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Vážení rodiče a prarodiče,
dostává se Vám do rukou třetí, předvánoční číslo
Informačního bulletinu letošního školního roku. Dozvíte se,
co přinesly další týdny ve třídách i na mimoškolních akcích, a
v závěru najdete několik důležitých informací, týkajících se
například Dne otevřených dveří či zápisu do 1. tříd. Další
zprávy ze školního života i více fotografií najdete na
webových stránkách školy. Příjemné počtení...

Land art na Ciheláku
Dne 21.10. se skupina složená z parlamentářů a klubáků pod vedením Hanky Suché a Katky
Štemberkové vypravila na Cihelák, kde se setkali s panem Čihulou a panem Sosnovcem. Martin
Čihula již delší dobu zvelebuje část lesíka tak, že kolemjdoucím padne oko na pěkné stromky,
květiny a tzv. land art – umění v přírodě. My s panem Čihulou moc rádi spolupracujeme. V dubnu
jsme v rámci Dne Země tento lesní koutek vybavili velkými slaměnými mravenci, teď jsme ke Dni
stromů vyráběli dlouhatánskou girlandu – závěs z přírodnin. Jako materiál nám posloužily listy,
klacíky, tráva, seno a šišky. Když jsme girlandu vytahovali do výšky, teprve naplno vynikla její
krása. S panem Sosnovcem jsme též zasadili mladý stromek a v neposlední řadě jsme na stromky
navěsili dřevěná kolečka popsaná moudry týkajícími se stromů. Zveme vás proto na procházku na
Cihelák, nudit se tam rozhodně nebudete.

Čtvrťáci stavěli na náměstí rozhlednu
Dne 22. 10. proběhla ve 4. B výtvarná dílna, kterou
vedla paní výtvarnice Eva Volfová. Dílna navazuje na práce,
které se již uskutečnily u druháků a páťáků. Čtvrťáci vítali
Mirečka (ilustrátor Miroslav Šašek, který kdysi žil v
Sedlčanech) na vlakovém nádraží. Další cesta vedla k muzeu,
které se pokoušeli zkrášlit květinovou výzdobou. Hlavním
úkolem ale bylo na sedlčanském náměstí postavit rozhlednu.
Děti pracovaly s fotografií, na které bylo zachyceno sedlčanské
náměstí na počátku 20. století. Pomocí gumových tiskátek,

která představovala kamenné kvádry, vzniklo několik návrhů rozhleden. Bylo velmi zajímavé
sledovat, jak se s položením každého dalšího „kvádru“ rozhledna vypíná stále více do výšky.
Eva Vanyová

Carving jack-o´-lanterns
Halloween is on 31st October. It´s an
English tradition. We had pumpkins
and we carved them. It was difficult
work, but it was the best conversation
lesson ever.
9AB students (Z. Veselá)
Festival pedagogické inspirace
80 dílen v pátek a v sobotu 6. a
7. listopadu na Festivalu pedagogické
inspirace v Základní škole Kunratice
čekalo na 500 učitelů a lektorů z
jednotlivých zapojených škol do
projektu PŠÚ. Do tohoto projektu, tedy
POMÁHÁME
ŠKOLÁM
K
ÚSPĚCHU nadace The Kellner Family
Foundation, je třetím rokem zapojena i
naše škola. Kolegyně Jitka Jandová,
Jitka Mošničková a Hanka Suchá řídily
dvě dílny. V jedné předávaly zkušenosti
s využitím iPadů ve výuce, ve druhé se
jednalo o čtenářskou gramotnost v
oborových předmětech, konkrétně zeměpise. Klobouk dolů před Kunratickými, jak skvěle zvládli
organizaci Festivalu. Děkujeme jim i panu řediteli Vítkovi Beranovi.
Jaroslav Nádvorník

Setkání s osobnostmi
S dvěma zajímavými osobnostmi se mohli setkat
naši žáci v aule během jednoho týdne. Stíhače Davida
Sochackého, pilota Armády České republiky, který
dopoledne dětem a odpoledne i jejich rodičům vyprávěl
zážitky vojenského pilota, přiblížil letecký výcvik,
promítal videa, odpovídal na dotazy a nastínil roli našich
ozbrojených složek v současném světě, vystřídal PhDr.
Karel Kříž, pamětník událostí okupace našeho státu
vojsky zemí Varšavské smlouvy v srpnu 1968.

