
INFORMAČNÍ BULLETIN Č. 1
Vážení rodiče a prarodiče,

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

přinesou první dny  tohoto školního roku.
Více fotografií najdete na

webových stránkách školy. Příjemné počtení...

Prázdniny skončily a nový školní rok se rozběhl plnou silou. V jeho průběhu Vám opět budeme zasílat
shrnutí  důležitých událostí ze života naší školy formou tohoto zpravodaje. Aktuální informace doplněné
větším množstvím fotografií, než jaké umožňuje formát tohoto bulletinu, můžete samozřejmě sledovat na
webových stránkách školy. Z obsahu tohoto úvodního čísla upozorňujeme zejména na změny ve
školním řádu a na odkaz na  podrobný přehled organizace celého školního roku 2017/2018.

Vážení rodiče, děkujeme za vyplnění návratek, které jsou  nezbytné pro naši
informovanost. Součástí návratek bylo potvrzení o seznámení se školním řádem.
Červeně chceme upozornit na změny, které nastaly v souvislosti s nutností
úpravy denního režimu a pravidel. 

*Při ověřování znalostí využívám jen povolených technických prostředků a
zdrojů informací. (Jde o to, že na trhu se objevují "chytré hodinky" s napojením
na internet a další vynálezy. Stejně jako u maturity, kdy jsou tyto věci absolutně
nepřípustné, jsou tabu i pro nás).

*Škola se odemyká v 7.40hod. Dřívější vstup: školní družina od 5.45 hlavním
vchodem, školní klub od 6.45 do 7.15 vchodem do staré budovy u školního
klubu, od 7.15 hlavním vchodem. Při mimořádné výukové nebo mimoškolní akci
se odemykání školy přizpůsobí.

*je zakázáno nosit, držet, distribuovat a užívat alkoholické nápoje,
cigarety (včetně elektronických), jiné tabákové výrobky a návykové látky (zák,č.
167/1998 Sb a zák.č. 106/2011 Sb o návykových látkách a zákon 379/2005 Sb
o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky,
alkoholem a návykovými látkami. 

                                                                                                 Jaroslav Nádvorník

V souvislosti se změnami v dodávkách mléčných výrobků do škol
přetiskujeme v plném znění dopis firmy LAKTEA adresovaný řediteli:

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

ještě jednou Vám děkujeme, že jste si vybrali naši společnost pro projekt MLÉKO DO ŠKOL.

Jak jsme Vás již informovali, v tomto školním roce dochází k výrazným změnám v projektu,
což provází mnoho nejasností, a pravidla se mění, resp. upřesňují každý den. 
Proto si Vám níže dovolujeme zjednodušeně vysvětlit, jaká jsou aktuálních nařízení SZIF, a jak a kdy

Vaše škola obdrží pro žáky mléčné výrobky ZCELA ZDARMA.

Dle nových, aktuálně platných pravidel jsou všichni dodavatelé povinni
dodat do škol v září i v říjnu pouze neochucená mléka, a to vždy dva
kusy na měsíc a žáka.
První závoz plánujeme ve 38. týdnu (18.-24.9.2017) - 1 neochucené trvanlivé mléko / žák, 
další závoz bude hned následující 39. týden (25.9.-1.10.2017). Vždy zcela zdarma a v počtu
odebírajících žáků, který jste uvedli v Ročním hlášení. 
Dodané mléko stačí rozdělit mezi přítomné žáky, v případě nutnosti není problém jej uchovat v pokojové
teplotě.
Objednávky na ochucené výrobky či další druhy neochucených výrobků bohužel díky tomuto nařízení
nemůžeme prozatím přijímat, velmi se Vám za to omlouváme a děkujeme za pochopení a trpělivost.



Jakmile nám to stanovené podmínky dovolí, budeme dodávat do škol každý týden, tak jak jsme původně
avizovali, a to i plátkové sýry, jogurty žervé apod., vždy dle požadavku školy - VŠE ZDARMA. 
Navíc si budete moci vybrat i z široké nabídky ochucených částečně dotovaných i nedotovaných
výrobků.

Milí rodiče, nabízíme vám a vašim dětem

kroužek angličtiny pro předškoláky

Hrajeme si s angličtinou
pod vedením p. Jitky Kořínkové

Kde : v 2. 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 !

Všechny dospěláky zveme

na KERAMICKÝ KURZ

při 2.ZŠ Propojení

Je určen pro začátečníky, pokročilé,

pro kohokoliv, kdo má chuť tvořit

Kdy? Od října

Každou středu v 18.00 -20.00

Kde? Ve školní keramické dílně

Cena : 90 Kč - 1 hodina

(včetně materiálu, výpalu, glazur)

Je možné zaplatit si celý kurz najednou

10 dvouhodinových lekcí za 1400 Kč

70 Kč za hodinu ( výhodnější )

Těší se na vás Věrka Dlouhá

Bližší informace : H. Suchá, školní klub

V.Dlouhá 605004080

605042021

Šesťáci začínají na
Častoboři

 

V pondělí 11. září šesťáci
tradičně vyrazí na Častoboř,
aby se v rámci adaptačního
kurzu lépe poznali mezi sebou
i se svými třídními učiteli.



