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4. číslo 2014/15  5. března
Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou další číslo školního zpravodaje. Přinášíme Vám ho v nové
formě do Vašich mailoých adres. Přejeme dobré počtení!

PLES ŠKOLY

V pátek 29. února ve večerních hodinách zmizel
nablýskaný parket společenského sálu kulturního
domu pod množstvím tanečníků. Nebylo divu. Kapela
Ešner Band na 15. plese školy Propojení hrála skvěle.
Netancovalo se jenom. Žáky 9. ročníků stužkovali jejich
třídní učitelé Jan Laštovička a Vendula Mašková. Jejich
žákům na prahu dospělosti to moc slušelo. O
předtančení se postarala děvčata ze studia Dvojka,
která připravila Kristýna Faktorová.

Klasické plesové tance střídalo blues, rokenrol,
bigbeat i Čechomor. Dokonce i pro netanečníky na
poslech parádní skladby. Tombola byla vyprodaná ve
výborném čase, takže si i dříve odcházející výherci stihli
před odchodem svoje ceny vyzvednout. Hlubokou
poklonu rodičům, kteří tombolu balili, převáželi,
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prodávali, hlídali u vchodu. Za všechny rodiče chci
jmenovat alespoň jednu maminku – Martinu Vyskočilovou. Její práce, starost a množství času, které
plesu věnovala, jsou opravdu nadstandardní.

Děkuji všem sponzorům plesu, všem rodinám i firmám, jejich výčet přinášíme níže. Jen malé
upozornění. Nevyzvednuté ceny jsou k dispozici ve školní sborovně. Do konce týdne nebo i později si pro
ně můžete přijít. Budou zde k vyzvednutí proti výherním poukázkám. Jen pytel s bramborami odnese pan
školník v pondělí do školní kuchyně, aby nám do koberce nezaklíčily.

Po sečtení všech tržeb a nákladů je výtěžek z plesu 34 800Kč. Skvělé! O použití zisku rozhodne výbor
SRPŠ na své jarní poradě v pondělí 20.4. v 15.30hod.

Jaroslav Nádvorník

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

 Výbor SRPŠ a ředitelství školy děkují
sponzorům, kteří přispěli cenou do
koutku štěstí na 15. ples SRPŠ při 2. ZŠ
Propojení Sedlčany:

Nábytek Kunc, Kosmetika a solárium
ing. Pavel Bulan, Řeznictví Jaromír
Dvořák, RIS Sedlčany, Keramika Vanya,
Elektro Hošek, Kovodružstvo Sedlčany,
AutoVero Sedlčany, Kosmetické studio v
Pasáži - Novotná, Drogerie Mrázkovi,
Autolakovna Novotný Pavel, Jatky

Sedlčany, S-B s.r.o., Nožířství Zamrazil Bedřich Vysoký Chlumec, Perníkářství Hejhal Počepice, Sportovní
areály Sedlčany, Fotoateliér Josef Lesák, Toner RL, Aerobik sudio Dvojka, AV Technik Josef Čihák,
Finanční poradenství Martina Štemberková, Masáže Hana Čiháková, Hobby Centrum Modelář Luboš
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Vinař, Pedikúra Sůsová Pasáž 7, Lobkowiczské pivovary, Jindrák s.r.o. Smilkov a.s., Pekařství Bejšovec,
Lahůdky Třešnák Vojkov, Restaurace Krčín, Instalatérství Čejda, Drogerie Říha, Biopekárna Zemanka,
Kosmetika Rengerová, Kadeřnictví Jánská, Unis-N výroba nábytkU Sedlčany, Pekárna Kramešovi
Křepenice, Cukrárna Jánský, Chovatelské potřeby Sirotek, Atlantik Produkt Třešňák, T.P.K. Mlékárna
Sedlčany s.r.o., Ovoce zelenina Kinczer, Bramborář Pešek, Bobo Kabát, Sport Duo Hračky, Ajax
Sedlčany.

