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Viděli jsme,,koncentrák"
na divadelních prknech

K L.pcrovo d lda]ajV llledc Kla oVé Če

kdlo V p;tek ]l llop.dU 702] ]edno vý]
meane pieaslaV,"|r Přea§i]rren o M ie,
o |iLlěhLr A eny Molnšiajnove ojejj5ayné
ki Ze H.na. V p;tek po VýUce odjejon
.hniÉborskeho ki|. aLtobUS p n),sLUd€n
rů prolÉ5orů z gymnázia 5měr kLrli!lni
Veaer, Bylto Skulcčna lyddř€]li,.,ý ct i]]c
n€]drV. rak|a oi Za..rK,Lr

Piea náVšréVů! KLi.pero!d d Vird d ]5me
ýráVl] pir hod n ,j.e|tl! íilistd ri]d,:e
Kdžd} ilocl]!j]i.]k .le Vicnn]5 L. !ž]i
D]Var]lo Hóna li],: nak] r]e 5l!d]L] Bes,.da
y 9 hod]n Peri-.knljpl.V€del]lélo Lns.e
na.e ! rež D.|y šo rý5o!é za!]. o Vše.h

Béhem 7iri . iijn; mé jslLlr]enl aynl
naZi. ailoi-.boI mozno5t ploh]ednoui s
Yysi.VU s nazvem L dick. triged]e. kier.
,] podobĚ s€dm pdnE ú V 5e i ]la .lodbě
v pazern y€ stare budov€ lLrLo pLrtoln
,]ýst.Vrr ]sme s ,/ypů]É] !espoLDIá.]
5 panj !4gr ] tkoLr ]iutsÓorJou ze uŠ ua ei
od o€JIl ZJ.. P.llliitlliK L Ii.c kltl; pcaL]

]e o trv OLr Vlpoín nkLr í]a nlre. -ai(e.
V}st.l,jir př]bLiž!ie okoli05l r}Dd en la

lo sliedoae§ké ob(e na.jlr,],,cnP ]0 ae|",n;
]942. ;)oV. ein_,; !,_,ivo] L.] . ir .h a5.y ia].ke

Výstava Lidická tragédie

n]r' L]ž od 5i]molneio 7aai]lku Pi béh Han}
kler. § !ruil. ko|.enll..n]m l.|orem,
kl-"lá Ztr.! a á5kt. b.]rltkLr maikt,ana
kon€. sesirLr t}]lyobrnzen \ ré.h ne]r€a
j]5tiatĚ]šic]l bar!i.h, jaka Si ]en d]VadcL]l]
plKrl. doKilžou přEdstnV]t l'ijbéh lr)L do
p]ňoVáll ll!dboL] Zpa!ťlrl, dokorl.e 5ticL
lou V úp]rl€m Z;rě|Lr Njs n Vi]Ry přck\,.]

Io]rdi soko,id aO]illld . p!5Lr rledo,"o i]

Zd!i]t, \ kd_v blLll neVěř l.] že lléLo],]ko
ll1.15 llěn se aa /;l]r,]t V {] !i]a e

Fro né5 k|eň sme ae.l knjhLr. b}l. L]d]

ytjr.l že nékiere pesaže byy § oVó on §l.
!. ste]né ]dko ]r přÉd]oze ]aké emo.e měL
pr prokoLrs.,Jani 5e pnr€hem .ien.l, t.

ť.ge.]ie ,/e 5!ěiě Lj.] .ká lr-ged e §e sla.
s]lnboie]n rrnpe]l] ]lev nného. !i niho
obyv.te§r!. ne]en nn naiem úZem] .le

listd!a popjsrr]e úKé to ]dK yyp.da y
pii\,odni L dLcc. j.k p.o rih.Ld,,ýstn,,ba
IoVych Lltli. po]c] cll \,yhLirZcIi, Ni pane
tLll ]!íllc 5! llloll] |oa]st Jrlrlollo Z.]]ir|J
VlaI níolmaa ]ako napřik ad t0 Že lli]
n] sLě pLrloai.h Lt]. lry V}bt]dorin R!
ž|!y sad ,.]e kleleli fusle a k\rere JJi€5
24 a00 růž.r]ý.h keřů Z 24a odli]n vaetně

gové . ředite e 7e viec| šlol úZellliob.c s rozšiřcrloLr působnost]
clloIělroi. 7ist!p. ]lsi trr.i. kteIé škol] pn.]porL]i, 5," 5poIečné od

].r. s.háZej V pět pr.coVn]cl] 5kLrpin;c|.r rl.r 5etk;rl].]r ře,J ie !

