Školní rok 2016 – 2017 v janovské škole

Další školní rok se blíží ke konci a tak bych vás ráda seznámila s děním ve škole.
V současné době navštěvuje školu celkem 157 žáků, pedagogický sbor je stabilní, nedošlo k
žádné změně.
V tomto školním roce se kromě vzdělávání podle našeho Školního vzdělávacího programu
„Cesta objevů“ uskutečnila celá řada různých aktivit, kterých se žáci zúčastnili.
Školní akce bych rozdělila na projekty, projektové dny, dílny a další akce. Projektů jsme měli
několik a to například „Výrobu ručního papíru“ pro žáky 2. třídy v jabloneckém Eurocentru.
Dále projekt „První pomoc pro prvňáčky ZZS Libereckého kraje“ a dlouhodobý projekt
primární prevence sociálně patologických jevů organizovaný společností Advaita z.ú. pro
žáky 2. stupně na témata „Řekni, kdo jsem“, „Drogy a my“, „Nebezpečný internet“ a „Cesta
k toleranci“. Dále neméně důležitý projekt „Rozhlední se“ pro 1. stupeň organizovaný
Nadačním fondem Kolečko a společností Eurovia, který učil malé školáky, jak se bezpečně
pohybovat v silničním provozu. S tímto projektem se od jeho založení v roce 2010 seznámilo
už 10 500 školáků, instruktoři od začátku letošního roku proškolili 2 610 dětí v celé České
republice. Školáci si v rámci projektu mohli vyzkoušet, na co je třeba dávat na chodníku nebo
na silnici pozor. Projekt stojí na šesti základních pravidlech správného chování při pohybu na
silnici: Rozhlédni se!, Připoutej se!, Buď vidět!, Pomáhej!, Chraň se! a Poznávej dopravní
značky!. Projektový den „Ekologický den školy“ byl v pátek 28. dubna a žáci uklízeli v okolí
školy a v obci. V dubnu také proběhla sběrová aktivita školy. Paní učitelky pro děti na prvním
stupni připravily dvě rukodělné dílničky a to velikonoční a vánoční, která byla spojená
s vánočním zpíváním koled na schodech školy, zazpíval zde také náš dětský pěvecký sbor.
Sedmáci viděli program „Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky“ v kině Radnice a program
organizace Svět kolem nás „Peru – čtyři strany světa“ v Eurocentru Jablonec nad Nisou. U
příležitosti ukončení 1. pololetí všichni žáci shlédli v naší škole Sférické kino – vesmír.
V dubnu 2017 proběhlo ve třídách 1. stupně autorské čtení spisovatele dětských knih.
V průběhu celého školního roku se žáci 2. stupně zúčastnili, v rámci TECH UP Libereckého
kraje, projektu „Zvyšování technické dovednosti“ v rámci výuky pracovních činností ve SPŠT
Belgická. Ve SUPŠS v Železném Brodě pro ně byl připraven program „Pokusy a volba
povolání“. Zástupci této střední školy přijeli i k nám a v rámci zvyšování přírodovědné
gramotnosti prováděli chemické pokusy pro žáky 8. a 9. třídy. Stejně jako v minulých letech i
letos žáci navštívili v průběhu školního roku dvě divadelní představení v Městském divadle
v Jablonci nad Nisou. V květnu proběhlo testování žáků 5. a 9. ročníku organizované Českou
školní inspekcí. Dne 6. dubna byl zápis do příští 1. třídy, bylo zapsáno celkem devatenáct
dětí, z toho tři budou mít odklad školní docházky. Ve dnech 12. a 19. dubna byly přijímací
zkoušky na střední školy, deset deváťáků je přijato na střední školy s maturitou, z toho jeden

