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OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA 2009, 2011, 2013

Upozorňujeme na změnu telefonních čísel ZŠ a MŠ Domamil.
Uvedená čísla jsou již používána:
1. stupeň: 564 034 561 2. stupeň: 564 034 711
jídelna: 564 034 131
Od 31.5. 2014 je číslo 568 446 024 zrušené
VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD - 14. a 15. června
2014

JSME EKOŠKOLA
V současnosti pracujeme na projektech:
UKÁZKOVÁ PŘÍRODNÍ ZAHRADA
Environmentální aktivity ZŠ a MŠ DOMAMIL
Individuální a speciální péče v Základní a Mateřské škole Domamil"

Pracovali jsme projektech

FV00864.0040 Environmentální aktivity ZŠ a MŠ Domamil
(2014 - 2015) 50 tisíc Kč + 16 900 Kč spoluúčast
FV00878.0146 Domamilské hry (2014 -2015)
12 328,- Kč
partnerství v projektu Než si zvolím profesi s OHK Třebíč (2013)
FV 00282.0004 Zahrada pro všechny (IX. 2012 - XI. 2013), 80 tisíc + 30 tisíc spoluúčast
Individuální a speciální péče v Základní a Mateřské škole Domamil
PLÁNOVANÉ AKCE školního roku 2013/2014

AKCE školního roku 2013/2014
Plánované akce školního roku 2014/2015
ROZVRH HODIN 2013/2014
Jsme zapojení do soutěžení v rámci RECYKLOHRANÍ, do soutěže ELEKTROWIN
nazvanou "UKLIĎME SI SVĚT" a delší čas třídíme s EKOLAMP

Naši žáci čerpají výhody z:
Pravidelně přispíváme do Fondu SIDUS, ŽIVOT DĚTEM, PÍŠŤALKA a CHRPA.
součástí Základní školy Domamil je i Mateřská škola www.skolkadomamil.webnode.cz

Nejnovější informace pro vycházející žáky
najdete na www.infoabsolvent.cz
Seznamte se se stránkami Linky důvěry STŘED www.stred.info/linka-duvery
zajímavé odkazy http://www.skoladomamil.cz/druhy-stupen-zs/uzitecne-odkazy
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Absolventi
1. třída

Přespávání "šesťáků"

V úterý 24.9. prožili kluci a holky 6. ročníku neobvyklý den a noc. Přespávali v rámci
seznamování a "stmelování" ve škole. Útočiště nalezli v družině v budově 1. stupně. Během
odpoledne se všichni sešli v "družině" a prvním bodem programu bylo přichystání snídaně na
druhý den - pekli jsme buchtu, a povedla se. Pak jsme se odebrali na hřiště, kde jsme stříleli
ze vzduchovek. Buď do terčů nebo na špalíky. Když jsme se vrátili, tak jsme si k večeři
opekli buřty. Po večeři jsme hráli několik "seznamovacích" her, u ktrerých byla spousta
veselí. A když se venku vytvořila velká tma, tak jsme vyrazili na stezku odvahy. Po ní všichni
zalezli do pelíšků, ale nebylo jednoduché hned usnout s tolika prožitými dojmy. V 6.15 pak
přišel na řadu budíček. Jakmile jsme spořádali snídani(samozřejmostí pak bylo umývání
nádobí a úklid), tak se všichni odebrali vstříc novému školnímu dnu. Za všechny musím říci,
že se přespávání opravdu vydařilo.
26. 9. 2013 p.splichal

Aktivity v rámci projektu v období září 2013 - červen 2014
V letošním školním roce bude pokračovat práce na projektu Speciální a individuální péče v
Základní a Mateřské škole Domamil jednak v rámci individuální logopedie a reedukace, tak
při dvou víkendových pobytech Havlišově mlýně (1. a 2. stupeň) na podzim 2013 a následně
při dvou adaptačních pobytech 1.stupeň v Březové a 2. stupeň v Českém Ráji.
2. 10. 2013 h.ticha

Přivítání prvňáčků 2013

Pondělí 2.9.2013 se stalo jedním z nejvýznamnějších dní v životě 15 dětí /14chlapců a 1
dívky/, které v doprovodu svých rodičů přišly poprvé do školy.
Prvňáčky jsme slavnostně přivítali, popřáli jim hodně štěstí a úspěchů ve škole. Děti dostaly
šerpy a drobné dárečky a doufáme, že se jim bude ve škole líbit.
6. 10. 2013 l.klimesova

Čtení prvňáčkům 2013/2014 - 1. setkání

Dne 4.10. 2013 jsme poprvé navštívili místní knihovnu, kde nás očekávala paní Šabatková. Dětem
knihovnu ukázala, přečetla úryvek pohádky, děti se představily a přečetly slova, která už umí číst a
seznámily jsme děti s tímto projektem "Čtení prvňáčkům".
6. 10. 2013 l.klimesova

DRAKIÁDA 2013

Páteční odpoledne 4. října 2013 patřilo drakům a jejich majitelům. Vítr nám letos dopřál a
foukal tak silně, že některé draky bylo těžké vůbec udržet.

Všichni účastníci se snažili své draky řídit, jak nejlépe uměli a doufáme, že se děti dobře
bavily. Za své létací výkony si zasloužili všichni sladkou odměnu a obrázky dráčka.
I když se sluníčko snažilo, tak nás studený vítr brzy vyhnal domů,do tepla. Bylo to pěkné
páteční odpoledne a budeme se těšit na příští drakiádu.
Za ŠD Petra Ferdanová
7. 10. 2013 l.klimesova

Dějepisná soutěž BIBLE A JÁ

Dnes, stejně jako před rokem, nás navštívila paní Markéta Matlochová s kolegou ze sdružení
FATIMA. Děti od 3. - 9. třídy si poměřily své znalosti v dějepisné soutěži Bible a já. Soutěžní
pole bylo rozděleno do tří kategorií.
Vítězové mohou postoupit do okresního kola, které se bude konat v ZŠ Šumná nedaleko
Znojma. (Píši slovo "mohou", protože ne všichni vítězové loni tohoto práva využili.)
I. kategorie (3. - 5.ročník)
1. místo. Sára Bajerová
2. místo Michal Šmahel
3. místo Zdeněk Kružík
II. kategorie (6. - 7. ročník)
1. místo Romana Špačková
2. - 3. místo Monika Nahodilová a Kateřina Švecová
III. kategorie (8. - 9. ročník)
1. místo Vít Špaček
2. - 3. místo Jaroslav Nahodil a Michal Zelenák
Budeme tradičně držet pěsti.
10. 10. 2013 h.ticha

NÁVŠTĚVA ŽÁKŮ školy VE FIRMĚ DOMY D.N.E.S. +společnost Ing.
Jan Jurka

V rámci realizace projektu
„Okna technickým oborům dokořán“
registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/01.0018
4. 10. 2013
Žáci sedmého, osmého a devátého ročníku Základní školy a Mateřské školy Domamil, Domamil 115,
navštívili společnost DOMY D.N.E.S., Hrotovická 169, 674 01 Třebíč a společnost Ing. Jan Jurka,
Ph.D., Mánesova 867/16, 674 01 Třebíč. Celkem se návštěvy zúčastnilo 30 žáků.
Žáci se již předem mohli seznámit s obory tesař, truhlář, obráběč kovů (nejčastěji zastoupené profese
ve firmě DOMY D.N.E.S. a Ing. Jan Jurka, Ph.D.) prostřednictvím virtuální interaktivní prezentace
technických oborů a mohli tak získat potřebné teoretické informace a znalosti o těchto oborech.
Následně na základě převažujícího zájmu žáků o předmětný obor byla vedením školy ve spolupráci
s Krajskou hospodářskou komorou kraje Vysočina vybrána nejvhodnější firma.
V průběhu návštěvy firmy DOMY D.N.E.S. nejprve koordinátorka projektu, paní Simona
KOCMÁNKOVÁ, žákům krátce představila hospodářskou komoru, její hlavní poslání a činnost. Poté
prezentovala projekt „Okna technickým oborům dokořán“ v rámci kterého byla návštěva žáků naší
školy v uvedené firmě realizována. Žáci byli rovněž seznámení s virtuální interaktivní prezentací
technických oborů, která jim byla rovněž rozdána na DVD. Poté následovala přednáška spojená
s prezentací a besedou s jednateli Milanem BŘEZNOU A Tomášem TESAŘEM, kteří seznámili
přítomné žáky s historií společnosti, truhlářskou a tesařskou prací a s nízkoenergetickými
dřevostavbami, kterými se firma DOMY D.N.E.S. převážně zabývá. Pan BŘEZNA také žákům
představil novou technologii pro prefabrikaci dřevostaveb. Následně si žáci mohli prohlédnout
pracovní prostředí společnosti, běžný provoz firmy a výrobní halu.
Druhou firmou, kterou žáci navštívili, byla firma Ing. Jan Jurka, Ph.D., kde sám pan Jurka představil
žákům všechny doposud zrealizované výrobky. Poté si žáci měli možnost prohlédnout výrobní
zařízení v provozu, např. CNC Laser, CNC Plazma, NC stříhání, CNC robotické svařování aj.
Vše probíhalo pod odborným dohledem zaměstnanců firmy za přítomnosti pedagoga školy a zástupce
Krajské hospodářské komory kraje Vysočina.
Odborníkům z praxe se tak podařilo utvořit reálnou představu žáků základních škol o konkrétních
technických oborech, o nárocích a požadavcích na kvalifikaci a dovednosti přímo v provozu ve firmě.
S návštěvou firmy byli naši žáci velice spokojeni.
Mgr. Blanka Buličková
21. 10. 2013 h.ticha

Okresní kolo ve stolním tenise
I v letošním šk. roce jsme vyslali své zástupce na tradiční soutěž ve st. tenise, která se
opět konala v Hrotovicích. Ve čtvrtek 24. 10. nás reprezentovali starší chlapci a děvčata (8. a
9. ročník), v pátek pak mladší chlapci (6. a 7. ročník).
V kategorii st. chlapců nastoupili M. Zelenák, M. Švec, P. Jurka P. Blažek a ve velmi silné
konkurenci skončili na pátém místě ve skupině. Nejvíce se dařilo P. Blažkovi.

