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INFORMAČNÍ BULLETIN Č. 1

Vážení rodiče a prarodiče,

dostává se Vám do rukou první číslo

Informačního bulletinu  školního roku 2016/2017. Dozvíte se,
co přinesly úvodní týdny ve třídách i na mimoškolních akcích, v závěru

přinášíme informace o organizaci  tohoto školního roku. Další

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

Prázdninové putování za

dinosaury

Třetí týden v červenci jsme se
opět sešli s dětmi školní družiny
v rekreační chatě na Cholíně.
Našeho dobrodružného pobytu
se zúčastnilo 54 dětí. Užili jsme
si krásný týden u řeky, plný
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zábavy a především pohody.
Navštívili jsme Štolu Josef ve Smilovicích a zkoumali Hornické muzeum v Příbrami.
Během celého týdne děti plnily různé úkoly, vyráběly své dinosaury, soutěžily v
různých disciplínách, koupaly se ve Vltavě a stavěly pravěká obydlí. Největším
zážitkem pro děti byla návštěva členů vodní záchranné služby. Pod jejich vedením
si děti vyzkoušely na figuríně, jak správně provádět masáž srdce, jak se zachovat v
případě ohrožení života, a jako bonus jsme se projeli v záchranářském člunu.
Myslím, že jsme si celý pobyt krásně užili a už se těšíme na příští prázdniny. Rády
bychom touto cestou poděkovaly paní Kubínové a panu Pejšovi za sponzorský dar,
který nás velmi mile potěšil. Velký dík patří též našim kuchařkám, paní Alence
Hájkové a Janě Dikunové, bez kterých si celý týden nedokážeme představit.

                                                           Ivana Šachová a Radka Brotánková

BUFÍKU, ADIÉ...

 V bufetu máme dlouhodobou snahu o zdravou nabídku - místo párků v rohlíku už několik let nabízíme
celozrnné pečivo s pohankovoluštěninovou pomazánkou nebo s máslem, sýrem a zeleninou, nikdy
energeťáky, cocacolu, slané chipsy. Z nápojů prodáváme pouze vodu nebo vodu jemně ochucenou,
minerálky, džusy bez umělých barviv, sladidel, konzervantů. Dále 100% ovocné nápoje, müsli, ořechy,
brusinky, mandle v čokoládě, bio lízátka a bylinkové bonbóny od V. Grešíka, tři druhy sušenek, mléčnou
čokoládu, žvýkačky a pár drobných pochutin bez konzervantů, palmového tuku apod.

S novou tzv. „pamlskovou“ vyhláškou nesplňuje určené požadavky polovina výrobků, které si u nás v
bufíku mohou děti koupit. Bude povoleno prodávat pouze čistou vodu, neslazené ovocné džusy, čerstvé
pečivo, ovoce a zeleninu a pouze některé mléčné výrobky. Bufety navíc budou navíc povinny mít také
registrační pokladny.
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Takto provozovaný obchůdek si na sebe zřejmě nevydělá. Děti, které jsou z rodiny zvyklé na zdravé
stravování, si nosí svačinku s ovocem nebo zeleninou z domova, a ostatní si raději po doprodeji zboží
nakoupí kdekoli jinde něco jiného a mnohdy méně zdravého, než nabízíme my.

Proto bohužel s provozováním školního bufetu k 5. říjnu končíme.

Zatím se nenašel jiný zájemce, který by chtěl bufet převzít a v souladu s platnou legislativou ho
provozoval.

Děkuji všem rodičům a žákům za desetiletou přízeň.

                                                                                                                                                Hanka Suchá

 

 

DOVĚTEK ŘEDITELE

 Z důvodu stále se zpřísňující legislativy by se stala z provozování bufetu charitativní činnost místo
činnosti podnikatelské. Je to absurdní, zvláště když uvážíme, že například dotované výrobky nabízené
státem v akci MLÉKO DO ŠKOL, které si naši žáci kupují, se ve školních bufetech podle nové vyhlášky
kvůli procentu tuku a cukru nesmí nabízet.

