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Tak nám ten školní rok zase nějak utekl. Sice jsme se na jeho konec
všichni těšili, to je fakt, ale stejně přišel rychle. Těžko by se našel někdo, kdo se
už pořádně netěšil na prázdniny, ale snad ani ten rok ve škole nebyl úplně
marný. Stihli jsme toho docela dost. Posuďte sami…

Snad jsme se naučili všechno,  co jsme se naučit měli, i když někdy to byl
boj mezi námi a učiteli.  Podařilo se nám vyhrát školní turnaj ve volejbalu (kluci
i holky a nejen okresní, ale i krajské kolo – máme ve Zruči prostě skvělé
volejbalisty). Nechali jsme si nafotit závěrečné třídní fotky (ty uvidíte v našem
časopisu). Nela Andrlová se stala Miss naší školy (šikovná holka) a někteří z nás
se na vlastní oči seznámili s prací naší policie. Naštěstí ne z pohledu zadržených
zločinců, ale jen návštěvníků a pozorovatelů. Bylo to docela z ajímavé. Koncem
roku jsme vyrazili na školní výlety a exkurze a pořádně jsme si to užili.  Stejně
jako na sportovně turistickém kurzu. No a nakonec jsme ze školy „vykopli“
deváťáky a doufáme, že na nás nezanevřou a občas se přijdou mrknout.
Z každého kousek najdete v našem takřka prázdninovém časopisu. 

A co závěrem? Přání pořádného odpočinku o prázdninách asi není úplně na
místě. Naopak, přejme si, ať se o prázdninách nenudíme a na odpočinek toho
času moc nezbývá. Musíme si všechno pořádně užít, omrknout  a poznat. Čím víc
budeme mít nových zážitků, tím bohatší bude příští rok náš časopis. Určitě si je
většina z nás nenechá jen pro sebe  a podělí se o prázdninové zážitky příští
školní rok v našem časopise.

Takže: žádné zahálení a co nejvíc nových prázdni nových dobrodružství!

To vám přeje celý Dětský parlament roku 2010/2011.

0

Váš

elektronická podoba - www.zszruc.cz

e-mailová adresa - vseveda.zszruc@seznam.cz

www.zszruc.cz
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Fotogalerie tříd

školní rok 2009 - 2010

zszruc@seznam.cz
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Den s Městskou policií

měření rychlosti - 14. 4. a 17. 6. 2010
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Slavnostní otevření sportovního areálu

5. 5. 2010
     Dne 5. 5. 2010 proběhlo slavnostní otevření sportovního areálu za základní
školou. Jeho součástí byl i volejbalový turnaj dívek a fotbalový turnaj chlapců za
účasti čtyř družstev. Po oficiálním zahájení nastoupila družstva dívek a chlapců
ke štafetám na 4 x 60 m, které odstartovala světová rekordmanka v běhu na
800 m Jarmila Kratochvílová.

Zúčastněná družstva: volejbalový turnaj -  ZŠ Kácov, ZŠ Vlašim Vorlina A a B,
I. ZŠ Zruč n. S.

         fotbalový turnaj - ZŠ Kácov, ZŠ Sázava, ZŠ Ledeč n. S.,
I. ZŠ Zruč n. S.
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Zájezd do Paříže - 13. - 16. 5. 2010
Že je Francie úžasný stát s mnoha krásnými městy a památkami, ví asi každý. My,

žáci druhého stupně naší základní školy, jsme to ve dnech 13. až 16. května pocítili na
vlastní kůži.

Ve čtvrtek v pět hodin odpoledne se sešel celý výletní průvod, poskládaný
z výletníků, rodičů a hory kufrů, na autobusové zastávce Na Pohoří, kde byl přistaven
luxusní dvojpatrový autobus s dvěma milými řidiči, kteří nám ochotně pomohli naskládat
všechna zavazadla do kufru. Asi v půl šesté bylo vše připraveno k odjezdu, tudíž jsme se
rozloučili s rodiči, překontrolovali nezbytné věci pro cestování do zahraničí a mohlo se
vyrazit.

Cesta vedla nejprve přes Prahu, kde jsme nabrali naši paní průvodkyni. Někteří
ani nezpozorovali, že se zastavilo, jak byli ponořeni do halasných rozhovorů. Únava na
nás nepadla ani tehdy, kdy jsme z astavili na hraničním přechodu Rozvadov a šli jsme do
námi tolik oblíbeného McDonaldu. Po této dlouhé zastávce nás čekala předlouhá cesta
napříč Německem.

