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ZLATÝ LIST 2015 
 V pátek 24. 
dubna 2015 se u nás 
v Borech konal již 
třetí ročník přírodo-
vědné soutěže Zelená 
stezka - zlatý list. 
Smyslem této soutě-
že je prověřit znalosti 
dětí, které se zajímají 
o přírodu, a tyto 
znalosti prohloubit. 
Každý soutěžní tým 
je vždy rozdělen na 

dvě hlídky, čímž se zvyšuje požadavek na výkon každého jednot-
livce.  
 V Borech hlídky musely postupně projít šest stanovišť, 
která začínala u obecního úřadu, pokračovala ke škole a přes 
louku až k potoku Babačka. Na těchto místech soutěžící proka-
zovali své vědomosti z oblastí myslivosti, ornitologie, petrografie 

a mineralogie, botaniky, 
mykologie a vodní fauny. 
Otázky však nebyly pouze 
teoretické, děti musely 
prokázat svoji schopnost 
všímat si těchto úkazů i 
v přírodě, a to vrámci 
„poznávačky“. Z každé 
oblasti mohla hlídka získat 
maximálně 20 bodů, a 
pokud se v závěru počet 
bodů jednotlivých týmů 
shodoval, rozhodoval čas.  
Výsledné umístění družstev proto vypadalo takto, viz. tabulka. 
Výherní týmy budou dále naši školu reprezentovat na krajském 
kole Zelené stezky - Zlatého listu, které se uskuteční v Balinách 
14. a 15. května.  Jelikož celé soutěžní odpoledne bylo krásné 
počasí, každý si mohl po soutěži opéct špekáček a dokreslit tak 
příjemnou atmosféru tohoto odpoledne.   
        Jitka Filipová a Iveta Letmajerová Foto: Tereza Jurková 

Zlatý list – Náměšť nad Oslavou - 15. - 21.6.2015 
(celostátní kolo přírodovědné soutěže) 

Družstvo šesťaček, ve složení  Bajerová Jana, Březková Tereza, Homolová Gabriela, Jašková 
Markéta, Křížová Eliška a Požárová Tereza, se v minulém týdnu účastnilo již 43. ročníku Zlatého 
listu. 
Bory měly v celostátním kole zastoupení úplně poprvé. 

 Samotné soutěžní stezce předcházela účast na praktických seminářích v přírodě (odchyt a 
kroužkování ptáků, bryologie, mykologie, poznávání krajiny a orientace v krajině, poznávání 
hmyzu, poznávání  vodních živočichů, apod.). Součástí soutěže byla prezentace naší práce pro 
přírodu. 
 Na této hromadné akci (téměř 200 dětí z celé České republiky)si naše holky vedly stateč-
ně a podařilo se jim zdárně reprezentovat naši školu.      Dagmar Křížová 

Ve čtvrtek 14. května 
jsme vyrazili repre-
zentovat naši školu 
v krajském kole 
přírodovědné soutě-
že Zlatý list. Akce 
p r o b í h a l a 
v ekologickém stře-
disku v Balinách. Za 
naši školu se nomi-
novala tři družstva. 
Dvě družstva za 
m l ad š í  k a t e go -
rii. Orlíci – Zuzka 

Ambrožová, Alenka Smejkalová, 
Káťa Němcová, David Kaštan, 
Tomáš Trnka a Anička Karásko-
vá. Zelená jablíčka – Janča Bajero-
vá, Markétka Jašková, Terezka 
Březková, Gabča Homolová, Te-
rezka Požárová a Eliška Křížová. 
Za starší kategorii Přírodovědci - 
Áďa Kujalová, Mája Coufalová, 
Míša Požárová, Honza Macek, 

Lukáš Vaněk a Jirka Zástěra. 
Soutěž začala prezentací naší činnosti pro přírodu. Televize 
Bramborák, která zprávy o našich aktivitách přinesla, však poro-
tu okouzlila. Přesto jsme měli trochu strach, protože porota byla 
zvědavá a hodně se ptala. Dobře to dopadlo a my jsme v této 
disciplíně získali nejvíc bodů ze všech! 