Přestože jsem nikdy nebyl příznivce jakýchkoli automatů ve školách, vedu nyní jednání s několika
firmami, které nabízejí prodej nápojů a občerstvení formou automatů. Myslíme si, že by bylo dobré, aby
si žáci ve škole něco k snědku koupit mohli . Jednání podmiňuji tím, že nabízené zboží v automatech
splní onu vyhlášku. Zatím opravdu nevím, jak jednání dopadnou, protože nabídka jejich produktů je
dražší. Můžeme se dostat do situace, kdy si žáci při cestě do školy budou kupovat k svačině něco
podstatně nezdravějšího, než byl dosavadní sortiment školního bufetu.

Ideální možností by bylo, aby se o provoz bufetu – nákup, prodej - starali sami žáci, např. 9. ročníku.
Získali by mnoho dovedností do života, zvyšovaly by se jejich nejen ekonomické kompetence. Ale ani toto
zákony neumožňují.                                                                     Jaroslav Nádvorník
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Šesťáci se seznamovali na Častoboři

Na začátku školního roku se tradičně šesťáci 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, 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

Srdce dětem

V úterý 20. září se žáci 9. třídy naší školy zapojili do prodeje předmětů v rámci veřejné sbírky „ Srdíčkový
den“. Žáci v dopoledních hodinách prodávali reflexní srdíčka a magnetky se zvířátky téměř po celých
Sedlčanech. Celkem prodali předměty za 18 095 Kč. Výtěžek z tohoto prodeje je určen na pomoc vážně
nemocným dětem. Naši deváťáci byli pochváleni a obdrželi děkovný certifikát jako projev vděčnosti za
jejich pomoc a podporu.

                                                                                                                                       Hana Němečková
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Akce školního parlamentu -
Světový den úsměvu 

Řekli jsme si, že se 5.října připojíme
k oslavě Dne úsměvu, který se slaví
po celém  světě od roku 1999.
Stanovil ho americký výtvarník
Harvey Ball, autor známého
smajlíka.

Výzva dne: Zkusme udělat někomu
nějakou třeba jenom drobnou
laskavost, která vyvolá úsměv a
radost.

Všechny školáky přivítal na vratech velký smajlík s heslem: Udělej dobrou věc. Pomoz dnes
na svět aspoň jednomu úsměvu.  Pan školník ve sváteční čepici vykouzlil svým
červeným klaunským nosem a dobrou náladou spoustu usměvavých tváří hned poránu. 

Připomněli jsme si, jak je úsměv mocný a kouzelný, jak často nám pomáhá. Povídali jsme si o
tom, co nás v poslední době potěšilo, komu jsme udělali radost, jak na své okolí působí
mrzout, o vzájemné pomoci, laskavosti...

V 1.A úsměvy modelovali, ve 2.B malovali, ve 3.B upekli, ve 3.A zaplnili
úsměvem písanky, 4.B si nasadila úsměv jako na divadle komedie, ve 4.A
si připravili úžasně veselé svačinky, páťáci rozdávali kartičky s citáty na téma úsměv, šesťáci a
sedmáci se vydali do ulic města s úsměvem a anketou, němčináři se učili radostná
slovíčka, družina rozesmála dýně... A úsměv se nám vracel mnohonásobně. Také nás moc
potěšila návštěva vysloužilého pana školníka Vodičky. Něco na tom asi bude, že co člověk
vysílá, to se mu vrací zpátky. 
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A úsměv navíc každé tváři tolik sluší, na mou duši:)

                                                                                                         Hana Suchá

OKÉNKO MODRÉHO ŽIVOTA

 

Pravidelný dárce
Naši snahu pomáhat jsme spojili s organizací Člověk v tísni (ČvT).
Školu Propojení jsme přihlásili k dlouhodobému projektu Pravidelný dárce.

