INFORMAČNÍ BULLETIN Č. 4
Vážení rodiče a prarodiče,
dostává se Vám do rukou čtvrté číslo
Informačního bulletinu školního roku 2016/2017. Dozvíte se
informace o celoškolním projektu Světlo včetně vyhodnocení žákovských a
rodičovských dotazníků, dále aktuality ze zápisu budoucích prvňáčků i další
zprávy ze školních i mimoškolních akcí. Více fotografií najdete na
webových stránkách školy. Příjemné počtení...

CELOŠKOLNÍ PROJEKT
Ve čtvrtek 30. března si v divadelním sále kulturního domu jedenáct odborných skupin připravilo
prezentaci celoškolního projektu SVĚTLO. Dopoledne se konalo vystoupení pro školu, odpoledne pro
rodičovskou veřejnost. Děkuji všem kolegům, kteří tentokrát ve dvojicích vedli věkově smíšené skupiny
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rodičovskou veřejnost. Děkuji všem kolegům, kteří tentokrát ve dvojicích vedli věkově smíšené skupiny
žáků od 4. do 9. ročníků. Před vystoupením skupin jsme se mohli seznámit s historií projektů na škole i
s výsledky výtvarné soutěže o logo projektu. Nejen názvy jednotlivých skupin, ale zejména šíře pojetí
světla v nich byly obdivuhodné. Mohli jsme se ponořit do pohádek, do fyzikálních jevů, získali jsme
informace o nevidomých, mohli jsme se pobavit stínovým divadlem, porozumět tajemnému přístroji
camera obscura, obdivovat světélkující organismy, zachytit světlo v obraze, ale také si uvědomit světlo v
sobě nebo si zazpívat se skupinou zpěváků, kterým se to nejen skvěle vedlo, ale měli i výbornou
choreografii. Děkujeme všem dvěma stům padesáti rodičům, kteří přišli podpořit své děti, šedesáti z
nich děkujeme i za vyplnění a vrácení dotazníku. Nejvíce vás zaujala, podobně jako žáky nebo učitele,
skupina SVĚTLO A STÍN a v závěsu ANGLIČTINA RYCHLOSTÍ SVĚTLA, SVĚTÉLKUJÍCÍ ORGANISMY,
resp. SVĚTLO V NÁS či ZPĚVÁCI. Dotazník rodičovský si můžete přečíst zde a žákovský zde.

Den otevřených dveří a zápis
Ve středu 5. dubna se s návštěvami
na škole roztrhl pytel. Dopoledne
chodili rodiče i předškoláci z
mateřských škol. Na škole jsme
měli Den otevřených dveří, a tak
návštěvy mohly nahlédnout za dveře
tříd. Viděly paní učitelky budoucích
1. tříd Vlastu Koubovou a Evu
Vanyovou. Viděly tři učitele
anglického jazyka na prvním stupni,
prohlédly si prostory školy a
odborné učebny. Podívaly se na výuku i do ostatních tříd. Paní vychovatelky ze školní družiny
open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

si s dětmi zasoutěžily v tělocvičně. Bylo to prima a předškoláci si odnášeli vzpomínku na
návštěvu jedné ze dvou sedlčanských škol. Odpoledne přišli rodiče na besedu do naší školní
auly. Otázek bylo naštěstí dost, nejen Hejného matematika a nejen genetická metoda čtení.
Doufáme, že je odpovědi našich učitelek a pana ředitele uspokojily. Těšili jsme se na páteční
zápis. Jak dopadl? V pátek 7. dubna jsme zapsali 47 žáků, kteří v pondělí 4. září 2017
nastoupí do prvních tříd, a 9 žáků, jejichž rodiče požadují odklad školní docházky. Tak
předškoláčkům přejeme dobrý závěr docházky v mateřinkách a krásné prázdniny!
Jaroslav Nádvorník