V kategorii st. děvčat hrály L. Doležalová, L. Jurková a E. Koudelková. Holky zvítězily nad
Jemnicí, a prohrály s ZŠ Havlíčkova MB a taky těsně s Hrotovicemi, což znamenalo třetí
místo.
Mladší kluci hráli v pátek a velmi vyrovnané souboje sváděli P. Blažek, M. Ferdan, R. Hobza
a J. Řídký. Prohráli s Rudíkovem, ZŠ Havlíčkovou, a pak velmi těsně a smolně s ZŠ TGM
MB a Želetavou. Porazili Okříšky. Celkově to znamenalo páté místo.
29. 10. 2013 p.splichal

Víkendový pobyt v Havlišově mlýně

V polovině října (12.-13.10.) se uskutečnil víkendový pobyt v Havlišově mlýně, který leží v
údolí řeky Želetavy u obce Jindřichovice. Byl realizován v rámci projektu "Individuální a
speciální péče v ZŠ a MŠ Domamil". Pobyt byl určen žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami. Zúčastnilo se ho patnáct žáků 1. stupně a tři zkušené pedagožky, které se celý
víkend dětem soustavně věnovaly. Individuální a skupinovou formou rozvíjely u každého
dítěte potřebné dovednosti a schopnosti (komunikační dovednosti, sociální a osobnostní
kompetence, kognitivní schopnosti a smyslové vnímání). Pro relaxaci dětí bylo zahrnuto i
podzimní tvoření. Děti vyráběly "paletu podzimu" a !podzimní koláž". Víkendový pobyt se
opravdu vydařil
3. 11. 2013 n.smetanova

Co všechno už umíme?
Prvňáčci mají za sebou 2 měsíce školy. Za tak krátkou dobu se už toho hodně naučili.
V českém jazyce čteme písmenka A,E,I,Y,O,U /i dlouhé samohlásky/, dále
P,T,J,K,B,R,Č,L,V,N,C,Z. Čteme slova i věty, děti opisují, skládají slova, přepisují, naučili
jsme se spoustu básniček, navštěvu jeme knihovnu. Procvičujeme grafomotorické cviky,
které taktéž doma cvičí děti s rodiči při psaní DÚ.
V matematice poznáváme čísla 1-8, umíme napsat číslici 1,2,3, krokujeme, porovnáváme
čísla, stavíme stavby z kostek.
V prvouce se učíme, jak se máme správně chovat při vyučování, o přestávkách i po cestě do
školy i domů. Poznávali jsme ovoce a zeleninu, modelovali jsme ji, ochutnávali a připravili
ovocný salát. Nyní probíráme rodinu.
Také se učíme, jak správně ve škole sedět, jak správně držet tužku, zpíváme, hrajeme,
soutěžíme, cvičíme...Zažíváme každý den spoustu dobrodružství i zábavy. Plníme různé úkoly
a děti mají mnoho nových povinností.
PRVŇÁČCI, ZASLOUŽÍTE SI VELKOU POCHVALU!!!
13. 11. 2013 l.klimesova

Workshop na 1.stupni - Čokoládové pokušení a Ze života hmyzu

Ve středu 13.11. se žáčci 1.stupně těšili do školy o něco více, než kdy jindy. A proč? Čekalo
je totiž "něco", s čím se ještě doposud nesetkali. To "něco" se jmenovalo - Čokoládové
pokušení. Do školy přijeli pracovníci z Teenagers clubu Třebíč s interaktivními tématicky
zaměřenými programy. Během 90 minut se žáci dozvěděli, jak kvete kakaovník, kdo to byli
Mayové a co mají společného s čokoládou. Kdo to byl Kryštof Kolumbus, jak vypadá zralý a
nezralý kakaový lusk, jak se vlastně vyrábí ona tmavá hmota, která omamně voní a náramně
chutná. Celá škola byla provoněna čokoládou. Děti z ní tvořily zvířátka, otiskovaly ruce
namočené v čokoládě a mlsaly
Další program měl název - Ze života hmyzu - Včelky.
Zde žáci mohli nahlédnout do včelího úlu a poznat, kdo tam bydlí, poznat jaké to tam je a z
čeho se skládá. Děti ochutnávaly med, vyráběly svíčku z včelího vosku a modelovaly včeličku
z "jedlé modelíny.
Během celého dopoledne získali žáci spoustu nových teoretických poznatků, praktických

zkušeností a skvělé zábavy

17. 11. 2013 n.smetanova

Bible a my - postupové kolo
Dnes mi přišel email od paní Matlochové a velice ráda se s vámi o obsah podělím. Zase mám
radost z našich žáků, jak jsou šikovní.
Dobrý den, paní ředitelko,
pěkně zdravím a zasílám informaci o umístění Vašich žáků, kteří zase velmi dobře obstáli:
Sára Bajerová, 6. místo a Michal Šmahel (skončil osmý), ten se do finále nedostal jen o půl
bodu a taky pár vteřin, protože zde rozhoduje i čas - výsledky byly hodně vyrovnané,
soutěžící přijeli dobře připravení.
Čekali jsme letos větší účast z Vaší školy, určitě by i starší děti měli šance... Škoda, že neměli
odvahu nebo dopravu...
Jinak celé odpoledne se velmi vydařilo, můžete se podívat na
http://fatym.com/view.php?nazevclanku=okresni-kolo-dejepisne-souteze-bible-a-my2013&cisloclanku=2013110167.
Přeji krásné dny nadcházejícího adventu a těším se na další spolupráci.

Markéta Matlochová, za organizátory soutěže Bible a my

29. 11. 2013 h.ticha
;

Užitečné odkazy
Níže naleznete užitečné odkazy na zajímavé webové stránky. Pokud také o nějakých
podobných víte, tak nám pošlete odkaz na náš mail. Díky.
Kdo by neznal klasickou hru šibenice, tentokrát můžete hádat ptačí jména:
http://www.birdlife.cz/wpimages/other/sibenice.html
Chcete si vyzkoušet, jak na tom jste se znalostí biologie člověka:
http://zena.centrum.cz/deti/grafika/2011/11/15/velky-test-z-biologie-clo...
Zde můžete poznávat názvy nebo hlasy ptáků, stačí je přetáhnout na jejich obrázek:
http://www.ornita.cz/hlasy-ptacku/
Zahrejte si o naši Zemi, najdete zde několik poučných her s ekologickou tématikou:
http://hrajozemi.cz/archiv-kol.asp
Oční test na barvocit
Http://www.farbocit.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=66
test z češtiny pro páťáky, ale...
http://zpravy.idnes.cz/soutez_test.asp?id=107
o češtině:
http://www.nechybujte.cz/
test inteligence:
http://www.volny.cz/peter.mlich/hry/test/testiq2.htm
test pozornosti
http://www.i-psychologia.sk/pozornost3.php
PĚKNÉ TESTY A VÝKLADY
http://vitejtenazemi.cenia.cz/voda/
znáte významné české ženy
http://zena.centrum.cz/volny-cas/grafika/2011/07/21/zeny-v-ceskych-dejinach/
29. 11. 2013 m.kabelka

Školní kolo ve stolní hře Superfarmář
27. 11. proběhlo školní kolo ve stolní hře Superfarmář. Tato hra je mezi dětmi velice
oblíbená, proto jsme nabídku, zahrát si v celorepublikovém turnaji, přijali s nadšením.