Díky tomu se naše pomoc dostane tam, kde je momentálně nejvíc potřeba. Na konto ČvT
přispíváme měsíčně 300,- Kč. Stačí, aby každý z nás (dětí i dospělých) věnoval jednu
desetikorunu jedenkrát ročně. Jak to děláme? Každý měsíc patří jednomu ročníku. V září
darují deváté třídy, v říjnu osmáci, v listopadu sedmáci.....učitelé a provozní zaměstnanci o
prázdninách. Sbírka je dobrovolná a děti jsou vedeny k tomu, aby příspěvek byl z jejich
kasičky nebo kapesného Během roku se seznamujeme s životem lidí v jiných částech světa,
abychom věděli, jak se žije jinde a že bychom si měli vážit toho, co tady u nás máme.

Více na http://www.clovekvtisni.cz/cs/chci-pomoci/klub-pratel

 Skutečný dárek

Ve školním roce 2015-16 jsme s dětmi ve školním bufíku opět střádali do prasátka. Tentokrát
jsme koupili BIOPLYNÁRNU: „Tento dárek pomůže jedné rodině na kambodžském
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venkově vybudovat si vlastní bioplynárnu. Ta pro místní znamená hotový zázrak, protože
získají spolehlivý zdroj čisté energie pro každodenní vaření a večerní osvětlení.“

více na http://www.skutecnydarek.cz

Přijďte se podívat, všechny jsou pověšené ve školním klubu. Děláme radost sobě a zároveň
můžeme pomoci druhým.

                                                                                                              Hana Suchá

Škola Propojení je účastníkem celostátního projektu
Recyklohraní

 

Pilně sbíráme elektroodpad, zářivky a baterie do připravených nádob ve škole. Za sběr
získáváme body, které můžeme ve speciálním internetovém obchodě směnit za zajímavé
odměny (školní pomůcky, vstupenky, sportovní náčiní, praktická elektronika). Další body
získáváme za zodpovězení otázek, případně splnění rozličných úkolů týkajících se odpadové
problematiky.

Rádi bychom vás proto požádali o pomoc při shromažďování odpadu.

Sbíráme: všechny typy baterií používaných v domácnosti a drobná elektrozařízení – vše, co
funguje na elektřinu a vejde se do nádoby s otvorem 30x30 cm (rádia, mp3, kalkulačky,
telefony, varné konvice, drobné počítačové vybavení, elektronické hračky, elektronické
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hud.nástroje...)

NE: baterie rozbité, tekoucí, lepkavé, plně nabité, těžší než 1kg, autobaterie, baterie nebo
akumulátory z průmyslových podniků, televizory a počítačové monitory)

DĚKUJEME za Vaši spolupráci.

Školní recyklační program umožňuje vykazovat školám jejich ekologické myšlení a
zároveň podporuje vnímání potřeby správného nakládání s odpady.

Více na www.recyklohrani.cz

                                                                                                             Hana Suchá

Školní parlament jede...
 

Dne 7.9. jsme se sešli poprvé v novém školním

roce se zástupci našeho školního parlamentu,

přivítali jsme nově zvolené členy 4. a 6. tříd a

podělili jsme se s nimi o novinky. Největším

hitem je nově předělaná školní kuchyňka, kterou

přes prázdniny vyšperkovaly Hanka Suchá s

Gábinou Gyomberovou celou do červeno- bíla. Prvním úkolem parlamentářů proto bylo přinést jakýkoli

červeno-bílý hrneček do naší kuchyňky. Další informací bylo zakoupení nového certifikátu od Člověka v

tísni – Bioplynárna. Víčka, která jsme celé roky sbírali na Jakuba a jehož rodiče již naši pomoc nevyužijí,
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se od letošního roku sbírají na Martinu, která se narodila s jistým postižením a jejíž rodiče uvítají

jakoukoli pomoc na podporu náročné léčby. Klub letos slaví desáté výročí a všechny aktivity tedy budou

pořádány v duchu tohoto výročí. Nadále třídíme odpad a účastníme se recyklohraní. 12.10. proběhne ve

