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Zeměpisná olympiáda - okresní kolo
přidáno: 24. 3. 2020 23:15, autor: Zdenek Zeman

kategorie A - 2. místo Klára Čečilová, 10. místo Jakub Malát
kategorie B - 10. místo Lukáš Myslivec, 12. místo Tereza Fárková
kategorie C - 4. místo Tomáš Grolmus, 9. místo Kryštof Novák, 10. místo Jakub Petlička
Všem soutěžícím děkujeme a gratulujeme !
Kompletní výsledkovou listinu vložím na nástěnku, snad se ještě tento školní rok do ní dostanete:-)

( Upravit záznam )

Fyzikální olympiáda - okresní kolo
přidáno: 14. 2. 2020 14:35, autor: Zdenek Zeman

Dne 24.1.2020 se uskutečnilo okresní kolo fyzikální olympiády v Plzni. Z naší školy se zúčastnilo 10 žáků, z
nichž 5 bylo úspěšných řešitelů.
8. ročník
1. místo Jiří Hellmich, 3. místo Jan Harvalík, 5. místo Jan Bozděch, 6. místo Ondřej Belšan
9. ročník
2. místo Lucie Pluhařová

( Upravit záznam )

Zeměpisná olympiáda - školní kolo
přidáno: 13. 2. 2020 17:50, autor: Zdenek Zeman

Je dobojováno... 
Na okresní kolo 26.2. v Plzni pojedou tito žáci:
kategorie A - Klára Čečilová a Jakub Malát
kategorie B - Tereza Fárková a Lukáš Myslivec
Kategorie C přinesla neuvěřitelnou shodu, situaci, jakou jsem ještě nikdy nezažil. Bylo nutné udělat ještě
dodatečné kolo, ve kterém byly výsledky opět nadprůměrné, ale drobné rozdíly přeci jen přinesly tento
výsledek:
na okresní kolo pojede Tomáš Grolmus a Jakub Petlička
(pokusím se prosadit výjimečně třetího soutěžícího, tím by byl Kryštof Novák, 1. náhradník by byl David
Bednář)
Gratuluji VŠEM soutěžícím !

( Upravit záznam )

Testy do matematické třídy
přidáno: 12. 2. 2020 23:49, autor: Zdenek Zeman

Testy proběhnou 30.4. a 7.5. 2020 v 7:45 v budově školy.
Případné další informace podá zástupkyně pro 2. stupeň, paní Martina Šamlotová. Kontakt na
samlotova@zsnyrany.cz nebo tel. 377931661.

( Upravit záznam )

Úspěch v Logické olympiádě
přidáno: 1. 11. 2019 16:25, autor: Jitka Rambousková

Třída 8.A se letos poprvé zúčastnila Logické olympiády , kterou pořádá Mensa. V základním kole se v celé
republice zúčastnilo 20 188 řešitelů a z toho v našem kraji 1 364. V přehledu výsledků, kde se objevují jen

75% nejlepších se umístili všichni naši žáci.
Do krajského kole se probojoval Jiří Hellmich na 14. - 17. místě s kvantilem 98. Tomáš Grolmus dosáhl
kvantilu 84 a Štěpán Kvarda 80.
V krajském kole mezi nejlepšími 50 v kraji  Jirka svou pozici ještě vylepšil a obsadil skvělé 4. místo, ale
hlavně si zajistil postup do celostátního kola jako reprezentant Plzeňského kraje. Celostátní kolo se bude
konat 25.11.2019 na Pražském hradě.
 
Gratulujeme!

 

 

( Upravit záznam )

Soutěž Už tam budem? v TV
přidáno: 16. 10. 2019 16:36, autor: Zdenek Zeman

Žáci školy se zúčastnili 9.10.2019 soutěže natáčené Televizním studiem Ostrava, kde k naší velké radosti
porazili pražskou školu. Namísto dalších komentářů připojuji zprávu od vedoucí produkce ČT.

Vážený pane řediteli,
děkujeme Vám, že jste podpořil účast Vašich žáků na natáčení pořadu Už tam budem? v Plzni. Vaši studenti
byli úžasní a bylo radostí s nimi a paní učitelkou Suchánkovou  spolupracovat a gratuluji k vítězství. Děti se
v televizi uvidí 13.12. a 15.12. na Déčku. Poté můžou najít svůj díl tady: https://decko.ceskatelevize.cz/uz-
tam-budem  
Budeme rádi, když si tuto informaci zpromujete na stránkách školy a nebo facebooku.



 

( Upravit záznam )

Soutěž Tma a život
přidáno: 12. 10. 2019 11:15, autor: Zdenek Zeman

Dne 10.10.2019 se žáci osmých tříd zúčastnili akce při příležitosti Světového dne zraku  v hale Lokomotivy
v Plzni na Slovanech. Věnované staré brýle vybrané na naší škole předali naši žáci paní Švarcové z Lions
clubu. V soutěži 10 družstev obsadili krásné 3. místo.

 

 

( Upravit záznam )

Pythagoriáda
přidáno: 14. 6. 2019 13:18, autor: Jitka Rambousková

Výsledky okresního kola Pythagoriády

5. ročník
1. Klára Čečilová
2. Jakub Malát
 

7. ročník
1. Jiří Hellmich
3. Tomáš Grolmus
úspěšný řešitel Jan Bozděch
 

 
 
 

( Upravit záznam )

Fyzikální olympiáda
přidáno: 14. 6. 2019 13:14, autor: Jitka Rambousková

Naší žáci byli opět úspěšní v okresním kole fyzikální olympiády
 

kategorie E

2. Jan ŠIndler
úspěšný řešitel Petra Bělohubá



 

kategorie F

2. Lucie Pluhařová
 

kategorie G

1. Jiří Hellmich
2. Ondřej Belšan
úspěšný řešitel Jan Harvalík, Marek Mikuš

 
 

( Upravit záznam )

Úspěch ve výtvarné soutěži
přidáno: 26. 5. 2019 15:58, autor: Stanislava FENCLOVÁ

Eurocentrum České Budějovice vyhlásilo v letošním roce výtvarnou soutěž Evropské

velikonoční tradice pro žáky základních škol v Plzeňském a Jihočeském kraji. Do soutěže

bylo přihlášeno 154 výtvarných děl. Vítězkou v 1. kategorii se stala žákyně naší školy

Adéla Lešáková (třída 5.A). Gratulujeme k úspěchu!