Naše škola se totiž zapojila do projektu Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni. V rámci
listopadové akce Měsíc filmu na školách zhlédli žáci 8. a 9. ročníků film U nás pomáhali taky a
poté besedovali s panem Křížem. Další materiály, které škola díky účasti v projektu obdržela, budou
využity v hodinách dějepisu při výuce moderních dějin.
Jiří Šibrava

Jazykové pobyty v Anglii a Německu
V listopadu a na začátku prosince se zúčastnili někteří žáci naší školy jazykového pobytu v
zahraničí. Skupinu němčinářů vedla paní učitelka Vlaďka Křenková do německého Regensburgu,
angličtináři zamířili do Oxfordu. Anglii navštívilo 10 žáků ze sedmých až devátých tříd pod
vedením Pavla Sirotka. Během pobytu absolvovali 9 lekcí anglického jazyka a navštívili několik
známých míst.

Dílny pod vedením rodičů
Do 3.B přišel pan Honza Nietsche, a to znamenalo jediné. Bude se tvořit ze dřeva! Svěráky,
pilky i aku šroubováky nezahálely a za chvíli ze zbytků lamina a víček od PET lahví vznikaly
domečky, nádherná auta, náklaďáky, mašinky.
Děti byly nadšené a za své výrobky sklízely
zasloužený obdiv. Díky za skvěle připravenou
dílnu!
Další vyučování nám začalo velmi
tajemně - všechny děti měly zavázané oči a
čekaly na příchod kohosi tajuplného.
Maminku Honzíka - paní Markétu Vítkovou pak ale poznaly okamžitě. Čekalo je velmi
poutavé vyprávění o světě nevidomých,
kterého se dotýká i její nová knížka "Narozeninová kočka". Děti si také zkusily
některé činnosti poslepu a nejen ony zjistily,
jak je těžké např. nalít vodu do hrnečku. Pro všechny to byl velmi zajímavý a silný zážitek. Díky za
výbornou dílnu!
Vlaďka Bursíková

Den zdravých svačinek
Dne 10.11.2015 se uskutečnil na naší škole v pořadí již druhý Den zdravých svačinek.
Nápad vznikl při společném rokování na zasedání Školního parlamentu v loňském roce, a jelikož se
setkal s úspěchem, rozhodli jsme se pro opakování akce. V daný den probíhala kontrola splnění
úkolu. Parlamentáři ze 7-.9. tříd přišli nafotit o velké přestávce zdravé svačinky k 1.-3. třídám, od 4.
třídy parlamentáři fotili každý svou třídu a každý po svém též pojal výstup této akce. V 5.A.
vytvořili krásnou prezentaci na iPadu, šesťáci zase vytvořili pomocí iPadu koláž a parlamentářka ze
4.B. si zahrála na novinářku, vytvořila si vlastní dotazník a následně vyzpovídala spolužáky na téma
zdravé stravování. Tato akce by se nikdy neuskutečnila, nebýt našich vzorných a spolupracujících
rodičů, kteří tento den vybavili děti skutečně krásnými, kreativními a především zdravými
svačinkami. Díky patří též třídním učitelkám a učitelům, kteří se vždy ochotně do akce zapojí a s
dětmi si o dané problematice popovídají a děti tak pro věc nadchnou.
kš
ZDRAVÉ SVAČINKY (Barunka Křenková 4.B)
Máš ve své svačince něco zdravého, doma vyrobeného?
Vanessa - bohužel ne
Dominik – ne
Ema – nemá
Daniel - ano, mám vajíčko
Zuzana - ne
Kdo ti dělal svačinu?
Adam N. – maminka
Saša – tatínek
Martin D. - mamka
Jak ti svačina chutnala?
Vítek – dobře
Niky - výborně, byla vynikající
Míša - byla výborná
Šárka - moc
Děláš si někdy svačinu sám?
Bára Kr. – jo
Sabinka – ne
Adam T. – ano
Kája - ano
Dali byste si radši normální svačinu?
Filip–tuhle
Berinka - tuhle zdravou