Během tří dnů absolvují cestu
kolem světa, zažijí ztroskotání
na poušti, útoky domorodých
kmenů, vyrobí dopravní
prostředek, zmapují
australskou buš a budou
spolupracovat na plnění
dalších úkolů, aby se mohli
šťastně vrátit zpátky do
Evropy. Doufejme, že budou
mít „klidné moře“ nejen během
kurzu...
                                                                                                         Jiří Šibrava 

OKÉNKO MODRÉHO ŽIVOTA
 Pravidelný dárce

 Spolupracujeme s organizací Člověk v
tísni.

Naše škola je Pravidelným dárcem. Na konto ČvT
přispíváme měsíčně 300 Kč. K tomu 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...v červnu
učitelé a provozní zaměstnanci. Sbírka je

dobrovolná a děti jsou vedeny k tomu, aby svůj příspěvek věnovaly z vlastních
úspor nebo kapesného Během roku je seznamujeme s životem lidí v jiných
částech světa. Uvědomují si, v jakém prostředí žijeme a že není všude ustláno
na růžích tak jako u nás.

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

Deváťáci navštíví příbramskou "průmyslovku"

Žáci deváté třídy vyrazí ve čtvrtek 21.9. do Příbrami, aby si prohlédli tamní střední průmyslovou školu.
Nejdříve si vyslechnou od zástupců vedení podrobnosti o přijímacím řízení a poté se rozdělí do skupin. V
nich navštíví i odborné učebny a některé činnosti si prakticky vyzkoušejí. Třeba se sem někteří po
prázdninách vrátí jako zdejší studenti...

                                                                                                                                    Jiří Šibrava 

ŠKOLNÍ KLUB
Klub TeePee

Klub je určen pro žáky 5.-9. tříd naší školy. Vychází z charakteristiky této věkové
skupiny (větší samostatnost, vyhraněnější a specializovanější činnosti). Pracuje
na principu dobrovolnosti. Žáci mohou kdykoli přijít a odejít (příchody a odchody
se evidují). Mohou se podle svého zájmu účastnit činností nebo her, sami
vymýšlet a organizovat různé akce a turnaje. Klub je místem pro odpočinek,
zábavu, posezení s partou kamarádů i z jiných tříd. Možnost naplnění volného
času i pro ty, kteří se nechtějí soustavně věnovat nějaké zájmové činnosti.

OTEVŘENO JE KAŽDÝ DEN od 7:00 do 8:00 a od 12:00 do 16:00 (v pondělí do 15:00)

K dispozici je stolní tenis, fotbálek, šipky, žonglovací náčiní, CD a DVD
přehrávač, televizní Vii konzole se sportovními hrami, airhokej, stolní hry
(strategické, odpočinkové, hlavolamové, slovní, klasické i moderní), kytara,
chůdy, kuželky, šlapadlo Pedalo, nožní balanční labyrint, sportovní náčiní a
odpolední užívání dvorku...

 

Přihlašování do klubu - od září, poplatek za pololetí je 200,- Kč

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


Zájmové kroužky

Letos mají žáci možnost vybrat si z řady zájmových kroužků: angličtina, zumba,
florbal, atletika, keramika, dramatický kroužek, pěvecký sbor Zábojáček,
saunování, jóga, sportovní kroužek DĚTI NA STARTU a malý výtvarník...

Přihlašování do kroužků: zájemci se mohou zapsat na listiny, umístěné během
měsíce září na nástěnce u hlavního vchodu do školy. Kroužky pracují od října,
platí se ve školním klubu

H. Suché (do konce měsíce října). Během října je nutné také vyplnit přihlášky do
jednotlivých kroužků.

Anotace - KROUŽKY 2017/18
*Keramika (V. Dlouhá, J.+ E. Kuruczová) - pro všechny

Náplň programu vychází ze základních keramických technik modelování,
pozvolného prohlubování vlastní zručnosti a citlivosti vnímání hmatem. Děti
poznají různé druhy hlín, naučí se připravit šlikr, barvit engobami, glazovat,
pochytit tvůrčí proces proměny kusu hlíny v artefakt. Důležitý je prožitek při práci
s hlínou, radost z vlastního experimentování a objevování kořenů kultury.

 

*Florbal (J. Šibrava, P. Staněk, J. Laštovička) kluci 4.-5.tř + 6.-9.tř., dívky od
5.tř.

Florbal není třeba komentovat. Nejoblíbenější sport ve školách, ideální
všestranná sportovní aktivita pro kluky i holky, při které klademe důraz
na sportování pro zdraví, přátelský a správně soutěživý kolektiv.

*Jógové hry (H. Suchá) 3.- 4.tř.

Hravým způsobem děti získávají lepší vztah ke svému tělu. Cvičení působí na
správné držení těla, sílu a pružnost, rovnováhu, soustředěnost a vůli,zklidňuje
emoce, pomáhá dětem se uvolnit, působí na dětskou představivost.

 

*Jóga Teen (H. Suchá) 5. – 9.tř.

