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Vážení rodiče a prarodiče, 
dostává se Vám do rukou druhé číslo Informačního bulletinu letošního

školního roku. Dozvíte se, co přinesly první týdny ve třídách i na
mimoškolních akcích, a v závěru najdete několik důležitých

upozornění.  Příjemné počtení...

Šesťáci cestovali kolem světa

Na  začátku  školního  roku  se  šesťáci
tradičně sešli na Častoboři, aby se v rámci
adaptačního kurzu lépe poznali mezi sebou i
se  svými  třídními  učiteli.  Během  tří  dnů
absolvovali  cestu  kolem  světa,  zažili
ztroskotání  na  poušti,  útoky  domorodých
kmenů,  vyráběli  dopravní  prostředek,

putovali australskou buší, snídali v letadle, kreslili mapy a spolupracovali na plnění spousty
dalších úkolů, aby se mohli šťastně vrátit zpátky do Evropy. Přistání se podařilo, snad budou
mít klidné moře i nadále... 

               Jiří Šibrava

Deváťáci, prvňáci a iPady
  

Dne  19.10.  znovu  navštívili  deváťáci  své  prvňáčky,
tentokrát  proto,  aby  jim  pomohli  seznámit  se  se
školními  iPady  a  ukázat  jim,  že  tato  technologie
neslouží  pouze  jako  hračka,  ale  také  jako  školní
pomůcka,  která  je  vybavena  množstvím  výukových
programů a  zajímavých  edukativních  aktivit.  Děti  se
tak  naučily  spolu  se  svými  staršími  kamarády  iPady
zapnout  a  vypnout,  dále  zabrousili  společně  do
virtuálního světa matematiky i českého jazyka. Přejeme
hodně úspěchů i zábavy při této kreativní práci.

    
K. Štemberková



 Druháci se vyznají v technice...

Děti  vnímají  různá  moderní  technická  zařízení  jako
běžnou součást  života.  Pokud se tyto „mašinky“ doplní
vhodným výukovým programem, je to skvělá pomůcka.
Berou ji, protože je „in“, a látku si procvičí podle svého
individuálního tempa rychleji  než  psaním do sešitu.  Na
snímku z klubu žačka z poloviny třídy 2.A, kterou měla
na  starosti  Hanka  Suchá  v době,  kdy  se  paní  učitelka
Věrka Hončíková věnovala ostatním žákům třídy. 

Jaroslav Nádvorník

...stejně jako v přírodě

V pondělí   21.9.2015 prožili  žáci   2.A  výtvarnou výchovu  a
pracovní  činnosti   v  přírodě.  Ve  skupinách  tvořili  mandaly
z přírodních materiálů.  Krásné počasí, dobrá nálada a usilovná
práce týmů -  to vše bylo potřeba k tomu, aby vznikly moc hezké
obrazce.                     Věra Hončíková

Šašek se vrací k druhákům i páťákům        

V  pondělí  12.10.  se  uskutečnily  ve  2.  třídách  výtvarné
dílny v režii  Diany  Pinkasové s cílem: Pomozte nám
vytvořit ilustrace ke knize To jsou Sedlčany. Hlavním hrdinou
bude  Mireček, pojmenovaný  podle  ilustrátora  Miroslava
Šaška, který  v našem  městě  kdysi  žil.  Děti  jej  zkusí  po
Sedlčanech  provázet  a ukázat   mu,  co  všechno  se  v našem

městě změnilo.
 Iva  Novotná

                                
Šašek se vrací.  Tak jsme si  nazvali  tvoření,
které  je  inspirováno  výtvarným  dílem
světoznámého  ilustrátora,  který  krátce  ve
svém mládí přebýval v Sedlčanech. V KDJS
jsme  se  inspirovali  výstavou,  která  chce
ilustracemi pana Šaška seznámit  návštěvníky
se  známými  městy  světa  a  okusit  jejich
atmosféru.  Následovala  výtvarná  dílna  ve
škole.  Výtvarné  práce  budeme  ještě
dokončovat. 

