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Ve školním roce 2019/2020 si Základní 
škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 připomí-
ná 35 let od svého založení. Měřeno etapa-
mi lidského života, právě se nachází v tom 
nejproduktivnějším věku a svou činnos-
tí z poslední doby to jen potvrzuje. Velmi 
bohatou nabídku předkládá svým žákům 
zejména v přírodovědné oblasti. Již 15 let 
je velmi aktivní v mezinárodním programu 
GLOBE a díky projektům, které pod jeho 
patronací ve škole proběhly nebo jsou ještě 
stále realizovány, mají děti možnost spolu-
pracovat se zahraničními vrstevníky, zdo-
konalovat se v angličtině a v odborné pří-
rodovědně zaměřené činnosti. Žáci bádají, 
měří, pozorují, zpracovávají data, formu-
lují hypotézy, ověřují je, pracují a učí se v 
terénu. 

Od 1. 9. 2019 škola realizuje velký mezi-
národní projekt Water ecosystems in Euro-
pe, který volně navazuje na předchozí akti-
vitu Evropské stromy v evropském počasí. 
V rámci programu Erasmus+ má na jeho 
uskutečnění schválenou dotaci ve výši 37 
483 EUR. Nový projekt je zaměřený na 
přírodovědný výzkum žáků, na výměnu 
zkušeností a vzájemné učení v oblasti pří-
rodovědných pozorování a měření.  Žáci a 
jejich vedoucí učitelé z partnerských škol 
z chorvatského Záhřebu, lotyšské Dunda-
gy a ze slovenské Bratislavy budou v rámci 
společného programu provádět obdobný 
hydrologický průzkum ve svých zemích. 
Předmětem bádání bude nejen sledová-
ní kvality vody, ale i výskyt malých bezob-
ratlých živočichů a vegetace ve vybraném 
vodním zdroji a jeho okolí. Důležitým 
aspektem budou i úvahy o vlivu kvali-
ty vody na vývoj místního ekosystému. 
Všechny skupiny jsou v neustálém kontak-
tu díky internetu a několikrát se potkají i 
osobně. Dvě z naplánovaných společných 

setkání už mají školy za sebou, na podzim 
minulého roku se všichni učitelé nejpr-
ve sešli v Praze a v posledním listopado-
vém týdnu dorazily zahraniční výpravy do 
Třebíče, další setkání je naplánováno na 
duben 2020 v Bratislavě.

 Velkou chloubou byla pro Jarošku vždy 
její zahrada, která v posledních letech pro-
chází průběžnými úpravami. V tomto škol-
ním roce byl zahradní slavností zakončen 
projekt Přírodní zahrada je náš kamarád 
2 – ukázková zahrada a prostor je stále 
více využíván nejen pro vzdělávací aktivi-
ty GLOBE, ale také pro venkovní výuku. 
Pokud byste si chtěli zahradu prohlédnout 
sami, budete mít možnost v sobotu 21. 
března 2020 dopoledne, kdy ve škole pro-
běhne tradiční ukázka jarního řezu stro-
mů. Odborně tuto akci připravují členové 
ČSZ.

Žáci a učitelé školy spolupracují s tře-
bíčskou radnicí při realizaci dendrologic-
ké stezky Keltský stromový kalendář v 
Týnském údolí a nyní připravují texty pro 
informační tabule k jednotlivým stromům. 
Vše musí být dokončeno do konce března, 
oficiálně bude stezka zpřístupněna od dub-
nové akce ke Dni Země.

Při realizaci mezinárodních projektů je 
nezbytná komunikace v angličtině. Naši 
žáci se anglicky učí již od první třídy, od 6. 
ročníku mají potom možnost začít se učit 
druhému cizímu jazyku. K výběru nabízí-
me německý a ruský jazyk a skupiny ote-
víráme vždy podle převažujícího zájmu. 
V posledních letech projevovali žáci rov-
noměrně rozložený zájem, takže se poda-
řilo vyhovět všem. Žáci, kteří nejsou v 6. 
ročníku zařazeni do skupin s rozšířenou 
výukou jazyků, začínají s výukou druhého 
cizího jazyka v osmé třídě. V rámci jazy-
kového vyučování žáci navštěvují anglic-
ká představení, nacvičují dramatizace, při-
pravují vystoupení. Oblíbenou akcí bývá 
Halloween v tělocvičně. Všechny jazyko-
vé skupiny z I. stupně si připraví anglické 
písničky nebo říkadla, která si pak navzá-
jem prezentují. Akce bývá populární také 
díky nápaditým kostýmům. Před Vánoce-
mi se pak podobně scházejí žáci I. stupně 
s vánočními a zimními texty, před Veliko-
nocemi se zase rozběhnou po chodbách 
školy při hledání zašifrovaných a ukrytých 
vajíček při akci Egg Hunt. Aby byla základ-
ní slovíčka stále na očích, při posledním 
projektovém dni jazyků byla všechna scho-

diště ve škole polepena nápisy v angličtině, 
němčině i ruštině. Opakovat slovní zásobu 
si tedy žáci mohou při každodenní cestě ze 
šaten do tříd, cestou do jídelny nebo při 
přesunech do jednotlivých učeben.

