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INFORMAČNÍ BULLETIN Č. 2

Vážení rodiče a prarodiče,

dostává se Vám do rukou druhé, předvánoční 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...

Andělé jsou mezi námi stále, ale jen
občas jsme schopni si je uvědomit, natož
je zahlédnout...

 

Škola plná andělů
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Se začátkem adventu naplnily naši školu stovky andělů.
Andělé se na nás usmívali ve třídách, vítali nás u dveří,
dohlíželi na chodbách, koukali z oken, uvelebili se v
písankách, prolétli ateliérem. Andílci seděli i v
lavicích, nástěnky jich byly plné, andělské koledy
doprovázely adventní atmosféru. Není pochyb, že bychom
získali světový rekord v počtu andělů na jedné škole. 

 Fotky zde: https://goo.gl/photos/H8f78GxNXNqAN9Zv5

Odkaz na video Náš anděl strážný: https://youtu.be/pQrFQb6Plq0

                                                                                               H. Suchá

 

 

Andílci

Hned první adventní pondělí přivítali
předvánoční čas žáci 1. A a 1. B v bílém
oblečení. Některým malým andílkům narostla
dokonce i křídla a byli ozdobeni svatozáří.
Celé dopoledne probíhalo v andělském stylu
– povídali a četli jsme si o andělech, počítali
jsme s nimi. Děkuji rodičům za výběr
oblečení.

                                                  J. Štůlová
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Andělská cesta za
úplňkem

Andělská cesta za úplňkem byla
společnou akcí nejstarších oddělení
školní družiny a školního klubu. Družina
"čtvrťáků" touto cestou
zakončovala dlouhodobý projekt o
Měsíci. Na "andělské" cestě bylo pro
nás připraveno sedm zastavení s milým
povídáním krásných andělů, kteří měli
pro děti i malý dárek. Po projití  "cesty"
nás ještě čekala návštěva místní
hvězdárny. Bohužel již od začátku nám
nepřálo počasí. Pršelo a Měsíc se neukázal ani na chvilku. Přesto si pan Lomoz pro nás připravil
zajímavé vyprávění o vesmíru i s promítáním obrázků. Poděkování patří nejen rodičům a prarodičům za
to, že s dětmi prošli deštivou andělskou cestu, ale i obětavým andělům, kteří pro nás hezkou akci
připravili.

                                                                                                                                           Radka Brotánková

 

Spolupráce s deváťáky

Není velká přestávka bez očekávání, zda-li se objeví "ten můj deváťák".
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Začátkem prosince jsme společně vytvořili  vánoční ozdoby na Svíčkovou
slavnost. 5. prosince byli deváťáci velkou oporou, když jsme poprvé
vstoupili do "pekla". Drželi jsme je za ruce a cítili se bezpečněji. Ani jsme
netušili, že tam na druhé straně, ti zmazaní čerti, jsou také deváťáci.
                                                                                                                                     
                                                             Žáci 1.A 

Vyřezávání dýní

Během hodiny anglické konverzace, kterou jsme věnovali svátku Halloween
(31. 10.), jsme z dýní vyráběli lucerny. Po zapálení svíček uvnitř dýní vznikla
okouzlující fotografie.

                                                                                                                                               
                                                  Žáci 9. A (Z. Veselá)

Němčina nekouše

V polovině listopadu proběhla animace
německého jazyka v programu plzeňské
organizace Tandem „ Němčina
nekouše“. Animaci vedl rodilý mluvčí
Florian Forster a snažil se ve čtyřech
blocích šestým a sedmým třídám
přiblížit život a jazyk našich sousedů.
Žáci mluvili, hráli pohybové hry a různé
doplňovačky.
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             Vladimíra Křenková, učitelka NJ 

Beseda s Danielem

Palátkou

Ve druhé polovině října jsme
měli možnost se na besedě
seznámit s Danielem Palátkou.
Nedávno vyšel z naší školy a
nyní dokončuje studium na
střední škole. Je to vlastně
obyčejný mladý kluk, ale...
Daniel se narodil s tělesným
postižením. Chybí mu část
pravé nohy. Daniel o svém
handicapu otevřeně hovoří a i nám vyprávěl, jak se s ním od narození vyrovnával.
Rodiče mu ve všem pomáhali, ale zároveň ho učili, aby bojoval a nevzdával se.
Říkali mu: „Když se budeš litovat, nikdy to nikam nedotáhneš.“ A Daniel se podle
jejich rady řídí. Hodně sportuje, hraje stolní tenis a má zde vynikající výsledky.