V brzkých ranních hodinách, po cestě strávené v sice pohodlných, ale k spaní
zcela nevyhovujících sedačkách, jsme přijeli do Francie a kolem deváté do Paříže. Hned
po příjezdu do tohoto krásného města nás udivil pohled na zdejší architekturu, která se
velice liší od té naší. Paní průvodkyně nám obohacovala panorama, kterým jsme se
kochali přes skla autobusu, mnohými informacemi o zdejším životě, které byly skutečně
cenným přírůstkem do našich mozkoven.

Krátce po půl desáté jsme spořádaně opustili autobus na náměstí La Concorde,
největším v Paříži, jehož střed zdobí obrovský obelisk. Odtud jsme pokračoval i přes jeden
z mnoha pařížských parků až ke kostelu St. Madeilaine, který nás ohromil jak svým
interiérem, tak exteriérem. V tu dobu již začalo pršet, nejprve nepatrně, ale později nás
stihl pořádný liják. To nám ale nezabránilo v příjemné procházce po Champs Elysées,
ulici plné luxusních obchodů, bank a pojišťoven. Zde jsme měli rozchod, který každý
využil podle svého gusta – k odpočinku, nákupu suvenýrů nebo k útoku na obchody. Plni
sil a elánu jsme poté zamířili k Vítěznému oblouku, který jsme měli možno st vidět již po
příjezdu do Paříže.

Když se všichni dosyta nabažili pohledem na tento skvost, mohlo se vyrazit na pro
nás jedno z největších lákadel zájezdu - Eiffelovu věž. A když jsme konečně po dlouhé
cestě stanuli před tímto kolem 320 m vysokým gigantem, jen těžko jsme mohli uvěřit, že
někdo něco takového mohl postavit. Udivil nás i počet lidí čekajících na lístky na
Eiffelovku, který byl vskutku horentní.

Za celou naši výpravu mohu s nadsázkou říci, že výhled, který se nám po výstupu
na Eiffelovku naskytl, byl úžasný. Proto není divu, že se téměř nikomu nechtělo zpátky
na pevnou zem.

Od Eiffelovky jsme se svezli zdejší nadzemní dráhou do čtvrti La Défense, která
disponuje množstvím mrakodrapů a též budovou nazývanou Velká archa, připomínající
okno. Zde jsme si udělali menší odpočinek s  návštěvou zdejšího obchodního centra.

Po dlouhém dni v Paříži nastal konečně čas odjezdu do hotelu. Hotel F1 nás
překvapil svým prostředím i útulným ubytováním. Nikdo z nás nepohrdnul sprchou a po
dni cestování v autobuse ani postelí.

Ráno po snídani jsme se opět přesunuli do Paříže. První zastávkou byla bazilika
Sacre Coeur, odkud jsme se vydali na nedaleké náměstí  Place du Tertre plné malířů a
pouličních umělců.

Následoval přesun autobusem do Latinské čtvrti, v níž jsme zhlédli Pantheón a
univerzitu Sorbonnu a konečně se mohlo vyrazit ke stavbě, která figurovala v historickém
románu Victora Huga Zvoník od Matky Boží – Notre Dame. Zde jsme byli svědky nejenom
úžasné památky, ale též chlebových slavností, které se zde konaly.

Od Notre Damu jsme šli k netradiční stavbě Centre Georges Pompidou, která je
jedním z významných kulturních center Paříže. Jelikož nás tížil čas, vyrazili jsme rovnou
k Louvru. Přestože jsme neviděli Monu Lisu, měli jsme možnost spatřit ony obrácen é
pyramidy, kterými se toto muzeum pyšní.
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V tu dobu bylo již pozdní odpoledne a celá výprava sotva pletla nohama. Únavu
jsme zahnali návštěvou Tuilerijských zahrad nedaleko Louvru, kde jsme si odpočinuli a
nabrali nové síly na cestu. Ta vedla na naši poslední zastávku v Paříži – plavbu výletní
lodí po Seině. Kolem osmé hodiny jsme opustili přístav a projeli kolem všech významných
památek, které jsme měli šanci spatřit během dní v tomto městě. Třešničkou na dortu
nám bylo rozsvícení Eiffelovky, které neoficiálně završilo tento zájezd.

Cesta domů utekla jako voda, krátce po nedělním poledni jsme všichni unaveni,
ale šťastni mohli konečně vystoupit a pozdravit se s rodiči.

