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Časopis žáků pro žáky, 

rodiče a přátele základní školy v Dolní Cerekvi 
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 Ve dnech 22. – 23. 3. se uskutečnilo ve Velké Bystřici u Olomouce  

republikové finále v házené, na které se probojovali naši kluci (o jejich 

vítězném postupu jsme psali v minulém čísle).  

     Zajímalo nás, jak finále probíhalo. „Do prvního zápasu s velmi těžkým 

soupeřem (ZŠ Zubří) jsme vstoupili dobře. V 6. minutě jsme vedli 6:2, ale nakonec jsme 

prohráli 27:17. Druhý zápas byl dost důležitý, protože vítězství by nás posunulo do 

semifinále. Soupeři ( ZŠ Na Beránku, Praha) jsme nedali šanci a vyhráli jsme 27:13.  

Postoupili jsme tedy do semifinále z druhého místa a hráli jsme s vítězem druhé skupiny. 

Utkali jsme se s Jičínem, nezačali jsme moc dobře a prohrávali jsme už 10:2. Ale druhý 

poločas jsme „zabrali“ a vyhráli jsme o gól,ale ztrátu z prvního poločasu jsme nestáhli. 

Znamenalo to, že budeme v boji o 3. místo s domácím týmem, který měl pochopitelně výhodu 

domácího prostředí. Zápas byl hodně vyrovnaný, ale výsledkem 20:13 jsme vybojovali 

3. místo,“  informovali nás za celý tým Ondřej Veselý a Patrik Herman . 

 

 

REPUBLIKOVÉ FINÁLE                                              

3. MÍSTO V HÁZENÉ 
           

                                                                 

   

 

Dne 5. dubna se Kateřina Hašková a Veronika Jelínková 

zúčastnily okresního kola biologické olympiády v DDM 

v Jihlavě „Teoretická část byla poměrně lehká, pak následovaly 

poznávačky. Nejtěžší u poznávaček živočichů byl hmyz a 

u rostlin to bylo ještě náročnější – samý mech a lišejníky. 

Určit druh bylo těžší než jsme čekaly. Pokračovaly laboratorní práce, 

práce s mikroskopy. Kromě jiného jsme se setkaly se spoustou milých a 

přátelských lidí,“ vzpomínala děvčata. 

     S radostí dodáváme, že Kateřina obsadila 2. místo a postoupila do krajského 

kola, kde se umístila na krásném 5. místě. 

Gratulujeme a přejeme další úspěchy. 
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  Vybrali jsme dva články 
                                                   z novin Kraje Vysočina: 

Školáci prokázali,                      
že o svém kraji 
vědí hodně 
Znalosti žáků druhého stupně základních                          Pozn.: Za naší školu postoupili 
škol a víceletých gymnázií prověřil druhý                                      do finálového kola  
ročník soutěže Poznej Vysočinu, kterou                                        Aneta Straková a  
pořádal kraj Vysočina.                                                                   Jakub Nedbal. 
Do prvního kola se přihlásilo 45 základních 
škol a víceletých gymnázií,                                                            V krajském kole byly 
do finálového kola, které rozhodlo o vítězích,                                mezi 40 úspěšnými řešiteli  
postoupili v polovině března nejlepší                                             a za odměnu absolvovali 
dívka a chlapec z každé školy. Ti museli                                       dvoudenní výlet do Prahy. 
zvládnout dvaadvacet finálových otázek.                                       Součástí programu bylo 
Finálové kolo mělo prověřit základní                                              muzikálové představení 
znalosti žáků o regionálních osobnostech,                                     Kat Mydlář, návštěva  
památkách, ochranných značkách,                                                Senátu Parlamentu ČR, 
událostech běžného života, ale došlo                                             i návštěva aqua parku. 
i na správnost odhadu nebo zkušenosti 
s internetem.                                                                                          

                                                       
 

Školáci malovali 
plakáty, jak zatočit 
s alkoholem 
Výtvarná soutěž pro žáky druhého                      Do soutěže se přihlásilo 
                                                                            25 dětí sedmých, osmých a devátých 
                                                                            tříd základních škol: Krucenburk, ZŠ 
                                                                            Hálkova Humpolec, Ledeč nad  Sázavou                                                                     

                                                    Dolní Cerekev, Křižanov,  

                                                                           ZŠ Vratislavovonám. Nové Město na Moravě,  
                                                                            Nové Veselí,Domamil, ZŠ Bartuškova  
                                                                           Třebíč a ZŠ Demlova Jihlava.  
                                                                                                    
                                                                                          Pozn. Mezi odměněnými žáky 
stupně základních škol Alkohol dětem                                        byly z naší školy: 
nepatří o nejlepší plakát nebo webovou 
stránku s tematikou boje proti alkoholismu                                  Kateřina Hašková a 
se v rámci prevence kriminality                                                    Aneta Straková 
uskutečnila na počátku roku. V polovině 
března pak organizátoři vyhlásili 
výsledky.  