      
Jitka Mošničková



Členové klubu TeePee vyrazili na hvězdárnu v rámci Noci vědců

 Vyrážíme  s  klubem  TeePee  na  večerní
procházku na Cihelák. Sedlčanské hvězdárně je
53  let.  Několik  dětí  tu  ještě  nikdy nebylo.  A
skoro nikdo z nás za tmy. Otočná kopule, velký
dalekohled  s  okulárem.  Pozorujeme  Měsíc,
který  se  za  tři  dny  stane  Krvavým úplňkem.
 Dozvěděli  jsme  se  také,  že  ta  nejjasnější
hvězdička  na obloze  je  Vega v Lyře.  Je  ještě

mladá (je jí teprve asi 300 miliónů let ))) a je žhavější než Slunce. Na hvězdy jsme si ukazovali
světelným ukazovátkem - zeleným laserem, který má dosah 30 kilometrů a během vteřiny by nám
mohl  spálit  rohovku!  Se  spoustou  nových  informací,  které  asi  zapomeneme,  a  s  příjemným
prožitkem, na který se nezapomíná, jsme se vraceli domů s odhodláním,že si nařídíme budíky na
třetí hodinu pondělního rána (!), abychom uviděli zatmění Superměsíce :)  Hanka Suchá

           

 Páťáci trénovali na dopravním hřišti                         

V pěkném zářijovém dni  jsme navštívili  dopravní  hřiště  v Příbrami.  Jezdit  na kole umíme,  ale
dodržovat  všechna  pravidla  silničního  provozu  -  to  je  fuška.  Vyzkoušeli  jsme  si  jízdu  podle
semaforu i řízení křižovatky policistou. Naučili se správně zařazovat do jízdních pruhů. Přestupků
ubylo. Ne všichni správně vyřešili testy. Tentokrát to byla jenom hra. Ve skutečné dopravě musíme
být opatrnější.

Jitka Mošničková

        

       Úspěšní spisovatelé a
ilustrátoři

Ke konci měsíce jsme se třídou 5.A
navštivili  knihovnu,  kde  jsme  se
zúčastnili  vyhodnocení  soutěže
Malý  spisovatel  a  ilustrátor.
Slavnostního  předávání  cen  se
zúčastnil  pan  spisovatel  Malý.
Můžeme  se  pochválit.  Příběh
Františka  Pinkase  se  umístil  v
hlasování  návštěvníků  knihovny
jako  třetí  a  ilustrace,  kterou  k
příběhu  nakreslila  Kačka  Burdová,
byla oceněna jako nejlepší.

                 Jitka Mošničková

 



          

Žonglér kouzlil s diabolem
 
I když historie diabola sahá 4000 let nazpět, je stále skvělou
zábavou. Předchůdcem dnešního diabola je čínské jojo. Aby
dnešní  kluci  chytli  inspiraci,  pozvali  jsme  si  do  klubu
žongléra, od kterého se dá něco šikovného odkoukat. 

          Hana Suchá

Třeťáci poznávali město

V rámci prvouky poznávaly třídy 3.A a 3. B svoje
město,  náměstí  a  okolní  ulice,  kde  se  děti
orientovaly  za  pomoci  mapy.  Po vyplnění  malého
dotazníku  např.  na  otázku  „Kolik  je  na  věži
ciferníků?“  je  čekala  za  správné  odpovědi malá
odměna na radnici.

Pavla Kinczerová

Druháci zažívali pohádky v knihovně

V úterý  22.9.2015  pozvala  Městská
knihovna  v Sedlčanech  žáky  druhých
ročníků na další setkání s knížkami. Paní
knihovnice  Roškotová  si  připravila  pro
žáky  poutavý  program,  v němž  děti
poznávaly  pohádkové  texty  veršované  a
prozaické.  Jak  je  dobrým  zvykem  v
knihovně,  vše  si  dramaticky  ztvárnily.
Třeba  pohádku O Červené karkulce  děti
předvedly  s dřevěným  divadýlkem,  nebo
tu O perníkové chaloupce přímo zahrály.
Znovu je třeba vyjádřit velké díky a obdiv
paní  knihovnici,  jak  mile  a  přirozeně
dětem otvírá svět literatury.

Věra  Hončíková

   Veselé projekty anglické

Ve čtvrté třídě s paní učitelkou Veselou jsme začali s projekty. Náš
první projekt byl My Family (moje rodina). Nejprve jsme projekt
připravovali. Pod nadpis jsme nalepili fotku nebo nakreslili obrázek
naší rodiny. Ke každému členovi jsme připsali jméno. Po odevzdání
jsme si připravovali věty a pak jsme naše práce prezentovali před
třídou. Někdy to bylo těžké, ale zvládli jsme to. 