Za celou výpravu bych tímto chtěla poděkovat našemu doprovodu – Mgr. Ivaně
Staré, Mgr. Vladimíru Nulíčkovi a také Mgr. Markétě Jelínkové. Opomenout nesmím ani
naši průvodkyni, která nám vštěpila mnoho nových zajímavých informací, a také pány
řidiče za bezproblémový chod cesty a za bezpečné navrácení zpět.

Zuzana Lejnarová
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Exkurze 9. ročníků do Asma
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Sportovně turistický kurz 8. ročníků

Zbraslavice 7. 11. 6. 2010
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Exkurze 6. ročníků

 Ekocentrum Vlašim – 17. 6. 2010
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Volejbalové úspěchy

Okresní kolo chlapci – Čáslav

Termín : 21. dubna 2010

Složení družstva : Drahokoupil Jakub,
Drahokoupil Matěj, Zeman Jáchym, Švanda
Radim, Švec Matouš, Jarůněk Richard,
Šťastný Jakub

Družstvo se umístilo na 1. místě a zajistilo
si postup do krajského kola.

Krajské kolo chlapci – Neratovice

Dne 19. 5. 2010 proběhlo krajské kolo ve volejbale žáků základních škol.
Vítězové okresních kol se sjeli v neratovické hale. Tohoto turnaje se zúčastnilo 5
týmů - ZŠ Byšice, ZŠ Rakovník, ZŠ Roztoky, ZŠ Benešov - Dukelská a I. ZŠ Zruč
nad Sázavou. Hrálo se na 2 hřištích „každý s každým”. Favoritem byl Rakovník,
který se stal vítězem loňského kola. Při vzájemném duelu se přiklonila štěstěna
na naši stranu a zvítězili jsme celkově na sety  2:1.

Pohár za 1. místo si převzal kapitán družstva Matěj Drahokoupil. Radost
byla ohromná. Cestou jsme se pohostili v restauraci Mc Donalď s.

Na vítězství se podíleli Matěj Drahokoupil, Jakub Drahokoupil, Jakub
Šťastný, Richard Jarůněk, Radim Švanda, Matouš Švec, Tomáš Zoubek, Jáchym
Zeman a vedoucí družstva Jaroslav Krčmář.

Radim Švanda 8. B
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Krajské kolo dívky – Rakovník

Dne 15. 6. 2010 se žákyně I. ZŠ Zruč nad Sázavou zúčastnily krajského kola
volejbalu v  Rakovníku za účasti osmi družstev: ZŠ Rakovník, ZŠ Slaný, ZŠ
Benešov, ZŠ Pečky, ZŠ Černošice, ZŠ Nymburk, Dvořákovo gymnázium a SOŠE
Kralupy nad Vltavou, I. ZŠ Zruč nad Sázavou. Turnaj se odehrál ve dvou
skupinách, ze kterých postupovala první dvě družstva. Výhrou  nad Kralupami
v semifinále si naše děvčata zajistila účast ve finále. Dívky nastoupily do
posledního zápasu s Benešovem s velkým nasazením a dotáhly zápas do
vítězného konce. Děvčata ve složení Nela Andrlová, Denisa Dubinová, Vendula
Sedláčková, Pavlína Pajerová, Daniela Daňková, Adéla Vrzáčková, Aneta
Sahulová, Markéta Sochůrková, Eliška Vavřinová zaslouženě obsadily 1. místo.

 O pohár Posázaví – Kácov

Dne 27. 5. 2010 se žákyně I. ZŠ Zruč nad Sázavou zúčastnily
volejbalového turnaje „O pohár Posázaví“ v  Kácově za účasti sedmi družstev: I.
ZŠ Zruč n. S., ZŠ Kácov A, ZŠ Kácov B, ZŠ Vlašim Sídliště, ZŠ Vlašim Vorlina A,
ZŠ Vlašim Vorlina B, ZŠ Postupice. Naše děvčata nastoupila do zápasů s velkým
nasazením, ve všech zápasech prokazova la převahu. Děvčata ve složení Nela
Andrlová, Denisa Dubinová, Vendula Sedláčková, Pavlína Pajerová, Daniela
Daňková, Adéla Vrzáčková, Aneta Sahulová, Zuzana Štecherová zaslouženě
obsadila 1. místo.
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Žákovská soutěž

Nej foto… a Nej prezentace…

O nejlepší prezentaci v programu PowerPoint

1. místo Lépeš Vojtěch 8.B Naše výlety a exkurze

Čestné uznání Viktorová Kristýna 9.B Hormony
Kordiaková Nela 9.B Kurt Cobain
Starý Tomáš 7.A Výlet do Londýna