na gymnázium, dalších jedenáct bude studovat střední odborná učiliště. V březnu žákyně 4.
třídy poblahopřály svým vystoupením členkám Svazu žen u příležitosti MDŽ.
Žáci měli možnost v rámci exkurzí navštívit Městskou knihovnu v Jablonci nad Nisou (5.
třída), Památník Terezín (9. třída), Muzeum korálků a výrobnu korálků v bývalé Silce (1., 2., 3.
třída) a Úřad práce v Jablonci nad Nisou (8. a 9. třída). V červnu žáky 9. třídy čeká ještě
exkurze do věznice v Rýnovicích a na zámek Sychrov.
Naši žáci reprezentují školu na olympiádách a soutěžích okresních, krajských i
celorepublikových, v letošním školním roce se jim opravdu dařilo. V soutěži „Přeměna
odpadů na zdroje“ se žáci 2. stupně se svým projektem umístili na 4. – 6. místě ve své
kategorii a v červnu pojedou zástupci tříd s paní učitelkou H. Koutkovou převzít cenu do
budovy Senátu Parlamentu České republiky. Ve výtvarné soutěži „O nejkrásnější vánoční
ozdobu“ obsadila naše 6. třída 6. místo v celorepublikové konkurenci (účast dvou set
základních škol) a získala finanční odměnu. Žáci J. Mizera (3. třída) a A. Mizera (5. třída) se
v logické olympiádě probojovali do krajského kola, M. Halama (4. třída) se zúčastnil
okresního kola. Do okresních kol postoupili i další žáci. T. Hejkal z 9. třídy v soutěži
anglického jazyka obsadil 11. místo. T. Macháčková z 8. třídy v olympiádě z českého jazyka
obsadila 7. místo a v okresním kole dějepisné olympiády byla devatenáctá. Všichni žáci školy
se zúčastnili soutěže Matematický klokan. V okresním kole Dopravní soutěže mladých
cyklistů obsadila obě školní družstva 4. místa (T. Halama, Š. Nagy, T. Jiřičková, A. Michná a T.
Hejkal, D. Šamiljan, M. Žďárková, M. Hatašová). Geologické olympiády se zúčastnila L.
Kubátová a Š. Kýčková, která devátá. Další žáci soutěžili v okresním kole zdravotnické soutěže
Helpík 2017 a ve výtvarné soutěži „Příběh vody“. Sedmá třída se připravuje na soutěž „Den
s hasiči“, která proběhne v červnu.
Dále bych se chtěla zmínit o sportovních akcích s naší účastí. V únoru proběhl lyžařský výcvik
7. třídy, žáci procvičovali sjezdové lyžování, snowboard a běžecké lyžování. Šestnáctého
ročníku Jabloneckého mládežnického aqutlonu se zúčastnilo deset sportovců, A. Šnytr (1.
třída) byl ve své kategorii první, D. Keltner (3. třída) druhý, stejně jako Magdalénka Hatašová
(3. třída), dále na 3. místě byl M. Saska (4. třída). Na závodech ve sjezdovém lyžování
„Lučanský pelikán“bylo celkem dvacet devět lyžařů z naší školy a vedli si velmi dobře.
Okresního kola olympijského desetiboje v Železném Brodě se zúčastnili žáci 2. stupně školy.
Sportovní akce pro malé sportovce pořádá také Školní sportovní klub, který při škole působí.
V letošním roce uspořádal Okresní kolo v běhu na lyžích družstev a jednotlivců AŠSK
rozšířené na okresy Libereckého kraje, v těžké konkurenci obsadila B. Voháňková z 8. třídy 1.
místo ve své kategorii a O. Hanslian ze 7. třídy 2. místo. ŠSK v letošním roce pořádá již XVI.
ročník závodů horských kol pro děti Decathlon cup Bedřichov 2017, jde o čtyři závody a to
v neděli 21. května, 25. června, 24. září, vyhlášení poháru letošního ročníku bude v říjnu
2017. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na organizaci těchto závodů podílejí a také obci
Janov nad Nisou, obci Bedřichov , Nadaci Preciosa, firmě Decathlon a dalším, kteří sportovní
akci finančně podporují. ŠSK uspořádal soustředění pro členy svých oddílů na Malé Skále.

Třicet šest školních dětí vyrazilo ve čtvrtek 11. května na kole od školy na Malou Skálu, kde
sportovali až do neděle 14. května. Vyzkoušeli si sportovní lezení za dohledu instruktorů,
mohli si zastřílet ze vzduchovek pod vedením střeleckého trenéra a samozřejmě si sjeli na
raftech Jizeru do Dolánek. V zimě proběhly také školní závody ve sjezdovém lyžování a
běžeckém lyžování, kterých se mohli zúčastnit všichni zájemci ze školy.
Závěrem bych Vás chtěla pozvat na dvě významné školní akce, které proběhnou v červnu. Ve
čtvrtek 1. června bude Akademie žáků 1. stupně a v úterý 27. června bude Happydemie –
rozloučení deváťáků se základní školu. Obě akce budou v janovské sokolovně od 17:00 hodin
pro veřejnost.
Ve škole žáky především vzděláváme a vychováváme. Chtěla bych poděkovat všem
pedagogům i ostatním zaměstnancům za jejich skvělou práci a žákům za jejich výsledky a
reprezentaci naší školy i obce.

Všem přeji krásné slunečné a pohodové léto Mgr. Jana Tomešová řed. školy

