INFORMAČNÍ BULLETIN Č. 5
Vážení rodiče a prarodiče,
dostává se Vám do rukou páté číslo Informačního bulletinu školního roku 2017/2018.
Dozvíte se, co přinesly poslední dva měsíce tohoto školního roku. Více fotografií
najdete na webových stránkách školy.
Příjemné počtení...
Letošní obhajoby Absolventských prací jsou za námi. Jaké byly?
Poprvé jsme fenomén absolventských prací zahrnuli do našeho školního vzdělávacího
programu do předmětu mediální výchova. Mělo to pomoci k většímu nasazení žáků. Výsledek?
Nepomohlo. Ze 43 žáků 9. ročníku jich sedm práci buď nedodalo, nebo jejich práce postrádala
nutné obsahové či formální parametry nebo se na obhajoby nedostavili.
A ostatní žáci? Předsedové
pěti ze šesti komisí si chválili
kvalitu přípravy i obhajoby jako
výbornou až vynikající. Jak je toto
sdělení vyjádřeno hodnocením? 15
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odvahu a píli, práci dokončí a na obhajobu se dostaví. Předsedy komisí zaujaly zejména tyto práce:
Radioaktivita (Tomáš Hodík), Karate (Eliška Havlová), Rover, to je výzva (Míša Novotná), Rakety
(Vašek Dragoun), Westernové ježdění (Anička Hrmová), Relaxace a psychohygiena (Míša
Šmídová), Ráda čtu Johna Greena (Simona Řezáčová), Rozvoj časopisu Elle (Radka Čejdíková).
Děkuji všem garantům za velké nasazení, žákům, kteří napsali a obhájili práci, za odvahu a
většině z nich za pracovitost i nasazení, předsedům komisí – místostarostovi M. Hölzelovi, řediteli
KDJS M. Severovi, řediteli městského muzea D. Hrochovi, ředitelce knihovny B. Tauberové,

řediteli SAS P. Bednářovi a bývalé pracovnici odboru školství H. Hájkové za čas i diskuzi nad
hodnocením žáků a kolegyni H. Němečkové za přípravu obhajob.
Letošní osmáci se obhajob zúčastnili jako diváci. Jací budou příští rok oni? V kuloárech
sborovny a kabinetů se šušká, že nás mile překvapí…
Jaroslav Nádvorník

Osmáci vodili Lakomou Barku
Osmáci ze školy Propojení měli v úterý 19. června náročný den. Dopoledne strávili jako
pozorovatelé na obhajobách absolventských prací žáků 9. tříd. Příští rok totiž také je čeká psaní
práce i obhajoby.
Odpoledne někteří z nich, tedy přesněji členové školního loutkohereckého souboru, který
vede pan učitel Honza Liška, zahráli dvakrát představení Lakomá Barka pro své spolužáky z 1.
stupně.
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Wericha, ví, že to není humor laciný,
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nebo

jednoduchý.

Malí

diváci si museli tuze hlavu lámat,
jak se to s tou Barkou vlastně
přihodilo. Co dělal starosta pytlák,
za co může hladový řídící či pan
farář… a co provedla hlavně ta
lakomá a závistivá Barka, která by si
pro cokoli nechala raději koleno
vrtat… Přežila to vlastně?
Představení bylo náramně povedené, někteří osmáci loutky vodili, jiní mluvili, další měnili
kulisy a v neposlední řadě dvě dívky hrály na klávesy. Loutky s muzikou, to jde totiž náramně
dohromady! V prvním pololetí nám mladí loutkoherci zahráli Perníkovou chaloupku a nyní se
dohadují, co je asi čeká za rok. To budou v devítce. Budou mít chuť a čas?
Pan režisér Liška si je pochvaluje. Prý se z nich stala dobrá parta, která si pomáhá, žáci se
naučili srozumitelně vyslovovat, neplést se jeden druhému pod nohy. Tak uvidíme, třeba budou mít
loutkoherci sedlčanské skupiny NAŠLOSE mladou krev.
Jaroslav Nádvorník

