srdečně zvou pořadatelé.
(PI-t09-ze1D)  

„Zemědělka“ v Třebíči 
vzpomíná a slaví