škole sběr papíru, jehož výtěžek putuje na našeho adoptovaného Situ. 5.10. se aktivně zapojíme do

Světového dne úsměvu, jehož heslem - a pro tento den i naším- je: „ Udělej dobrou věc. Pomoz na svět

aspoň jednomu úsměvu“. A nakonec smutná zpráva pro nás všechny, s konečnou platností končí

činnost bufetu, a to k 5.10., děti tak prozatím nebudou mít možnost si koupit cokoli k pití ani k jídlu na

území školy. Pitný režim je po celý den zajištěn jako dosud ve staré i nové budově. Další setkání

parlamentu se uskuteční začátkem listopadu.

                                                                                                                            Kateřina Štemberková

 

Cestička do školy

Pro prvňáky začala školní léta vesele a
slunečně. Při první výtvarné výchově
jsme si vyzdobili naši cestičku do školy.
Jak se nám v první třídě líbí, podle
výkřiku nepoznáte, ale z radosti vyskočit
umíme vysoko.
                                                             

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%3d44%26wysijap%3dsubscriptions&id=ma-161102025859-7dca5669
http://pdfcrowd.com


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

                Jitka Mošničková  

Spolupráce deváťáků a prvňáků

Jak je dlouholetou tradicí na naší
škole, deváťáci našim nejmenším
pomáhají usnadnit vstup do nového
prostředí. Spolupráci jsme potvrdili
symbolicky společným otiskem
rukou. Z otisků jsme vytvořili obraz
a věnovali jej deváťákům  na
výzdobu třídy. Těšíme se nejen na
setkávání o přestávkách.
                                                     
                                       1.A

Výtvarný projekt

Prvním měsícem začal v 1.A
výtvarný projekt Můj den. Tématem
Sladké snění, aneb co tají otisk na
mém polštářku. 
Deset setkání v průběhu deseti

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%3d44%26wysijap%3dsubscriptions&id=ma-161102025859-7dca5669
http://pdfcrowd.com


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

Deset setkání v průběhu deseti
měsíců.Projekt mapující činnosti
jednoho dne v životě prvňáčka. 
Tento projekt vymyslela maminka
našeho prvňáčka. Už se těšíme na
vzájemné výtvarné tvoření a
samozřejmě i vzájemné poznávání.
                                                     
                      Jitka Mošničková

První písmenka
V září jsme poznali písmenka M, L, A a už je
umíme i vymodelovat. Psací L nám trochu
zamotalo kličky, ale většina se podařila.
                                                          1.A
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Čtvrťáci si propojili
předměty

Žáci si ve 4.A prožili opět tematicky
propojené vyučování. Téma Moje
aktovka je provázelo jedno zářijové
dopoledne v ČJ, VV a v PČ. Tvoření vět,
otázek, určování mluvnických kategorií,
vymýšlení přímé řeči - co školní potřeby
říkají, co by si přály apod. Ve výtvarné
výchově si do školní tašky různé potřeby
nakreslili, promluvy napsali do "bublin"
a při pracovních činnostech si tabletem 
fotili a v programu Pic-Collage "vložili"
do své aktovky. Pestré činnosti propojené napříč předměty děti moc baví a myslíme, že si vše náležitě
užily.