Barbora Křenková, Michaela Písaříková, Filip Špale (4. A,B)



SPORT

Sedmáci  v T-ballu brali bronz

Koncem  září  se  náš  tým  sedmáků  zúčastnil  1.  kola
tradiční  soutěže  nazvané  Sedlčanská  T-ballová  liga,
kterou pořádal  místní  oddíl  SK Pegas.  Po bojovném a
obětavém výkonu všech hráčů patří našemu družstvu 3.
příčka. Tým 2. ZŠ Propojení dvakrát zvítězil  nad žáky
ZŠ  Kosova  Hora,  dále  porazil  družstvo  GaSOŠE  –
sekunda, remizoval s 1. ZŠ (prohra v rozpalu) a podlehl

vítězi turnaje, kterými se stali hráči GaSOŠE – prima. 

Vytrvalci dosáhli na medaile
Přelom září a října patří vždy úvodnímu podniku školní sportovní ligy, a tím je okresní kolo v

přespolním běhu družstev. Na vybrané vytrvalce čekaly u příbramského Nového rybníka tratě od 1 do 2
km podle věku závodníků.  Škoda,  že naši
soupisku  poznamenala  vysoká  nemocnost
nominovaných  běžců,  a  tak  je  na  místě
pochválit  ty,  kteří  byli  ochotni  je  na
poslední  chvíli  nahradit  (O.  Spilka,  S.
Hyhlanová, T. Zavadilová). Přední místa na
nás tentokrát  nezbyla,  nejlepšího výsledku
na  2.  stupni  dosáhlo  družstvo  nejstarších
chlapců. 

Další  akcí pro vytrvalce byl  běh
na  dráze,  určený  všem  žákovským
věkovým  kategoriím.  A  na  stadionu
Taverny už to třikrát cinklo!  Lukáš Pacovský v kategorii 4.-5. tříd vyhrál závod na 1 km, Míša
Zelenková a Matěj Hrabák (6.-7. tř.) na 1500 m brali stříbro!

Fotbalisté v celostátním turnaji stále postupují
Turnaj v minikopané, konaný z důvodu špatného
počasí  v  tělocvičně,  se  našim  hráčům  příliš
nepovedl  a  do  okresního  kola  nepostoupili,
ovšem  chuť  si  spravili   v   celorepublikovém
turnaji  školních  týmů  nazvaném  Coca-Cola
Školský  pohár.  Náš  tým  zavál  los  kvalifikace
nečekaně  do  Dolních  Hbit.  Po  vítězstvích  4:0
(ZŠ D. Hbity), 6:0 (ZŠ Krásná Hora) a 4:0 (ZŠ
Kamýk)  - nejlepším střelcem byl Max Kubín z
8. ročníku – cestoval náš tým do Benešova. Na

umělém trávníku jsme zaskočili favorizovanou domácí ZŠ Dukelská remízou 2:2,  v druhém zápase
jsme zdolali ZŠ Sídliště  Vlašim 3:0 a postoupili tak do jarní části turnaje! Skvělý výkon podali
všichni hráči, čtyři góly vstřelil David Čejda (9.B), jeden přidal Dominik Voslář (9.A).

           Jiří Šibrava



Možnost příspěvku na sportovní kroužky

V rámci projektu Sportuj ve škole!, který pořádají Asociace školních sportovních klubů ČR a Klub
pevného zdraví VZP,  mohou rodiče žáků pojištěných u VZP a navštěvujících sportovní kroužek
naší školy požádat o příspěvek až do výše 500 Kč. Pokud budete mít zájem o příspěvek požádat,
musíte  své  dítě  zaregistrovat  do  kroužku  pomocí  informačního  systému  Sportongo
(www.sportongo.com). Po zaregistrování obdržíte ve škole voucher a doklad o zaplacení příspěvku
na kroužky. S oběma dokumenty pak navštívíte pobočku VZP a požádáte o proplacení. Akce trvá do
konce listopadu 2015 nebo do vyčerpání finančního limitu pro prvních 40 000 pojištěnců. V případě
nejasností kontaktujte vedoucího ŠSK Jiřího Šibravu.