 

( Upravit záznam )
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Matematická olympiáda 2018/19
přidáno: 17. 4. 2019 9:12, autor: Jitka Rambousková

V okresním kole naši žáci dosáhli výborných výsledků.
Gratulujeme!

6. ročník 
1. místo Martin Černý 6.A

7. ročník 
2. místo Jiří Hellmich 7.A
4. místo Jan Harvalík 7.A úspěšný řešitel

8. ročník
3. místo Lucie Pluhařová 8.A

( Upravit záznam )

Zeměpisná olympiáda
přidáno: 10. 3. 2019 21:07, autor: Zdenek Zeman

Ve školním kole zvítězili:
v kategorii A - Tomáš Němec, Jakub Křepčík, Tomáš Jedlička
v kategorii B - Jakub Lomoz, Ondřej Belšan, Lukáš Egr
v kategorii C (8.+9.třída) - Petra Bělohubá, Lukáš Mašek, Jan Malát
Do okresního kola postoupili první dva, jako vždy byla hodnocena teoretická část, práce s
atlasem a potom praktická část. Celkové výsledky:
kategorie A - 5. místo Jakub Křepčík, 11. Tomáš Němec
kategorie B - 10. místo Ondřej Belšan, 11. místo Jakub Lomoz
kategorie C - 4. místo Lukáš Mašek (těsný rozdíl k 2. místu), 11. místo Petra Bělohubá
Všichni soutěžící předvedli výborné výkony, děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme !!

( Upravit záznam )

RÁKOSNÍČEK - VÝHRA !!
přidáno: 10. 3. 2019 15:52, autor: Zdenek Zeman

V historicky posledním možném termínu se podařilo hřiště pro Nýřany získat, skončili jsme
na 2. místě. Velký dík patří všem hlasujícím a těm, kteří sehnali další hlasy od svých
známých. Jsem rád, že se celá věc nakonec povedla !

( Upravit záznam )

Recitační soutěž
přidáno: 9. 3. 2019 15:58, autor: Hana SEDLÁKOVÁ

Ve středu 6.3.2019 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže 2. a 3. tříd, kterého se
zúčastnilo 20 žáků.
Do okresního kola postoupili z 1. místa Matěj Farář (3.A), ze 2. místa Radim Zbránek (3.B) a
ze 3. místa Ester Klugová (2.A).
Všem přejeme hodně štěstí v okresním kole!

( Upravit záznam )



LIDL - Rákosníčkova hřiště
přidáno: 9. 2. 2019 16:29, autor: Zdenek Zeman

  

Pojďte všichni do toho ! Po úvodním zaváhání se zdá, že jsme se tu konečně dali dohromady
a setřeseme konečně a definitivně čtvrté Dačice ! Konečně máme denní přírůstek 1000 hlasů,
zhruba jako první 2 města. Je nás tu mnohokrát více, každý může přemlouvat mnoho dalších
známých. Je potřeba přemlouvat, vysvětlovat a také kontrolovat. 
Nezapomeňte vždy dodat, že KAŽDÝ DEN je 1 hlas z mailu (nutno potvrdit v mailu) a 1 hlas z
Facebooku. Na obojí je potřeba jen několik vteřin. Děláme to pro sebe, ukažte, že na to
máme !
odkaz na hlasovací stránky zde 

( Upravit záznam )

Matematická třída - přijímací zkoušky
přidáno: 21. 1. 2019 8:57, autor: Zdenek Zeman

Pro školní rok 2019/2020 - třídu 6.A - se konají následovně:

1. kolo 25.4. (čtvrtek) od 8 hodin
2. kolo 9.5. (čtvrtek) od 8 hodin

Sraz zájemců v 7:45 ve vestibulu školy, informace u zástupkyně ředitele školy, pí. Martiny
Šamlotové.

( Upravit záznam )

Matematický klokan - 1. místo
přidáno: 30. 5. 2018 13:27, autor: Zdenek Zeman

Naprosto výjimečný úspěch se podařil Martinu Černému z 5. třídy. V celostátním kole se
umístil na 1. místě. Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

( Upravit záznam )

Matematický klokan - okresní kolo
přidáno: 23. 5. 2018 15:49, autor: Jitka Rambousková

Jiří Hellmich, 6.A se umístil na skvělém 3. místě krajském kole kategorie Benjamín

( Upravit záznam )

Fyzikální olympiáda - okresní kolo
přidáno: 11. 4. 2018 14:16, autor: Jitka Rambousková

FO F
1. Jan Šindler 7.A
3. Lukáš Mašek 7.A
7. Václav Kozák 7.A



FO E
1. Jiří Harvalík 9.A
3. Michal Šindler 9.A
6. Ondřej Sahula 9.A

( Upravit záznam )

Matematický klokan
přidáno: 9. 4. 2018 14:08, autor: Jitka Rambousková

výsledky v okresním kole

Klokánek
1. - 3. Martin ČERNÝ 120 bodů

BENJAMÍN
1. Jiří HELLMICH  115 bodů
5. Tomáš Grolmus  82 bodů

KADET
1. Jiří HARVALÍK  100 bodů
3. 4 . Martin Koranda 87 bodů
6. Filip Karban  81 bodů
8. Ondřej Sahula 76 bodů
9. Eva Fikrlová  74 bodů