                                                                                                            P. Kinczerová a J. Mošničková
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Milí rodiče, nabízíme vám a vašim dětem

 

kroužek angličtiny pro předškoláky

Hrajeme si s angličtinou
 

pod vedením p. Jitky Kořínkové

Kde : v Základní škole Propojení Sedlčany

Kdy : každé úterý půlhodinku 13.15 – 13.45

 

Začínáme : od října

Cena : 300,-Kč na pololetí

 

Pokud budete chtít, můžete zůstat s dětmi -

uvítáme vaše aktivní zapojení do učení a hry

 

Bližší informace : H. Suchá, školní klub ZŠ Propojení, tel. 728 666 800

 

Těšíme se na vás !
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Děti hovoří s rodilým mluvčím

Od 22. září s našimi angličtináři spolupracuje pan John Barker pod záštitou programu PŠÚ
(Pomáháme školám k úspěchu). Každý čtvrtek vyučuje anglický jazyk jako "rodilý mluvčí" ve
3. a 4. třídě, každé druhé úterý pak konverzaci v třídě deváté. Věříme, že všechny strany
budou s nadcházející spoluprací spokojeny.

                                                                                                           Pavel Sirotek

Deváťáci navštívili
příbramskou

"průmyslovku"

Žáci deváté třídy vyrazili koncem září do
Příbrami, aby si prohlédli tamní střední
průmyslovou školu. Nejdříve si vyslechli od
zástupců vedení podrobnosti o přijímacím
řízení a poté se rozdělili do skupin. V nich
navštívili i odborné učebny a některé činnosti
si prakticky vyzkoušeli. Třeba se sem někteří
po prázdninách vrátí jako zdejší studenti...
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                                                                                                                                               Jiří Šibrava

TeePee - turnaj v ping-pongu 

První mimořádná akce na oslavu
letošního desetiletého výročí škloního
klubu - Turnaj v ping-pongu. Turnaj byl
opravdu vyjímečný, protože k nám přijal
pozvání bronzový medailista mistrovství
ČR handicapovaných sportovců ve
stolním tenise - Daniel Palátka. Přinesl
nám ukázat svou mistrovskou pálku,
podal zajímavé informace o tomto
sportu, stal se rozhodčím, radil,
povzbuzoval, s každým hráčem si
chvilku zapinkal. Nakonec předal diplomy se svým podpisem a společně s vítězi se vyfotil. Nikdo
neodcházel domů s prázdnou. Danovi velký dík!

Sedmáci vybojovali stříbro v T-ballu

Další ročník Sedlčanské T-ballové ligy žáků 7. tříd byl
odstartován v pátek 23. září na hřišti SK Pegas za účasti 6
školních týmů ze Sedlčan a okolí. Hráči 2. ZŠ Propojení si
vedli výborně, svou skupinu vyhráli po vítězstvích nad
GaSOŠE prima a ZŠ Jesenice. V semifinále si poradili se ZŠ
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Kosova Hora a postoupili do finále, kde nestačili na jasně
nejlepší celek turnaje GaSOŠE sekunda.

Naši vytrvalci získali čtyři
medaile

Vytrvalostního běhu na dráze, který pořádala 1.ZŠ na
stadionu Taverny, se zúčastnilo 21 žáků naší školy.
Naše výprava získala 4 medailová umístění. Všichni
závodníci zaslouží pochvalu za nasazení a snahu. 

Sportovní liga začala přespolním
během

V areálu příbramského Nového rybníka koncem
září tradičně začíná školní sportovní liga úvodním
dílem, a tím je soutěž družstev v přespolním
běhu. Ve velice početné konkurenci nejlepších
běžců okresu se naši žáci neztratili, a i když to
tentokrát na medaile nestačilo, všichni zaslouží
pochvalu za reprezentaci školy.
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Coca-Cola nám letos
nechutnala

Další ročník celostátního fotbalového
turnaje základních škol nazvaného
Coca-Cola Školský pohár pro naše
hráče začal - a také skončil - koncem
září na hřišti Taverny Sedlčany. Po
porážkách s GaSOŠE (0:3) a s 1. ZŠ
(1:5)  jsme skončili třetí v kvalifikaci a na
loňské zhruba 30. místo v ČR
nenavázali. Tak třeba příště...

                                              Jiří Šibrava
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Doufáme, že školní rok proběhne  ke vší spokojenosti. Do
celého roku přejeme všem hodně sil!
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