Čermákovi, Ballonovi, Zemanovi, Suchých, Kadlečkovi, Sedlářovi, Rengerovi, Šmídovi, Klenovcovi,
Kubínovi, Krubnerovi, Finkovi, Hůlkovi, Jindrovi, Markovi, Pokorných, Maškovi, Mlejnkovi , Bartůňkovi,
Hasmanovi, Havlovi, Kdolských, Hendrychovi, Štemberkovi, Kocourkovi, Zelenkovi , Novákovi, Cihlářovi,
Pudilovi, Maňhalovi, Mandovcovi, Hončíkovi, Pejšovi, Rubantovi, Bláhovi, Nešlehovi, Raifovi, Závrských,
Friedbergerovi, Bláhovi, Faktorovi, Bezkočkovi , Zrůbkovi, Vlkovi, Sůsovi, Vyskočilovi, Mošničkovi,
Dikunovi, Drábovi, Mrázkovi, Štefanovi, Bulanovi, Chábovi, Kovárnovi, Kolkovi, Křivských, Bučinských,
Houdovi, Hrubých, Pflegerovi, Jankovských, Krejčí, Jelínkovi, Královi, Bednářovi, Dvořákovi, Pechačovi,
Englovi, Žáčkovi, Bereznajovi, Kořínkovi, Tomáškovi, Zburníkovi, Janečkovi, Brodkorbovi, Vláskovi,
Polákovi, Burianovi, Píšovi, Peterkovi, Ondráčkovi, Kramešovi, Křížovi, Jandovi, Hrdinkovi, Rubantovi,
Tesárkovi, Spilkovi, Kubištovi, Červenkovi, Novotní, Jirákovi, Pacovských, Hulanovi, Kadlecovi, Zaoralovi,
Kuncovi, Bartošovi, Vojtovi, Stiborovi, Večerkovi, Hlaváčkovi, Hronovi, Malinovi, Laštovičkovi, Štefanikovi,
Trinerovi, Grünerovi, Mulačovi, Drábkovi, Orholzovi, Dragounovi, Bílkovi, Nádvorníkovi, Čejdíkovi,
Čihákovi, Skalníkovi, Řezáčovi, Sokolovi, Vondrovi, Kubínovi, Dlaskovi, Marešovi, Hrazánkovi, Spilkovi,
Nietscheovi, Sudíkovi, Čížkovi, Koblovi, Cvetkovi, Hrochovi, Vodičkovi, Šindelářovi, Kouklíkovi, Režovi,
Písaříkovi Šimečkovi, Šimákovi, Peštovi, Stolaříkovi, Brédovi, Fialovi, Chýlovi, Holoubkovi, Benešovi,
Peškovi, Milečtí, L+T Markovy, Herynkovi, Boumovi, Staňkovi

Jiří Sůsa, předseda SRPŠ, a Jaroslav Nádvorník

KVĚTINY VE ŠKOLE

 Na naši výzvu o pomoc při výzdobě školy zareagovalo mnoho rodičů.
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Šlo nám o to, že v mnohých bytech nebo rodinných domcích máte
velké solitérní květiny, kterých byste se možná rádi „smysluplně“
zbavili. Školní prostory jsou pro to jak dělané. Takže děkujeme všem,
kteří jste nám květiny přivezli, chodby jsou hned útulnější!

Pokud ještě nějaké přerostlé rosnatky okrouhlolisté doma překáží,
chodby máme nekonečné a krmiva dostatek :-)