Carmina 2017
Stejně jako každé jaro i letos jsme
uspořádali soutěžní recitační přehlídku.
4. 4. jsme přivítali soutěžící z šesti
okolních škol. V příjemné atmosféře
nezávislá porota, jíž předsedala vedoucí
Městské knihovny paní Tauberová,
vyslechla 30 básní. Bylo jistě obtížné
vybrat ty nejlépe zarecitované. Mezi
mladšími žáky se stal vítězem Václav
Šimánek ze ZŠ Kosova Hora, druhé
místo obsadila Marika Kupková z
GASOŠE Sedlčany a třetí místo získal
David Skalník z naší školy. V kategorii starších si nejlépe vedla Adéla Bulanová z Jesenice, za ní se
umístily Anna Chmelařová a Viola Tulachová, obě z GASOŠE. Bylo uděleno i několik čestných uznání:
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Luboši Hanusovi, Kateřině Šmídové (GASOŠE), Fandovi Pinkasovi, Váje Holoubkové, Vildovi Schindlovi
(ZŠ Propojení).
Eva Jiráková

Třeťáci na ledě
Získat bruslařskou jistotu na ledě a
zábavnou formou rozvíjet jednotlivé
bruslařské techniky pomáhal
třeťákům na zimním stadionu při
hodinách TV hokejový trenér pan
Kadlec. Jemu, ale i paní Křížové a
panu Houdovi, Cvetkovi a
Kadlečkovi za odvoz batohů
s bruslemi ke škole velmi děkují
třeťáci s Ivou Novotnou a Věrou
Hončíkovou.
Iva Novotná

Tandemová výuka
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V měsících dubnu a květnu nás budou
učit v některých hodinách čtení dvě paní
učitelky společně. Do naší 1.A k naší
paní učitelce přichází paní zástupkyně
Jitka Jandová a obě paní učitelky se
střídají ve výuce. Stihneme spoustu
činností. Naposledy jsme se naučili
klučičí a holčičí říkadla na koledu. Už se
těšíme, jak je o Velikonocích využijeme.
Třída 1.A

Projekt Lukášek
Již počtrnácté se účastníme projektu Lukášek, který
vyhlašuje místní knihovna. Tentokrát jsme tvořili výtvarná
díla na téma Stromy v nás. Děkuji dětem z 4.A, 5.A,
družiny Radky Brotánkové a mým prvňáčkům za působivé
práce. Všechnu tvorbu zapojených škol je možné
zhlédnout v knihovně.
Jitka Mošničková
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Řízková party
Městské knihovně patří veliký dík
za to, že pořádá pro všechny
ročníky moc hezké akce, které
dětem přibližují knihu a snad v nich i
vytváří potřebu brát knihu častěji do
rukou. Takovou je i čtenářská
soutěž pro páté ročníky. Každá
pátá třída měla v období od
listopadu do ledna přečíst co nejvíce
knih. 23. března se v knihovně sešli
všichni sedlčanští žáci pátých ročníků, aby se dověděli, jak si vedli. Přivítal je sám pan maršál
Radecký, který dětem přiblížil svůj život. V závěru spolu s paní Tauberovou vyhodnotili
tříměsíční čtenářské úsilí. Nejlépe si vedli žáci z 1. ZŠ a hned za nimi naše 5. B.
Nejúspěšnějším čtenářem mezi jednotlivci byl Honza Cihlář z 5. B. Poté měly děti možnost
strávit příjemný čas v knihovně na „Řízkové party“. Každý si donesl skutečný řízek - masový
či zeleninový. I paní knihovnice zaplnily stolky mísami řízků. Celkem bylo na stolech přes 600
řízků a řízečků. Není divu, že děti odcházely s plnými žaludky.
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Vlasta Koubová

Sedlčanská růže
Zatímco na divadelních prknech
v KDJS v Sedlčanech probíhá 30.
3. dopoledne veleúspěšný projekt
2. ZŠ - SVĚTLO, vybraní žáci
z prvních, druhých a třetích tříd
bojují o medaile svými skvěle
připravenými básněmi v 1. ZŠ na
recitační soutěži Sedlčanská růže.
Těmi nejúspěšnějšími recitátory se
stali:
Jonáš Nietsche, 3.B - 1. místo
Tereza Nováková, 3.B - 2. místo
Magdalena Špalová, 3.A - 3. místo
Blahopřejeme!
Iva Novotná a Věra Hončíková
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Výtvarný projekt
pokračuje
Tentokrát se naše výtvarné zastavení
zaměřilo na část dne, kterou děti
prožívají ve škole. Co už jsem se ve
škole naučil, jaké jsou moje oblíbené
předměty, jak pochválím své
kamarády...No a takhle jsem si naše
tvoření užívala já. Jak často se může
učiteli naskytnout pohled na usměvavé
tváře svých žáčků, které se nad ním
sklání...