Turnaje se zúčastnilo 31 dětí a všechny se velice snažily ve výměně zvířátek, což je cílem hry.
Od sponzora hry Press Pygmalion jsme obdrželi jednu hru Superfarmář zdarma a pro čtyři
nejlepší diplomy a zajímavé ceny.
Na čtvrtém místě se umístil Zdeněk Kružík, třetí místo patřilo Matěji Karáskovi, druhý byl
Adam Špinka a do krajského kola postupuje vítězka Kateřina Kalábová.
Turnaj se dětem líbil a už teď se všichni těšíme na další hry.
4. 12. 2013 p.ferdanova

Mikuláš s andělem a čerty

Ve čtvrtek dopoledne 5. prosince 2013 se po Domamili opět pohybovala skupinka čertů
s Mikulášem a andělem. Postupně navštívili školku, školu, školní jídelnu a nezapomněli ani
na místní prodejnu. Na závěr se deváťáci ve svých kostýmech předvedli spolužákům na
druhém stupni a soutěžili o nejlepší masku. Byly vybrány tři nejlepší masky, ale ve
skutečnosti zvítězili všichni, kteří si připravili nádherné kostýmy.
Další fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Před školou
5. 12. 2013 m.kabelka

TY + JÁ = MY

Poslední pátek v listopadu se uskutečnilo již druhé setkání žáků 8. a 9. třídy z odbornými
pracovnicemi organizace STŘED z Moravských Budějovic. S velkým zaujetím pracovali
společně nad tématem TY a JÁ jsme MY. Po vzájemném představení si každý zkusil sestavit
co nejzajímavější seznamovací inzerát a poté všichni diskutovali nad pravidly seznamování.
Ve skupinách dali dohromady znaky dospívání , které zachytili na větší plakáty. Kreslili vždy
postavu opačného pohlaví a k ní doplnili všechny nalezené znaky. Pak je vzájemně
představili druhé skupině. Další program se dotýkal problematiky dospívání, seznamování,
pohlavního styku, pohlavních chorob a dalších otázek, které se vztahují k dané problematice.
Obě třídy pracovaly s velkým zaujetím, velmi dobře spolupracovaly a tento program
hodnotily velmi pozitivně.
9. 12. 2013 j.dvorakova

Vánoční výstava

Srdečně zveme všechny na vánoční výstavu prací žáků ZŠ a MŠ Domamil, která se koná v
úterý 10. 12. 2013 od 8. do 16. hodin a ve středu 11. 12. od 12. do 16. hodin. Žáci všech
tříd již dva měsíce vyrábí nejrůznější výrobky a dárečky s vánoční tematikou. Dívky 8. a 9.
třídy je tu pro vás dnes naaražovaly do místní sokolovny, abyste se mohli všichni přijít
podívat, jak máme v naší školičce šikovné žáčky. Můžete zde spatřit různé svícínky, ozdoby,
vánoční stomečky ze šišek, výrobky z perníku, svíčky, přáníčka, zvonečky, hvězdy ze sena a
další.....
Budeme rádi, když se na naši práci přijdete podívat. Srdečně zvou žáci ZŠ i MŠ.
9. 12. 2013 j.dvorakova

PF 2014

Každoročně se v rámci výtvarné výchovy snažíme vytvořit originální "péefko" na
nadcházející rok. Letos tomu nebylo jinak. Posuďte sami, jak se nám to podařilo.
PF 2014
13. 12. 2013 h.ticha

Prosba o pomoc

DĚKUJEME VŠEM, KDO NÁM POMOHLI K VÍTĚZSTVÍ!!!
http://www.spolusvami.cz/priroda/votes
Dobrý den

Prosíme Vás o podporu naší školy v hlasování o projektech zapojených do výzvy IKEA na
http://www.spolusvami.cz/priroda. Do hlasování se můžete zapojit i Vy, Vaši známí,
přátelé...! Pouze je třeba být členem IKEA Family, kam se může registrovat každý.
.
Do výzvy o největší Ekoškolí změnu za uplynulý rok jsme přihlásili naši nově
vybudovanou ukázkovou přírodní zahradu. Věříme, že nás podpoříte také proto, že jsme
jedinou školou v Kraje Vysočina, která se výzvy účastní.
.
Hlasovat můžete přímo zde: http://www.spolusvami.cz/priroda/531-nova-prirodnizahrada-za-10-mesicu . V průběhu hlasování se musíte registrovat do IKEA Family. Není to
nic složitého a k ničemu se nezavazujete. V případě potřeby jsme proVás vytvořili přehledný
návod.
.
Děkujeme Vám za Vaši podporu a zveme Vás kdykoliv na prohlídku naši ukázkové přírodní
zahrady http://skoladomamil.cz/projekty/prvky-prirodni-zahrady .
.
S pozdravem žáci a učitelé ZŠ a MŠ Domamil
.

Příloha

Velikost

Jak hlasovat.pdf 106.15 KB
17. 1. 2014 m.kabelka

Sbíráme elektroodpad

Dalo by se napsat, že už "nějaký pátek" sbíráme elektroodpad. Lidé nám přispívají a
pomáháme si navzájem. My za odevzdaný odpad získáváme body v RECYKLOHRANÍ a
naši spoluobčané se mohou jednodušeji zbavit starých elektrospotřebičů. Tento týden poprvé
sběr nabral "zpětný chod". Protože chodba u ředitelny, kde máme sběrné boxy, se pomalu
plnila starým elektrem, objednali jsme ve středu odvoz. Jaké překvapení nás čekalo ve čtvrtek
ráno, když jsme spatřili sběrné nádoby. Jaksi se část "propadla" neznámo kam.
A tak nahlášenou ztrátu doplnila paní učitelka Buličková, když z BASTU dohodla odvoz
nepoužitého elektra. Na valníku za osobním autem dovezla a za pomoci syna a pana učitele
Kabelky složili v pátek další várku sběru. Inu, každý přistupuje k recyklaci různě. Tak se nám
povedlo odevzdat téměř 200 kg elektoodpadu a nejméně 24 kg starých baterií. Našim
učitelům děkuji
a zároveň si přeji, aby už nám nikdy šrot tak záhadně nemizel .

19. 1. 2014 h.ticha

Turnaj ve st. tenise

V úterý si někteří žáci 2. stupně změřili síly ve st. tenise. Turnaj probíhal ve dvou kategoriích
- kluci, holky. Zúčastnilo se devět chlapců a šest dívek. Hrálo se systémem "každý s každým".
Po maratónu utkání byly výsledky následující:
kategorie holek: 1. Romana Špačková (7. roč.)
2. Šárka Bauerová (7. roč.)
3. Kristýna Slámová (9. roč.)
kategorie kluků: 1. Patrik Blažek (7. roč.)
2. Marek Ferdan (6. roč.)
3. Dan Havlíček (6. roč.)
25. 1. 2014 p.splichal

Okrskové kolo ve vybíjené

Vybrané děti 3., 4. a 5. ročníku reprezentovaly naši školu v okrskovém kole vybíjené v M.
Budějovicích. Nevedly si vůbec špatně a obsadily celkové třetí místo, zejména díky tomu, že
soupeři byli tělesně a fyzicky vyspělejší.
Konečné pořadí: 1. ZŠ Havlíčkova MB "A"
2. ZŠ a MŠ Nové Syrovice "A"
3. ZŠ a MŠ Domamil
4. ZŠ Havlíčkova MB "B"
5. ZŠ A MŠ Nové Syrovice "B"
22. 2. 2014 p.splichal

Karneval v družině

28. února se ve školní družině konal karneval pro děti. Po celé škole se rozléhal povyk a
radost dětí z povedených soutěží a průvodu masek. Děti vytvořily šest družstev, každé
družstvo si vybralo svůj název a pak mezi sebou soutěžily. Karneval začínal průvodem masek,
následovalo podlézání koštěte a potom se jednotlivé masky představily ostatním. Mezi další
soutěže patřil tanec s míčkem, mumie(Což znamenalo, že si každé družstvo vybralo jednu
masku, kterou muselo zavázat toaletním papírem. Vyhráli ti, kteří měli svoji mumii nejvíce
zahalenou. ) Další zábavou byl novinový tanec, židličkovaná. Nakonec jsme se trochu
inspirovali ZOH, a závěrečnou disciplínou bylo lyžování. Šlo o to, kdo nejrychleji projde
dráhu "s lyžemi" na nohou, což byl list papíru.
Legrace jsme si užili všichni. Děti z vítězného družstva získaly trička nebo kšiltovky podle
vlastního výběru. Ostatní také neodešli s prázdnou a vylosovali si malou odměnu.
Doufáme, že se karneval dětem líbil a těšíme se na další akci v družině.
6. 3. 2014 p.ferdanova

V družině je nová stavebnice

Podívejte se, jakou mají děti radost z nové stavebnice.
6. 3. 2014 p.ferdanova

Bude nám líp aneb Deštník pro kola

Název: Bude nám líp aneb Deštník pro kola
Krátký a výstižný slogan vaší AKCE:
Místo škaredého zdiva pěkná pergola na kola.
Krátký popis (perex)
Před nevzhlednou zeď postavíme dřevěnou pergolu a necháme ji obrůst popínavými rostlinami. Bude
sloužit nejen pro uschování kol žáků, kteří na nich dojíždí do školy, ale i k přilákání nových živočichů
na náš dvorek. A bude nám tu spolu dobře.
Jak budete postupovat? (Popište stručně v několika krocích vaši AKCI.)
V návaznosti na získání třetího titulu EKOŠKOLY pokračujeme také v rozšiřujícím tématu Doprava,
což je v tuto chvíli výstavba pergoly pro uložení kol. Jsme malou vesnickou školou, kam žáci z
okolních obcí běžně dojíždějí na tomto ekologickém dopravním prostředku. Úpravou nevzhledného
školního dvora, který je často využíván v rámci eko kroužku a volnočasových aktivit dětí, chceme
přispět k zútulnění prostoru v okolí školy. Postavenou pergolu necháme obrůst popínavými rostlinami
a v okolí vysadíme rostliny, které přilákají nejen různorodý hmyz, ale i informací chtivé
žáky. Chceme děti vést k pozitivnímu vztahu k okolí školy.
Jaký bude výsledek vaší AKCE? (Co chcete změnit nebo zlepšit ve svém okolí?)
Cílem akce je zútulnit prostředí v okolí školy, upravit školní dvůr a motivovat více dětí k využití kola
jako dopravního prostředku při cestě do školy. Inspirovat žáky k uskutečňování podobných
aktivit doma na zahradách a dvorcích.