 Jaroslav Nádvorník

ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED
ŠKOLOU

Na výzvu jedné z maminek se v polovině
února uskutečnila schůzka za účasti
dopravní policie Příbram, dopravního
odboru Sedlčany, městské policie
Sedlčany, ředitele školy a zástupce
rodičů. Zajíždění ke škole zatím bude
umožněno bez zákazu vjezdu, stává se
ale poměrně nebezpečné. Jde zejména
o couvání aut ve špičkách příchodu a
odchodu žáků. Prozatímní řešení

situace vzniklo kompromisem - bude vytvořeno jedno parkovací místo před prvním rohovým domem
vpravo z jednosměrky Víta Nejedlého se stáním na 3 min. Nelze parkovat před vraty a vjezdy, nelze
zastavit v křižovatce. K parkovávání je vhodná ulice k SOU nebo od schodů k bytovkám vlevo. Po
rekonstrukci ulice Na Potůčku budou pro školu vytvořeny 3-4 parkovací místa, od 7.30 – 8 hod. na
parkovišti před jídelnou, jedná se také o přemístění kontejnerů z křižovatky do upravené protilehlé
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stráně. Na jejich místě by vznikla také parkovací místa.

Jaroslav Nádvorník

DINOSAURŮM V PATÁCH

V úterý 3. února jsme přivítali v naší třídě
paní spisovatelku Markétu Vítkovou.

Představila nám novou dětskou knihu:
Dinosaurům v patách. Povídali jsme si,
prohlíželi si, vyhledávali v encyklopedii a
poslouchali. Součástí programu byla i
výtvarná činnost, kdy jsme pod vedením
paní Vítkové voskovými pastely a
následně vodovými barvami ztvárnili
vlastní představy pravěkých ještěrů. Moc

jsme si všechno užili a děkujeme!

Pavla Kinczerová

ŽÁCI A SOUTĚŽE

V plném proudu jsou vědomostní
soutěže a olympiády. Naši žáci se jich
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průběžně zúčastňují, přinášíme zatím
výsledky, které jsou známé; olympiády z

některých předmětů jsou teprve před námi. V nové systému přijímacího řízení na střední školy, ve kterém
se letos dělají přijímací zkoušky (od příštího roku povinně), se začíná ve větší míře zohledňovat umístění
žáků při podobných soutěžích. Zúčastněným a hlavně úspěšným žákům BLAHOPŘEJEME!

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

 

Žáci 9. ročníků se zapsali k tématům letošních
Absolventských prací, které jsme pro ně připravili.
Někteří si se souhlasem vyučujícího vybrali
témata svoje. Přinášíme jejich přehled se jmény
garanta; další postup práce a termíny jsou
popsány na stránkách školy.

 

Ivanka Čiháková: Dítě s postižením, Vývojová psychologie od prenatálního stadia

Radovan Faktor: Dědičnost, Fotografování, Turistika

Vlaďka Křenková: Sidonie Nádherná – dáma z Rajského ostrova, Václav Havel

Jitka Jandová: Peru, Památky UNESCO, Islámský stát

Eva Jiráková: Archeologické výzkumy v Sedlčanech a blízkém okolí, Můj nejoblíbenější spisovatel,
Tetování, Česká a slovenská nářečí

Štěpánka Kuthanová: Mravenec lesní, Včela medonosná, Zahrady, Chov králíků, Chov koz
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Jan Laštovička: Viry a antiviry, Historie PC, YouTube, Šachy

Jaroslav Nádvorník: Je normální, aby kluk vařil?, Hrdelní zločiny na Sedlčansku v 17. století, Sedlčaňáci
a jejich vztah k národnostním menšinám

Vendula Mašková: Anglický plnokrevník, Belgický ovčák, Border kolie, Bernský salašnický pes, Rock

Hanka Němečková: Zvláštní útvary ve vesmíru, Vesmír, Výživa, Vlasová kosmetika, Vitamíny

Pavel Staněk: Opevnění v pohraničí, Kanoistika

Jiří Šibrava: MS v hokeji 2010, Herní styly stolního tenisu, Vylodění v Normandii, Pearl Harbor, AC Sparta
Praha

Katka Štemberková: Občanský průkaz a co dál?, TJ Sokol Dublovice, Ramons, AC Sparta Praha,
Dobrovolní hasiči

Zdeňka Veselá: Walt Disney, Whisky, Beatles

Hanka Němečková

GRANT POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU

 