Častoboř patřila badatelům, pravěkým lovcům a sportovcům
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červnovém
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pravidelnou vzdělávací aktivitu Učení v přírodě
na Častoboři. Od pondělí do čtvrtka jezdí žáci 2.
stupně, od čtvrtka do neděle pak mladší děti.
Základem pobytu je skvělé počasí. A to letos
opět vyšlo. Nic nebránilo tomu, aby nejstarší žáci 9. ročníku absolvovali během pobytu sportovní
kurz. Pro žáky 6. až 8. ročníků se Učení v přírodě konalo v duchu přírodovědného bádání a i
nejmladší děti zvládly pobyt třeba coby pravěcí lovci parádně.

Pravěk v podání 4. A...
Letošní učení v přírodě na Častoboři bylo pro žáky 4. ročníků o pravěku.
Mohli si vyzkoušet rozdělávat oheň křesadly či vrtěním klacíku na kůře ze stromu. Vařili na kotlíku
pravěkou jahelnou kaši, kterou pojídali z
misek vytvořených z říčního jílu a na slunci
vypálených. Pomáhali panu řediteli při
přípravě pravěké kulinářské speciality –
dušené kuře z jámy alias Setonův hrnec.
Barvili látku přírodními rostlinnými barvivy.
Vytvořili si pravěký šperk na krk. Kreslili
ohořelými klacíky na stěny jeskyně (vůbec
nikomu nevadilo, že to ve skutečnosti byly
jen papírové kartony). A stejně jako pravěké
děti si užívaly krásného počasí při koupání v chladivé vodě řeky Vltavy.
Věra Hončíková

...a 4. B
Pravěk je nejstarší a nejdéle trvající dějinná etapa. Pravěku se věnovaly děti ze 4.B téměř
celé 2. pololetí, a to napříč všemi vyučovacími předměty. V hodinách vlastivědy vstřebávaly
nejdůležitější informace, v sedlčanském kině díky panu Severovi zhlédly film Karla Zemana s
názvem Cesta do pravěku. Na soutěž do knihovny vymyslely pravěký příběh, výtvarně postupně
zpracovávaly všechny doby pravěku, z keramické hlíny vyhlazovaly sochu Venuše, modelovaly

mamuta, vážily, měřily, porovnávaly. V režii Hany Suché se pomocí tabletu přeměnily na
pračlověka s vlastnoručně vyrobeným pračlovíčkem z drátu a vlny natočily svůj první animovaný
film Praživot. Vyvrcholením projektu bylo
pravěké učení v tlupách v přírodě na
Častoboři, kde si žáci s panem ředitelem
upekli pravěké jídlo přímo v hlíně, stali se
sběrači, učili se vykřesat oheň, postavit
chýši, zhotovit pravěké nástroje. Nechyběl
otisk pravěkého zvířete do hlíny. Samotné
učení dětem zpestřovaly pravěké písně a
dramatické scénky v pravěkém obleku.
Věřím, že v 6. ročníku půjde učení o pravěku těmto pračlovíčkům jako po másle. Uáááááááááá!
Iva Novotná

Rodiče a děti opět soutěžili v lehké atletice
Slunečná květnová sobota, přes 40 sportovních
párů, skvělé atletické výkony a radost ze smysluplně
prožitého dopoledne – tak by se dala charakterizovat
tradiční školní akce pro děti a rodiče s názvem Rodinné
klání. I když výsledky nejsou to hlavní, musíme
dodržet

zpravodajskou

povinnost.

Kdybychom

pozměnili jednu z nejslavnějších definic fotbalu (Je to
hra pro 22 hráčů, ve které vždycky vyhrají Němci),
mohli bychom prohlásit, že Rodinné klání je atletický
trojboj (sprint 60 m, skok daleký, hod míčkem nebo
vrh koulí), ve kterém vždycky v posledních letech
vyhrají Voháňkovi...