Krásná a příjemná aktivita, dostupná naprosto všem – nevyžaduje
fyzickou přípravu. Příjemné protažení a relaxace, pohoda,
nesoutěžení.

*Angličtina hrou (J. Kořínková) 1. - 2.tř. 3 – 4.tř.

Při komunikaci v angličtině s dětmi zařazeny hry, říkadla, písničky, divadlo,
kreslení. To, co děti baví, si zapamatují a naučí se velmi snadno.

*Sauna (R. Faktor) 2.stupeň
Saunování má výborný preventivní účinek. Zvyšuje odolnost organismu proti
infekcím horních cest dýchacích, povzbuzuje a vylaďuje funkce organismu a
pomáhá zbavovat se zplodin látkové přeměny. Optimální - 2 hodiny po jídle a
navečer, aby po sauně mohl následovat odpočinek.

*Atletika (E. Moulíková) 2.- 3.tř.

Běhej, házej, skákej rád, atletem se můžeš stát! Všestranný rozvoj pohybových
dovedností - podzim a jaro venku na stadionu Taverny, zima v tělocvičně.

*Malý výtvarník 1.- 4.tř. (S. Šeleverová)
Vstup do úžasného světa ručních prací. Místo pro všechny tvořivé holky a kluky,
kteří rádi zkoušejí různé techniky a chtějí se naučit něco nového.

*Dramatický kroužek (G. Gyömberová) 1.- 5,tř.
Skvělý prostor pro rozvíjení svých komunikačních dovedností, řečové
pohotovosti, pohybového projevu, umění spolupráce a improvizace. Prostor pro
fantazii i sebeovládání, pro emocionální a estetický prožitek.



*Děti na startu (A. Novotná, E. Moulíková, G. Gyömberová) 1. - 3.tř.

Pro děti štíhlé i s nadváhou, talentované i netalentované. Nejde o výkony, ale
radost z pohybu. Děti procházejí stanovišti (míčové hry, základy gymnastiky a
atletiky), nespecializují se na jeden sport. Naučí se pohybovým dovednostem,
získají kladný vztah ke sportu a později si mohou vybrat vhodnou sportovní
specializaci.

*Matematika Hejný (J. Mošničková, V. Hončíková) 2.třídy

Metodou prof. Hejného děti objevují matematiku samy a s radostí.. Do světa
matematiky vstupují přes různá prostředí, provázaná s vlastními životními
zkušenostmi. Zcela nový, zábavný způsob učení.

*Dračí doupě (P. Sirotek) 2.stupeň
Společenská fantazy hra, k níž potřebujete jen tužku, papír a představivost.
Hráči si vytvoří svého hrdinu a spolu s ostatními se vydají na cestu za
dobrodružstvím, které zprostředkuje vypravěč příběhu (vedoucí). Příběh se
během hry nečekaně mění, fantazii se meze nekladou, o zábavu není nouze.

*FIE (J. Jandová) 6.třídy

Freuersteinův program instrumentálního obohacování – rozvoj schopnosti
myslet a umění učit se. Heslo metody: Nechte mě chvilku...Já si to rozmyslím!

*Loutkové divadlo (J. Liška) 2.stupeň

Kurz si vytyčuje za cíl seznámit se s druhem dramatického žánru –
loutkoherectvím. Pracovat se scénářem divadelní hry (pohádky), získat
dovednosti práce s loutkou (20 cm historické marionety), posílit mluvní projev,
fantazii...Závěrem kurzu – představení pro děti.

 

*Klubíčko (M. Milotová) pro všechny

Háčkování, pletení - znalost těchto technik není jen praktickou záležitostí.
Pomáhá rozvíjet jemnou motoriku, estetické cítění, smysl pro celek i detail,
trpělivost, soustředění, napomáhají propojení obou mozkových hemisfér. Hezký
výrobek je odměnou.

Kroužky za humny naší školy:

*Zábojáček - bližší informace V. Severová

ZUŠ Dětský pěvecký sbor při 2. ZŠ Propojení a ZUŠ v Sedlčanech každoročně
potěší svým jarním i vánočním vystoupením, širokým repertoárem písniček,
skvěle doplněným muzikanty a tanečníky.

*Chovatelský kroužek (D. Hrubá) areál ZO ČSCH,více informací ve školním
klubu

Ne každý může mít doma vlastní zvířátko. Kdo má o zvířata hlubší zájem, může
si péči o králíky, morčata nebo třeba želvy vyzkoušet. Možnost získat hezký
vztah ke všemu živému, zkušenost se zvířaty, odkrývat jejich způsob života. A
také si vyzkoušet, co péče o domácí mazlíčky obnáší.

Podrobný přehled organizace školního roku 2017/18
najdete zde. 

 

Vážení rodiče, přejeme Vám
do nového školního roku
hodně trpělivosti a také radosti
ze svých dětí!

http://www.propojeni.cz/wp-content/uploads/2013/08/skolni-rok-2017-18.pdf
http://www.propojeni.cz/wp-content/uploads/2013/08/skolni-rok-2017-18.pdf
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