Druhým rokem je škola zapojena v projektu Pomáháme školám
k úspěchu. Bližší informace o výsledcích práce se žáky a aktivitách v tomto grantu vám přineseme příště.
Dnes jen základní informace o tom, že se intenzivně se žáky pracuje zejména v těchto oblastech:

 

čtenářské dílny na 1. a 2. stupni (garanti V. Koubová a V. Mašková)

badatelství (vyučuje Š. Kuthanová)
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školní psycholog (J. Ptáčková)

inkluze (vyučuje P. Kinczerová, B. Jandová)

párová výuka (vyučují H. Němečková a P. Staněk)

matematika podle Hejného (vyučuje J. Mošničková)

čtenářská gramotnost v odborných předmětech (garant J. Jandová)

zdravé propojení (H. Suchá)

rodilý mluvčí (vyučuje P. Kolářová)

Jitka Jandová

SETKÁNÍ SE ZAJÍMAVOU OSOBNOSTÍ

Nyní informace, se kterou trochu předbíháme datum.
Ale věříme, že pro některé z vás může být zajímavá
natolik, abyste si i v dopoledních hodinách udělali
případně volno. V rámci pravidelné školní aktivity
Setkání se zajímavou osobností přijal naše pozvání
světící biskup pražský Mons. Václav Malý.
V dopoledních hodinách dne 20. května. 2015 se s

biskupem Václavem Malým setkají žáci z pátých a devátých tříd. Setkání bude probíhat formou
moderované besedy. Beseda bude otevřena také pro rodiče i širší veřejnost. Pro někoho je osobnost
biskupa Malého symbolem křesťanského disentu, pro někoho symbolem Letenské pláně během
Sametové revoluce, pro jiného je výraznou morální a církevní autoritou.

Věříme, že vzhledem k jeho osobní a občanské angažovanosti bude pohled na události 20. století pro
všechny účastníky setkání přínosný.
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Ivanka Čiháková, Jaroslav Nádvorník

Němčina nekouše

Koordinační centrum Tandem v Plzni nabízí školám projekt Němčina
nekouše, na jehož podpoře se finančně podílí Česko-německý fond
budoucnosti. Na naší školu dorazí animátor v termínech 18.3. nebo 1.4.
pro žáky 8. a 9. tříd. Celkem budou probíhat 3 animační hodiny.

Projekt si klade za cíl zvýšit zájem o výuku němčiny na českých základních školách.

K jeho hlavním pilířům patří motivace žáků 5.-9. tříd k volbě němčiny jako svého druhého cizího jazyka,
školení učitelů, aby si osvojili metodu jazykové animace, která se k dosažení vytyčených cílů používá.
Jazyková animace pomáhá překonávat ostych. Z učení se cizí řeči a odbourává představu, že němčina je
obtížně zvládnutelný a „tvrdý“ jazyk. Dalším důležitým pilířem projektu je zprostředkovat důvody, proč je
důležité učit se jazyk našeho největšího souseda.

Vladimíra Křenková

Nejstarší žáci NJ dostali nabídku
komentované prohlídky budovy
německého velvyslanectví v Praze v
Lobkovickém paláci. Prohlídka je
obohacena diskuzí, krátkým filmem a
informacemi o proslulém roce 1989,
kdy na zahradě přespávali občané z
NDR. Součástí pražské exkurze bude
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také možnost navštívit známé Muzeum
Franze Kafky, které je nedaleko

velvyslanectví. Do německé ambasády branou, nikoli přes plot, vkročí žáci ve středu 22. dubna.

