
INFORMAČNÍ BULLETIN Č. 4

Vážení rodiče a prarodiče,

dostává se Vám do rukou čtvrté číslo

Informačního bulletinu letošního školního roku. Dozvíte se,

co přinesly další týdny ve třídách i na mimoškolních akcích. Další

zprávy ze školního života i více fotografií najdete na
webových stránkách školy. Příjemné počtení...

Vážení rodiče,

jak jistě víte, během druhého pololetí na žádost výboru SRPŠ zavádíme třídní RODIČOVSKÉ KAVÁRNY;
vše o nich najdete zde . V některých třídách už proběhly, jiné je mají před sebou. Třídní učitelé Vás při
nich žádají o vyplnění dotazníku. Vaše odpovědi nám pomohou při jejich plánování v příštím roce.

Také proběhly nebo probíhají klasické schůzky TRIO s Vaší velkou účastí. Zato o KONZULTAČNÍ DEN,
při kterém můžete zjistit prospěch Vašeho dítěte v jednotlivých předmětech, už vůbec není zájem. V
prvním pololetí se z celého druhého stupně dostavilo pouze pět rodičů, v tomto jen tři. Z tohoto důvodu
se nám jeví tato aktivita zcela zbytečná.

                                                                                                                        Jaroslav Nádvorník

Rodinné klání

V sobotu 14. května se konal na stadionu Taverny
XXIII. ročník RODINNÉHO KLÁNÍ. Páteční liják a
ochlazení odradily některé rodinné týmy. Každopádně
sobotní dopoledne se vybralo do sluníčka a závody
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mohly začít. Moc nevadilo, že se kvůli loužím mohlo
běhat jen na dvou dráhách, skok do dálky ani hod či
vrh nebyly ohroženy. Děkujeme závodníkům za skvělé
dopoledne! Výsledkovou listinu 32 rodinných párů si
můžete přečíst zde.

.

Zákaz vjezdu má smysl

Před školou byla v březnu umístěna dopravní značka zákaz vjezdu s dodatkovou cedulkou PRO
DOPRAVNÍ OBSLUHU VJEZD POVOLEN. Všichni řidiči jistě vědí, že toto sdělení umožňuje např.
naložení nebo složení nákladu. Rozhodně neopravňuje k zajetí ke vratům do dvora, aby žák nemusel
udělat ani krok. Chci připomenout, že jsem o osazení této značky požádal z důvodu bezpečnosti všech
žáků. Hlavním podnětem k tomu bylo nacouvání auta při otáčení do stožáru osvětlení. Kdyby tam někdo
stál, byl by s ním konec a rodič, který auto řídil, by už po svobodě nechodil. Nemile mě překvapila reakce
některých rodičů – řidičů, kteří značku nerespektují a kterým se nelíbí následné upozornění pracovníků
školy.

                                                                                                                                     Jaroslav Nádvorník

Výsledky přijímacích zkoušek a olympiád

V minulém měsíci se konaly přijímací zkoušky na střední školy a víceleté gymnázium. Výsledky těchto
přijímacích zkoušek (žlutě označení jsou naši žáci) najdete zde a výsledky olympiád a okresních soutěží
v jednotlivých předmětech jsou zde.

 

Obhajoby absolventských prací se blíží
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Od 6. června nás čeká Častoboř s Učením v přírodě, informace o
něm obdržíte včas. Žáky 9. tříd čeká po Toulkách Prahou ještě v
týdnu od 23. června Řetězové provádění ve Vrchotových Janovicích (
podrobnosti zde a zde) a zejména OBHAJOBY jejich
ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ, na které zveme hlavně jejich rodiče.

Gastronomický
zážitek ve 2.A

Začátek března byl ve 2.A ve znamení
gastronomie. Ve školní kuchyňce žáci
chystali podle kuchařského návodu
Ksichtíky. Povrch kulatých rýžových
chlebíčků pokryli sladkou pomazánkou,
kterou vytvořili z tvarohu a pudingu. S
lentilkami, rozinkami, strouhanou
čokoládou a mandarinkami žáci
vykouzlili rozesmáté obličejíky, které
jsme pojmenovali Ksichtíky. Na

fotografických dokumentech z práce žáků je patrné, jak je úkol zaujal, bavil a v neposlední řadě jim  i
chutnal. Po zdařilé práci jsme si zazpívali píseň a také procvičili anglická slovíčka, která se týkají obličeje
– aktuálně probíraného tématu. K tomu, aby se nám vše povedlo, nám pomohly skvělé dospělácké
kuchařky paní Nietscheová a paní učitelka Plachá. Velmi jim děkujeme a těšíme se na další kulinářskou
spolupráci.