Daniel ochotně odpovídal i na naše otázky:

Všímají si tě lidé, dívají se na tebe nějak jinak?

Ano, na jejich pohledu to poznám. U malých dětí to neřeším, ale k větším přijdu a
zeptám se jich, zda oni mají nějaký problém.
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Můžeš plavat?

Plavu velmi rád a myslím, že dobře. Plavu ale jen za pomoci rukou, všechno táhnu
rukama.

Děláš nějaké zimní sporty?

Zkoušel jsem to, ale nedopadlo to dobře. Nejde mi to. Ale je i spousta zdravých
lidí, kteří nelyžují nebo neumí bruslit.

Pral ses někdy?

Jako malý jsem byl dost divoký a často jsem se do nějaké šarvátky připletl. I se
stalo, že se mi někdo posmíval. Na to jsem si našel svoji fintu. Nastavil jsem mu
protézu, ať si do ní kopne. Je totiž hodně tvrdá a tak si to potom už každý
rozmyslel.

Bylo asi hodně těžké se smířit s tím, že chodit můžeš pouze s protézou?

Nejdříve jsem protézu odmítal, dokonce jsem ji hodil do kouta. Ale rodiče na mě
vymysleli léčku. Miloval jsem zmrzlinu. A rodiče mi ji odmítli kupovat a nosit. Prý si
ji mám dojít koupit sám. Tak mi nezbylo nic jiného než to zkusit. Začátky byly těžké,
ale když člověk něco doopravdy chce, zvládne to.

Jaký sport máš nejraději?

Určitě stolní tenis. Začal jsem hrát již na základní škole a hraju stále. S mým
družstvem jsme na mistrovství republiky skončili třetí. Stolnímu tenisu se chci i dál
věnovat.

Na besedě se nám moc líbilo. Byla pro nás všechny hodně poučná. Držíme
Danielovi palce a fandíme mu. Je pro nás příkladem člověka, který umí
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překonávat životní překážky.

Míša Písaříková, Bára Křenková, Šárka Sůsová a Filip Špale z 5. B a Bára
Krubnerová, Adéla Finková a Šimon Smolka z 5. A

Bubnování

Ve spolupráci se Sdružením obcí Sedlčan naši školu navštívil
pan Bartizal. Přivezl s sebou celou sadu bicích nástrojů, na
které si děti vyzkoušely zahrát. Nejprve se učily vytleskávat
rytmus podle pokynů a podle not, poté si postupně všichni
zahráli na všechny připravené nástroje. Bylo to moc pěkné
odpoledne a už se těšíme na další set                                             
                                                                                                           
 Ivana Šachová

Mikulášská diskotéka

V pátek 9.12. jsme si s dětmi naší školní družiny užili krásné
odpoledne s písničkami. V průběhu diskotéky si děti zatančily
na písně, které si předem vybraly, zatančily si s čertem, zasoutěžily si a
zahrály různé taneční a pohybové hry.

                                                                                 Ivana Šachová
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Diskotéka v klubu TeePee

 

V polovině listopadu se v klubu TeePee sešlo rekordních 60
lidí. Co je sem přilákalo? Všemi oblíbená DISKOTÉKA. Užili
jsme si skvělou atmosféru s muzikou, tancem a světlelnými
efekty. Děkujeme Slávkovi Blochovi za skvělý večer!

                                                                              Hana Suchá

Zpívalo se i v družině

V adventním čase u nás v družině
rozezněla struny a hlas Alena
Laštovičková. Děti vybíraly písně a jejich
zpěv se rozléhal v chodbách školy.
Krásně prožité společné odpoledne...