Pruhovaný den
Na zasedání parlamentu a následně na třídnických hodinách jsme debatovali na téma
tolerance, jejíž Mezinárodní den se slaví 16.11. Z tohoto tématu se také zrodil nápad „společných
dní“ na škole, kdy se jeden den v měsíci budeme věnovat společné aktivitě, což jistě vyžaduje jistou
míru tolerance. V tomto případě budeme tolerovat něčí nápad, i když se mi zrovna 2x nezamlouvá,
abychom podpořili společnou věc a přispěli tak k pocitu sounáležitosti a PROPOJENÍ lidí na naší
škole. Jako první den jsme vymysleli Den pruhovaný aneb Přijdeme všichni v pruhovaném. A dne
19.11. 2015 to u nás vypadalo jak v zebřím výběhu. Netroufám si na procenta říct, kolik lidí se
zúčastnilo, ale proužky byly všude, na 1. i 2. stupni za chvíli přecházel z proužků zrak. Budeme se
těšit, s jakým nápadem přijdou na příštím zasedání parlamentu zástupci 4. tříd, kteří mají za úkol
vymyslet téma dalšího společného dne.

kš

Druháci v bazénu
Druháčci jezdí každý pátek od 11.září do 13.listopadu na plavecký výcvik do
bazénu do Příbrami, kde se pod vedením zkušených instruktorek seznamují s různými
plaveckými styly. Nechybí ani skoky do vody, různé hry, relaxace ve vířivce a v páře.
Iva Novotná

Exkurze do Národní knihovny Praha
Před podzimními prázdninami
navštívili frekventanti předmětu čtenářská
dílna s učiteli V. Maškovou a J. Šibravou
Národní knihovnu v Praze. Zhlédli její
historickou část, tzn. Zrcadlovou kapli,
Meridiánovou
věž
s pražským
poledníkem,
barokní
knihovnu,
a
pokochali se pohledem na panorama
Prahy z ochozu Astronomické věže.
Seznámili se s historií založení
knihovny, prohlédli si výstavu fotografií
dokumentujících různé prostory knihovny
a zalistovali kopií Vyšehradského kodexu.
Věříme, že až se z našich současných
čtenářů stanou středoškolští nebo vysokoškolští studenti, budou služeb naší nejstarší a
největší knihovny využívat.
Václava Mašková

Zeměpis a výtvarná výchova netradičně
V listopadu jsme se s žáky 7. - 9. ročníků v zeměpise, v rámci čtenářské
gramotnosti v odborných předmětech, seznámili s tématem požárů v Indonésii. Na
hodiny zeměpisu, kdy jsme pracovali s textem, navazovaly hodiny výtvarné výchovy,
kde žáci zpracovávali toto téma
různými
výtvarnými
technikami. Výsledky prací
žáků v tomto projektu budete
moci vidět na výstavě v
prostorách školy.
Poděkování
za
spolupráci patří V. Křenkové,
G. Plaché a J. Nádvorníkovi,
kteří s žáky pracovali výtvarně.
Pokud chcete o tématu vědět
něco víc, zeptejte se svých dětí!
Jitka Jandová