Postavená pergola bude sloužit pro uložení kol dojíždějících žáků a zároveň zakryje nevzhlednou zeď
a plot.
Vysázené rostliny budou lákadlem nejen pro různý hmyz, ale i pro informace chtivé žáky.
Chceme děti vést k pozitivnímu vztahu ke svému okolí.
A jakým způsobem na něj AKCE navazuje?
Postavení pergoly obrostlé rostlinami pro uschování kol navazuje na témata Ekoškoly: Prostředí školy
a Doprava. Dojde k úpravě nevzhledného zákoutí našeho dvora a současně bude propagován
ekologický způsob dopravy do naší školy.
Na co plánujete využít získané finance?
Finance budou využity na úpravu dvora, výstavbu dřevěné pergoly a vysázení rostlin.
Co za aktivity budete dělat v rámci AKČNÍHO DNE, který se uskuteční kdykoliv v týdnu od 22.
- 25. 4. 2014.
V daném týdnu vysadíme se žáky rostliny okolo postavené pergoly. Uskutečníme také projektový den
se zaměřením na cyklistiku, její výhody a pozitivní dopad na přírodu.
Jak a komu se s vaší AKCÍ pochlubíte? ( Jak a koho budete o akci informovat?)
Naši akci budeme prezentovat v regionálním tisku a na internetových stránkách školy
www.skoladomamil.cz .
Kdo ze školy se na vaší AKCI podílí? ( Popište např.kolik tříd, skupin a jaké apod. )
Akce se zúčastní všechny děti a pedagogové, kterým není lhostejná příroda a okolí jejich školy. Žáci
ze všech tříd se zúčastní Cyklistického projektového dne. V rámci eko kroužku i pracovních činností
se děti zapojí do úpravy dvora a vysázení rostlin v okolí pergoly. V přírodovědných předmětech
budeme také sledovat nové živočichy, které rostliny přilákají.
Mgr. Petra Řepová, PhD.
19. 3. 2014 h.ticha

Kaprálův mlýn za odměnu

Dnes vyrazili zástupci naší školy vlakem do Kaprálova mlýna, kde se budou zdržovat až do
středy. Je to pobyt v hodnotě 25 tisíc pro 15 žáků a dva pedagogy, který jsme vyhráli v
soutěži TESCO. Pro tři další žáky je pobyt odměnou za jejich práci na ekologickém
poli. Během pobytu je čeká náročný program, včetně návštěvy jeskyně. Bude-li to Macocha
nebo jiná méně známá v okolí bude záležet na dohodě mezi naší školou a druhou vítěznou
školou z Kadaně. Zítra se žáci seznámí s NÍZKOENERGETICKÝM domem a jeho
provozem...
Dnes si užili při závěrečném putování pěšky rozmarů počasí v podobě protivného mrholení.
Snad to bude poslední "nepříjemno", co je na této akci čeká.
23. 3. 2014 h.ticha

http://www.spolusvami.cz/priroda
Gratulujeme výhercům! Dvě školy s největším počtem hlasů získají 3denní pobyt pro 15
žáků ve středisku ekologické výchovy Kaprálův mlýn v hodnotě 25 000 Kč. Dalších 10
škol s největším počtem hlasů získává finanční příspěvek 7 000 Kč na ekologický
výukový program. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, a těšíme se na nové projekty
příští rok.

•

Nová přírodní zahrada za 10 měsíců
ZŠ a MŠ Domamil, Domamil 115, 675 43
IKEA Vítěz
176 hlasů

•

Příbytek pro naše chlupaté kamarády

ZŠ a MŠ Boleradice, Boleradice 57, 691 12
IKEA Vítěz
147 hlasů

•

Vraťme život živočichům
Gymnázium, Kadaň, 5.května 620, 43201 Kadaň
IKEA Vítěz
339 hlasů

•

Vybudování přírodní učebny –
ekosystému jezírka
Biskupské G, ZŠ a MŠ Bohosudov, Koněvova 100, 41742 Krupka 1
IKEA Vítěz
150 hlasů

•

Z kanceláře učebna
ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice, Chmelová 2, 747 73 OpavaVávrovice
IKEA Vítěz
150 hlasů

Motýl ze sborovny

Ke konci léta našla paní učitelka Klimešová zajímavou housenku, a protože jí ji bylo líto,
donesla barevnou potvůrku panu učiteli Kabelkovi. Ten nelenil a zhotovil z třílitrové
sklenice a kusu olistěného špalku z vrby"terárium" . Postavil sklenici na okno ve sborovně.
A nic se nedělo. Cééélou dlouhou podivnou zimu. Až dnes. 24. 3. 2014 se na okně ředitelny
objevily podivné malé černé kuličky. Co to je? A vida - na špalíčku na papíry se usadil
pachatel. Byly to jeho bobky. Motýl. Spal. Žádná velká paráda. Dřevopleň obecný, jak ho
určil pan učitel, už podle housenky.Protože je to noční motýl pochrupává stále - ale, o stravu
se mu musíme postarat. Po konzultaci s panem učitelem dostal větvičky vrby, na kterých už
začínají rašit nové lístečky. Honem jsme dali dalších pár proutků do vázy, aby stravy bylo
dost... A šup s ním zpátky do sklenice. No a zítra uvidíme...
24. 3. 2014 h.ticha

Skoro on-line reportáž z Kaprálova mlýna
Ve Fotogalerii si můžete prohlédnout fotky s popiskami z naší exkurze do Střediska
ekologické výchovy Kaprálův mlýn.
Pokud se zadaří budeme je i průběžně doplňovat.
24. 3. 2014 m.kabelka

Recitační soutěž - školní kolo a "Budík" Mor. Budějovice

Ve čtvrtek 27.3. uskutečnili učitelé prvního stupně školní kolo v recitační soutěži, které se
účastnili vybraní žáci z každého ročníku. Soutěž byla rozdělena na tři kategorie. V první
kategorii (žáci 1. a 2. roč.) se umístil na 1. místě David Řepa, na 2. místě Tomáš Ferdan a
Vojta Klimeš, na 3. místě Adam Soukup a Pavel Pléha. Ve druhé kategorii (3.a 4. roč.) se
umístil na 1. místě Marek Řepa a Hana Svobodová, na 2. místě Filip Soukup a na 3. místě
Zdeněk Kraus. Ve třetí kategorii (5.roč.) obsadil 1. místo Zdeněk Kružík, 2. místo Andrea
Pravcová a Livia Bari a 3. místo Michal Šmahel. Žáci, kteří obsadili první místa, postoupili do
recitační soutěže v "Budíku" v Moravských Budějovicích. Zde získal David Řepa v první
kategorii 1. místo a Marek Řepa v druhé kategorii 2. místo. Výhercům a všem ostatním
blahopřejeme a doufáme, že i za rok se najdou šikovní recitátoři, kteří budou naši školu
úspěšně reprezentovat.
13. 4. 2014 n.smetanova

Upravujeme studánku

Děti z Ekologického kroužku si na podzim daly za úkol upravit(lépe řečeno obnovit) studánku v tzv.
obecním sadu směrem z Domamile na Litohoř. Podívejte se, jak se jim práce daří.
20. 4. 2014 p.splichal

Zapojili jsme se do projektu Českého olympijského výboru-Olympijský
víceboj
Olympijský víceboj je nový projekt Českého olympijského výboru na podporu sportu a
zdravého životního stylu. Má dlouhodobý potenciál a svým charakterem se zaměřuje
především na rozpohybování dětí 1. a 2. stupně základních škol po celé republice. Žáci jsou
motivováni k účasti ve vypsaných pohybových disciplínách nejen v průběhu hodin tělesné
výchovy, ale také k plnění dalších sportovních, zážitkových a edukačních úkolů mimo školní
výuku, s rodiči nebo kamarády.
Hlavním cílem víceboje není dosahovat nejlepších výkonů, ale v průběhu standardních
hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků 1. − 9. tříd základních škol do šesti
měřitelných disciplín.
„Pokud dáte dětem důvod se pohybem bavit, tak do toho jdou naplno. Věřím, že se nám
podaří rozpohybovat aspoň o trochu víc české populace.“, řekl Jiří Kejval,
předseda Českého olympijského výboru.
Soutěží se v šesti disciplínách:
1. Skok daleký z místa
2. Běh na 60 m / člunkový běh 4 × 10 m (možnost výběru)
3. Běh na 500 m (1. stupeň) / běh na 1 000 m (2. stupeň)
4. Hluboký předklon
5. Výdrž ve shybu / shyby (možnost výběru)
6. Hod kriketovým míčkem
Více informací naleznete na http://www.ceskosportuje.cz/olympijsky-viceboj/
20. 4. 2014 p.splichal

Expedice KARAKORAM
Ve čtvrtek 24. dubna se zúčastnilo naše šestičlenné družstvo Expedice Karakoram v lanovém
centru v Brně. Andrea, Eva, Lenka, Matěj, Michal a Zdeněk měli za úkol stejně jako jejich
soupeři zdolat co nejvíce lanových překážek.

.
Učíme se navzájem jistit a pomáhat si.
.
Nácvik na nízkých překážkách.

.
Zahájení soutěže.
.
Kdo složil tangram, mohl se přesunout na vysoké překážky.

.
Pohled na vysoké překážky.
.

A už skáčeme ve výšce 12 metrů!