( Upravit záznam )
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Zeměpisná olympiáda
přidáno: 22. 3. 2018 8:44, autor: Zdenek Zeman

Naši žáci se zúčastnili opět v hojném počtu. Ve školním kole zvítězili:
v kategorii A - Nela Lanková, Tomáš Grolmus, Ondřej Belšan (Jakub Kliner - 4. místo až po dodatečném
vyřazovacím testu)
v kategorii B - Klára Mihovičová, Lucie Pluhařová a Jan Egermayer
v kategorii C - Filip Karban, Ondřej Sahula, Vojtěch Bercha
do okresního kola postoupili první dva (Tomáš Grolmus se nemohl zúčastnit a nahradil ho další v pořadí), s
tímto výsledkem:
kategorie A - 8. místo Ondřej Belšan, 14. Nela Lanková
kategorie B - 3. místo Lucie Pluhařová (velmi těsný rozdíl k 1. místu), 9. místo Klára Mihovičová
kategorie C - 3. místo Filip Karban, 11. místo Ondřej Sahula
Soutěžící na prvních třech místech obdrželi poukazy do knihkupectví Moudrá sova.
Do krajského kola postupuje pro neúčast žáka na druhém místě Filip Karban. Kolo se koná 28. března v Plzni,
přejeme mnoho úspěchů !

( Upravit záznam )

Školní kolo recitační soutěže 2. a 3. tříd
přidáno: 6. 3. 2018 21:12, autor: Hana SEDLÁKOVÁ

V pondělí 5.3. 2018 se konalo školní kolo recitační soutěže 2. a 3. tříd. 
Do okresního kola postupují z 1. místa ONDŘEJ NOVÁK (3.C), z 2. místa KAROLÍNA ŠLEZINGEROVÁ (3.C) a ze 3.
místa KATEŘINA CINTULOVÁ (2.C).
Gratulujeme a držíme palce v okresním kole!
 

 
 

( Upravit záznam )

Okresní kolo přeboru škol v šachu
přidáno: 7. 2. 2018 9:44, autor: Zdenek Zeman

Ve středu 24.1. 2018 se naši žáci, pod vedením pana Miloslava Vlka, zúčastnili přeboru v šachu, v kategorii
starší žáci. Soutěž se konala v Plzni na Mikulášském gymnáziu a družstvo ve složení
Jindřich Klásek 9.B
Jiří Hellmich 6.A
Michal Novák 8.C
Ondřej Mahdal 6.B
získalo celkově 5. místo z 12 družstev ze 4 okresů, 1. místo v okrese Plzeň-sever - a tedy postup do krajského
kola.
 

Všem účastníkům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole.

( Upravit záznam )

Fotbal
přidáno: 6. 11. 2017 16:42, autor: Zdenek Zeman

Naši žáci vybojovali na turnaji Horní Bříze 1. místo v okresním kole v kategorii

starší žáci. Družstvo ve složení Vojtěch Bercha, Robin Dvořák, Dominik Hošek,

Jaroslav Jedlička, Jindřich Klásek, Martin Král, Jan Mahdal, Jan Pospíšil a Martin Šerý

porazilo řadu obtížných soupeřů. Děkujeme za předvedený výkon a reprezentaci

školy.

( Upravit záznam )

Přespolní běh
přidáno: 6. 11. 2017 16:36, autor: Zdenek Zeman

Přespolní běh
Naši žáci se zúčastnili soutěže v přespolním běhu. Vybojovali 3. místo v okresním
kole v kategorii mladší žáci (ve složení Ondřej Belšan, Jan Egermayer, Jiří Loritz,
Ondřej Mahdal, Richard Vrábel) a 1. místo v okrese v kategorii starší žákyně, ve
složení Kateřina Gygalová, Simona Jungmannová, Karolína Kaiserová, Kristýna
Mašková, Jaroslava Pavlíčková a Petra Sičaková. Starší žákyně postoupily do
krajského kola, které se konalo v Tachově 6. října 2017 a obsadily krásné 3. místo.
Jaroslava Pavlíčková byla zároveň vyhlášena ve své kategorii 3. nejrychlejší
běžkyní. 
Všem gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.



 
( Upravit záznam )

Tenis - Kateřina Gygalová
přidáno: 6. 11. 2017 16:21, autor: Zdenek Zeman

Gratulujeme naší žačce, Kateřině Gygalové z 9.C, ke zcela mimořádným úspěchům v tenise. V
současné době je tenisovou nadějí České republiky, momentálně v kategorii starších žákyň na 1.
místě v kraji, 7. místě ve svém ročníku a 10. místě v celonárodním hodnocení do 14 let. Přejeme
mnoho úspěchů do budoucna, v tenise i v životě.

 
( Upravit záznam )

Republikové finále SLZŠ v plavání



přidáno: 23. 9. 2017 17:24, autor: Stanislava FENCLOVÁ

Ve čtvrtek 14.9.2017 se konalo v Plzni na Slovanech republikové finále Sportovní ligy ZŠ v

plavání o Pohár ministra školství.

Naši žáci 4. ročníku měli tu čest zastupovat v soutěži Plzeňský kraj. Za naši školu v kategorii

velkých škol závodili žáci 4.A

-N. Šerá, J. Bednář, E. Hanusová, D. Třešková, 4.B-G. Ojibe, S. Kaboňová, T. Bělová, A.