"- ,,' J-
7aleden] Jlorry.ll Jnetod .kýth postupů aj z epieni pj,1.1ů!D.jáLn]
podpory žáki pe.]agogů rr-. ško .ch

Pla..l,nj5kup ly pro 5Vé č]c]l], osr.tnj pcd.g.p, ror'ádiljiZ.jj
íllilvc VZdéLaV..] ak.e pi mo ,] rerén! N; Doa/ ll] l]. praV]a 5kUI
na Členi]iska glamot|ost pll] rllistllLpEdJgog_! ale exKrrrze Pr!rli
5e Kolln a V sobotrr 2] ij]na ]0]] . r]ea. ia Dllia lde L]čile e
|.Všlil j fi] sla 5poje i 5].rů9.]rcm Hnjíern ne.]l}Dó]o r| UcLč
nl pn |.rky arrLol. \, po.]|.!a lal.fe |,j] pa ozené l]d jeho llrol]
Pro !č.stnikv by y pi pri!c],j, .ktl! ty J_,/ů;Ze]i.iz meiody R\,\/cT

Iieid ng.nc Wrji ng ior ar i.ó Th]ik íl!] kterÉ rledl} k zi]mJŠ ťíl]
n.a liln k]r| ú.ýné 7]lámi sp so,Jaie Ll] ]-ko tL.,,,ěk . ]ak po

_A
kove Vjdé piea seLro! dir.k H;nLr a ]e]]
ne.eř ],1jrLr ZtV;riLly LU. e AndĚ{r,/á d Annd
KritothvjoVá T.to n V.ne njrddpta.e Hil
n], byn ns.eno],ána po[Ze ž€]l.m :lLrž
ska posr.rv] .hybé]} . e Zd sclre 5 llJLr
lám i].t že ro !úbe.lle,Jnd o Naopak. sla
d ldd J tiln by d podLřcrle

Nckiei]Z |dšL.| rdd od.]j.rze i|..ulo
lru9! V 5lZár:h 8] to erílotiV|]Z;Zitek Přes
rlĚ tdKou.]dki DyL]] 0d d]!.lIenho přea
ltJlenj Hi]ll; očeknvd a,

l; iřldLr oktava 6,VmnáZ]. choiěboi
a ostdlniileny !}leiLr

Marie sabolová

!n k;r,n odnrdy l.] cke lůže kter. Se Si. a

fiez n;rodnín sym|o em mir!
Výsiavě]sme Se !énova i\, hodirlJ.]l

dě]Épisu kd] sj někieiisiudent VybrJ]
pan€ d ostainim spo UžákiLm ShrnU] n.j
dů ež tě]šj a ne]za]im.Vě]ší nlolrnJ.e. kt.

Výstava by d VeLmiZ.]imavá d]c stvě É

žc]5r|c Sj]i nohLiZdt]ů]a]t do ll.r!išK0}
d t.lk pi pornenoLrL5 LUto.iů €ž tou laa ost
.] dozvě|]ět 5e d. šino!É ijlío.innce 0 osL]a!
Lld c, Jana PeŠková, sepima

SdÍlením ke kvatitnějšímu vzdělávání - [i,jll*:n=*=- ,E_,

projekt MAP ]I] cí[í na místní pedagogy
]..listniakčn'sklrpina Podhůříž€]€Zný.h hor Se Zapo]i]a do pro_

jekťU MAP l| jelrož cilem]e ZlepšeníkvaljLy VzděláVáníV mateř,
ských,zák]adnjch a umě eckýclr školách na chotěbořsku, Pedago-