Odpoledne probíhala sou-
těžní stezka pro starší kate-
gorii. My mladší jsme zatím 
vyjeli na exkurzi do okolí 
Ptáčovských rybníků. Viděli 
jsme zde mnoho ptáků 
(např. motáka pochopa 
nebo husu polní) a 
s botanikem Filipem Ly-
sákem jsme objevili vzácné 
orchideje (prstnatec májový 
a vstavač kukačku) a další zajímavé rostliny. 
Čekala nás náročná noc. Nejprve čtvrtfinálový zápas našich ho-
kejistů a pak zážitek ze společného nocování (asi 80 dětí) ve 
spacáku. Ale užili jsme si to. 
Druhý den jsme nastoupili na soutěžní stezku pro mladší katego-
rii (starší kategorie opět vyjela na přírodovědnou exkurzi). Byla 
pro nás velmi náročná. Celkem 6 stanovišť, na kterých jsme 
plnili různé úkoly - poznávali rostliny a živočichy, zodpovídali 
otázky z meteorologie, dendrologie, zemědělství, ekologie a 
další. Čas hrál roli až v poslední řadě, protože se do bodování 
nepočítal. 
Po obědě jsme se radovali z vyhlašování výsledků. Zelená jablíčka 
svoji kategorii vyhrála a postupují do celostátního kola. Ostatní 
družstva se sice neumístila, ale jen těsným bodovým rozdílem 
skončila v závěsu. 
Co je ale důležité - moc jsme si celou soutěž a pobyt v Balinách 
užili. V krásné přírodě a po celou dobu v dobré náladě. 
 Žákyně 6. třídy a paní učitelka Křížová 



DEN  STROMŮ  V NAŠÍ  ZÁKLADNÍ  ŠKOLE 

Stránka 11 Číslo 3 

Železný mužíček po třiadvacáté 
 Ve čtvrtek 18.6.2015 se na základní škole Hany Benešové 
v Borech uskutečnil již 23. ročník tradiční sportovní soutěže 
„Železný mužíček“. Letošní počasí bylo poměrně hodně chladné, 
ale to nikomu nevadilo. Sešlo se celkem 164 dětí z pěti základ-
ních škol. Byly to školy z Křižanova, z Mostiště, z Ostrova nad 
Oslavou, Radostína nad Oslavou a samozřejmě i naše škola. 
 A v jakých disciplínách děti soutěžily? Jsou to již 
tradičně běh na 60 metrů / 50 metrů (první až třetí třída), 
hod kriketovým míčkem, skok daleký a šplh. Všichni žáci 
mají na každou disciplínu dva soutěžní pokusy a ten lepší 
se boduje. Výsledky se vyhodnocují v kategorii jednotlivců 
a v kategorii družstev. V každém družstvu jsou tři chlapci 
a dvě dívky. 
 Děkujeme všem sponzorům, kterými letos byly tyto 
firmy z Velkého Meziříčí: Alpa a.s., Horácké autodružstvo,  
Optika Němec, POEX a Vezeko a AŠSK. Díky nim jsme 
mohli dětem při vyhlášení předat pěkné ceny a družstvům 
poháry. Děkuji také naší zdravotnici a bývalé žákyni Marii 
Dostálové, že se starala o sportovce. Velké poděkování 
patří i všem učitelům, kteří objektivně a obětavě hodnotili 
výkony všech závodníků a pomocníkům z řad žáků, kteří 
zajišťovali technické zázemí závodu. 
 Všichni se už těšíme na příští dvacátý čtvrtý 
ročník!         Mgr. Zuzana Jurková   Foto Pavel Kříž 

 V pondělí 25. 5. 2915 se děti na Základní škole Hany Bene-
šové v Borech neučily. Bylo to proto, že k nám přijel promo-

team  PINGPONGOVÉ SHOW. Tato show proběh-
la jen ve čtrnácti školách naší republiky. A to tam, kde děti natočily 
video na téma: „Jak hrát netradičně stolní tenis“. Video našich žáků 
bylo v kraji Vysočina nejlepší, proto jsme vyhráli v projektu „Jeden 
za všechny, všichni za stůl“ nový pingpongový stůl  a Pingpongovou 

show.  
Pro děti byl připraven 
úžasný program na 
celý den. V dopolední 
části si děti zasoutěži-
ly, zahrály si na různě 
velkých pingpongo-
vých stolech, odvra-
cely útoky robota, 
který vystřeluje po 
určité době míčky, 
procházely slalomo-
vou dráhou. Seznámi-
ly se i s našimi repre-

zentanty ve stolním tenisu - IVANEM  KARABCEM, který se 
zúčastnil už pátých Olympijských her a chystá se na svou šestou. A 
jednadvacetiletým MICHALEM  PLÁSKEM, který je nadějí naše-
ho stolního tenisu. V exhibici nám tito dva sportovci ukázali, že se 
dá hrát stolní tenis i s pánvičkou, velkou i malou raketou, paličkou 
na maso i s naklepávacím  prkénkem. Vysvětlili také dětem pravidla 
FAIR PLAY. 
 Málem bych zapomněla na 
jednoho důležitého člena promo-
teamu, kterým byl PINĎA ze 
ČTYŘLÍSTKU. Ten se s dětmi 
ráno důkladně rozcvičil a dopoledne 
se s nimi fotografoval. Na závěr 
dopolední části vyzval moderátor 
žáky naší školy,  kteří tancují break 
dance, aby ukázali své taneční umění 
a spolu s DJ Martym změřili své síly. 
To byla podívaná! To bych Vám 
vážně přála vidět! 