Jedna z
nejtěžších překážek.
A další přesun vzduchem.

.

Důležitá byla i týmová spolupráce.

.Skládali jsme i origami.

Tarzaní skok na závěr.
A kdo že vyhrál ???

No přece MY !!!
24. 4. 2014 m.kabelka

Zelený den

Protože jsme ve třech budovách a každá budova si zvolila svůj program, byl Zelený den v domamilské
škole opravdu pestrý. Pro všechny žáky i děti ze školky připravil pan učitel Kabelka na dětském hřišti
klasickou překážkovou dráhu. Děti ze školky ji zvládaly buď na kole nebo na koloběžce. To záleželo
na dovednosti malých jezdců. K dopravní soutěži neodmyslitelně patří nejen jízda zručnosti, ale pro
žáky od 5. - 9. ročníku i testy - dopravní a zdravověda.
Žáci druhého stupně si k tomu přidali zabetonování patek pod pergolu na dvorku prvního stupně, plecí
aktivity v arboretu na školním dvorku a na ukázkové přírodní zahradě, přivoněli si k různým druhům
čaje při "čajíčkování", kluci si v cyklo projektu zopakovali, co všechno musí znát správný cyklista
a část žákyň se vydala na vrbové proutky, ze kterých budeme v příštích dnech vyrábět dekorační
předměty.
Kola zdobila školičky a udivovala kolemjdoucí svou četností. No řekněte sami, není třeba Deštník pro
kola?
26. 4. 2014 h.ticha

Předškoláci v 1. třídě

Předškoláci společně s paní učitelkou navštívili 14. ledna 2014 prvňáčky v 1. třídě.
Prohlédli si třídu, vyzkoušeli si sedět v lavici, poslouchali, jak děti čtou. Předškoláci se
zapojovali do práce a byli moc šikovní.
3. 5. 2014 l.klimesova

ZÁPIS 2014

Jednou z prvních zkušeností pro každého žáčka je zápis do 1. třídy.
Ten na naší škole proběhl 16. a 23. ledna 2014. Všechny děti, které se zápisu účastnily, se
snažily předvést, co už umí a dovedou. Přejeme všem budoucím prvňáčkům, aby se jim ve
škole dařilo.
3. 5. 2014 l.klimesova

Zdravé zoubky 2014

I letošním rokem jsme se přihlásili do preventivního programu Zdravé zoubky, které pořádá
Drogerie markt s.r.o.
Seznámili jsme se s problematikou zubního kazu, učili jsme se, jak pečovat o zoubky, shlédli
zábavně- vzdělávací film, hovořili jsme o správné technice čištění zubů, vyplnili jsme
pracovní listy a děti byly odměněny preventivními balíčky.
3. 5. 2014 l.klimesova

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE 2014

Na čtenáře byli slavnostně pasováni prvňáčci z domamilské základní školy ve středu dne 16.
dubna 2014 na Obecním úřadě v Domamili. Úvodem paní učitelka přivítala 14 prvňáčků,
rodiče, prarodiče a další přítomné. Děti četly úryvky z pohádek nebo večerníčků, ostatní
hádali, co je to za úryvek. Pak pan starosta Radek Menčík - král - pasoval děti na čtenáře. Děti
dostaly perníkové medaile, záložky, knihu, čtenářský průkaz, oplatek a pamětní
list.Následovalo focení a sladká tečka pro všechny - dort Křemílek a Vochomůrka. Cílem této
akce je přivést děti ke čtení. V místní i školní knihovně najdou děti širokou nabídku hezkých
knížek vhodných nejen pro začínající čtenáře, ale i ty pokročilejší.
Přejeme všem malým čtenářům krásné chvíle nad knihami.
3. 5. 2014 l.klimesova

ZELENÝ DEN SE ZAMĚŘENÍM NA DOPRAVNÍ VÝCHOVU

25. 4. 2014 proběhl v 1. třídě "ZELENÝ DEN" se zaměřením na dopravní výchovu.
Dopravní výchova byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. Společně jsme si zopakovali
dopravní značky, správné vybavení kola, seznamovali jsme se s pravidly silničního provozu a řešili
jsme dopravní situace na ITC. Poté jsme absolvovali praktickou část. Žáci si vyzkoušeli jízdu
zručnosti na dětském hřišti. Při zpáteční cestě do školy jsme se prošli vesnicí a pojmenovávali
dopravní značky. Na závěr si žáci vypracovali zadané úkoly a vyzkoušeli jsme si test ověřující znalosti
pravidel silničního provozu.
Mgr. Klimešová

ZELENÝ DEN V ZŠ A MŠ DOMAMIL
Zelený den v naší škole byl upoutávkou na projekt ZELENÝ DEŠTNÍK PRO KOLA. Díky
hlasujícím byl náš projekt mezi patnácti oceněnými. Soutěž vyhlásilo sdružení TEREZA, které usiluje
o to, aby děti měly rády přírodu a místo, kde bydlí, rozuměly životnímu prostředí. Aktivity během
Zeleného dne, který proběhl v naší škole 25. dubna, úzce souvisely s naším záměrem postavit
dřevěnou pergolu pro úschovu kol našich žáků dojíždějících do školy na kole.
Protože naše škola sídlí ve třech budovách a každá budova si zvolila svůj program, byl Zelený den v
domamilské škole opravdu pestrý. Pro všechny žáky i děti ze školky připravil pan učitel Kabelka na
dětském hřišti klasickou jízdu zručnosti. Děti z mateřské školy ji zvládaly buď na kole, nebo na
koloběžce. To záleželo na dovednosti malých jezdců.
Školáci z prvního i druhého stupně projeli trasu na kolech a jejich dovednosti byly obodovány přísným
okem p. uč. Kabelky. K dopravní soutěži neodmyslitelně patří nejen jízda zručnosti, ale pro žáky 5. 9. ročníku i testy - dopravní a zdravověda.
Mladší ročníky si teoretickou rovinu prověřily pomocí her a soutěží. Zopakovali jsme si, jak se máme
chovat na silnici jako chodci nebo jako cyklisti. Seznámili jsme se s dopravními značkami a také se
správným vybavením jízdního kola. Jako řádní chodci jsme se oblékli v barvách semaforu – červená a
zelená.
Žáci druhého stupně se kromě jízdy zručnosti zaměřili na arboretum na školním dvorku a na
ukázkovou přírodní zahradu. Bylo třeba upravit záhonky po zimě, vyplet plevel a případně zaset a
zasadit něco zdravého či voňavého. Děti se přiučily něco nového při „čajíčkování“. Pod vedením
paní ředitelky si připravovaly a ochutnávaly různé bylinkové čaje ze školní zahrady. Část žákyň se
vydala na vrbové proutky, z kterých budeme v příštích dnech vyrábět dekorační předměty. Skupinka
chlapců z druhého stupně se odhodlaně pustila do úpravy dvorku, kde bude stát pergola pro úschovu
kol. Závěrem došlo k zabetonování patek pod pergolu.

Školičky zdobila kola a udivovala kolemjdoucí svou četností. No řekněte sami, není třeba
Zelený deštník pro kola?
Mgr.Tichá, Mgr. Řepová, PhD.
3. 5. 2014 l.klimesova

Český den proti rakovině
Český den proti rakovině 2014

18. ročník veřejné sbírky Český den proti rakovině se koná
ve středu 14. května 2014.
Dobrovolníci ve žlutých tričkách opět i z řad našich žáků, budou nabízet tradiční žlutý kvítek
za minimální příspěvek 20 Kč. Ke každému kvítku dárce dostane také letáček s informacemi
o rizicích, která přináší aktivní, ale i pasivní kouření. Letošním tématem sbírky je totiž
prevence rakoviny plic.
Za rozhodnutím Ligy zvolit hlavním tématem roku 2014 prevenci plicní rakoviny stojí
statistická čísla, která dokládají vzestup výskytu rakoviny plic o 1,5 % ročně. Každým rokem
je to více než 6 500 nových onemocnění!
Nejvýznamnějším rizikovým faktorem je bezpochyby aktivní kouření. Právě kouření je podle
střízlivých odhadů odpovědné za 30–40 % všech úmrtí na rakovinu, na vzniku karcinomu plic
se podílí v 90 %. Cigaretový kouř totiž obsahuje nejméně 5000 chemických látek, z toho
přinejmenším 65 je rakovinotvorných. Proto je u kuřáků několikanásobně častěji
diagnostikována nejen rakovina plic, ale také chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN),
nádory ústní dutiny a jícnu, slinivky břišní, močového měchýře atd.
Rakovina plic patří bohužel k onemocněním, která jsou diagnostikována až v pozdních
stadiích, což snižuje vyhlídky na úplné vyléčení.
Liga proti rakovině Praha proto vyzývá: NEKUŘTE!
Liga proti rakovině Praha působí v České republice již od roku 1990. Jejím hlavním cílem je
snížení úmrtnosti na zhoubné nádory. K dosažení tohoto cíle volí tři hlavní dlouhodobé
programy:
• prevenci nádorových onemocnění a výchovu ke zdravému způsobu života,
• zlepšení kvality života onkologických pacientů,
• podporu onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť.
Pomozte Lize realizovat své programy a přispějte při sbírce alespoň dvacetikorunou za žlutou
kytičku.
Můžete také zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KVET na číslo 87 777.
DĚKUJEME VÁM!
6. 5. 2014 j.dvorakova

