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 Ve čtvr-
tek 12.6.2014 
se na Základní  
škole Hany 
Benešové 
v Borech 
uskutečnil už 
22. ročník 
tradiční spor-
tovní soutěže. 
Letos jsme 
měli velké 

obavy z počasí, ale to bylo vlídné, a tak si mohlo tento den změřit 
své síly téměř 180 soutěžících ze 4 základních škol: 
z Křižanova, Ostrova nad Oslavou, Radostína nad Osla-
vou a Borů. Železný mužíček je soutěž pětičlenných družstev ve 
čtyřech disciplínách – běhu na 60 m ( 1.-3. tř. na 50 m), skoku 
dalekém, šplhu a hodu míčkem. Nejlepší výkony jsou změřeny, 
obodovány a je sestaveno pořadí jednotlivců i družstev a může 
proběhnout slavnostní vyhlášení. Ale tak jednoduché to není! Aby 
vše hladce proběhlo, musí být sestaveny týmy rozhodčích a po-
mocníků na jednotlivých stanovištích, kteří pečlivě a svědomitě 

připraví své stanoviště a měří výkony. Na slavnostním zahájení se 
slibem sportovců jsou děti rozděleny do skupin podle věku. 
Zdravotního dozoru se obětavě ujala paní Jiřina Dvořáková 
z Borů. Touto cestou jí děkujeme! Po absolvování všech čtyř 
disciplín se závodníci mohli občerstvit v kuchyňce a v altánu, kde 
pití zajistila firma McDonald’s ČR spol. s r. o., Fajtův kopec, Velké 
Meziříčí. A pak už mohlo proběhnout slav-
nostní vyhlášení výsledků. Díky sponzorům, 
kterým velmi děkujeme, si děti odnášely do-
mů hodnotné ceny a pěkné medaile: 
Acti Bois CZ s.r.o., Dobrá Voda 
Alpa, a.s., Velké Meziříčí              
Horácké autodružstvo Velké Meziříčí 
KOVO Dufek s.r.o., Velké Meziříčí 
Laser Zikmund s.r.o., Rohy 
Optika Němec Velké Meziříčí 
POEX Velké Meziříčí a.s. 
VEZEKO Velké Meziříčí 
 I ti, kteří nevyhráli, si s sebou odnesli 
drobnou věcnou cenu.                        
     Zuzana Jurková                                            
     

ŽELEZNÝ MUŽÍ ČEK UŽ PO DVAADVACÁTÉ!!! 

PROJEKTOVÝ DEN V ZŠ  
- DEN SLUNCE 

 2.5.2014 připravili učitelé a žáci 9. 
ročníku základní školy Hany Benešové v 
Borech pro žáky celé školy projektový den 
zaměřený na téma Slunce. Žáci se v tělový-
chovné aktivitě pod vedením paní učitelky 
Dany Havelkové naučili sestavu „Pozdrav 
slunci“, o planetách a postavením Slunce ve 
vesmíru si povídali s paní učitelkou Pavlínou 
Němcovou, sluneční hodiny si vyrobili s 

paní učitelkou Ludmilou Zikmundovou, o rostlinách, které změ-
nily svět se něco dozvěděli od paní učitelky Marty Aubusové. 

Výtvarně žáci zpracovali 
Slunce s paní učitelkou 
Martinou Maškovou, o 
ročních obdobích si 
povídali s paní učitelkou 
Libuší Olivovou. Fakta, 
co nám Slunce poskytuje 
a jaký má pro nás vý-
znam, sestavili s 
paní učitelkou 
Kateřinou Brych-
tovou, důležitost 
všech živých orga-
nismů a jejich 
význam v potrav-
ních řetězcích si 
uvědomili s paní 
učitelkou Dagmar 
Křížovou. O ener-
getických otrocích 
se dozvěděli od 
paní učitelky Jany 
Benešové. A s 
panem učitelem Martinem Chalupou se naučili písničku o Slunci. 
 Děti chodily mezi jednotlivými stanovišti ve skupinkách, 
kde byli žáci od 2. do 8. třídy a děti se učily v těchto skupinách 
spolupracovat. Garanty těchto skupin byli žáci 8. ročníku, kteří 
se role průvodců zhostili na výbornou. Dětem se Den Slunce 
líbil.    Zuzana Jurková, foto: archív školy 

„ŠKOLA NARUBY“ ANEB DNES U ČÍ DEVÁTÁ T ŘÍDA 
 Dne 3. června si žáci deváté třídy zkusili vyměnit své role s učiteli na 1. stupni. „Noví učitelé“ se zhostili své funkce 
na výbornou. Nejprve všichni absolvovali náslech u daného učitele, aby se mohli podívat, jak to v hodinách probíhá. Potom 
si nachystali přípravu na hodinu, kterou předem konzultovali se svými skutečnými učiteli. Někteří si připravili pomůcky 
(nebo si je půjčili), křížovky, diktáty, kvízy atd. Horší bylo udržet kázeň u starších žáků a hlavně zaujmout třídu, aby praco-
vala. 