Dalším milým hostem byla velmi
příjemná a tvořivá paní Novotná, která
trpělivě ukazovala ruční výrobu
slámových ozdob. Děti si odnášely
vlastnoručně vyrobené ozdoby a přes
počáteční nezdary to nevzdaly. Děkuji

dětem a naším milým hostům, že jsme tam mohli být spolu.
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                                                                                                                                                                    Věra Dlouhá

Mikuláš

V podělí 5. 12. vládla ve všech třídách naší
školy zvláštní nálada. Nejvíce napjatí byli
prvňáčci. Jaký bude Mikuláš? Bude čert
rohatý? Obdaruje nás anděl? Hned v první
hodině děti dostaly na tyto otázky odpověď,
když vešly nejprve do „pekla“ a hned potom
do „nebe“. S balíčkem v ruce se už šťastně
vracely do třídy a brzy se pustily do
dobrůtek.

                                                                         
                                  Jindra Štůlová

Třeťáci animovali
hudební klip

Začátkem listopadu 2016 se
uskutečnila v učebně 3.A premiéra
hudebního animovaného klipu, který
vytvořili žáci 3.A. Všechna místa k sezení
i k stání byla zaplněna rodiči, prarodiči,
kamarády a známými, kteří byli zvědavi,
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jak se tento nápad zrodil, vyvíjel a
nakonec uskutečnil.

Nejdříve se žáci seznámili s písní Šnečí
blues od Jarka Nohavici. Z obsahu

písně si měli vybrat to nejzajímavější a nakreslit k tomu obrázek. V další vyučovací hodině pak tvořili ve
skupinách ilustrace k jednotlivým slokám písně. Všechny tyto obrázky sloužily jako pracovní materiál
animátorské skupině. 13 šikovných animátorů pozvala do svého školního klubu Hanka Suchá. Vysvětlila
jim, jaký je princip animace, a konkrétně jim ukázala, jak postupovat při snímání obrázků na I-padu. Šest
pracovních týmů pracovalo na rozpohybování vystříhaných částí z obrázků o šnekovi, který jednu svou
šíleně rychlou jízdu lesem nezvládl. Týmy nakonec představily ostatním žákům své oživlé animace
k jednotlivým  slokám písně. Pak již jen na Haničce ležela těžká práce - všechny krátké filmové klipy
spojit v jeden. Kluci a holky ze 3.A ještě nazpívali píseň Šnečí blues a Hanička jejich  zpěv použila jako
hudební podkres k výslednému klipu.

Premiéra měla úspěch. Všichni přítomní žáci - výtvarníci a žáci - animátoři sklidili zasloužený potlesk a
slova obdivu. Využití nových technologií nemusí znamenat pro děti jen hraní her na I-padech a
počítačích, ale i smysluplně strávené chvíle tvořením, inspirací a fantazií.

Na tomto linku můžete zmíněný klip zhlédnout.  

 https://www.youtube.com/watch?v=efb_Nr_a8Vk&feature=em-upload_owner

                                                                                                                                               Věra Hončíková

 

Filmový podvečer ve
školním klubu

https://www.youtube.com/watch?v=efb_Nr_a8Vk&feature=em-upload_owner
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%3d46%26wysijap%3dsubscriptions%26user_id%3d1&id=ma-161221023409-224d4746
http://pdfcrowd.com


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

Další z akcí ve jménu oslav 10.
výročí klubu TeePee byl Filmový
podvečer s Petrem Sokolem. Aby
nezůstalo jen u kulturního zážitku,
připravili jsme si občerstvení.
Netradiční cukroví, vánoční čaj,
chlebíčky... Šéfkuchař: Saša
Smetanová. Petr pro nás vybral tři
krátké filmy - Ropáky od J.
Svěráka, V pivnici od J.
Švankmajera a Panika v městečku
Le Relax. Jako celovečerní film se
promítal Pátý element s B. Willisem
a M. Jovovich. Napětí i legrace
nechyběla. Děkujeme za příjemný
večer!!!

                                                                         
                                  Hana Suchá

Hejňásci -
tak říká naše paní učitelka dětem v kroužku
matematiky v 1.A. Scházíme se v pondělí
nebo v úterý. Že nás přemýšlení, zkoumání i
hraní baví, je vidět i z fotografie.
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                                            Žáci 1.A

Družina plná jablíček

Že jablko není jen tak ledajaké obyčejné
ovoce, si děti ze školní družiny
vyzkoušely ve svých odděleních. Z
domova si každé z dětí přineslo své
vlastní jablíčko, o kterém měly za úkol
zjistit co nejvíce informací. Poté začalo
samotné tvoření. Upekly si společně
jablečný štrůdl, stavěly krásné  stavby z
rozkrájených jablíček. Po rozkrojení na
polovinu našly krásnou hvězdu
a pomoci ní tiskaly barvami a vytvářely
krásné obrázky. Nezapomenutelné je
také ochutnávání jablíček, namočených do různých tajných ingrediencí.