1.B, pomeranče, spousta kandovaného ovoce a 9.B
Vánoční atmosféra se již delší dobu nese celou školou a v očekávání nadcházejících besídek
pro rodiče se deváťáci vypravili znovu za svými prvňáčky, aby jim pomohli vyrobit dáreček pro
rodiče a na vánoční jarmark. Vyráběli se pomerančoví ježci, které všichni dobře známe. Děti tvořily
s nadšením a výsledkem byla krásně pomerančově provoněná třída, špejle a sušené ovoce všude po
zemi, upatlané lavice, ale hlavně krásní pomerančoví ježci a spokojené tváře prvňáčků. Nakonec
deváťáci dostali od svého malého kamaráda čokoládovou figurku za odměnu a paní učitelka Alena
Novotná vypadala, že bude muset povolat úklidovou četu. Vše se vydařilo.

kš

Deváťáci si zkoušeli řemeslo
V pátek 27.11. jsme se zúčastnili tradiční soutěže v řemeslných dovednostech na
Červeném Hrádku pod názvem A je to! Ze šestice našich deváťáků se nejvíce dařilo T.
Rengerovi (1. místo - svařování plastů) a O. Spilkovi (2. místo - práce se dřevem a kovem).
Sedm chlapců z 9. ročníku bylo
začátkem prosince pozváno vedením
SOU Červený Hrádek na exkurzi do
firmy Bobcat CZ, a.s. Dobříš, aby zhlédli,
jak vypadá moderní výrobní linka
stavebních strojů. Poté se vrátili na
učiliště, kde je ředitel Josef Nádvorník
seznámil s obory vyučovanými na tamější
škole. V dílně si chlapci vyzkoušeli
vyrobit přípravek podle instrukcí a tři
nejšikovnější byli odměněni. Na závěr se
ještě podívali do zázemí firmy KM
Racing, kde si prohlédli rozestavěný
kamion připravovaný pro další ročníky Rallye Dakar a vyslechli základní informace o práci
mechaniků této motoristické stáje.

SPORT
Florbalový listopad se našim žákům vydařil
Listopad byl ze sportovního hlediska měsícem florbalu. Celkem pět našich družstev zasáhlo
do úvodních kol celostátních školních soutěží a hned třem z nich se podařilo postoupit.
Think Blue Cup - jedeme dál! V pátek 13.11. se
naši mladí florbalisté zúčastnili okresního kola
florbalového turnaje Think Blue Cup v Dobříši. Po
výborném výkonu vybojovali postup do krajského
kola.
Ve vyšší věkové kategorii (6.-7. třídy) postoupili
do okresního kola jen chlapci, ale v dobříšské hale
příkladně zabojovali a vyválčili bronzové medaile.
V nejstarší kategorii (8.-9. třídy) postup těsně unikl
chlapcům, zato děvčata oksek suverénně vyhrála. V
dalším kole družstvo oslabené o některé hráčky
skončilo na 4. příčce.

Tři naši sportovci získali titul Borce Sedlčan
Druhý prosincový pátek patří již tradičně sportovním soutěžím Borec a Skokan Sedlčan,
které pořádá naše škola. Žáci
z šesti škol ze Sedlčan a
okolí rozděleni do tří
věkových kategorií od 4. do
9. ročníků měří síly ve
skákání přes švihadlo (počet
snožných přeskoků za 1
minutu)
a
v
trojboji
složeném
z
celostního
Jacíkova testu, člunkového
běhu a hodu medicinbalem.
Rozhodčími byli tentokrát
žáci naší 9.B. Na titul Borec
Sedlčan dosáhli i tři reprezentanti Propojení (Lukáš Fořt, Matěj Hrabák a Tereza Chwastková), k
tomu další závodníci přidali spoustu 2. a 3. míst.

