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Vážení rodiče a prarodiče,

dostává se Vám do rukou druhé číslo
Informačního bulletinu  školního roku 2017/2018. Dozvíte se, co

přinesly a přinesou další týdny  tohoto školního roku.
Více fotografií najdete na

webových stránkách školy. Příjemné počtení...

Seminář na téma autismus
V polovině září v odpoledních hodinách se v aule konal seminář s 
PhDr. Olinou Opekarovou, PhD., naší republikovou odbornicí na 
problematiku autismu. Dr. Opekarová se celoživotně soustřeďuje na 
toto téma a pro nás bylo důležité, že vedla seminář nejenom jako 
přednášející na třech univerzitách, ale zejména jako dlouhodobá 
praktička - pracuje ve Středisku pedagogické péče. Téma semináře 
bylo pro nás natolik zajímavé a aktuální, že jsme pozvali i kolegy z 
1. ZŠ Sedlčany, GaSOŠE Sedlčany a ZŠ Konečná Sedlčany.

Jaroslav Nádvorník

Starosta předává cenu
Minulý školní rok vytvářeli žáci 3. A úžasný animovaný
snímek Cesta na Měsíc. Ve Francii ve městě Taverny získal
první cenu diváků. Pan senátor a starosta města Sedlčan
Jiří Burian pro ně, pro letošní čtvrťáky, přivezl z Francie
cenu – skvělou moderní sošku kameramana. Předával ji za
účasti Věry Hončíkové a Hanky Suché - obou učitelek, které
se na přípravě filmu podílely. V plánu je další spolupráce.



Filmová cena a návštěva pana senátora Buriana ve
4.A
Dne 21. září k nám do 4.A přišel pan senátor Burian a předal nám cenu z
města Taverny ve Francii za náš třídní film Cesta na Měsíc. Cena byla
soška kameramana svařená z různých kovových součástek. Byli jsme
hodně překvapení, že jsme k tomu dostali blikací propisku, turistickou tašku
a magnetku.

Amálka, Matylda, Jula P., Majda, Jula K. a Matyáš ze 4.A

Páťáci založili cestovní kanceláře
V říjnu v 5.A proběhl v rámci vlastivědy miniprojekt nazvaný
Cestovní kanceláře. Žáci pracovali ve skupinkách. Vymysleli
název cestovky, která měla za úkol nabídnout výlet do libovolně
zvoleného zajímavého místa Středočeského kraje. Shromážděný
materiál zpracovali přehledně na velký karton a připravili si
prezentace. V této aktivitě bylo zjevné, jak děti vnímaly a
porovnávaly své výkony nejen při samotné prezentaci, ale
rovněž kriticky přistupovaly k míře zapojení jednotlivců na
společném díle. Přejme si, že se jim tyto střípky získaných
dovedností budou jednou hodit v profesním životě.(pozn. -
další fotografie jsou umístěné ve fotogalerii na webu školy)

Pavla Kinczerová 

Školní parlament v září a říjnu
Letos jsme se s parlamentem rozhodli zaměřit na významné dny týkající se naší republiky. Září jsme tedy samozřejmě 
věnovali svatému Václavovi a chtěli dětem ukázat, že volno, které mají, má kořeny hluboko v naší historii. Každá třída se

chopila úkolu po svém a na konci září jsme se nestačili divit. Děti se pod vedením 
učitelek mohly pochlubit nádhernými malbami, kresbami, kolážemi, počítačovými 
grafikami, poezií, prózou, písněmi. Čtvrťáci dokonce natočili úžasné video, které 
zachycuje legendu o svatém Václavu, podbarvenou sborovým zpěvem s písní Jarka
Nohavici. Výstupem pak byly dvě veliké nástěnky, které krášlily vchod naší školy. 
Říjen je věnován první republice a T.G. Masarykovi.

K již tradičním aktivitám školního parlamentu patří charita a ekologie. Také letos se 
zaměříme na třídění odpadu, obzvláště plastu, papíru a elektro. Za naspořené 
peníze se parlamentáři rozhodli nakoupit 5 solárních lamp pro společnost Člověk v 
tísni, kterou i v letošním roce podporujeme jakožto pravidelní dárci. A nakonec sběr 
víček pokračuje a sbíráme pro Matýska.

Kateřina Štemberková



Vytrvalostní běžci byli velmi
úspěšní
Sportovní sezóna našich žáků začíná tradičně na
přelomu září a října závody ve vytrvalostním běhu a
letos v nich byli reprezentanti Propojení velice
úspěšní. Nejprve v okresním kole závodu družstev v
přespolním běhu v Příbrami u Nového rybníku
vybojovali několik umístění v první desítce (nebylo
výjimkou okolo 70 startujících v kategorii) a
následující týden na stadionu Taverny v rámci
Vytrvalostního běhu na dráze své výkony ještě
vylepšili a přeměnili je v řadu medailí! (Podrobnosti 
zde.)

Z pěti školních florbalových týmů tři postoupily!
Říjen - znamení florbalu. Celkem pět týmů Propojení v jednotlivých 
věkových kategoriích rozehrálo své  turnaje a hned třem z nich se 
podařilo postoupit do dalších kol. Nejprve v Příbrami do bojů zasáhlo 
družstvo čtvrťáků a páťáků v soutěži O pohár hejtmana Středočeského 
kraje. Rozhodně ostudu neudělalo, i když do dalších kol se tentokrát 
chlapci nedostali. Zato oba dívčí týmy (6.-7. třída a 8.-9.) v okrskovém 
kole v hale gymnázia nenašly přemožitele a po přesvědčivých výkonech 
se těší na soupeřky v kole okresním. O dva dny později je napodobili 
chlapci 6.-7. tříd, kteří vybojovali v témž prostředí 2. příčku znamenající 

postup. Nejstarší chlapci také příkladně bojovali, velké favority trápili až nečekaně, ale jejich cesta skončila ve skupině. 
Všem sportovním reprezentantům děkujeme a těšíme se na další společné akce.

Česko sportuje - a naši žáci také
Od letošního školního roku plní i  naši žáci 2. stupně při
hodinách tělesné výchovy disciplíny dvou kategorií projektu
Česko sportuje - Olympijského diplomu a Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů. Všichni, kteří disciplíny absolvují, dostanou
k závěrečnému vysvědčení také dvě sportovní, v nichž se
dozvědí podrobnosti o svých fyzických předpokladech a také to,
zda na některý z odznaků bodově dosáhli. Ti nejlepší pak mohou
reprezentovat školu na okresním, krajském, případně republikovém finále.

Jiří Šibrava

http://www.propojeni.cz/foto-2017-2018/gallery/vytrvalostni-beh-na-draze/


Vážení rodiče, přejeme Vám krásný barevný podzim a dětem
příjemné podzimní prázdniny.
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