 Učitelé v roli žáků byli přijati velmi přátelsky, byli oslovováni milými zdrobnělinami křestních jmen (Janička, Pavlínka...). Důka-
zem přijetí do kolektivu bylo společné povídání a dovádění o přestávkách. Celé dopoledne proběhlo pod taktovkou deváté třídy ve 
velice příjemné atmosféře na celém prvním stupni. I žáci prvního stupně hodnotili celou akci pozitivně formou smajlíků, které lepili 
při odchodu ze školy. Chválím celou devátou třídu.         Marta Aubusová 
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BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM JUBILANTŮM   
V ČERVENCI A SRPNU 2014 

Vážení a milí naši jubilanti, v minulém Zpravodaji nám tady  
„tiskařský šotek“ s těmi daty řádně zamíchal. 

A tím nám chtěl jistě naznačit, že takto už to být nemá! 
Vím, že mnozí tuto rubriku rádi vidíte. Mnozí ovšem naopak.  

Na školeních a seminářích je to téma časté., Zda výročí zveřejňovat, nebo 
nezveřejňovat, protože je tu také zákon na ochranu osobních údajů. 

 
TAK TEDY:       Všem, kteří v tomto období oslaví své jubileum, přejeme hodně  

zdraví, štěstí a životní pohody!      B. Křížová 

 V dubnu 2014 vyhlá-
sil Český olympijský výbor 
tuto akci pro všechny 
základní školy v České 
republice. Naše škola se 
do tohoto projektu také 
zapojila a přispěla k tomu, 
že se náš kraj Vysočina 
stal krajem s nejvyšším počtem zapojených škol - 81% ! 
 Garanty soutěže byli naši olympionici: biatlonistka 
Veronika Vítková a kajakář Vavřinec Hradílek. Naše děti 
měřily své 

síly v těchto disciplínách: běh na 60 metrů, skok z místa, 
vytrvalostní běh na 500 nebo 1000 metrů, hluboký před-
klon, výdrž ve shybu nebo počet shybů a hod kriketovým 

míčkem. Tyto 
disciplíny jsme 
měli splnit do 31. 
května 2014. Vý-
sledky jsme ode-
slali ke zpracování 
do Prahy a čekali 
jsme na vyhodno-
cení. To bylo pro 
naši školu úžasné! Získali jsme stříbrný certifikát!  
 Poděkování patří řediteli školy Mgr. Františku Eliášovi za 
zajištění vytištění diplomu pro každého zúčastněného žáka a 
učitelům tělesné výchovy Janě Zikmundové, Daně Havelkové a 
Mgr. Martinu Chalupovi, kteří se aktivně do projektu zapojili! 
Garant projektu Česko sportuje - Olympijský víceboj:   
 Mgr. Zuzana Jurková                Nejlepší dosažené výkony: 

Disciplína Nejlepší chlapecký výkon Nejlepší dívčí výkon 

Běh 60 m 8:14 s  Matěj Zedník 8:85 s  Eliška Rozmarínová 

Skok daleký z místa 236 cm  Josef Starý 202 cm  Michaela Kaštanová 

Člunkový běh 10:01 s  Josef Požár 10:98 s  Klára Březková 

Vytrvalostní běh  500 m 1:42:00 s  Daniel Požár 2:20:77 s  Anna Rozmarínová 

Vytrvalostní běh  1000 m 3:23:00 s  Matěj Zedník 
4:37s Klára Březková a        
Eliška Rozmarínová 

Hluboký předklon 13 cm  Radomír Sedlák 
21 cm  Sára Šoukalová a Michae-
la Kaštanová 

Výdrž ve shybu 31 s  Jakub Řezáč 49:62 s   Zuzana Drlíčková 

Počet shybů 9   Matěj Zedník   

Hod kriketovým míčkem 60,5 m   Štěpán Lysák 35,7 m, Michaela Kaštanová 

ČESKO SPORTUJE A SPOLU S NÍM I NAŠE ŠKOLA! 