O nejlepší fotografii

1. místo Smítka Petr 9.B

Čestné uznání Viktorová Kristýna 9.B
Linhartová Iveta 9.B
Janečková Kristýna 8.B
Škornička Michal 8.B
Kruntorád Jan 8.B
Starý Tomáš 7.A
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Miss I. ZŠ Zruč nad Sázavou

II. ročník - 23. 6. 2010

Stejně jako je v České republice každoroční tradicí pořádání soutěže krásy
Česká Miss, je na naší základní škole každým druhým rokem pořádána obdobná
varianta – Miss I. ZŠ Zruč nad Sázavou. Letos se uskutečnil již druhý ročník a
doufám, že se postaral o příjemné zpestření posledních školních dnů.

Přesněji 23. 6. se od devíti hodin spustil téměř tříhodinový program,
kterým provázela dvojice Kateřina Jiříková a Gábina Fialová, které se svých rolí
zhostily na jedničku. Po zahájení a nejdůležitějších org anizačních věcech se
finalistky poprvé představily porotě, která usedla ve složení: Mgr. Martin Hujer,
Mgr. Radek Stýblo, Pavel Novák, Mgr. Martina Fialová, Mgr. Roman Starý, Adéla
Vrzáčková a Zuzana Lejnarová.

První disciplínou byla promenáda v letních modelech, která přítomným
připomněla, že léto je již co nevidět před námi. Poté následovala minutová
otázka, při které děvčata dokázala, že nejenom dobře vypadají, ale také dokáží
bez problémů hovořit před publikem.
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Třetí v pořadí byla již tradičně volná d isciplína, ve které děvčata ukázala to
nejlepší ze svých dovedností. Volné disciplíně kraloval tanec, avšak stranou
nezůstal ani zpěv, hra na klávesy nebo na kytaru.

Po krátké přestávce na občerstvení se děvčata předvedla ve společném
tanci, jehož choreografkami byly Aneta Sahulová a Vendula Sedláčková, kter é
s děvčaty tanec pilovaly zhruba měsíc před samotnou soutěží. Nutno podotknout,
že sice ne všechna děvčata dostala do vínku taneční nadání, snažila  se však
všechna.

Celý dopolední program doplňovaly o svá vystoupení tanečnice vedené
paní Alenou Heroutovou. Předvedla se nám tak taneční skupina starších dívek
DENI, mladších Alenek nebo třeba DUO A. Sahulové a V. Sedláčkové.

Pověstným hřebem soutěže byla promenáda ve společenském oděvu.
Děvčata, doprovázená chlapci z 9. ročníků, měla poslední příležitost zaujmout
porotu před závěrečným vyhlášením  výsledků.

Za porotu mohu říci, že rozhodování bylo vskutku těžké. Všechny dí vky
byly úžasné, ale vyhrát mohla  jen jedna. Tou šťastnou, která získala titul Miss Z Š
2010, se stala Nela Andrlová (9. A). Titul  první vicemiss byl udělen Pavlíně
Zalužanské (8. B) a druhou vicemiss se stala Veronika Šťastná (9. B).

Kromě hlavních cen byly uděleny také tři vedlejší: Miss internet, kterou se
stala Nikola Burdová (6. A), dále Miss disciplína, kterou po právu získala Denisa
Dubinová (9. A) a Miss sympatie vybojovaná Martinou Jiříkovou (7. A) .

Všechna děvčata získala spoustu cen od našich sponzorů, kterým tímto
patří velké díky. Sponzory letošního ročníku byli: Hella CZ, s.r. o., N&N, s.r.o.,
Potraviny Happy, Lékárna „U Anděla“, Lubomír Bleha, Drogerie u Maxů, Nivea,
Kadeřnictví – Lenka Vlasáková, Zoomarket, Potraviny Sázavanka, Papírnictví –
Josef Černý.

Stejně tak děkujeme i porotě za objektivní nadhled a v neposlední řadě
také všem, kteří se jakkoliv podíleli na chodu soutěže, jmenovitě: Barboře
Hudcové, Anetě Sahulové, Vendule Sedláčkové, chlapcům z 9. ročníků a třídě
9. B.

Doufám, že třetí ročník, připadající na rok 2012, bude stejně úspěšný jako
ten letošní.

Zuzana Lejnarová
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Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníků

25. 6. 2010