                                                                                                                                      Věra Hončíková

Děti vyrobily funkční
katamarány

V pátek 26. února některé děti nemohly ani
dospat, jak se těšily do školy. Ale proč?
Protože je čekala dílna Honzy Nietscheho.
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Děti se těšily, že si vyrobí funkční katamarán.
Opět se řezalo, šroubovalo, lepilo a zdobilo.
Plavidla se všem moc povedla, ale hlavně –
jsou opravdu funkční! Díky za skvělou dílnu!

                                                                                   
                              Vlaďka Bursíková

Den Země

Den Země začal ochutnávkou neznámého ovoce,
krásným, slunečním dnem. Trasa vedla rozkvetlou
přírodou, takže únava nás dohonila až na konci trasy.
Poděkováni si zaslouží nejenom paní učitelka
Štěpánka za vytvoření všech úkolů a označení trasy,
ale i všichni učitelé, kteří organizovali naši činnost na
stanovištích.

                                                       Jitka Mošničková

Věže a rozhledny ve
2.A

 Se žáky 2.A se zabýváme tématem věže
a rozhledny již od začátku února, kdy
jsme navštívili v Městském muzeu v
Sedlčanech výstavu papírových modelů
těchto objektů nazvanou Za obzorem.
Žáci měli za úkol během této prohlídky
vytvořit kresbu podle modelu, který se
jim nejvíce zalíbil. Svou kresbu
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doprovodili i stručným popisem. Při
následné vyučovací hodině ve škole
stavěli věže z dřevěných kostek, které nám zapůjčila školní družina. Pracovali ve čtyřčlenných skupinách
a měli vymyslet každé stavbě příhodné jméno. Na jarní prázdniny dostali za úkol vyfotit či jinak
zdokumentovat věže a rozhledny, které na svých výletech s rodiči viděli, nebo dokonce navštívili. Sešla se
nám velká sbírka fotografií a propagačních letáků, ke kterým každý dokumentarista přidal svůj jedinečný
ústní popis místa a vyprávění zážitků, které se mu vybavily. Mnoho dětí malovalo svou rozhlednu i jako
svůj nejzajímavější zážitek z prázdnin. Dalším bodem našeho tvoření byla lepená stavba věže z
papírových krabiček, kterou čtyřčlenné týmy nakonec dotvořily bílou krycí barvou. Do role architekta se
vžili natolik, že již pro ně nebyl problém představit si, kde bude stavba stát, z jakého materiálu bude v
realitě vytvořena a komu bude určena. Ke svým písemným popisům nezapomněli připojit i barvu a název
stavby. Učitelka jejich písemné práce nahlas přečetla a každý měl možnost se k práci svého spolužáka
vyjádřit.

Celé naše snažení máme zdokumentované a chystáme se o něm vytvořit výstavu.

                                                                                                                                       Věra Hončíková

Ovoce do škol vonělo exotikou

Pravidelně dostáváme v rámci projektu Ovoce do škol
jablka, hrušky, rajčata nebo papriky. Ale 22.4. jsme zažili
ochutnávku neznámých, exotických druhů. Jak dětem
chutnaly? Podle fotografie jistě poznáte.

                                                              Jitka Mošničková

Den v bílém odstartoval akci Týden jinak

Dne 29.2.2016 proběhla akce v celé
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škole Den v bílém. Zúčastnili se jí i
všichni žáci z 2.A. Celý následující
týden se pak žáci pokoušeli dělat
každý den něco nově nebo jinak, než
byli doposud zvyklí. Své zážitky si
poctivě zapisovali do svých deníčků,
které pak svým spolužákům přečetli.
Upřímně jsme se pobavili nad velkým
množstvím vtipných nápadů, které měly
děti. Matylda a Péťa dokonce své
zážitky i fotograficky
zdokumentovali. Akce se dětem velmi
líbila. Děkujeme parlamentářům a
Haničce Suché za inspirující nápad.

                                                                   
                  Věra Hončíková

Naše bývalá žákyně vyprávěla o
Kambodži

 Začátkem května jsme přivítali cestovatelku Adrianu
Nedbalovou. Připravila si pro žáky 6. - 9. tříd přednášku o
svých zážitcích z Kambodže, kde vyučovala angličtinu v
místní jazykové škole. Žáci se během jejího povídání
dozvěděli mimo jiné zajímavosti o životě Kambodžanů,
jejich stravování, bydlení a škole a také zhlédli fotografie a
pořízená videa. Závěrem cestovatelka žáky pomocí

fotografií provedla ještě po Austrálii, již také navštívila.

                                                                                                                                          Zdena  Veselá

Řízková party v knihovně se žákům líbila
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Nepatříme k nejlepším čtenářům, kteří byli v knihovně
odměněni, tedy až na výjimku toho absolutního vítěze, který
přečetl během půl roku nejvíce knih- našeho třídního řízka. Ty
druhé řízky nám všem chutnaly.
                                                                                               
                                                        Jitka Mošničková

Poznávat, jak to v našem těle funguje a
vypadá, můžeme i v hodinách výtvarné
výchovy.                                