Norbotirov a 4.C-J. Behenský, 

F. Jedlička,P. Bosák, V. Záhrobský. Žáci a žákyně změřili své síly v individuálním závodu na 25

m, ve štafetě na 12x25 m 

a v doprovodném závodu s deskou. Nejlépe doplavala N. Šerá - 47. z celkového počtu 91

žákyň. Stejnou pozici obsadil  

J. Bednář z počtu 107 žáků.

Ačkoliv jsme neobsadili přední místa, účast na této výjimečné akci jsme si všichni užili.

Úžasnou sportovní atmosféru 

umocnila ještě navíc přítomnost kamer České televize. Záznam přenosu najdete na webu ČT

nebo na www.sportovniligazs.cz.

 

( Upravit záznam )

Pohár Rozhlasu - REPUBLIKOVÉ FINÁLE
přidáno: 11. 6. 2017 9:56, autor: Zdenek Zeman

V úterý 6. 6. 2017 jsme se zúčastnili Republikového finále Poháru Rozhlasu v Kladně. Do finále se
dostala pouze mladší děvčata - ročník 2003 - 2005. 
Holky dosáhly 7. místa v ČR, nebýt diskvalifikace štafety, byly by na 5. místě. Úspěch je to unikátní
vzhledem k tomu, že se finále účastnily jenom sportovní školy a jen se dostat na MČR je něco
úžasného.
 
Za individuální výkony bych vyzdvihl především druhé místo Petry Sičakové v hodu míčkem 58.07m.

Dále pak: 
Jaroslava Pavlíčková 417cm skok daleký
Kateřina Gygalová 1.52 = 600m
Simona Jungmannová 8.42 = 60m
Kristýna Mašková 8.81 = 60m
 
Děkujeme všem zúčastněným i jejich rodičům a podporovatelům za předvedenou snahu i výkony, ale
také za vzornou reprezentaci školy.

( Upravit záznam ) | Přílohy:  20170606_112554.jpg   20170606_165634.jpg   20170606_171530.jpg

Atletický trojboj (okresní kolo)
přidáno: 7. 6. 2017 19:00, autor: Jitka Rambousková

výsledky závodů v příloze příspěvku

( Upravit záznam ) | Přílohy:  document2017-06-07-141611.pdf

Archimediáda
přidáno: 5. 6. 2017 12:39, autor: Jitka Rambousková

Okresní kolo Archimediády, které se konalo 24.5.2017 v Plzni.
Úspěšní řešitelé: 

Anna Flajšmanová 7.A   (1.místo)
Lukáš Mašek 7.A           (3.místo)
Jan Šindler 7.A             (6.místo)
Tereza Sedláková 7.A     (9.místo)

Gratulujeme.

( Upravit záznam )

21–30 z 70
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Pohár rozhlasu 2017
přidáno: 11. 5. 2017 19:57, autor: Jitka Rambousková

Na našem hřišti opět proběhl Pohár rozhlasu.
Výsledky ke stažení - Pohár 2017

( Upravit záznam ) | Přílohy:  pohar2017.zip

Okresní kolo MO
přidáno: 21. 4. 2017 16:35, autor: Jitka Rambousková

I letos byli naši žáci velmi úspěšní v okresním kole matematické olympiády. Všem
gratulujeme!

MO 6. ročník

3. místo Nela Pittrová, 6.A

MO 7. ročník

1. místo Jan Malát, 7.A

MO 8. ročník

2.místo Michal Šindler, 8.A
7. místo Eva Fikrelová, 8.A - úspěšný řešitel

( Upravit záznam )

Okresní kolo FO
přidáno: 7. 4. 2017 10:51, autor: Jitka Rambousková

Výsledky okr. kola fyzikální olympiády kategorie E a F, které se konalo 23.3.2017 v Plzni

Úspěšní řešitelé kategorie F

Michal Šindler, 8.A     1. místo
Jiří Harvalík, 8.A        2. místo
Filip Karban, 8.A        7. místo

Úspěšní řešitelé kategorie E

Štěpán Kinkor, 9.A    3. místo
Radim Vlasák, 9.A    8. místo
Oba postupují do krajského kola.

( Upravit záznam )

Matematická olympiáda M5
přidáno: 24. 2. 2017 11:11, autor: Eliška HALADOVÁ

1. místo - Jiří Hellmich / plný počet bodů /



Lukáš Eger a Tereza Langmajerová obsadili 13. - 17. místo.

Gratulujeme.

( Upravit záznam )

Zeměpisná olympiáda
přidáno: 20. 2. 2017 9:42, autor: Zdenek Zeman

Výsledková  listina zde .
Okresní kolo se koná 21.2.2017, bohužel, v době lyžařského výcviku 7. tříd.

Výsledky - okresní kolo:
Kategorie A - Lucie Pluhařová - 3. místo
                   Klára Mihovičová - 8. místo
Kategorie B - Anna Flajšmanová - 4. místo
Kategorie C - Štěpán Kinkor - 5. místo
                   Filip Karban - 8. místo
Všem soutěžícím děkujeme a gratulujeme !
Výsledky okresního kola zde .

( Upravit záznam )

Matematická olympiáda M9
přidáno: 2. 2. 2017 22:08, autor: Jitka Rambousková

V letošní ročníku všichni tři naši zástupci byli úspěšnými řešiteli.
5.-6. Jan Purkart
8.-10. Ondřej Němec
11.-14. Radim Vlasák

Gratulujeme!

( Upravit záznam )

Pohár rozhlasu
přidáno: 6. 5. 2016 11:05, autor: Jitka Rambousková

Letošní okresní kolo proběhlo 5.5.2016 na našem hřišti.
Můžete si stáhnout kompletní výsledky .