Jitka Mošničková a 1.A

Pravěk našima očima
Období pravěku je pro žáky obecně velice
přitažlivé téma. V hodinách vlastivědy a
pracovních činností s radostí vytvářeli na ipadech knížky. Díla se jim opravdu moc povedla.
P. Kinczerová a J. Mošničková
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Učíme se pravidelně číst s
porozuměním
Texty určené k prohlubování čtenářských
dovedností již pravidelně využíváme
každý týden. Snažíme se porozumět
všemu, o čem čteme. Překvapením
nám v jedné z hodin byl za správné
řešení ptáček v 3D podobě.
1.A
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Vynášení Smrtky
Poslední březnový den byl ve znamení
vítání jara. Aby ne, když už se teploty
vyšplhaly nad dvacítku. Po desáté bylo
na dvorku plno. Páťáci na tribuně,
Smrtka neboli Morana uprostřed. A
písničky i povídání o tom, jaké to bylo
dříve, když končila zima. Jaké to bylo na
konci období Velikonoc o Smrtné neděli.
Co všechno se dělalo, zpívalo. Pak vyšel
průvod. Padesát páťáků bylo slyšet po
celém náměstí. Někteří ochraptěli. Za
nimi prvňáčci se svými kamarády z
devítky. Pak další žáci 1. stupně. Pod štátují připravený pan Laaštovička s mikrofony a aparaturou. A pro
Sedlčaňáky i mateřinky ještě jednou to, co zaznělo na dvorku. Přidávají se městští strážníci a bezpečně
nás dovedou k potoku. Na mostě rád předává deváťák Lukáš Kutil Smrtku povolanějším. Předává rád,
pronesla se, holka jedna zubatá. Pan školník Písařík není sám. Je s ním emeritní školník pan Vodička
v.v. Společně Moranu zapálí. Společně čekají. Plameny vyletí vzhůru. To je ta pravá chvíle. Pan Písařík ji
drží vysoko nad hlavou. Teď, teď! A ohnivým obloukem figurina padá do vody. Hurrrááá! Zima je pryč.
Opravdu? Pomalu plovoucí ostrůvek slámy pluje k jezu. Přehoupne se, nepřehoupne? Opravdu zima
odpluje? Jo!!! Povedlo se. Zima je pryč!
Ale raději se nedívejte na teploměr...
Jaroslav Nádvorník
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Florbalistky vyhrály
Aprílový turnaj
Začátkem dubna pořádalo sedlčanské
gymnázium ve své hale Aprílový turnaj
ve florbalu určený žákům a žákyním 8. a
9. ročníků. Naši reprezentanti podali
výborné výkony, děvčata zvítězila, chlapci
obsadili 2. příčku. Sestava děvčat:
Novotná – Cihlářová, Hanáčková,
Tůmová, Zbíralová – Chwastková,
Šmídová, Benešová, Lískovcová,
Řezáčová. Sestava chlapců: Čiko – Dlask F., Sůsa, Rubant, Hodík – Kutil, Šváb, Vyterna, Bloch, Nešleha,
Schindl.
Jiří Šib rava

Upozornění
Vážení rodiče,
v poslední době se v médiích objevují různé informace o nebezpečných on-line internetových hrách.
Ačkoliv existence těchto her nebyla potvrzena, doporučujeme rodičům věnovat pozornost aktivitám dětí
na sociálních sítích.

Vážení rodiče, přejeme Vám příjemné
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jarní dny a našim páťákům a
deváťákům hodně štěstí v přijímacím
řízení!
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