                                                                                                                                                     Ivana Šachová

V knihovně
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Knihovna se proměnila v cirkusové šapitó a
my jsme s pomocí opičky vypátrali, kam
patří ztracená knížka. Dozvěděli jsme se, jak
se máme o knížky starat i jak si v knihovně
knihu půjčit. 
                                                            Žáci 1.A

Naši žáci vítali občánky

Pravidelně na podzim se naši žáci účastní slavnostního vítání nejmladších
občánků města Sedlčan.
Krátký program s hezkými básničkami i písničkami předvedli žáci pátých
ročníků a jedna zástupkyně z 1. A. Zpívat i recitovat se našemu pětilístku moc
povedlo a všichni si zaslouží  pochvalu.

                                                                                                                                           
                                                                   Jitka Mošničková 

Listopad a prosinec ve školním
parlamentu

V rámci kompletní obnovy naší školní kuchyňky, která se oblékla
do červené, proběhla akce s názvem „červeno-bílé hrnečky“.
Parlamentáři měli za úkol sehnat a donést jakýkoli hrneček v
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provedení červeno-bílém a zútulnit tak naši „novou“ kuchyňku.
Výsledek vskutku lahodí oku.

Sběr, který proběhl na podzim, vynesl škole 18.000 Kč a zajistil tak na další období podporu našeho
adoptovaného Sity. Plastová víčka se sbírají nadále i přesto, že původní odběratelé již neměli potřebu
pokračovat ve spolupráci. Podařilo se nám najít další potřebnou odběratelku, která je jistě dětem
vděčna a snad jí naše sbírka alespoň částečně uleví v její nelehké životní situaci. Parlament plánuje na
leden zopakovat Den zdravých svačinek, který je velmi oblíbeným a navíc smysluplným dnem.                    
                                                                                                        

                                                                                                                                       Kateřina Štemberková

Dílna 4.B  s panem
J. Niestchem

V pátek  21.10. si vykračovali všichni čtvrťáci do
školy zvesela. Někteří nemohli ani dospat, jak se
těšili, co si pan Honza pro ně opět
připravil.Tentokrát se nejen řezalo, vrtalo, ale také
nýtovalo! Děti si vyrobily úžasné loutky, které
dokonce pohybovaly končetinami. Na závěr jsme
s našimi loutkami zhotovili komiks. Dílna měla
velký úspěch! Díky, těšíme se na další!

                                                                                                                                          Vlaďka Bursíková
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Podzimní košíčky

Z podzimní procházky s rodiči si
žáci 3.A přinesli koncem září do
školy mnoho přírodnin. Měli za úkol
je umístit do košíčků, krabic a
proutěných misek tak, aby výsledná
práce byla esteticky příjemná a též
aby plnila další úlohu, kterou si již
měli vytýčit sami. Vznikala
překrásná doupátka pro lesní víly a
skřítky, zimní útočiště pro broučky a
šneky či zahrádky jen tak pro

radost. O postupu své práce psali popis do sešitů. Svá dílka i s popisy instalovali na chodbě
školy před svou učebnou. Pozvání do vzniklé galerie přijaly dvě zaměstnankyně školy i paní
zástupkyně ředitele Jitka Jandová. Děti jim představovaly své výtvory a odpovídaly na jejich
zvídavé otázky. Z práce se žáci těšili a věřím, že z ní měli radost nakonec i ti broučci na
zahrádce, pro něž děti své podzimní košíčky uložily pod strom nebo na skalku.

                                                                                                         Věra Hončíková

Čtvrťáci navštívili
Knižníkov

V listopadu žáci 4.A navštívili opět naši
skvělou městskou knihovnu. U vchodu
míjeli nápis : „Vítáme Vás v Knižníkově.“
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Městečko mělo vstupní bránu /titulní list,
úvod/, rozcestník /obsah/, informační
centrum /tiráž/, sídliště s panelovými
domy /edice/atd. Děti vyhledávaly v
knihách i rejstřík, doslov. Učily se podle
zadání paní knihovnice knížky nejen
najít, ale i zařadit správně zpět podle
označení. Děkujeme za velice kvalitní
program a těšíme se na další návštěvu.