( Upravit záznam ) | Přílohy:  výsledky.zip

Matematická olympiáda 2016
přidáno: 18. 4. 2016 14:10, autor: Jitka Rambousková

Velmi dobře si v letošním ročníku vedli i žáci naší školy. Všichni zúčastnění byli úspěšnými
řešiteli.
kategorie Z6

3. Jan Malát, 6.A
4. Anna Flajšmanová, 6.A

kategorie Z7
2. Eva Fikrlová, 7.A
3. Michal Šindler, 7.A

kategorie Z8
5. Ondřej Němec,8.A
8. Jan Purkart, 8.A

Všem gratulujeme!

( Upravit záznam )

Fyzikální olympiáda 2016
přidáno: 18. 4. 2016 14:04, autor: Jitka Rambousková



Ve školním roce 2015/16 se velmi dobře vedli žáci 8.A

1. Štěpán Kinkor
2. Ondřej Němec
3. Radim Vlasák
4. -
5. Jan Purkart

Všichni patří mezi úspěšné řešitele.
Gratulujeme!

( Upravit záznam )

Recitační soutěž
přidáno: 10. 3. 2016 20:15, autor: Hana SEDLÁKOVÁ

Ve čtvrtek 10. 3. 2016 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže 4. a 5.

tříd. 

Do okresního kola, které se bude konat ve čtvrtek 17. 3. 2016, postupují

Kristina Šafandová (5.A) - 1. místo, Klára Srbová (4.B) - 2. místo, Lukaš Tvrdý

(4.B) - 3. místo, Jakub Petlička (4.B) a Markéta Vrábelová (5.C).

Všem přejeme mnoho úspěchů v dalším kole!
( Upravit záznam )
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Hlasování LIDL - důležité
přidáno: 9. 2. 2016 22:28, autor: Zdenek Zeman

Ukažte svým hlasováním, že jsme velké město ! a zapojte všechny své známé - viz
příloha.Jen vydržet a sehnat další hlasující.

( Upravit záznam ) | Přílohy:  lidl.doc   lidl2017.doc

Zeměpisná olympiáda 2016
přidáno: 4. 2. 2016 11:22, autor: Zdenek Zeman

V tabulce jsou výsledky školního kola - do okresního kola postoupili první a druhý v pořadí.
Okresní kolo se uskutečnilo 16.2. v budově MěÚ Nýřany v Plzni, Americká 29. Výsledky:
kategorie A (6.třídy) - Petra Bělohubá (3. místo), Lukáš Mašek (2. místo)
kategorie B (7. třídy) - Filip Karban (5. místo), Ondřej Sahula (8. místo)
kategorie C (8.+9. třídy) - Jan Běl (11. místo), Radim Vlasák (12. místo). Vítězka školního
kola Zuzana Bezpalcová tuto soutěž vzdala vzhledem k tomu, že byla úspěšná i v dalších
předmětových olympiádách. Test pro tuto kategorii měl ze strany organizátorů některé
nedostatky, takže jeho výsledky neukazují skutečné možnosti soutěžících.

Krajské kolo se konalo 15.3. v budově KCVJŠ v Plzni, postoupil Lukáš Mašek a obsadil
vynikající 5. místo.
Všem soutěžícím děkuji a blahopřeji !

( Upravit záznam ) | Přílohy:  výsledky 2016.xls

Dějepisná olympiáda 9.tř
přidáno: 26. 1. 2016 10:57, autor: Jitka Rambousková

V okresním kole ve šk. roce 2015/16 naší školu výborně reprezentovaly dívky z 9.A.
1. místo obsadila Zuzana Bezpalcová.
3. místo obsadila Sabina Vakešová.
Oběma gratulujeme!

( Upravit záznam )

MO 2014/15 - okresní kola
přidáno: 13. 5. 2015 16:29, autor: Jitka Rambousková

6. třídy

Jiří Harvalík 4.místo - úspěšný řešitel

7. třídy

Jan Purkart 6. místo - úspěšný řešitel
Ondřej Němec 7. místo

8. třídy

Vojtěch Svoboda 6. místo
Lenka Jungmannová 12. místo

9. třídy 

Dominik Žalud 5. místo
Jaroslav Schejbal 6. místo

( Upravit záznam ) | Přílohy:  keys.zip

Pythagoriáda - okresní kolo
přidáno: 13. 5. 2015 16:20, autor: Jitka Rambousková

V okresním kole v kategorii 6.tř zvítězil Filip Karban z 6.A, úspěšným řešitelem byl i Jirka
Harvalík (6.A) na 4. místě.
V kategorii 7.tř byl úspěšným řešitelem Onřej Němec, 7.A. na 6. místě.

Okresní kolo proběhlo 13.5.2015 v Plasích.

( Upravit záznam )



Pohár rozhlasu
přidáno: 5. 5. 2015 17:07, autor: Stránky .ZŠ

Kompletní výsledky okresního kolo z 5.5.2015.

( Upravit záznam ) | Přílohy:  2015 mladší žáci - podrobně.pdf   2015 mladší žáci.pdf   2015
mladší žákyně -podrobně.pdf   2015 mladší žákyně.pdf   2015 starší žáci -podrobně.pdf  

2015 starší žáci.pdf   2015 starší žákyně - podrobně.pdf   2015 starší žákyně.pdf

Pythagoriáda
přidáno: 20. 4. 2015 20:22, autor: Jitka Rambousková

V březnu proběhlo školní kolo Pythagoriády. Zúčastnili se ho žáci 6. - 8. ročníků.

V 6. ročníku byl úspěšným řešitelem  Jiří Harvalík ze 6.A, v 8. ročníku celkem 6 žáků 

Veronika Kušnierová, Eliška Husárková, Josef Lavička, L. Jungmannová, M. Knaisl a
 Filip Vachovec.
Gratulujeme!