Jiří Šibrava

Prvňáčci byli pasováni na čtenáře
Jedním z nejdůležitějších úkolů 1. třídy je naučit prvňáčky číst. Přitom je důležité, aby si
děti vytvořily co nejlepší vztah ke knize. Velkým pomocníkem na této cestě ke knize je pro nás
Městská knihovna v Sedlčanech. Paní knihovnice připravovaly během roku programy pro děti, při

kterých je zábavnou formou seznamovaly se vším, co
ke knize patří. Děti už vědí, jak s knihou zacházet, kde
si ji mohou půjčit nebo koupit. Poznaly také, co
všechno mohou v knihách najít, a blíže se seznámily
s různými typy pohádek. Tato výchova ke čtenářství
v 1. ročníku byla zakončena slavnostním setkáním, při
kterém byly děti pasovány na čtenáře. Sám Jakub
Krčín mezi ně vstoupil, aby každého prvňáčka přijal do cechu čtenářského. Městské knihovně patří
veliký dík za velmi pěkně připravené hodiny čtenářské výchovy.
Vlasta Koubová

Třeťáci odhalovali taje rybaření
Třeťáci se zúčastnili akce organizované místním
svazem rybářů pod názvem ,,Ve vodě nežijí jen
vodníci". Dozvěděli se zde spoustu zajímavých
informací o rybách, rybaření, vodních rostlinách a
mohli

si

sami

vyzkoušet

řadu

rybářských

dovedností. Velké poděkování organizátorům!
Eva Grinová

Čtvrťáci na výletě v Táboře potkali husity, makaky i čerta
Ve čtvrtek 24. května jsme jeli se třídou na výlet do Tábora. První zastávka byla v
Chýnovských jeskyních. Vystoupili jsme z autobusu a šli jsem si koupit suvenýry. Pak jsme měli
prohlídku jeskyní. Viděli jsme otvory ve stropě, kterým se říkalo hrnky, a kapli svatého Vojtěcha s
křížem. Zaujal mne čertík, ke kterému se
váže pověst. Kdo mu sáhne na rohy,
vyrostou mu rohy. Kdo mu sáhne na nos,
bude mít štěstí. Kdo mu sáhne na pupík,
bude těhotný. Nejvíc se mi ale líbil drak.
Viděli jsme také čarodějnici.
Potom už jsme vyrazili autobusem k
Housovu mlýnu. Přivítal nás tam pán
převlečený za husitu. Šli jsme na prohlídku
zbrojnice. Všechna brnění a meče byly z

filmů. Pak jsme měli venku zábavu. Já jsem se zabavila žonglováním s talířkem na tyčce. Při
společném husitském programu jsme měli zábavné soutěže.
Odpoledne jsme jeli do ZOO Větrovy. Tam jsme měli komentovanou prohlídku. Poznali
jsme nosály, makaky, lvy, medvědy, surikaty, velbloudy a daňky. Pak už jsme bohužel museli jet
domů. Výlet byl skvělý.
Ema Štemberková, 4.A

SPORT
Lodě Propojení se řítily k vítězství na dračím dechu
Velkým úspěchem naší školy skončil 2. ročník závodů dračích lodí pořádaný koncem června
na sedlčanské přehradě pro 20 členné smíšené posádky základních škol a odpovídajících ročníků
gymnázií. Naše lodě dokázaly ovládnout čtyři z pěti kategorií!
Letos se na startu
kromě tří sedlčanských škol
(Propojení, 1. ZŠ, GaSOŠE)
objevili také reprezentanti
ZŠ Chlum, ZŠ Dukelská
Benešov a ZŠ Modřany.
Každou posádku z 2. stupně
čekaly 3 jízdy (rozjížďka,
semifinále, finále) na 200 m,
lodě sestavené z žáků

1.

stupně si to spolu rozdaly
třikrát

na

Drakoblesk

body.
(1.

