
Zpravodaj: příspěvek do květnového čísla  
 
 Matematická Pythagoriáda 2018/2019 

 Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena všem žákům 5., 
6., 7.a 8. ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří 
mají zájem o matematiku. 
Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této 
soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií, 
zúčastnit se této soutěže může každý žák příslušného ročníku - není tedy nutné být 
matematickým talentem. 

Příklady rozvíjí mj. prostorovou představivost či logické uvažování. Soutěž má dvě kola 
školní a okresní. Při této soutěži se nepoužívají ani tabulky, ani kalkulačky. Úlohy pro 
jednotlivá kola jsou zpracovány autorským kolektivem tvořeným pedagogy ze ZŠ a 
víceletých gymnázií. Úlohy prochází recenzí učitelů matematiky a pedagogickou recenzí. 
Obsah úloh nepřesahuje výstupy z RVP. 

Pythagoriáda  má v letošním školním roce tyto úspěšné řešitele:  
 
5. třídy      6. třída 
1. Markéta Vozáková    1. Mikuláš Valíček 
2. Kristýna Pajdlová    2. Adam Hegar 

3. Bedřich Maceček 
7. třída      8. třída 
1. Lenka Valuchová    1. Markéta Ševčíková 
2. Jan Šatran      

 
 Exkurze do ZOO 

 
Dne 2. 4. 2019 se naše 7. třída vypravila autobusem do ZOO Lešná na exkurzi. Tato exkurze 
se uskutečnila v rámci vyučováni přírodopisu, ve kterém jsme celý půlrok probírali 
obratlovce. Den předem nás ve škole paní učitelka rozdělila do skupin  a ty pojmenovala 
podle méně známých druhů zvířat. V těchto skupinách jsme potom pracovali. 
Při vstupu do ZOO jsme hned v pokladně obdrželi kovové žetony, které jsme podle svého 
uvážení rozdělovali zvířatům, kterým jsme chtěli přispět na jejich záchranu. Poté jsme se 
vydali k výběhu lachtanů, kde na nás čekala průvodkyně, která nám o lachtanech řekla mnoho 
zajímavostí. Dále jsme pokračovali k výběhu tučňáků, zuborožců a rejnoků. U těch jsme se 
zdrželi nejdéle, měli jsme možnost si je i nakrmit a „pohladit“ - z toho jsme byli opravdu 
nadšení. Ve druhé polovině programu jsme se ve skupinkách rozešli  po ZOO a hledali  
zvířata podle místa jejich výskytu v přírodě, plnili jsme zadané úkoly a také tato zvířata 
fotografovali.  
Dopoledne plné zajímavých činností nám velice rychle uteklo. Docela nás mrzelo, že 
nemůžeme zůstat déle. 
Tato exkurze se nám všem velmi líbila. Dozvěděli jsme se hodně nových a zajímavých 
informací.  
Za organizaci této exkurze děkujeme p. třídní učitelce Fabíkové a  p. uč. Machačové.  
      Za žáky 7. třídy Veronika Drajsajtlová 



       
 

 

 

Vedení Základní školy Kelč spolu s pedagogickým sborem vás 
srdečně zve na 

 
Přehlídku vítězů recitační soutěže školy, 

 
která se uskuteční ve středu 15. května od 15.30 hodin v sále 

Kulturního domu Kelč. 
 

V průběhu odpoledne vystoupí školní pěvecký sbor. 
 

Těšíme se vás! 
 

 
PhDr. Pavla Čučková, 

      zástupkyně ředitele školy 