Při odpoledním programu, kterého se zúčastnili zájemci z řad na-
šich žáků, ale i veřejnost, to v tělocvičně ZŠ vypadalo jako v úlu. A 
ten, kdo šel kolem školy si určitě myslel, že máme diskotéku. Ale 
ne, u nás se prostě 
hrál stolní tenis! 
Hrálo se na úplně 
každé rovné ploše, 
k t e r á  b y l a 
k dispozici - sto-
lech z naší kuchyň-
ky,  lavičkách ze 
šaten, všech sto-
lech, které přivezl 
promo-team a 
dvou pingpongo-
vých stolech. Organizátoři uspořáda-
li  pro děti dva turnaje. Vítězové si pak 
z a h r á l i  o  1 .  m í s t o .  B y l i 
to Filip Karásek a Ondřej Hlaváč. 
Nakonec se Ondrovi podařilo Filipa 
porazit a jako výhru si odnesl krásné 
sportovní tričko a oba medaili za vítěz-
ství. 
 Zlatým  hřebem odpoledního 
programu bylo utkání našeho bývalého 
žáka, teď studenta gymnázia ve Velkém 
Meziříčí, Josefa Starého s olympionikem Ivanem Karabcem. 

Dlouhé krásné výměny míčků, smeče a topspiny, no 
prostě nádhera!! 
 Myslím si, že na tento krásný den nikdo z nás 
dlouho nezapomene a děkujeme všem, kteří se podíleli 
na přípravě Pingpongové show u nás 
v Borech, Českému olympijskému výboru a Čes-
ké asociaci stolního tenisu, za to, že připravili tako-
vou krásnou propagaci stolního tenisu. Věřím tomu, že 
i díky této akci se našeho tradičního Silvestrovského 
turnaje ve stolním tenisu zúčastní více hráčů. 
 
 Garant projektu „Jeden za všechny, všichni za 
stůl“ Mgr. Zuzana Jurková 
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 Po loňské sezoně, kdy jsme skončili těsně 
na druhém místě, jsme letos s velkým náskokem 
vyhráli. 
 Na podzim 2014 byla tabulka ještě vyrovna-
ná, ale na jaře 2015 naši soupeři začali ztrácet 
body a mužstvo Borů naopak bylo 100%. 
Jarní důležitý zápas s naším největším rivalem o 
celkové vítězství Novou Vsí jsme na jejich hřišti 
zvládli na výbornou a to vítězstvím 8:1. Už nás 

nemohlo nic zasta-
vit k vytouženému 
cíli. 
 Ú s p ě c h 
mužstva se zrodil 
už v minulé sezoně 
kde sice silné jádro 
odešlo do dorostu 
ale zbytek hráčů 12 
(10 chlapců, 2 

dívky) jsme udrželi 
pohromadě a začali 
tvrdou přípravou na 
vítěznou sezonu. 
Bez přestávky jsme 
trénovali 2x týdně. 
V zimě účastí na 

mnoha turnajích. Zimní přípravu jsme ukončili v 
Borech 1. ročníkem  Memoriálu Stanislava Ochra-
ny, pořádaného TJ Bory, za podpory OÚ Bory, 
OFS Žďár nad Sázavou. Také jsme sehráli  několik 
přípravných zápasů. Velká dřina přinesla vítězství 

mužstva žáků 
Borů v okres-
ním přeboru, 
ale nejen to, 
Bory domino-
valy ve všech 
statistikách! 
 Ne jv í ce 
nas t ř í l ených 
branek - 139, 
n e j m é n ě 

obdržených branek - 19, nejvíc diváků - 1060, 17 
vyhraných zápasů, 2 porážky, 1 remíza. 
 Nejlepším střelcem okresního přeboru s 50 
brankami se stal Matěj Zedník, na 2. místě se 
umístil Martin Burian s 30 brankami, a na 4. místě 
Petr Viliš s 21. brankami. Nejlepší brankař okres-
ního přeboru s 19. brankami, se stal Filip Karásek. 
Na závěr patří dík hráčům za příkladné chování na 
turnajích a zápasech, trenérům Kamilu Bulovi, 
Jiřímu Kaštanovi, Petru Vaculíkovi a rodičům,  
kteří dětem připravili krásné zakončení sezóny u 
opékaného prasátka po našem vítězném zápase 
4:1 s Novou Vsí v Borech.  Zde jsme také 
obdrželi medaile a pohár od pana Matouška  z 
OFS Žďár nad Sázavou. 
 Na vítězství se podíleli  Filip Karásek, Mi-
chaela Kaštano-
vá, Lukáš Zeisel, 
Richard Kafka, 
Matěj Homola, 
Dominik Stu-
dený, Matěj 
Zedník, Martin 
Burian, Tereza 
P r o k o p o v á , 
Lukáš Němec, 
Petr Viliš a Lu-
káš Bula. 
  
 Vedoucí mužstva Petr Viliš  
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