( Upravit záznam )

Hlasujte pro naše filmové štáby
přidáno: 7. 10. 2014 10:07, autor: Eliška HALADOVÁ

Jak se točí filmový příběh ?
Zlákala nás nabídka  vymyslet svůj vlastní příběh nebo držet v
ruce filmovou kameru. Žáci 2. - 4. tříd se zúčastnili projektu s
názvem " Filmování s Penny Marketem."   Během speciální
Filmové školy psali scénáře, vybírali herce a s pomocí
zkušených profasionálů natáčeli svoje vlastní krátké filmy.Za
toto natáčení získali dvě filmová městečka pro školu zdarma.

Vznikly tak dva unikátní krátké filmy, které si můžete
prohlédnout v galerii školních filmových hitů. Nezapomeňte
pravidelně hlasovat pro své spolužáky, protože ti
nejaktivnější z vás mohou vyhrát kompletní Penny
Městečko !

Pro každé video se může hlasovat po dobu dvou týdnů.
Hlasování proběhne ve třech kolech a z každého kola vzejde
jeden vítěz.  Z těchto tří vítězů nakonec speciální porota
během slavnostního vyhlášení vybere absolutního filmového
krále!

http://www.pennymestecko.cz/galerie-skolnich-videi/

( Upravit záznam )

Celostátní kolo amatérských filmů v Ústí nad Orlicí
přidáno: 18. 6. 2014 20:50, autor: Jana BICANOVÁ

Na závěr náročného natáčecího roku jsme se s kroužkem FiDiTvo vydali na celostátní přehlídku
amatérských filmů Zlaté Slunce do Ústí nad Orlicí. Po pěti hodinové cestě vlakem plné
přestupování a zpoždění jsme se dostavili do místního kulturního domu. Všichni usedli do malého
černého sálku a vše mohlo začít.

První blok byl plný krátkých animovaných filmů, ve kterých jsme většinou marně hledali, co tím
vším vlastně autor chtěl říct. V druhém bloku přišel na řadu film vytvořený naším kroužkem
Založení české školy v Nýřanech. Film sklidil velký potlesk a z výrazu porotců nám bylo jasné, že
se film aspoň trochu líbil.

Před pokračováním promítání jsme zaskočili na výborný oběd a prošli si náměstí.

Odpolední promítání nám nabídlo další naše filmy, a také jsme mohli zhodnotit naši konkurenci.

Jak už to tak na podobných festivalech chodí, při odchodu jsme dali pár rozhovorů zvědavým
reportérům a poté už nás čekala večerní prohlídka města se zastávkou v cukrárně a na hřbitově
(který se nám mimochodem velmi líbil :) ).Ztracenou energii nám dodala večeře v místním hotelu a
z ní jsme rychle běželi na očekávané vyhlášení výsledků. Moderátoři i porota nás chvilku napínali,
ale nakonec přišlo to, na co jsme čekali. V kategorii dokument vyhrává Kroužek FiDiTvo při
DDM Nýřany 1. místo zaznělo z úst moderátorky a celá naše výprava začala jásat a to ještě
nebyl konec. Naše filmařky Kačka Mikulášová z 9.B a Michaela Černá z 9.A získaly 2. místo v
kategorii hraný film.

V dobré náladě, ale i trochu smutní, že všechno končí, jsme se vydali na zpáteční cestu. Byl to
úžasný den a všichni na něj budeme s úsměvem vzpomínat.



Dagmar Kozlová, 9.B

( Upravit záznam )

Ohlédnutí za soutěžemi v cizích jazycích
přidáno: 18. 6. 2014 20:39, autor: Jana BICANOVÁ

Naši žáci se kromě soutěží v přednesu a dramatizaci zúčastnili i olympiád v anglickém a
ruském jazyce. V okresním kole kategorie pro 6.a 7. třídy vyhrál Vojtěch Svoboda ze 7.A 2.
místo, na 5. místě se umístila Anna Kvapilíková ze 7.A, v druhé kategorii 5. místo získal
Petr Kosohorský z 9.A.
Vít Novák z 9.A vyhrál 1. místo v krajském kole olympiády v ruském jazyce.

( Upravit záznam )
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Atletický trojboj
přidáno: 5. 6. 2014 13:08, autor: Stránky .ZŠ

Výsledky okresního kola atletického trojboje z 5.6.2014
(soubor pdf ke stažení )

( Upravit záznam ) | Přílohy:  Atletický trojboj - okresní kolo.pdf

Soutěž ARS POETICAE
přidáno: 17. 5. 2014 18:33, autor: Stanislava FENCLOVÁ

Dne 12.5.2014 proběhla na Gymnáziu F. Křižíka v Plzni krajská soutěž ARS POETICAE. Z naší
školy se soutěže zúčastnili žáci 9. ročníku. Soutěžili v recitaci v anglickém, francouzském a
ruském jazyce. Obrovského úspěchu dosáhli žáci třídy 9. A - Denisa Neumannová - 1.
místo, Michaela Ondruszová - 2. místo a Petr Kosohorský - 3. místo. Všichni uspěli v
recitaci v ruském jazyce. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou přípravu a blahopřejeme
k úspěchu.

( Upravit záznam )

Pythagoriáda
přidáno: 14. 5. 2014 22:13, autor: Jitka Rambousková

Okresní kolo se uskutečnilo v úterý 13.5.. Naši žáci se zúčasnili ve kategoriích 6. - 8. tříd.
Nejlepšího výsledku dosáhl Dominik Žalud z 8.A, který obsadil 4. místo a Jan Purkart z 6.A,
který po "rozstřelu" při shodném počtu bodů, skončil na 6. místě. 

( Upravit záznam )

Pohár rozhlasu
přidáno: 6. 5. 2014 19:02, autor: Stránky .ZŠ

Na našem hřišti 6.5.2014 opět proběhlo okresní kolo Poháru rozhlasu.
Výsledky našich družstev

mladší žáci 3.místo
mladší žákyně 2.místo
starší žáci 2.místo
starší žákyně 4.místo 

Ke stažení kompletní výsledky i pořadí jednotlivých kategorií.