Soutěž ve zdravé výživě
Pomozte nám, prosím, při postupu do finále v soutěži Zlaťáci Zdravé pětky a hlasujte pro
náš tým z Domamile pod názvem KOPRETINKY na této adrese:
http://www.zdrava5.cz/zlataci/soutez?region=9
(druhou fotku můžeš rozkliknout - je tam výtvor studené kuchyně).
Hlasování nemusíš potvrzovat e-mailem, je vázáno na počítač. Dej HLASOVAT, na
kontrolní otázku odpověz 5 a dej ODPOVĚDĚT.
Z každého regionu postupují do národního finále 3 týmy s nejvyšším počtem hlasů získaných
ve veřejném online hlasování, které probíhá do 14. května. Proto rychle hlasuj pro náš tým a
dále pošli, prosím, všem tvým známým, kteří by nám mohli pomoci.
Všem děkujeme za zaslané hlasy!!!!!!
Soutěžní tým KOPRETINKY ve složení: Kristýna Slámová, Karolína Mollerová a Andrea
Černá.
DÍKY.6. 5. 2014 j.dvorakova

Adaptační pobyt na Březové ve dnech 5. – 7. 5. 2014

Díky realizovanému projektu s názvem „Individuální a speciální péče v Základní a Mateřské
škole Domamil“ se mohli žáci naší školy opět zúčastnit třídenního adaptačního pobytu. Na
základě dobrých zkušeností a skvělých referencí zvolili letos učitelé rekreační středisko
Březová, které je známé nejenom krásným prostředím, ale především unikátním adrenalin
parkem. Z množství nabízených programů jsme vybrali STANDARD, což je akční
outdoorový program plný atrakcí a týmových her. Během tří dnů si žáci vyzkoušeli moderní
adrenalinovou hru paintball, lukostřelbu a střelbu ze vzduchovky. Seznámili se základními
technikami pádlování a řízením raftu, zdolávali horolezeckou stěnu a ti nejodvážnější
absolvovali vysoká lana s pěti překážkami. Největší zábavou pro děti byl tzv. Týmpark místo, kde se z jednotlivců stává větší jednotlivec a to tím, že všichni (větší či menší
skupinky) spojí své síly, zatnou zuby a překonají překážky v několika metrech nad zemí. Do
programu byly také zahrnuty hry na rozvoj týmu a důvěry. Po celou dobu pobytu o žáky
pečoval tým zkušených a proškolených instruktorů. Prožili jsme zde krásné jarní dny plné
nezapomenutelných zážitků i zkušeností a doufáme, že Březovou za nějaký čas opět
navštívíme.
Mgr. Nikola Smetanová, učitelka
12. 5. 2014 h.ticha

Sbírka na výzkum a léčbu rakoviny
Téměř všichni žáci 9. třídy naší školy se aktivně zapojili do sbírky, kterou každoročně pořádá
Liga proti rakovině. Ve žlutých tričkách obcházeli své spoluobčany v jednotlivých obcích a
žádali o příspěvek na výzkum a léčbu rakoviny. Každý, kdo přispěl, obdržel od nich jako
symbol žlutý kvítek měsíčku lékařského, tentokrát s tyrkysovou stužkou.
V jednotlivých obcích jsme vybrali: v ZŠ a MŠ Domamil .... 1 901 Kč, v obci Domamil
.... 730 Kč, ve Štěpkově... 730 Kč, v Komárovicích... 909 Kč, v Martínkově ... 898 Kč, ve
Vesci ... 810 Kč a v Moravských Budějovicích ... 3 045 Kč. Celková částka činila 9 023 Kč.
Tyto peníze jsme odeslali poštou na Ligu proti rakovině do Prahy. Všem, kteří přispěli na
dobrou věc, děkujeme. Též chci poděkovat žákům naší školy, kteří se na organizaci sbírky
podíleli.
22. 5. 2014 j.dvorakova

16. Domamilské hry

Již pošestnácté naše škola hostila okolní školy na sportovním klání Domamilských
her. Přijely s námi poměřit síly školy z Budkova, Budče, Budíškovic, Litohoře, Jakubova.
Celkem tedy šest škol, a to znamenalo účast skoro dvou stovek závodníků. Přidaly se k nám i
naše školka a školka z Jakubova.
Tradičně závodily děti 1. - 5. ročníku ve dvou věkových kategoriích ve dvou kolektivních
hrách - malé kopané a ve vybíjené. Všichni jednotlivci soutěžili v hodu kriketovým míčkem,
běhu na 50 m a skoku dalekém.
Nejlepším sportovcem byl náš Adam Špinka, který získal tři medaile.

V malé kopané jsme letos celkem bez vážnější konkurence zvítězili, protože naši malí
fotbalisté mají silný tým a dokázali se prosadit nejen dnes, ale i před 14 dny v oblastním kole
v Mor. Budějovicích, kde zvítězili nad městskými - velkými - školami. Ve vybíjené jsme
podlehli školákům z Budíškovic a obsadili jsme pěkné 2. místo.
Nikdo se nezranil. Hřiště bylo od fotbalistů špičkově posekané a připravené. Paní Břinková v
kiosku spolehlivě zvládala nápor zájemců o občerstvení. Svačina, kterou nám připravily naše
paní kuchařky - pomazánku s chlebem - byla vynikající, dostačující a dlouhotrvající.
Letošní ročník provázelo krásné slunečné počasí a spousta sportovního nadšení. Při
organizaci vydatně pomáhali starší spolužáci (žáci 7. - 8. ročníku) domamilské školy a musím
přiznat, že mne mile překvapili svým zodpovědným přístupem ke svěřeným úkolům a svou
poctivou snahou pomoci. Vedoucí organizátor pan učitel Řepa vzorově vedl svůj pedagogický
tým, a tak nebylo divu, že se den vydařil, tak jak má. A já jsem si s úsměvem vychutnávala
ten koncert šikovných lidí, co jsou v naší školičce. Děkuji všem za odvedenou práci.
23. 5. 2014 h.ticha

Zúčastnili jsme se EKOtrhu

Dne 16. května 2014 se z naší školy zúčastnily čtyři žákyně ze 7. ročníku a 9. ročníku
s panem učitelem Kabelkou Ekotrhu v Moravských Budějovicích. Ten pořádala ZŠ TGM
Moravské Budějovice v Zámeckých konírnách. Prezentovali jsme zde ekologické aktivity naší
školy společně s ukázkovou přírodní zahradou. Veliký zájem byl také o prostorové piškvorky.
Někteří dobrovolníci si rádi zapřemýšleli a zahráli si s námi nebo spolu navzájem. Žáci
z Moravských Budějovic měli připravený svůj program, například tancování, zpěv a další
zajímavé aktivity. Všichni návštěvníci měli možnost si něco zakoupit, například různé druhy

medu, hezké šperky, trvalky a spoustu dalších hezkých věcí. K vidění zde také byl ukázkový
prosklený úl se včelami plný medu, rak, cejn nebo.
Lea a Martina
30. 5. 2014 m.kabelka

Víkend otevřených zahrad
Certifikované přírodní zahrady v Kraji Vysočina se zapojují do celoevropské akce Víkend
otevřených
zahrad. Využijte jedinečné příležitosti a přijď te nahlédnout do jindy uzavřených, většinou
soukromých
zahrad. Více informací k zahradám a celé akci naleznete na: www.vikendotevrenychzahrad.cz
nebo www.ekovysocina.cz
Název: Ukázková školní přírodní zahrada ZŠ a MŠ Domamil
Místo: Domamil (TR), za budovou MŠ a Obecního úřadu
Čas: 14.–15. června 2014, 14.00 – 18.00 hodin
Zahradu vybudovali během 10 měsíců od září 2012 do června 2013 žáci společně se svými
učiteli. Více informací i naší zahradě naleznete zde.
Na sobotu je připravené zábavné luštění pro děti i dospělé a v 15.00 a v 17.00 hodin
komentovaná
prohlídka
zahrady.
Ing. Miroslav Kabelka, koordinátor – 725 101 348
Příloha

Velikost

VOZ 2014 - plakát Vysočina-1.pdf

502.62 KB

Domamil - Vikend otevřených zahrad 2014.pdf 453.91 KB
30. 5. 2014 h.ticha

Zábavné dopoledne
Dne 26. 5. byl vypnut v celé obci elektrický proud, proto jsme měli ve škole náhradní
program. Žáci ze 4. a 5.třídy měli za úkol vymyslet pro mladší žáky zábavné
úkoly.
Zhostili se toho výborně. Všichni si s nadšením připravili tradiční, ale i velmi
neobvyklá stanoviště. Např. kreslení opačnou rukou, dráha s těstovinami, sběr těstovin
hůlkami na čínu, poznávání předmětu podle hmatu, prohazování obručí, ochutnávka nápojů
(úkolem bylo poznat nápoj podle chuti, se zavázanýma očima ). Další disciplínou bylo
skládání puzzle, stavění kostek a kuželky. Po celé budově se ozýval veselý hlahol a
povzbuzování ostatních. Bylo vidět, že jsou všichni spokojeni.
Odměnou jim byla návštěva včelaře Radka Bílého z Budkova. Všechny zaujal zasklený úl, ve
kterém si mohly děti zblízka prohlédnout včelí královnu, trubce a dělnice. Bylo to velmi
zajímavé a poučné. Děti měly na pana včelaře spoustu otázek, které jim byly zodpovězeny.
Nikdo nešel domů s prázdnou. Každý si udělal svíčku ze včelího vosku, kterou si odnesl
ukázat rodičům. Některé děti si i zamlsaly, ochutnávaly čerstvý med.
Všichni jsme odcházeli spokojení z příjemně stráveného dopoledne.
4. 6. 2014 p.ferdanova

