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Vážení rodiče a prarodiče,
dostává se Vám do rukou třetí, 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...

EKO program v Domě Natura
Ve středu 15. listopadu se žáci 4.A zúčastnili EKO
programu v Domě Natura v Příbrami. Nové znalosti
o životě obojživelníků v Čechách získaly děti od dr.
Fischerové, která je také provedla výstavou živých
obojživelníků.
CHKO Brdy, která vznikla v r.2016, měli žáci
možnost více poznat z informativních panelů a
interaktivní expozice. Nově nabyté vědomosti
uplatňovali při vyplňování pracovních listů.
Věra Hončíková

Děti na startu se učí sportovním základům
Třetím rokem se v naší škole těší velkému zájmu kroužek Děti na startu. V rámci celostátního
projektu se zde všeobecným sportovním základům učí kolem 35 dětí z 1., 2. a 3. tříd pod vedením
Aleny Novotné, Gabriely Gyömberové a Evy Moulíkové.

Školu navštívil Mikuláš s andělem a čerty
Stejně jako v minulých letech i letos se 5. prosince
vyslanci nebes i pekel sešli u nás ve škole, aby
zhodnotili dětské skutky, vyslechli jejich připravená
vystoupení a všechny obdarovali zdravou odměnou.

Už známe letošní Borce
a Skokany
Druhý prosincový pátek tradičně
pořádala naše škola v hale SOU závody
Borec a Skokan Sedlčan. V přeskocích
přes švihadlo a silově obratnostním
trojboji soutěžili nejlepší žáci od 4. do
9. ročníků ze sedmi škol Sedlčan a
okolí. Závodníci z Propojení si vedli
výborně a vybojovali celkem 13
umístění
na
stupních
vítězů.
Absolutním Borcem Sedlčan se stal
Matěj
Hrabák
z
9.A.
Všem
gratulujeme!

Naši florbalisté a florbalistky vybojovali okresní medaile i postup do kraje
V minulém
čísle jsme informovali o
výborných výkonech a postupech našich
florbalových týmů. Ani v dalších kolech se
naši reprezentanti neztratili. V okresním kole
vybojovala děvčata 6. a 7. tříd
stříbrné
medaile, dívky 8. a 9. tříd skončily třetí.
Chlapci 4. a 5. tříd dokonce postoupili v
rámci ČEPS Cupu do kola krajského!

Deváťáci navštívili Stros a učiliště na Červeném Hrádku
Několik zájemců z řad deváťáků využilo
nabídky SOU Červený Hrádek a absolvovali
exkurzi ve firmě Stros Sedlčany, poté se
přesunuli do prostoru učiliště, kde se
dozvěděli, co tamní škola nabízí, nechyběla
ani tradiční dovednostní soutěž v dílně a
nakonec se chlapci podívali, jak se v garážích
KM Racing připravuje kamion M. Macíka na
Rallye Dakar.

Setkání při svíčkách přineslo vánoční náladu
Středeční podvečer se na na dvorku naší školy nesl
v adventní náladě nejen díky mrazivému počasí.
U krámků s dětskými výrobky a teplým
občerstvením se sešli rodiče, žáci i učitelé školy,
aby vyslechli vánoční písně, které si děti na tuto
akci připravily, a naladili se na přicházející svátky.

Vážení rodiče,
přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a hodně
zdraví a štěstí v novém roce!