Stále hledáme cesty, jak u žáků rozví-
jet jejich rozumové a kombinační schop-
nosti, proto ve škole zahájil práci šachový 
kroužek pro děti I. stupně. Trénují každou 
středu a již mají za sebou několik úspěšně 
absolvovaných turnajů.

Žáci ve školní družině si mohou vybrat 
z pestré nabídky volnočasových akti-
vit, mohou navštěvovat dramatický nebo 
výtvarný kroužek, fimování, drátkování, 
florbal, hru na flétnu, případně kroužek 
keramiky. Oblíbené bývají turistické víken-
dové výpravy do přírody, společné tvoření 
při vánočních a velikonočních dílničkách a 
netradiční sportovní Duhové hry.

Na společné akce zveme do školy děti z 
nedalekých mateřských škol. Dvakrát roč-
ně mohou strávit dopoledne v zahradě při 
mini GLOBEGames, v březnu pak v labo-
ratorních centrech při pokusech, které jsou 
připraveny ke Světovému dni vody, a v led-
nu nebo únoru přicházejí na společnou 
hodinu s prvňáčky.

Nelze v jednom článku vyjmenovat 
všechny činnosti, které pro žáky školy prů-
běžně připravuje 43 pedagogických pra-
covníků, nabídka je pestrá. Pokud budete 
mít zájem se s prostředím školy a její čin-
ností seznámit blíže, přijďte do školy osob-
ně, rádi se vám budeme věnovat. Současně 
přijměte naše pozvání na slavnostní akade-
mii, která se při příležitosti oslav 35. výročí 
založení školy bude konat 12. května 2020 
v prostorách divadla Pasáž.

 Mgr. Šárka Pokorná, 
zástupkyně ředitele školy

Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 
si připomíná 35 let od svého založení

Festival společně stráveného času rodičů a 
dětí u hraček, stavebnic, didaktických her a 
výtvarných programů, to je Kostkohraní.

Dva dny plné her pořádá už druhým 
rokem Studentský klub Katolického gym-
názia HALAHOJ o víkendu 21.-22.3. 2020 
v Třebíči, vždy od 13:00 do 18:00 hodin. Na 
všechny čeká v celé budově školy rozmani-
tý výběr her, stavebnic a dalších aktivit pro 
rodiny s dětmi. Cílem této akce je vytvořit 
prostor, ve kterém rodiče s jejich ratolestmi 
smysluplně prožijí společné chvíle. Umož-
ní jim to velká nabídka různorodých aktivit, 
dílniček, stavebnic, deskových her a kostek, 
které si budou moci na místě přímo vyzkou-
šet, něco pěkného si vytvořit, zaexperimen-
tovat, zahrát, postavit a nechat se inspirovat.

Jako doprovodný program je po oba dva 
dny připraveno divadelní představení v 
podání Václavského divadélka (ZŠ Horka-

Domky) a to pohádky O Popelce a Doba 
kamenná, mozkoherna s mozkohračkami 
od Evy Fruhwirtové, tančící kostky z tře-
bíčského rodinného centra Damián nebo 
zábavné a netradiční pokusy, které si pak i 
budete moci vyzkoušet doma, vám předve-
dou lektoři z vědeckého zábavného parku 
Vida! z Brna.

Další novinkou letošního ročníku bude 
hudební dílna Luboše Mansfelda, který 
přiveze různé netradiční hudební nástro-
je z celého světa, které bude možné si i pří-
mo na akci vyzkoušet a všem zájemcům je 
připraven i zahrát svojí zvukovou hudební 
pohádku. 

 A připomenutí pro všechny účastníky - 
PŘEZŮVKY S SEBOU. Těšíme  se na vás.

Více o akci na  http:
//kostkohrani.halahoj.org/  

KOSTKOHRANÍ  - festival her 
a stavebnic pro celou rodinu

t03-kostkoD