Víkend
Start: 14.06.2014 - 14:00
End: 15.06.2014 - 18:00

Certifikované přírodní zahrady v Kraji Vysočina se zapojují do celoevropské akce Víkend
otevřených zahrad. Využijte jedinečné příležitosti a přijďte nahlédnout do jindy uzavřených,
většinou soukromých zahrad. Více informací k zahradám a celé akci naleznete na:
www.vikendotevrenychzahrad.cz nebo www.ekovysocina.cz.
O víkendu 14. a 15. června 2014 bude vždy od 14:00 do 18:00 hodin otevřena i naše
Ukázková přírodní zahrada. Na sobotu jsme pro vás navíc připravili zábavné luštění pro děti i
dospělé a dále v 15:00 a v 17:00 hodin komentovanou prohlídka. Oba dva dny si na naší
zahradě můžete mimo klasických záhonků prohlédnout malé jezírko, ve kterém v létě našli
domov skokani, v ještěrkovišti - pyramidě z kamenů - můžete zahlédnout ještěrky, v
broukovišti (pařez a roští) bydlí tvorové ne vždy viditelné pouhým okem. Vaši pozornost si
určitě získá vrbičkový tunel nebo kopec na sáňkování s průlezkou. Mnohé z vás také zláká
bylinková spirála, u které neodoláte touze přivonět si k bylinkám na ní osázených. Zdrojem
inspirace se určitě stanou 3 vysoké záhony, gabionové posezení a zelená střecha se
skalničkami na zahradním domku s nářadím. Snad každý návštěvník si v létě vyzkoušel bosky
hmatovou stezku. Na jaře potěší návštěvníky jarní cibuloviny a v létě je nahradí motýlí záhon
u kamenného krokodýla. Svůj záhonek a miniarboretum tady mají i děti ze školky. Zahradu
vybudovali během 10 měsíců od září 2012 do června 2013 žáci společně se svými učiteli.
4. 6. 2014 m.kabelka

"Páťáci" přespávali ve škole
Z úterý na středu přespávali žáci 5.ročníku ve škole. Odpoledne jsme šli pěšky do nedaleké
vesničky Štěpkov, kde si prohlédli rotundu sv. Váslacva z 12.století. Po návratu do školy
upekla děvčata skořicový koláč a chlapci rozdělali oheň, abychom si opekli špekáčky.
Naučili jsme se také zábavnou hru "Molkky" a večer nechyběla stezka odvahy
30. 6. 2014 n.smetanova

Adaptační pobyt Český ráj
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.37/02.0017
Název projektu: Individuální a speciální péče v Základní a Mateřské škole Domamil
Název příjemce finanční podpory: Základní škola a Mateřská škola Domamil
Dnes je neděle 15. června roku 2014. Scházíme se před osmou ranní na
moravskobudějovickém nádraží. Jsme všichni. Nasedáme do prvního vlaku. Cesta bude i
s pauzami dlouhá. Do Malé Skály v Českém ráji máme dorazit až k večeru. Hladce

přestupujeme v Okříškách, Jihlavě, Havlíčkově Brodě i Kolíně. V Nymburce máme pauzu.
Většina si dává řízek s chlebem. Zhruba za hodinu nám jede další vlak směr Jičín. V tomto
městě trávíme asi 3 hodiny. Prohlížíme si netradiční muzeum s historickými přístroji
v podobně kolovrátku nebo domácího mlýnu mouky. Objevujeme tajnou komnatu s výhledem
na náměstí. Při zpáteční cestě nemineme cukrárnu, kterou jsme již obhlíželi. Jadranská
zmrzlina je prostě vynikající. Některým dochází pití. Vydávají se s jedním z pedagogického
dozoru do supermarketu. Vlak směr Turnov jim málem ujede. Míjíme Trosky. Ukazuje se
skalní město. Někteří žáci žasnou. Něco takového nikdy neviděli. Poslední přestup proběhne
hladce. Konečných 8 km do Malé Skály stojíme. Sešlo se nás tu do jednoho vlaku trochu více.
Vystupujeme.
Cesta je za námi, oddechují si někteří. Ti, kteří si předem prohlédli mapy, tuší, že
hlavní zápřah teprve přijde. Jdeme přes Jizeru a dále kolem ní východním směrem.
Zastavujeme se u jezu. Zrovna ho sjíždí vodáci. U pizzerie odbočujeme na červenou
turistickou trasu. Následuje prudké stoupání. Prvních sto výškových metrů žáci proklínají
obsah batohů. Prý si je příště raději zabalí sami. Po krátkém odpočinku na hřebeni už je nám
hej. Jdeme okolo zříceniny stejného jména jako cílová vesnice. Frýdštejn. Jsme tu. Teď jen
najít Penzion Sporthotel. Výborně. Ve stylové restauraci nás navádí správných směrem. Vítá
nás pan správce. První kontakt je příjemný, vypadá to, že o nás bude dobře postaráno. Po
hodince únava z žáků opadá. Večerku v 11 se nám však až na výjimky daří dodržet.
Děti jsou odpočaté, proto je v pondělí ráno slyšet dusot po chodbě již před šestou
ranní, i když snídaně je až v 7.30. Touto dobou jsme již všichni v provozu ve škole, takže
jejich aktivitě se nedivíme. Po osmé vyrážíme. Jdeme opačnou cestou než včera večer. Z
kopce. Bez batohů to jde hladce. Snažíme se navštívit zříceninu hradu Frýdštejn. Je pondělí a
zavřeno. Scházíme proto na skalní hrad Vranov – dominantu městečka Malá Skála. Z ochozů
hradu se nabízí úchvatné výhledy do okolí. Po sestupu dolů jdeme k základně u Jizery.
Dostáváme pádla a vesty. Nasedáme na rafty. Jedeme po trase Malá Skála – Dolánky. Kluci
z devítky na raftu provokují ostatní. Vypukne velká vodní válka. Všichni jsme mokří.
Končíme před jezem, jehož část je úplně suchá. Celkově je v řece málo vody. Vedle je
Dlaskův statek. Návrat zpět do Frýdštejna volíme pěšky. Chceme jít po modré turistické trase.
Odbočíme však na červenou. Asi po kilometru se rozhodujeme, zda půjdeme zpět, nebo
budeme pokračovat mimo plán. Volba padá na červenou. Neudělali jsme chybu. Výhledy do
kaňonu Jizery a přechod skalním útvarem Drábovna je velmi pěkný. V okolí je i velké
množství borůvek. Hlady netrpíme. K večeru v pořádku dorazíme do Sporthotelu.
Úterý - pěšky opět scházíme do Malé Skály. Čeká nás náročný výšlap na protější
hřeben Suchých skal. Kopec je opravdu strmý. První běžci čekají na poslední jedince přes půl
hodiny. Na rozcestí Pánovo pole jsme ušli 2 km. Procházíme okruhem. Prolézáme skalami,
stoupáme na skalní vyhlídky. Navigace nás v tomto přírodním bludišti dobře vede. Asi po
dvou hodinách se vracíme do Malé Skály. Občerstvujeme se v místním obchodě. Na zastávce
čekáme na autobus. Jedeme do Klokočí, vesnice pod hradem Rotštejnem. Čeká nás bojovka.
Rozdělujeme se do dvojic. Jeden z nás má zavázané oči. Druhý ho musí navádět po cestě
skalou, po schodech, přes chodníky mezi vrcholky skal. Pokračujeme skalním městem cestou
k jeskyni Postojna .

Fasujeme čelovky a lezeme po písku dovnitř. Vracíme se do Klokočí. Čekáme na autobus.
Jedeme až do Frýdštejna. Uf, nemusíme šlapat do kopce. Večeře ve Sporthotelu je jako vždy
vydatná a výtečná.
Středa – je znát, že jsme tu již třetí den, aktivita žáků pomalu klesá. Na snídani jsou
s předstihem jen jednotlivci. Ostatní přibíhají těsně před jejím začátkem. Dnešní den se
nebudeme přepravovat žádnými dopravními prostředky. Jdeme pěšky do blízké vesnice
Bezděčín. Za ní se za stromy schovávají hřebeny skal oblíbených mezi horolezci. Nejsou
příliš známé, proto zde není taková frekvence návštěvníků. Oblékáme si sedací úvazky (krom
p. učitele Šplíchala). Na stěně jsou 3 trasy pro lezení nahoru a jedna pro slaňování dolů.
Aktivní jedinci plní energie absolvují všechny. Zdržujeme se tu déle, proto telefonicky
posouváme dobu oběda. Odpoledne jdeme na v pondělí neabsolvovanou zříceninu hradu
Frýdštejna. Vracíme se zpět a dostáváme instrukce k orientačnímu běhu. Fasujeme mapu a
trasu okruhu. Vyrážíme. Dle organizátora má vše zabrat asi hodinu a půl. Většina se vrací asi
po třech hodinách. Některá družstva se dostala i do Malé Skály. Tentokrát se posouvá večeře.
Po setmění ještě opékáme špekáčky.
Po čtvrteční snídani nasedáme do autobusu, který nás odváží do Hrubé Skály
k zámku. Scházíme Myší dírou k Adamovu loži. Pokračujeme po turistické trase
Hruboskalsko k arboretu Bukovina. Obdivujeme cizokrajné stromy. Následují vyhlídky na
Kapelu a U lvíčka. Poskytují úchvatné výhledy na skalní města. Na Jižním sedle odbočujeme
ke Kopicovu statku. V polovině minulého století zde majitel, Vojtěch Kopic, vytesal do
pískovce postavy z českých dějin. Vracíme se zpět na Jižní sedlo. Následuje hrad Valdštejn.
Absolvujeme prohlídku. Pokračujeme směrem na Turnov. Po cestě ještě lezeme na skalní
vyhlídku Hlavatice. Ve městě hledáme nejlepší cestu k nádraží. Vlakem přejíždíme do Malé
Skály a opět je tu náš známý výšlap na Frýdštejn. Večer ještě stíháme balit.
V pátek ráno sbalíme zbytky věcí do již tak přeplněných batohů. Po snídani nasedáme
do autobusu. Veze nás na nádraží do Turnova. Cesta domů ubíhá hladce. Přestupujeme
v Mladé Boleslavi, Kolíně a Havlíčkově Brodě. V Jihlavě čekáme na zpožděný rychlík od
Plzně. Pan učitel u výpravčího a dispečera jistí přestup v Okříškách. Vše vychází. Do
Moravských Budějovic přijíždíme na čas. Přebírají si nás rodiče. Už v autě ze sebe chrlíme
zážitky z nádherného a jistě nezapomenutelného výletu.
18. 7. 2014 p.mencik