                      Pavla Kinczerová

Rozfoukaný koberec
listí

S novou výtvarnou technikou se žáci
3.A seznámili v polovině října.
Pracovali s barevnými suchými
pastely, které měli za úkol jemně
rozmazávat po okrajích vystříhaných
listů stromů. Výtvarné práce nám
připomínali rozfoukaný podzimní
koberec listí, a tak jsme stejným
způsobem naši zdařilou práci
pojmenovali.

                                                                                                               Věra Hončíková
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Výlet na vánoční trhy
do Řezna

Ve středu 30.11. brzy ráno jsme s žáky,
kteří se učí německy, vyrazili na vánoční
trhy do Řezna, překrásného
středověkého města v Bavorsku. Cesta
nám trvala 3 a půl hodiny. Nejdříve jsme
prošli celé historické centrum od
původní římské památky k
monumentální gotické katedrále sv.
Petra. Také jsme hledali smějícícho se
anděla a patrona kostela v původních
vitrážích. Už víme, že Řezno bylo jedno z
nejbohatších kupeckých měst na sever od Alp. Přešli jsme také nejstarší most přes Dunaj, který byl
vzorem pro náš Juditin most. Ochutnali jsme tradiční klobásu z původní buřtárny u staré solnice, kde je
dnes zbudováno interaktivní muzeum o Řezně. Celé jsme jej prozkoumali a vyrazili na trhy. Tam jsme
ochutnali dětský punč, mandle v cukru, ovoce v čokoládě a hlavně zakonverzovali německy. Po drobném
nákupu suvenýrů v osvíceném městě jsme vyrazili k domovu. Návrat byl okořeněn vyplňováním a
zhodnocením celé cesty v pracovních listech, kteří žáci obdrželi na začátku. Usměvavé tváře cestovatelů
nám učitelům vyjádřili spokojenost a radost z našeho putování.

                                                                                                                         Vladimíra Křenková, učitelka NJ

První sauna
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 Každé první úterý v měsíci se budeme scházet ve školní
sauně. První návštěva se nám moc líbila. Kromě dvou
nemocných spolužáků byla účast stoprocentní. Pěkně jsme
se zahřáli.

                                                 Žáci 1.A

 

Knihkupectví, nebo knihovna?

Na začátku listopadu třída 1. B navštívila první
z mnoha skvělých akcí v sedlčanské knihovně.
Toto setkání neslo název V cirkuse a děti
poznávaly rozdíl mezi knihkupectvím a
knihovnou a učily se správně zacházet s
knihou. Zjistily, co je třeba udělat pro to, aby
se staly čtenáři knihovny.
                                                                                 
                                            Jitka Mošničková
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Florbalový měsíc opět
přinesl postupy

Listopad bývá ve sportovním životě
základních škol ve znamení florbalu. Ani
letos naši žáci nezůstali bez úspěchů.
Zatímco chlapci i děvčata 6. a 7. tříd
 stejně jako chlapci 8. a 9. ročníku do
okresních kol nepostoupili, nejstarší
dívky vybojovaly v okrese 2. příčku.
Dařilo se též nejmladším florbalistům
(4. - 5. třídy) - v Poháru hejtmana se
rozehráli a v následujícím Poháru
základních škol po pěti vítězstvích
postoupili do krajského kola. Gratulujeme a držíme palce!

                                              Jiří Šibrava

 

Naši borci a skokani
vybojovali 5 titulů

Druhý prosincový pátek patří již tradičně
sportovním soutěžím Borec a Skokan
Sedlčan, které pořádá naše škola. Žáci
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z pěti 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 žáci naší 9.třídy. Na titul

Borec Sedlčan dosáhli i tři reprezentanti Propojení (Jan Faktor, Marie Bezkočková a Tereza
Chwastková), k tomu další závodníci přidali spoustu 2. a 3. míst. Mezi skokany zvítězily Marie Bezkočková
a Anna Palátková.

                                                                                                                                                              Jiří Šibrava

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a hodně
zdraví a štěstí v novém roce!
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