Djskuse U Hoškovd hrobu



znánijeho žiVoE mÚže ovlivn'r aeibujeho iexiŮ, UČitelé pracovdlj
s ukázkami HašKoVých povídek, ale j 5 ukázkan]i Z románu ]rcny
Douskové I!edvědi tanec, který b€]€trist]cky zpracováVá posLednÍ
týdny d!torova života na Lipnicj, V rámciexkure pedagogové
navšíViij Lipn cký híad, na kťerénr simohLiVyzkoUšet .]]pnjcko!
pátračk!" určenou pro studenty, a ťaké o bešLi Náíod ni pamárnik
odposlecru Socl]aře Radomíra DVořáka, ExkUrze končjla ! Hlavy
XX]l kde rrČiieLé vztáhli Haškova ŠVejka k He]LeroVU Yossdrianovi,
Eělrenr programu si každý z účasrníků u]asnj svůj postoj k Haško_
via ŠVejkovi, Pedagogové obdÉe]j matelá]y, kteíé budou mocj
/ o oou--U V) i (É \V ,l a" ]

Kroky účasťniků díL]hé exkrrrze 5měřovay 4. ]]sropadu do nově
olevřené, aIchitektonicky zajimaVé KIajské knihoVny VysoČ ny
V HaVlíČkoVě Brodě, Čekala je komentovaná proiridka knil]ovny
VČetně proslol skladU, kteléjsou běžným náVštěVnikům nepří
stupné, Následovaly dva Workshopy Vedené ]€ktolk.mi1,4gl. Ve
ronjkou Pes elovou, |4gí Lucij DosLa]kovou d !1gr.lÝlichaelo! Frúh
barr erovou. ]eden z njch byl za měřen na tjpy na kn]hy kreré by
mohly chtiL Čísr děli na 1 st!pnj ZŠ, díLlhý se týkal Čtenářských t]
pů pro žáky 2. stupně ZŠ a Vice erých s/nrnáz]i, Učit€]é Sj mohlj
kn hy plo]istovat a 7ískaL insp raci,jak moťjvovat Výlrělem pijraž i
Vých a modernich ritlrLů děLi k aeibě, Flostor by i na djskus]

Placovniskup]na ],4isťnjVzdě áVání poiádá 27, lisropadu 2021
geoiogickou exkuíZi se Zástrrp.em Národního ceopaíku Že]ezné
l]oíy, Pojedeme 5e podivat na Zaj'mavé geo ogjcké oka]lťy a získa
né znalosri pak můžoLr učite]é opět využit V€ VýUce Zájemci z řad
pedagogŮjso! Ví!án]jak na exkulzr tak plo pláciV píacovnlch

skupinách, \'jce jnlolmaci na.]'dete na Ww.podhUrize]e2nychhol Cz
V sekc 1,4AP l]l nebo přímo V kanceláři MAs.

Z kladných reakcí uč]telů kteii Se účastnili proběhých exkulz'
a seťkáníplacovnÍch skupjn je zřejmé, Že aktivi0/ MAP l|] Vitaji
a to 2e]ména proto, Že reagljÍna akťuálnipotřeby pedagogŮ a do_
ť d,lseL-,a, l,ol, ,ploodn, .gon Vé.] lpiopŤ,nó
posledniřadě]e, že LrčiťeLé z íůzných ško ma]lmožnost setkáVat
se a Vzájemné siVyměňovat sVé zkušenostis tjm, co se daří a Ia
d t Si s Lim, s Čim si ařeba sarn zaím rady nevÍ,

za skupinu Čtenářská gramotnost
Mgr. Lucie Dostalková,

za mistni ákčniskupinu podhůři Že]ezných hor
Mgr. laromíra Valehrachová, Ph.D.

o

chotěbořs 0
PijcházíZima, podzimnisežona ol]€ntaČniho běhu je za námi

a tak, ýejnějako každý íok, pi.háZíme se souhrnem těcl] nej]ep
ší.h Výsledků, kterých jsme t€nLo podz m dosáh i,

ZaČněme s ceLorepubLikovými závody, Takových se na podzjm
UsklrLečnj]o hn€d něko k, Frvním z nich bylo m]sllovství i€ské le_
pub] ky na klasické traai (nejdelší disciplína V les€), kLeré 5e kona]o
oV'k€ndu 18. 19.září202] vJíLovém u Píahy, NáŠ k]!b Zde zastu
povaly pouze dvě záVodnice, a to Kamila Gregorová, ktelá skon
Čila na 2]. rn'§tě, aJana Benešová na ]1. mísLě rnezj dárnskou e]itou.