Setkání deváťáků a jejich rodičů se zástupci SŠ

Stejně jako v uplynulých letech organizuje naše škola ve spolupráci s 1. ZŠ setkání žáků 9.
ročníků a jejich rodičů se zástupci středních škol z blízkého i vzdálenějšího okolí za účelem
získání  přehledu  o  možnostech  dalšího  studia.  Žáci  získají  informace  o  podmínkách
přijímacího řízení, studijních oborech i možnostech uplatnění po absolvování jednotlivých
škol. Akce se uskuteční ve čtvrtek 5.11.2015 od 15.30 h v sále sedlčanského kina. Přijďte se
zeptat na vše, co vás zajímá.

                           Jiří Šibrava

Chystaná změna dopravního značení u školy

Vážení rodiče, chci Vás informovat o tom, že dopravní situace před naší školou se stala neúnosnou.
Nejde  ani  tak  o  občasné  drobné  střety  aut,  loňské  vyvrácení  stožáru  veřejného  osvětlení  bylo
vážnější. Nechci pomyslet, kdyby tam v ten okamžik bylo dítě. Jde mi tedy především o bezpečnost
našich žáků. Velký počet vozidel vezoucích děti zajíždí až těsně před bránu školy, ranní a odpolední
špička, vzájemné vyhýbání, blokování se navzájem, stání na chodníku a mezi tím děti, ti nejmenší
jsou ve zpětném zrcátku sotva vidět. 
Jak  víte,  technické  služby  na  přání  rodičů  přendaly  kontejnery  na  tříděný  odpad   a  vzniklo
parkovací místo pro další tři vozy. Naproti na rohu je stání od 7.30 do 8 hod. omezeno na 3 minuty
– vysednutí dítěte. To vše je samozřejmě málo, stále více žáků, a to i sedlčanských, se nechává
vozit. Osobně si myslím, že je to nesmysl, že děti docela rozmazlujeme. 
Každopádně jsem se po domluvě s učiteli a našimi sousedy rozhodl a požádal dopravní komisi o
zvážení zákazu vjezdu do zúženého krčku vytvořeného trávníkem. Značka bude umístěna na rohu
staré  budovy u  jejího  vchodu  a  dál  budou  moci  jezdit  jen  vozidla  dopravní  obsluhy.  Jakmile
příslušné orgány žádost projednají, bude značka umístěna a zákaz začne platit. Jsem domluven s
velitelem městské policie, že zpočátku zde budou strážníci hlídkovat – zatím bez rozdávání pokut.
Věřím však, že ani domluvy nebude komu sdělovat. Děti budou mít bezpečnější příchod a odchod a
vy, rodiče,  naši aktivitu doufám chápete.

Jaroslav Nádvorník

http://www.sportongo.com/


Poděkování

Panu Miloši Máchovi za věnování desek na portfolia pro obě třídy prvňáčků děkují třídní učitelky 

Alena Novotná a Eva Grinová.

Začaly  pracovat  kroužky školního  klubu.  Děkuji  těm rodičům a  svým kolegům,  kteří  kroužky
vedou. Vážím si toho, že nachází čas „na práci po práci“, která nepředstavuje jen věnovaní se pouze
vlastním dětem.
S příchodem paní kolegyně Věry Dlouhé, naší nové vychovatelky ve školní družině, se tak trochu
začaly dít věci. Úprava květinové výzdoby - i ze sušených rostlin či listí, úprava záhonů před starou
budovou,  vysázení  květin,  pnoucí  růže.  Rád podotýkám,  že  za  vydatné  práce  žáků.  Velmi  jí  i
ostatním vychovatelkám, které jí pomáhají, děkuji. Jsem rád, že s jejím příchodem přišla do školy
zahradnice. 

        Jaroslav Nádvorník

Ředitelský den

V pátek  6.  listopadu  bude  vyhlášen  ředitelský  den  z  důvodu  dvoudenního  výjezdu  učitelů  na
Festival pedagogické inspirace, pořádaný v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu na ZŠ
Kunratice.  Školní  družina  bude v  provozu ve standardních  hodinách i  pro  nepřihlášené,  školní
jídelna v tento den nevaří.

Partnerství deváťáků a prvňáčků

Žáci  1.  A si  našli  své  starší  kamarády  v  9.A.
Společně vyrobili symbol propojení - své ruce, a
tím naplnili  heslo: 

" JSME SPOLU JEDNA RUKA".  
                                 

                        Eva Grinová

S touto myšlenkou na závěr přejeme krásný barevný podzim a vydařené podzimní prázdniny!