Náš
stupeň)

dvakrát zvítězil, jednou dojel druhý, což mu stačilo na celkové vítězství. Posádka Marná snaha (6.
ročník) ani v jedné z jízd včetně té finálové neprohrála, Dracula tvořený sedmáky vybojoval
vítězství v dramatickém fotofiniši, zcela suverénně si počínaly Sírovy rámečky (8. ročník), které na
závody dorazily rovnou ze „soustředění“ - sjíždění Sázavy na raftech v rámci školního výletu - a
také zvítězily. A když loď deváťáků s názvem Pocem, kam jdeš! v oslabené sestavě přidala bronz,
nebylo o vítězné škole pochyb.

Naši atleti vybojovali čtyři individuální medaile na Poháru rozhlasu
V polovině května se na stadionech v Příbrami a Dobříši jako každý
rok uskutečnilo okresní kolo celostátní atletické soutěže školních
družstev s názvem Pohár rozhlasu. Všichni naši reprezentanti příkladně
bojovali, nejlepšího výsledku dosáhl tým starších děvčat, který obsadil 7.
příčku. Mezi jednotlivci však máme 4 medailová umístění: Ondřej
Mandovec (7.A) vyhrál hod míčkem a ve sprintu na 60 m byl třetí, na
bronz dosáhly ještě Kateřina Kadlecová (7.B) ve skoku vysokém a Marie
Bezkočková (6.B) v běhu na 600 m!

Stříbro v T-ballové lize sedmákům radost neudělalo
Ač v roli jasných favoritů, vítězství si přece neodnesli. Tak by se dalo vystihnout vystoupení
našeho výběru chlapců a děvčat 7. tříd v dalším ročníku Sedlčanské T-ballové ligy. Náš tým tvořený
některými

současnými

i

bývalými

hráči

sedlčanského softbalového oddílu si se soupeři
ve skupině (GaSOŠE Prima, ZŠ Jesenice) i v
semifinále
přesvědčivě

(ZŠ

Kosova

poradil,

ve

Hora)
finále

celkem
však

v

dramatické koncovce podlehl výběru GaSOŠE
Sekunda o 3 body.

Deváťáci si vyzkoušeli „suchý“ biatlon
V polovině května se dvě čtyřčlenná družstva
chlapců z 9. ročníku zúčastnila soutěže Zasáhni!,
kterou

uspořádalo ve svém areálu SOU Sedlčany.

Soutěžící absolvovali střelbu ze vzduchové pušky na
biatlonové terče v kombinaci s během. Naši závodníci
obsadili 5. a 7. místo.

Tři nejvšestrannější žáci výborně reprezentovali v krajském kole ve Slaném
V polovině května se uskutečnilo krajské finále Odznaku všestrannosti na atletickém
stadionu ve Slaném. Právo účasti si za naši školu díky umístění v kole okresním vybojovali
Kateřina

Kadlecová

(7.B),

Kateřina

Brejšková (8. B) a Zdeněk Vlásek (8.A).
Kromě

tradičních

atletických

disciplín

(sprint 60 m, skok daleký, hod míčkem, běh
1000 m) museli závodníci absolvovat také
silové disciplíny (shyby na šikmé lavičce,
leh-sedy). Zdeněk Vlásek ve své kategorii
obsadil 7. místo, Kateřina Kadlecová byla 10. a Kateřina Brejšková v nejpočetněji obsazené
kategorii vybojovala 16. příčku.
Na konci roku dostanou žáci druhého stupně, kteří v hodinách tělesné výchovy zvládli v
průběhu celého roku splnit všechny disciplíny Olympijského diplomu a Odznaku všestrannosti, s
tradičním vysvědčením ještě dvě sportovní od ČOV. V nich se dozvědí, zda dosáhli na některou z
úrovní OV (bronzový, stříbrný, zlatý, diamantový), a také si přečtou, pro jaká sportovní odvětví
mají největší předpoklady. Jedinou držitelkou zlatého odznaku všestrannosti - a tedy
nejkomplexnější sportovkyní naší školy - se stala Kateřina Kadlecová ze 7.B. Gratulujeme!
Jiří Šibrava

Přejeme všem krásné prázdniny!