 

Vladimíra Křenková

DÍLNY V  1.B

Již půl roku každý týden střídavě
navštěvují rodiče a prarodiče třídu 1.B.
Přichází se na své prvňáčky nejen
podívat, ale jim i něco zajímavého
povědět, přečíst, zazpívat, zahrát,
nakreslit, vyrobit… Tyto zajímavé aktivity
po velmi vydařeném odpoledni se všemi
rodiči na PÍSMENKOVÉ POUTI
odstartoval v říjnu tatínek Jonáška
Nietscheo ŠROUBOVACÍ DÍLNOU.
Páteční rána nám od této doby ve třídě
zpříjemňují maminky a babičky dílnami

čtenářskými. Každé první pondělí v měsíci se s výtvarnicí Zorkou Sokolovou věnujeme v ateliéru dílnám
výtvarným, s novými písněmi nás seznamuje Vlaďka Severová, tatínci - pomocníci nechybí ani při tělesné
výchově. Za toto příjemné PROPOJOVÁNÍ všem velmi děkuje

 

Iva Novotná.

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.propojeni.cz%2f%3fwysija-page%3d1%26controller%3demail%26action%3dview%26email_id%3d25%26user_id%3d0%26wysijap%3dsubscriptions&id=ma-150422072027-42b6f335
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

KARNEVAL VE ŠKOLNÍM KLUBU

V pátek 20. ůnora patřil klub TeePee
páťákům. Na karneval přišla pousta masek,
jedna hezčí než druhá. A tančilo se. V soutěži
o nej...masku, vybranou papírkovým
hlasováním, suverénně zvítězil Matrix. Nový
věk je nový věk. Čarodějnice, Pirátky, Gejša,
Královna, Duchové nebo třeba Víla zřejmě
dnes nejsou IN. Škoda.... Ale nálada byla
skvělá. Po setmění přišla na řadu Cesta
tmou. Odvahu dojít na druhý konec školy pro
tajný QR kód, který skrýval odpověď na
hádanku, zdaleka neměl každý. A kdyby
fotografce zlí duchové nevymazali fotky , bylo
by i spousta krásných obrázků. Tak alespoň
jednu koláž pro vzpomínku na hezký večer :)

 

Hanka Suchá

REPORTÁŽ Z KLUBU TEE-PEE

 

Několik dni bojovaly dvojice piškvorkářů
o titul Piškvorkového krále. Letos jsme
nepotřebovali čtverečkované papíry ani
tužky, hrálo se pohodlněji - na iPadu.
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Holky - šikovné Výtvarnice zatím pro
vítěze vytvořily krásná trička. Kdo
nevyhrál, dostal alespoň sladkou
odměnu. A Motivaci trénovat na příští
ročník.

Hanka Suchá

DALŠÍ INFORMACE

 

10. 3. chystají paní učitelky budoucích 1. tříd Eva Grinová a Alena Novotrná 2. setkání v cyklu BUDU
PRVŇÁČKEM, tentokrát na téma Dítě a zátěž. Setkání povede školní psycholožka Jana Ptáčková.

17. 3. budou nabízet naši deváťáci prodej předmětů v rámci charitativní sbírky Srdíčkový den.

23. 4. prosím počítejte, že ke škole bude od 7 do 8 hodin přistavěn kontejner na jarní sběr papíru.

Jaroslav Nádvorník

ZPRÁVA ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vážení rodiče, využijte objednávání
stravy dětí přes internet. Výhody jsou
zřejmé:

• jednoduše kdykoli, odkudkoli
• přihlášení přes uživatelské jméno pod
heslem
• aktuální informace o vydané stravě

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.propojeni.cz%2f%3fwysija-page%3d1%26controller%3demail%26action%3dview%26email_id%3d25%26user_id%3d0%26wysijap%3dsubscriptions&id=ma-150422072027-42b6f335
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

• aktuální informace o stavu konta
• možnost sledovat historii objednávek a
plateb za stravu
• pružná komunikace s jídelnou

prostřednictvím internetu
• on-line přímo v systému nebo formou volitelných mailových zpráv
• mobilní aplikace Strava.cz zdarma na Google Play

Tuto službu je možné aktivovat v kanceláři ŠJ 2. Příkrá 67 – osobně, nebo po telefonu. Dostanete
přihlašovací údaje,které Vám umožní přístup do tohoto systému. 

Zdena Malíčková, vedoucí školní jídelny

Vážení rodiče a prarodiče, přejeme příjemné předjaří!
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