( Upravit záznam ) | Přílohy:  mladší žáci - pořadí.pdf   mladší žáci.pdf   mladší žákyně -
pořadí.pdf   mladší žákyně.pdf   starší žáci - pořadí.pdf   starší žáci.pdf   starší žákyně -
pořadí.pdf   starší žákyně.pdf

Oblastní kolo HMZ 25.4.2014
přidáno: 2. 5. 2014 18:01, autor: Alena KABÁTOVÁ

V pátek 25.4.2014 se konalo oblastní kolo Hlídek mladých zdravotníků okresu Plzeň-sever a

Plzeň-jih. Naše hlídka se umístila na 3.místě. 

 Složení hlídky Vít Novák 9.B, Simonová Anna 9.B, Egermayerová Pavla 9.B,

Jungmannová Zuzana 9.A, Klásek Martin 9.B a  Michálek Tomáš 9.B. Všem

zúčastněným děkuji za velké nasazení při poskytování 1. pomoci. 

( Upravit záznam )

Krajské kolo fyzikální olympiády 9.ročník
přidáno: 25. 4. 2014 20:07, autor: Alena KABÁTOVÁ

Ve středu 16.4.2014 se konalo krajské kolo fyziální olympiády (kategorie E). Soutěžilo
celkem 26 žáků. Z okresu Plzeň-sever postoupili do krajského kola 3 žáci, z nichž 2 žáci
byli z naší školy - Jan Vítovec(9.A) a Jiří Patera(9.A). Oba jsou v tomto krajském kole

úspěšní řešitelé. Obrovským úspěchem je 1.místo, které obsadil Jiří
Patera. Velká gratulace!!!

( Upravit záznam )

Okresní kolo matematické olympiády 6. - 8. roč
přidáno: 15. 4. 2014 17:07, autor: Jitka Rambousková

V Plzni se 9.dubna 2014 uskutečnilo okresní kolo matematické olympiády. I naši žáci byli
velmi úspěšní.
Všem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.
6. ročník
2. místo     Jan Purkart         VI.A     (úspěšný řešitel)
4. místo     Dominik Sládek  VI.A     (úspěšný řešitel)
7.ročník
5. místo    Tomáš Hána         VII.A     (úspěšný řešitel)
10. místo  Lenka Jungmannová VII.A



8. ročník
3. místo    Dominik Žalud    VIII.A
7. místo    Jaroslav Schejbal VIII.A

( Upravit záznam )

Soutěž Puškinův památník
přidáno: 14. 4. 2014 18:01, autor: Stanislava FENCLOVÁ

Dne 11.4.2014 se žáci naší školy zúčastnili krajského kola soutěže v ruském jazyce Puškinův
památník. Dařilo se jim jak v recitaci, tak v dramatizaci i v hudebním projevu. V recitaci
obsadila Denisa Neumannová z 9.A výborné 1. místo a postupuje tak do celostátního kola,
které proběhne 6. června v Praze. 2. místo získala Michaela Ondruszová  také z 9.A. Žáci 7.
ročníku vybojovali 3. místo s dramatizací pohádky Kozlík a kolektiv 11 žáků z 9.A vyzpíval
3. místo v hudební kategorii. Všem žákům blahopřejeme  a děkujeme jim za skvělou
reprezentaci školy.

( Upravit záznam ) | Přílohy:  IMG_8436.JPG   IMG_8439.JPG   IMG_8440.JPG   IMG_8441.JPG
 IMG_8446.JPG

Okresní kolo fyzikální olympiády 2014
přidáno: 5. 4. 2014 21:03, autor: Alena KABÁTOVÁ

Ve čtvrtek 27.3.2014 v Plzni se 4 žáci 9.A zúčastnili okresního kola Fyzikální olympiády.

Jiří Patera 2.místo,    Jan Vítovec 3.místo,    Daniel Trkovský 7.místo,      Petr Kosohorský
9.místo.

Všem soutěžícím děkujem za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme.

Do krajského kola Fyzikální olympiády postupují Jiří Patera a Jan Vítovec.

( Upravit záznam )

Karlovarský skřivánek
přidáno: 6. 3. 2014 10:43, autor: Romana ČERVENKOVÁ

26.2.2014 se konalo v 15.ZŠ Plzeň krajské kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek.
Probíhá pravidelně v kategoriích mladší a starší žáci a dále žáci ZŠ a ZUŠ. Jaroslav KUBÁSEK
se soutěže zúčastnil v kategorii B - starší žáci ZŠ a mezi více než dvaceti soutěžícími obsadil
krásné 3.místo s postupem do celostátního kola v Karlových Varech. Držíme palce a
gratulujeme!



  

( Upravit záznam ) | Přílohy:  DSC_0178.jpg   DSC_0184.jpg   DSC_0308.jpg
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Zeměpisná olympiáda
přidáno: 19. 2. 2014 12:53, autor: Zdenek Zeman

Ze školního kola postoupili do okresního kola tito žáci:
Kategorie A
Karolína Kovandová, 6.A
Kategorie B
Vojtěch Svoboda, 7.A
Kategorie C
Vladimír Bošek, 9.A
Jaroslav Schejbal, 8.A

Zejména v poslední kategorii byl boj o druhé místo velmi těsný, postupové místo uniklo
žákům 9.B, M. Rosolovi a D. Kozlové. Všem účastníkům školního kola děkuji za účast a
předvedené výsledky. Postupující z okresního kola, které se konalo 18.2.2014 v Plzni, budou
oznámeni 2.3.2014 na www.zemepisnaolympiada.cz  . Doufám, že zafunguje podkova,
kterou Karolína s sebou přivezla:-)

