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� Účastníky čeká test v oblasti 
akvaristiky, teraristiky, kynologie a 
chovu drobných hlodavců.

� Součástí soutěže je i praktické 
poznávání živočichů.

� Přihlášky noste do čtvrtka 15. 
listopadu 2018.

� Účastnický poplatek 30,-.
� S sebou psací potřeby a přezutí.
Hlavní pořadatel Tomáš Rychetský, 

tel. 733 675 545, mail: rychetsky@
ddmjihlava.cz.

Těšíme se na všechny chovatele u 
nás na Domečku.

24. 11. v 8.00
O JIHLAVSKÝ KOLÁČ 
Tradiční šachový turnaj mládeže, 

již 24. ročník.

Přebor kraje Vysočina mládeže v 
rapid šachu.

Koná se v sobotu 24. listopadu 2018 
na ZŠ Kollárova Jihlava. Turnaj urče-
ný pro hráčky a hráče narozené v roce 
2003 a mladší.

Prezence 8:00-8:50, zahájení 9:00, 
ukončení turnaje 14:30-15:00. Hraje se 
2x 15 minut na partii. Startovné 80,- za 
jednoho soutěžícího. Přihlášky do 19. 
listopadu 2018. Výsledky budou zapo-
čítány do celkových výsledků Ligy Vy-
sočiny. Hlavní rozhodčí Antonín Seidl. 
Ředitel turnaje Jiří Widerlechner, tel. 
603325185, mail: widerlechner@cent-
rum.cz. Těšíme se na vaši účast.

24. 11. 
JIHLAVSKÝ SLAVÍK 

Postupová soutěž do vyšších pěvec-
kých soutěží na celostátní úrovni – 
Dětská porta, Sedmikvítek, Melodie.

Zúčastnit se mohou zúčastnit děti, 
mládež a dospělí, kteří se muzikou za-
bývají amatérsky. Proběhne v sobotu 
24. listopadu 2018 v sále Hotelu Gus-
tav Mahler. Přihlášení prostřednic-
tvím formuláře dostupného ke staže-
ní na webu DDM Jihlava. 

Přihlášky nutné doručit osobně 
nebo poštou do 12. listopadu 2018. 
Každý účastník má povinné dvě 
skladby – jednu rychlou, jednu po-
malou. Startovné 50,- za osobu. Hlav-
ní pořadatel Vilibald Prokop, tel. 567 
303 521, mail: prokop@ddmjihlava.
cz. Staň se pěveckou hvězdou na prk-
nech, co znamenají svět!

Family a Senior Point

Palackého 26,  
tel. 564 602 445, 605 660 445,  
e-mail: jihlava@familypoint.cz,  

www.jihlava.familypoint.cz
Na všechny akce je třeba se předem 

přihlásit osobně nebo na tel. Č. 605 
660 445, případně emailem: jihlava@
familypoint.cz.

6. 11. v 15.30 – 16.30
TANEČKY S RADKOU (pro děti 

2,5–6 let) 
Taneční hrátky pro děti s říkadly a 

překážkovou dráhou.
SŠ TRIVIS Jihlava, Brněnská 68. 

Přihlašování nutné!

7. 11. v 9.30 – 11.30
TVOŘIVÉ KLUBÍČKO 
Kreativní dílničky pro předškolní a 

mladší děti.
FP Jihlava, Palackého 26. Přihlašo-

vání nutné!

8. 11. v 15.00
NENECHTE S SEBOU MANI-

PULOVAT 
Přednáška o tom, kdo je manipu-

látor, jak s ním komunikovat, umění 
říci NE ...: Mgr. Lucie Poláková

Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, 
budova D, zas.místnost D 2.03. 

Přihlašování nutné!

13. 11. v 15.00
OČKOVÁNÍ 
Přednáška - povinná a doporučená 

očkování, vliv na lidský organismus, 
očkování na cesty do ciziny, správné 
načasování a další doporučení…

MUDr. Alena Dvořáková 
Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, 

zas. místnost B 3.16

15. 11. v 15.00
ZOONÓZY 
Nákazy přenosné ze zvířat na člo-

věka a opačně – přednáška
MVDr. Zdeněk Šobáň 
Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, 

zas.místnost B 3.16  

19. 11. ve 13.00
ALZHEIMER PORADNA VY-

SOČINA – 
Individuální konzultace pro zájem-

ce s Mgr. Marcelou Rýpalovou
Senior Point Jihlava, Palackého 26. 

Objednání předem nutné!