AKCE školního roku 2013/2014
2. 9. 2013 slavnostní zahájení školního roku, konference o probíhajícím projektu Individuální a
speciální péče v Základní a Mateřské škole Domamil
3. 9. vystoupení historické skupiny Pernštejni (předškoláci - deváťáci)
9. 9. návštěva školy z Čáslavic , jak se dělá Ekoškola - přátelské setkání dvou ekoškol
10. 9. program "STŘED" žáci 2.st.
6. a 7. roč. (Ne)bezpečně na síti 8,00 - 10,15 h
8. a 9. ročník TY + JÁ = MY 10,45 _ 13,00h
11. 9. od 8 hod fotografování (www.photodienst.cz)
23.9. setkání se zastupiteli obce, bez zastupitelů
24. 9. přespání žáků 6.r. + TU Šplíchal
3. 10. Rychlosběr papíru
1. setkání v místní knihovně,celoroční projekt "ČTENÍ PRVŇÁČKŮM"
4. 10.- exkurze volby povolání 7. - 9.roč.8,15 - 13,00hod., v rámci projektu "Než si zvolím profesi"
- pouštění draků na Dálce, 1.stupeň
10. 10. dějepisná soutěž Bible a my (3. - 9.roč.)
11. 10. nejde v celé obci el. proud ( 7,30 - 10,00 hodin)
11. 10. - 13. 10. víkendový pobyt žáků 1.st. v rámci projektu „Individuální a speciální péče v Základní
a Mateřské škole Domamil“, reg. č. CZ.1.07/1.2.37/02.0017
21. 10. Den stromů Obora Lesonice, na kolech 20 žáků + Ing. Kabelka
24. 10. – 8. a 9. roč. stolní tenis, Hrotovice (dívky 3. místo)
25. 10. – 6. a 7. roč. stolní tenis, Hrotovice (chlapci 5. místo)
25. 10. - 27. 10. víkendový pobyt žáků 2.st. v rámci projektu „Individuální a speciální péče v Základní
a Mateřské škole Domamil“, reg. č. CZ.1.07/1.2.37/02.0017
29. - 30. 10. podzimní prázdniny
31. 10. Úřad práce Třebíč, 9.roč.
7. 11. Den EKOŠKOLY program žáků 2.st. připravený pro spolužáky z 1.st.
14. 11. od 13 hodin školení První pomoc pro učitele
od 16,30 setkání zaměstnanců školy se zastupiteli obce Domamil
21. 11. klasifikační porada + TS + výstavka učebnic a knih (p. Ježek)
22. 11. 6. a 7. roč. (Ne)bezpečně na síti 8,00 - 10,15 h
8. a 9. ročník TY + JÁ = MY 10,45 _ 13,00h
Adventní dílna žáků s rodiči
5. 12. Mikulášské nadělování (1.st. + MŠ)
10. - 11. 12. vánoční výstavka v sokolovně
11. 12. Bubenická show, Mor. Budějovice, celá škola
12. 12. Vánoční Vídeň, zájemci, Mgr. Buličková
13. 12. zpívání při rozsvěcení vánočního stromečku
15. 12. Vánoční besídka v sokolovně
18. 12. bruslení v Mor. Budějovicích 4. - 9. ročník, zájemci, Mgr. Řepa
20. 12. vánoční třídní besídky
21. 12. 2013 - 5. 1. 2014 vánoční prázdniny
7. 1. besedy s lektorkami ZDRAVÁ 5, celá škola (od 7,30 - 11,00 hodin)
10. 1. beseda s horolezcem p. J.Jakubcem, Národní parky Ameriky
14. 1. předškoláci u prvňáčů
16. 1. zápis do 1. třídy, od 12 - 16hodin
19. - 25. 1. lyžařský kurz Železná Ruda
21. 1. turnaj ve stoním tenise, žáci 2.st., kteří nejeli na LVK
23. 1. náhradní zápis do 1. třídy, od 12 - 16hodin

27. 1. klasifikační porada
31. 1. pololetní prázdniny
- 15. školní ples , hraje VÍKEND Hostěradice
10. 2. vybíjená - I. stupeň (3. místo), Mor. Budějovice
11. 2. První pomoc, beseda pro 8. a 9. ročník
28. 2. karneval v družině
6. 3. beseda Finanční gramotnost, Česká spořitelna,MB, 6.+7. ročník, Mgr. Buličková, p.u.Šplíchal
10. - 16. 3. jarní prázdniny
23. - 26. 3. vítězný pobyt za odměnu za 2. místo EKOŠKOLA Spolu s vámi v Kaprálově mlýně
27. 3. školní kolo v recitaci - 1. stupeň
10. 4. klasifikační porada + třídní schůzky + výstavka učebnic a knih (p. Ježek)
oblastní kolo recitační soutěže "Upovídaný Budík" v Mor. Budějovicích
v kategorii žáků 1. ročníku 1. místo David Řepa, v kategorii žáků 3. a 4. ročníku
2. místo Marek Řepa
15. 4. zápis do MŠ, prodejní výstavka knih Levné knihy Beránek v budově 1.stupně
16. 4. pasování prvňáčků na čtenáře
17. -18. 4. Velikonoční prázdniny
22. 4. zahájení plavání 3. + 4.ročník, Laguna Třebíč + exkurze VODÁRNA, odjezd 7,20 h
24. 4. expedice Karakoram, Brno, 9. roč., Ing. Kabelka
25. 4. Zelený den s dopravní soutěží, rychlosběr papíru
29. 4. plavání 3. + 4.ročník, + exkurze TEPLÁRNA, odjezd 7,20 h
Mc Donalds Cup , Mor. Budějovice – I. stupeň, 1. - 3.ročník, 1. místo
2. 5. EXKURZE ze Slovenska na naší ukázkové přírodní zahradě (9:00 - 10:00, Ing. Kabelka) 5. - 7. 5.
Adaptační pobyt v Březové, 1. st.
12. 5. sedmáci na MAJÁLES v Mor. Bud., Mgr. Buličková
13. 5. Úřad práce, Třebíč 8.roč., Bc. Menčík
14. 5. Den proti rakovině Den matek
15. 5. softbal – II. stupeň, Mgr. Řepa, (4. místo)
16. 5. EKOtrh v Mor. Bud., zástupci z 2.st., Ing. Kabelka
22. 5. - školní fotografování (1. + 2. h)
- školení elektro pro všechny zaměstnance školy (13 - 16 hod) + ZŠ Budkov a ZŠ Police
23. 5. XVI. Domamilské hry
26. 5. nejde v celé obci Domamil el. proud, školní jídelna nevaří, družina i školka jsou do
13h
2.stupeň - beseda s Pohodáři od 10:00 h v Jemnici,
1. stupeň - šipkovaná
28. 5. oblastní kolo Dopravní soutěže v Mor. Budějovicích, reprezentanti: 1.kategorie (M. Šmahel, M.
Aipldauer, A. Kantová, A. Pravcová), Mgr. Buličková (4. místo)
27. - 28. 5. vodácký kurz Vltava, žáci 2.st., Bc. Menčík, Ing. Kabelka
30. 5. Recyklační hlídka - besedy s odborníky na ekologická témata, akce z RECYKLOHRANÍ
14. 6. Atletický trojboj - I. stupeň
14. + 15. 6. v rámci akce Víkend otevřených zahrad 2014 bude otevřená i naše ukázková zahrada
15. - 20. 6. adaptační pobyt v Českém ráji, 2.st.
23. 6. závěrečná klasifikační porada
24. 6. poslední plavání 3.a 4.ročník, Laguna Třebíč
25. 6. malý koncert (klavír a flétničky), Mgr. Klimešová, p. u. Ferdanová
26. 6. Pernštejni (3. - 9. ročník)
27. 6. vysvědčení, slavnostní zakončení školního roku