Ve stejný rermín se vjiné ČásLiÉpubliky konalo rnislrovstvÍČes
ké republiky obLastnich Výběíů, |de o osmjČlenná smišená díLž
stva děúdo ]4 eť, kde každé družsrvo leprezenťU]e svojjob]asL,
Od nás peífektně běžela Anička Nováková, kt€íá dopornohla
dl!žstvtr Z VySoč]ny k€ Lřetímu míslu. Pěkně běž€]i i Tobjáš No_
vák DoloLka KLUsáčkoVá, Káťa BěLouškoVá Mikuláš Klusáček a Bá
ía PaL]lová ki€ři replezenlovaLi VysoČ nU V druhérn ařetím a Čtvr
tém družsivu a rovněž doběh]l na kásný.h mistech.

PosLed ními velkým záVody by]o mistlovsrvi České íeplrbl]ky Ve
'IalFi." i,'|-n-e ,|,]p -r aol \V-,l.t,eon
skupjnyl, kieré 5e konalo o víkendu 9. ]0, října u Vidnavy V So_

bornjch šiaietách doběhlo tdo Alena Voborníková, Kami]d Grego_
IoVá a Jana ienešová na 13, mísré meziženami a tljo KaleLŠťasl-
ný, PavelNovák é]ón |úbner nd místě sedmém mezj ne]'m]ddšímj
vetelány. V neděliiuio šesLiflennou sestavu dop ni]]osef5abol
a spoLečně doběhli na 2ó, misrě.

V ob]dsiních žebiičcích 5e nám dařilo Lépe. Běže]o se devět zá,
Vodů kierých se prumělně účasmi]o ZhILrba 20 záVodniků Z cho_
těboř€, Prvnirn závodem bylo rnistrovstvíVysoč ny ve sprjntu. kte_
ré jsme Uspoiádali my ] i, Zářive Ždírci nad Doubravou, Titu]y
mistlů siZe Ždirce z dělil(]ospělí pořád.|i) odvez|a Bála Pau|ová.
Vilém Šťastný a Anlonjn Šiasrný, Vjcemi5úů Johana Klusáčková,
Matyáš Novák a Matěj BěIoušek d dí!hých Vicemistd Tobiáš
Novák. Dolota K]usáčková a Anna Nováková

Da i m iv]i!i o\,!ti]jll Vy5oa ll_! tenLok];L n. kr;iké t|.L 1ne]

Kri]tš drs. piill. \, Lťsc] r] , ii]n. Zi,].!r t aiměie ! i];.i.h ae
.lJlí], V 7end.il 5 pr!n]2.]n]ne m§ftl,,lbĚl],] Kamila Gíegoío
Vá resp Jana B€nešová. Ve VÉlel.neLl] Eva Voboíniková drLrha
fiislo . me7 .]ělii 

' 
ljr!l! llrstr! {rdlezl Ťobiáš NoVák ,r .cmE

tri Kateřina Běloušková .l an] l_Ýrll !,r:cmisrlů Johana Klusáčko_
va Anna NoVáková Matěj Běloušek a MikUláš Klusáček

l,"
V t! l]tO Ž€lrrikLr lkon. i n. !ryni.h ňjsie.h Dolota Klusaťková
D]|]r Lenka Šťastná Dj5 An.onin Šťastny lH]OrJ Vilém Šťast
ný ]]r 0N n. drt llý.h misle.hJohana Klusáčková L|]r] Matěj
Běloušek H] 0]. Mikulaš K]Osáček ]12]d |ii tierjm njstě Eva
Vobornlková D45r M€Z d!S!iýmibrai ne]epšiKamila Grego-
řova 5, orrsto i] Pavel Novak ]1] ]nElo

9.
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Workshop nd témo,,co Č/sť se Ždkq 2, stupně ZŠ'