20. 11. v 15.00
ŽENSKÉ ZDRAVÍ Z POHLEDU 

TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY 
A FOTOTERAPIE 

Přednáška - Žaneta Hofbauerová 
Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, 

zas.místnost B 3.16

28. 11. v 15.30
SPRÁVNÉ TRÁVENÍ A PORU-

CHY ZAŽÍVÁNÍ 
Přednáška - Bc. Vít Škaryd, DiS. 
Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, 

zas.místnost B 3.16

29. 11. v 10.00 – 12.00
EDUKAČNÍ DÍLNY PRO SENI-

ORY
Mgr. Pavlína Pitrová 
Oblastní galerie Vysočiny Jihlava, 

Masarykovo nám. 24, vstup 30 Kč

29. 11. v 15.00
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SE SENI-

ORY 
Program bude upřesněn na samo-

statném letáku.
Oblastní galerie Vysočiny Jihlava, 

Masarykovo nám. 24

Centrum pro rodinu Vysočina 

Chlumova 3 (2. Patro),  
tel. 739 247 357,  

www.centrumrodin.cz

5. 11. – 16. 11. 
TOULKY JIHLAVSKOU MINU-

LOSTÍ 
Děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ zveme 

na komentovanou prohlídku kostela 
svatého Ignáce z Loyoly.

Děti provedeme jednotlivými část-
mi kostela. Interaktivní formou je 

Na naší škole se v současné době 
vzdělává celkem 19 žáků-cizinců z 
různých zemí, například z Brazílie, 
Bulharska, Číny, Kuby, Moldávie, 
Ruska, Rumunska, Ukrajiny či Viet-
namu. 

Žáci dělají velké pokroky, zadané 
úkoly plní svědomitě, často nad rá-
mec požadavků vyučujících. Spo-
lužáci berou žáky jako své nové ka-
marády či kamarádky a snaží se jim 
pomoci.

Postupně seznamujeme žáky s češ-
tinou, v prvních týdnech v jiném 
sociokulturním prostředí jsou nápo-
mocny i asistentky a adaptační koor-
dinátorky. 

Nezanedbatelná je i pomoc koor-
dinátorky a metodičky pro vzdělává-
ní v našem kraji a paní učitelky Len-
ky Pickové, která koordinuje výuku 
českého jazyka v naší škole. Pomáhá 
třídním učitelům s vypracováním 
plánů podpory pro nové žáky, které s 
nimi po určité době vyhodnocuje. 

Při výuce jsou žákům zadávány 
individuální úkoly, aby co nejdříve 
zvládli základní slovní zásobu. Výu-
ku češtiny jim poskytujeme i mimo 
rozvrh – odpoledne. Žákům jsou 
poskytovány speciální pomůcky a 
učební texty, mají k dispozici překla-
dové slovníky. Spolupracujeme i s 
jinými organizacemi zabývajícími se 

vzděláváním a začleňováním žáků ci-
zinců. Pro rodiče žáků jsou na našem 
školním webu zveřejněny školní do-
kumenty v jejich rodných jazycích. 

Jeden příklad z naší školní praxe
V polovině minulého školního roku 

přišli rodiče dívenky z Číny, kteří měli 
zájem zapsat dceru do naší školy. Po 
uvítání útlé dívenky s milým úsměvem 
jsme mohli díky NIDV mnoho formu-
lářů rodičům předložit i v čínštině a lze 
je v tištěné nalézt i na internetu.

Žákyni jsme postupně začali se-
znamovat žákyni s češtinou, zadané 
úkoly plnila svědomitě, často i nad 
rámec požadavků vyučujících. Spo-

lužáci novou spolužačku od začátku 
brali jako svou kamarádku a snaži-
li se jí pomoci s češtinou, ona je na 
oplátku seznamovala s čínštinou. 

Při výuce jí byly zadávány indivi-
duální úkoly, aby co nejdříve zvládla 
základní slovní zásobu, výuku češti-
ny jí škola poskytuje i mimo rozvrh 
– odpoledne. V letošním roce pokra-
čuje ve vzdělávání v osmém ročníku.

Doufám, že začleňování cizinců se 
bude na naší škole i nadále dařit a 
celý pedagogický sbor se bude v této 
oblasti nadále vzdělávat, aby se zde 
tito žáci cítili šťastně a spokojeně.

Jana Nováková Hotařová,
ředitelka ZŠ Křížová 33

Začleňování cizinců na ZŠ Křížová 33