                                                  V.A

Toalety pro Afriku
 

Projekt: zěměpis a výtvarný výchova

Cílová skupina: 6.- 8. tř

Obsah:

Ve škole proběhla kampaň na podporu  budování
toalet v Africe ( Člověk v tísni). V hodinách zeměpisu se
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žáci dozvěděli vše, co souvisí se situací hygieny a sanitace v Africe. Paní učitelka Jitka Jandová
pracovala s připraveným článkem, pracovním listem a projekcí. Namotivované žáky čekal měsíční
výtvarný projekt: „Ve zdravém těle zdravý duch“. Zkusili pracovat v různých výtvarných technikách – koláž,
malba, grafika, asambláž, otisk, studie kresby, domalba, asociační malba…

Témata souvisela s hygienou a důležitostí čistoty v rozvojových zemích: „Když se řekne Afrika, Co je pod
pokličkou, Když mi není dobře, Myšlenky, Jak funguje tělo, Stopy Afriky, Důsledky špíny, Vše souvisí se
vším.“

Výstava je k nahlédnutí v budově školy vedle třídy 7.B.

                                                                                 Vladimíra Křenková, Gabriela Plachá, Jitka Jandová

Školní výlet můžeme jen a jen doporučit
Úryvek z dopisu: " V úterý jsme byli se školou na výletě. Já
ti chci o tom vyprávět. Nejdříve jsme byli na letišti Václava
Havla. Bylo to super!!! Jeli jsme autobusem. Bylo to takové
safari, jen místo zvířat byla letadla. Potom jsme jeli do
planetária. Šli jsme do kina, které bylo všude kolem tebe.
Opravdu jsem si to užil. Na takový výlet budu dlouho
vzpomínat"

                                                                                           
                                                                  V.A

Poděkování

Třída 2.B chce velmi poděkovat těm rodičům, kteří svými nápady, vědomostmi a dovednostmi dokážou
zpestřit některé hodiny školní výuky. Zorce Sokolové za výtvarné dílny, rodičům Nietscheovým za dílny
hudební a pracovní, paní Bezkočkové a panu Kadlecovi za pomoc při bruslení na zimním stadionu a
panu Hronovi za poutavou besedu o myslivosti.

                                                                                                                                               Iva Novotná
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V celostátním fotbalovém turnaji náš
tým skončil mezi 30 nejlepšími

 

Dějištěm regionálního kola celostátního fotbalového
turnaje žáků základních škol se pro hráče 2. ZŠ
Propojení stalo hřiště s umělou trávou oddílu Český Lev
– Union Beroun. Naši fotbalisté cestovali autobusem,
vlakem, metrem i po svých, ale zdlouhavá pouť nebyla
marná – po výhře a remíze přišla sice porážka od

jednoho z favoritů turnaje (ZŠ Březové Hory Příbram) a s ní i vyřazení ze soutěže, ovšem v konkurenci
několika set přihlášených škol náš celek skončil někde mezi 30 - 40 nejlepšími. Dovedlo ho tam 5
vítězství, dvě remízy a jediná porážka v průběhu celého poháru.

Výsledky regionálního kola: Propojení – ZŠ Králův Dvůr 1:0 (gól Brejška), Propojení – ZŠ Plaňany u
Kolína 2:2 (Voslář, Čejda), Propojení – ZŠ Březové Hory Příbram 0:7.

Sestava: Burian – Hrabák A., Mondek, Pfleger, Hrabák M. - Spilka O., Čejda, Kubín, Jindrák – Voslář,
Brejška. Střídali: Chwastek, Peterka, Liška.

                                                                                                                                                  Jiří Šibrava

Škola Propojení má
nejrychlejší štafetu v

okrese!

Vyvrcholením celoročního atletického
snažení v hodinách TV je pro žáky 2.
stupně vždy soutěž Pohár rozhlasu.
Okresní kola se uskutečnila ve dnech
10. a 12. května 2016 na stadionech 2.
ZŠ Dobříš a ZŠ Pod Svatou Horou
Příbram. Všichni naši reprezentanti zaslouží pochvalu za bojovnost a snahu o maximální výkon. Nejvíce
se tentokrát dařilo chlapcům z 8. a 9. tříd, kteří vybojovali 5. místo v okrese. Z jednotlivců byl
nejúspěšnější Dominik Voslář (9.A), který obsadil 3. příčku v běhu na 60 m (7,8 s) a ve skoku dalekém
(533 cm – školní rekord), David Čejda (9.B) doběhl na 1500 m pátý. Naše štafeta na 4 x 60 m ve složení
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Lukáš Jindrák – Jan Mondek – Filip Dlask – Dominik Voslář byla dokonce nejrychlejší (30,6 s)!
Gratulujeme!

                                                                                                                                           Jiří Šibrava       

Přejeme hezký zbytek květnových dnů a klidný závěr školního roku!
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