Těžký los nejen pro českou reprezentaci...
Mnohý fanoušek českého fotbalu si asi povzdechl při pohledu na jména soupeřů, které
našim reprezentantům přisoudil los pro základní skupinu mistrovství Evropy. Ani hráči Propojení
příliš nejásají při pohledu na složení skupiny 2. kola celostátního turnaje Coca-Cola Školský pohár,
kam se probojovali přes 5 soupeřů. Na jaře v Králově Dvoře je čekají domácí fotbalisté, dále ZŠ
Plaňany u Kolína a hlavně – fotbalová škola ZŠ Březové Hory Příbram. Držme palce...
Jiří Šibrava

Zápis
do 1. tříd do 2. ZŠ Sedlčany
Ředitelství 2. ZŠ Propojení Sedlčany oznamuje, že zápis žáků do 1.
tříd pro rok 2016 – 2017 se koná v pátek 15. ledna 2016 od 1400 - 1700
v budově 2.základní školy v Sedlčanech.
Zápis je určen pro žáky narozené do 31. 8. 2010
K zápisu se dostaví s dítětem jeden z rodičů nebo zákonný zástupce a
přinese s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz a vyplněný dotazník
pro rodiče.
Tento dotazník obdrží rodiče v příslušné MŠ nebo si jej vyzvednou
v administrativě 2. ZŠ Propojení.
PaedDr. Jaroslav Nádvorník
ředitel 2. ZŠ Propojení
Informace k zápisu 15.1. 2016
Rodiče prvňáčků, kteří mají u nás na škole sourozence, prosím o vyplnění formuláře s
informacemi k zápisu.
Formulář Vám dá třídní učitel staršího sourozence. Po vyplnění prosím odevzdejte
opět třídnímu učiteli, nejpozději do 13.1.2016. Vy i já tím ušetříme při zápise čas, potřebný k
vyplňování údajů o budoucím prvňáčkovi.
Děkuji Vám.
Jitka Jandová
zástupkyně ředitele
Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme
na
Den otevřených dveří
2.ZŠ Propojení
ve čtvrtek 14.1. 2016 v 8 - 12 hod.
Co můžete vidět?

Kde?

Kdy?

práci budoucích třídních učitelek 1. tříd
J.Štůlové, J.Mošničkové

5.A, 5.B

8-12

hodinu angličtiny Z.Veselé

4.AB

8,00 – 8,45

hodinu angličtiny V. Hončíkové

2.A

10,00 – 10,45

hodinu angličtiny K.Štemberkové

3.A

8,00 – 8,45

hodinu angličtiny P. Sirotka

3.B

8,00 – 8,45

Jste také zváni k prohlídce tříd, odborných učeben, laboratoře, auly, sauny, školního klubu a družiny a
dalších prostor staré i nové budovy, kudy Vás rádi provedou žáci devátých tříd.

Vážení rodiče,
rok 2015 zanedlouho zapadne do minulosti mezi ostatní prožité roky. Nějakou dobu na něj
budeme myslet ještě živě, ale pod nánosem dalších let a událostí, které nastanou, upadne možná do
bezvýznamnosti. Nebude tomu tak pro ty z nás, kteří jsme v tomto roce prožili něco velmi
radostného, nebo naopak nějakou smutnou událost. Tato data, tyto příběhy zůstanou trvale zapsány
v našich vzpomínkách.
Upřímně řečeno, přál bych si, aby tento rok bezvýznamný byl. Píšu ta slova s pocitem
hříchu, protože jako bych házel přes hlavu prožité dny a měsíce – čili kus vlastního života. Jenže k
tomuto přání mě vede současná situace ve světě. Myslím, že i vy sdílíte trochu obavy z
budoucnosti. Proto bych byl rád, aby dnešní rok nebyl začátkem něčeho nevratného, jinými slovy,
aby se za čas opravdu ukázalo, že bezvýznamný byl a nic negativního z něho nepovstalo. No, kéž
by!
Každopádně bez ohledu na to, co se děje ve světě, vám, vážení rodiče a prarodiče, přeji, aby
i ten následující rok byl únosný a nejlépe radostný. Abychom se v přemíře zpráv mohli radovat z
našeho bytí, všedních dní a momentek, které nám naplňují život. Abychom se i my, učitelé, mohli
spolu s Vámi radovat z Vašich dětí. Přejeme Vám dobrý rok a pevné zdraví!
Jaroslav Nádvorník