( Upravit záznam ) | Přílohy:  P2180001.JPG   P2180002.JPG   P2180004.JPG

Finále soutěže technických dovedností
přidáno: 13. 2. 2014 11:24, autor: Neznámý uživatel

Dne 5.2.2014 proběhlo na Středním odborném učilišti elektrotechnickém v Plzni celokrajské
finále soutěže technických dovedností. Zúčastnilo se 32 soutěžních dvojic z 18 základních
škol Plzeňského kraje. Naši školu reprezentovali tito žáci: Daniel Trkovský a Jan Vítovec,
kteří se umístili na 2. místě, Martin Jiroušek a Vladislav Vitík, kteří odsadili 4. místo a Martin

Klásek a Miroslav Rosol, kteří skončili na 11. místě. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci
školy.

( Upravit záznam )

Olympiáda v matematice - 9.třídy
přidáno: 10. 2. 2014 15:18, autor: Jana BICANOVÁ

22. ledna 2014 se naši žáci Jiří Patera, Petr Kosohorský a Vladimír Bošek z 9.A zúčastnili
okresního kola matematické olympiády. Okresní kolo se uskutečnilo v Plzni.Nejlépe se
umístil Jiří Patera na 5. místě, Petr Kosohorský na 6. místě a Vladimír Bošek na 14. místě z
24 účastníků olympiády.
Mgr. Zdeněk Bican

( Upravit záznam )

Dějepisná olympiáda "Město v proměnách času"
přidáno: 10. 2. 2014 14:25, autor: Neznámý uživatel

Tak jako každým rokem i letos se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili Dějepisné olympiády a to již
43. ročníku, který má téma:
"Město v proměnách času". Školní kolo absolvovali 22 žáci a do okresního kola postoupili:
D.Kozlová z 9.B, D.Žalud z 8.A
a Vl.Bošek z 9.A, který okresní kolo vyhrál a bude reprezentovat Plzeň-sever v krajském
kole. 
D.Kozlová a D.Žalud byli úspěšnými řešiteli.
Soutěž není vůbec jednoduchá, žáci si musí na školní kolo zopakovat vše, co je v učebnicích
dějepisu zš k tématu a prostudovat další
dvě histor. knihy, s novými koly přibývá dalších knih, navíc na republikové kolo pak musí
vypracovat vlastní práci odpovídající
tématu daného ročníku.
Popřejme Vl.Boškovi hodně chuti do práce a hodně štěstí v soutěži.

( Upravit záznam )

Konverzace v anglickém jazyce
přidáno: 10. 2. 2014 9:44, autor: Jana BICANOVÁ

V prosinci se konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Naši školu budou v okresním
kole reprezentovat za 7. třídy: Vojtěch Svoboda a Anna Kvapilíková ze 7.A a Petr Kosohorský
a Tomáš Kočí z 9.A.
Držíme palce!

( Upravit záznam )

Požární ochrana očima dětí
přidáno: 9. 2. 2014 18:19, autor: Monika JÄGEROVÁ

SDH pořádá každoročně celorepublikovou soutěž s hasičskou tématikou. Naše škola se
pravidelně zúčastňuje výtvarné soutěže,
kde jsme úspěšní v okresních kolech. V minulosti jsme získali i 2. místo v celorepublikovém
kole.



Soutěž má ale tři části:

výtvarnou
literární
digitální

Příspěvky do školního kola můžete odevzdat do 15. března 2014 M. Jägerové a Z. Bicanovi.
Nejlepší práce zašleme do okresního kola.

 Podmínky soutěže naleznete pod hlavním menu - prevence - na adrese: www.dh.cz

( Upravit záznam )

Matematická olympiáda Z5
přidáno: 9. 2. 2014 11:29, autor: Olga KOLEČKOVÁ

Matematická olympiáda Z5 se konala 22.1.2014 v ZŠ Třemošná. Soutěže v matematických
dovednostech se zúčastnilo 23 žáků ze sedmi základních škol v okrese Plzeň - sever. Jako
každým rokem reprezentovali naši školu žáci ze tříd 5.A a 5.B. Nejlepšího výsledku dosáhla
Eva Fikrlová, žákyně 5.B. Děkuji všem žákům za účast a přeji jim mnoho úspěchů při dalších
soutěžích.

( Upravit záznam )

Pythagoriáda 7.tř
přidáno: 6. 2. 2014 8:45, autor: Jitka Rambousková

Proběhlo školní kolo Pythagoriády 7.tř. Celkem se školního kola
zúčastnilo 25 žáků ze všech tří tříd. Nejlepšího výsledku dosáhl Martin
Knaisl ze 7.A.

( Upravit záznam )

Sportovní akce - jaro 2014
přidáno: 5. 2. 2014 19:31, autor: Lenka BITTNEROVÁ

  Již tradičně nás na jaře čekají atletické soutěže, kterých se naše škola každoročně a s
úspěchem zúčastňuje.
V květnu je to oblíbený POHÁR ROZHLASU, který již několikátý rok pořádá naše škola a pak
ATLETICKÝ ČTYŘBOJ pořádaný ZŠ Kralovice. 

( Upravit záznam ) | Přílohy:  atletický čtyřboj.jpg

Fyzikální olympiáda a Archimediáda
přidáno: 3. 2. 2014 12:32, autor: Alena KABÁTOVÁ

Jako každý rok, tak i letos se zúčastníme okresního kola fyzikální olympiády pro 8. a 9.třídy
ve čtvrtek 27.3.2014 a Archimediády pro 7.ročník ve středu 21.5.2014 v Plzni.

( Upravit záznam )

61–70 z 70