 

 

 

 

ALKOHOL              

        DĚTEM 

              NEPATŘÍ 
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Ve 2. ročníku celostátní Soutěže finanční  gramotnost 

na podporu a měření finanční gramotnosti soutěžilo 

více než 40. 000 žáků z více než 700 škol z celé 

republiky. 

     Dne 3.5. 2011 vždy ve dvou semifinálových kolech a 

pak v superfinále v České národní bance soutěžilo o titul 

Mistr republiky ve finanční gramotnosti 14 vítězných 

družstev z jednotlivých krajů ČR. 

     Kraj Vysočina  reprezentovala ZŠ Dolní Cerekev , 

jako vítěz okresního a krajského kola soutěže. 

Celkové 5. místo  v republice je velký úspěch . 

     

 Blahopřejeme družstvu ve složení: Aneta Straková, Kateřina Hašková, Petr 

Mareš! 

 

 

 

Od soutěží k pohádkám 
 

Žáci a žákyně z dramatického kroužku 

připravili, nacvičili a předvedli ve školní družině  

další pohádku. Tentokrát : 

 

       

 

       „“ddd 

 

 

 

 

 

Pohádka se jim povedla a všem divákům  

se moc líbila. Už se těšíme, co bude příště. 

 

     „… a zazvonil zvonec, ale pohádkám není konec…“ 

 

 

 

 

   

  „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ 
Kde?  Jako vždy ve školní družině. 

Kdy?  Jako vždy v pondělí. 
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Kampaň za záchranu     

velkých primátů 
 

 

 

     Žáci 4. a 5. třídy obdrželi  1. místo za  

aktivní zapojení do kampaně za záchranu 

velkých primátů.   

 

 

  Tento rok totiž vyhlásila EAZA (Evropská asociace 

zoologických zahrad a akvárií) rokem velkých  primátů.   

Posláním celosvětové kampaně je upozornit na 

kritickou situaci, ve které se naši blízcí opičí příbuzní 

nacházejí  

a nalézt cestu i dostatek prostředků k jejich záchraně.                             

 

Do této kampaně se již tradičně zapojila také jihlavská Zoo, která si klade za cíl 

seznámit s velkými primáty a jejich problémy širokou veřejnost, včetně dětí. 

 

Kampaň pro školy z celé Vysočiny probíhala ve 3 kolech (od února do června).  

Žáci řešili opičí kvíz, skládali básničky, psali pohádky, sbírali informace o 

velkých 

 primátech, malovali obrázky doplněné textem, vyráběli puzzle, pexesa a další 

výrobky. 

Na závěr žáci vystoupili se svým programem  v jihlavské ZOO na Dni dětí.   

 

Klára Buštová (4.tř.) přečetla vlastní pohádku (Sněhurka a sedm opičáků) a  

žáci 5. třídy zahráli úsměvnou scénku ze života zvířat pod vedením 

večerníčkové opičky Žofky. 

 

    „. . . zoologická zahrada je jen chabá náhrada,    

   v pralese skotačit, tu chuť nelze potlačit. 

   Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti, 

         v kleci jsme celý den, tak ať se taky zasmějem ...“ 
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     Jaro už je zase tady,                                                     Jaro už volá: 

     pojďme si hrát do zahrady.                                          „Hola, hola, 

                                                                                          děti pojďte ven 

     Kluci si pletou pomlázky,                                            začíná slunečný den“. 

     holky sbírají oblázky.                                                    

      

     Pak namalují vajíčka,                                                   Děti ráno vstaly, 

     Červená a bílá,                                                             už se nasnídaly. 

     Kluci, chcete ještě jiná?                                               Venku si hrají                              

                               Michaela Musilová                             a vesele se smějí. 

                                                                                                               Tereza Neubauerová                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Jaro, jaro  už je tu, 
                                                                              Všechno žene do květu. 

                                                                                       Kluci koledují vajíčka,            

                                                                                                 na louce jsem viděl zajíčka. 

                                                                                                                            Aleš Pernička 

 

 

     Na jaře je veselo,                                                               

     obilí se zaselo. 

     

     Stromy se už zelenají,                                     

     mláďátka si spolu hrají. 

      

     Ptáci krásně zpívají, 

     jaro také vítají. 

                            Lenka Straková 
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opakovací písemky 

    testy, zkoušení, 

    malé maturity, 

školní výlety, kino… 

 

 

 
 

          ale ještě než bude předprázdninové zvonění,   

 tak  nás toho spoustu čeká. 

 

Tak například : 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A h o j   

v  z á ř í .. 

. .  


