INFORMAČNÍ BULLETIN Č. 4
Vážení rodiče a prarodiče, dostává se Vám do rukou čtvrté číslo
Informačního bulletinu školního roku 2017/2018. Dozvíte se
informace o Dni Země, recitační soutěži, sportovních událostech i
další zprávy ze školních i mimoškolních akcí. Více fotografií
najdete na webových stránkách školy. Příjemné počtení...
Den otevřených dveří, beseda s rodiči a zápis
Ve čtvrtek 5. dubna se na naší škole uskutečnil Den
otevřených dveří a odpoledne beseda s rodiči zejména
budoucích prvňáčků. Den poté jsme zapsali 39 žáků,
kteří v pondělí 3. září 2018 nastoupí do prvních tříd, a
5 žáků, jejichž rodiče požadují odklad školní
docházky.

Během Dne Země žáci poznávali různé ekosystémy
V pondělí 23. dubna absolvovali žáci 4.-9. ročníků
vycházkovou trasu ke Dni Země. Ta vedla přes přehradu
do parku na Červeném Hrádku, přes koleje ke křížku,
zpět k ulici Na Skalách, pokračovala přes Lhotku na Staré
hřiště a zpět do školy. Byla zaměřená na plnění úkolů na
6. stanovištích, které byly věnovány jednotlivým
ekosystémům, kterými žáci po trase procházeli. Navštívili
stanoviště zaměřená na lidská sídla a odpady, pole, les,
park, vodu i louku. V rámci třídy byli žáci rozděleni do
pracovních skupin. Na jednotlivých stanovištích se role zadavatelů úkolů ujali žáci 9. ročníků.
Radovan Faktor

V recitační soutěži Carmina jsme získali umístění na stupních vítězů
Netradičně v úterý 27. 4. 2018 se v naší škole
jako každý rok na začátku jara konala soutěžní
recitační přehlídka nazvaná podle latinského
slova pro píseň či báseň. Přivítali jsme děti i paní
učitelky z šesti okolních základních škol.
V příjemné atmosféře hodnotila nezávislá
porota, jíž předsedala vedoucí městské knihovny
Blanka Tauberová, přednes veršů v kategoriích
mladších i starších žáků. „Na bedně“ nakonec
stály Elena Šibravová (1. ZŠ Sedlčany), Tereza
Mrvecová (ZŠ Chlum), Bára Křenková (2. ZŠ
Propojení Sedlčany), Jaroslav Loch (ZŠ Kosova
Hora), Eliška Strachallová, Tereza Čandová (obě
ze ZŠ Petrovice). Čestná uznání si odnesli Adam
Tomášek, Eliška Novotná (oba z 2. ZŠ Propojení
Sedlčany) a Aneta Chábová (ZŠ Kosova Hora). Je vlastně úplně jedno, kdo jaké místo obsadil,
důležité je, že jsme prožili krásné poetické dopoledne. Už teď se těšíme se na další ročník.
Eva Jiráková

Jan Vojtěch Pejša je Nejlepší řízek!
V rámci čtenářské soutěže pátých tříd, kterou vyhlašuje
knihovna, obsadila 5.B krásné 2. místo a Jan Vojtěch Pejša byl
vyhlášen "Nejlepším řízkem", protože přečetl nejvíce knih do
čtenářského " metru".
Vlaďka Bursíková

Při Propojkových dnech naši žáci stále prokazují výjimečnou pospolitost
Na konci února proběhl další z již tradičních
Propojkových dní, a to Den zdravých svačinek,
děti již přijaly tuto akci vyloženě za svou a
jejich nadšení a odhodlání připravit si co
nejzdravější a nejoriginálnější svačinku nezná
mezí. Někteří vše zvládnou sami, někteří si na
pomoc přizvou rodiče, ale většina již pochopila
smysl našeho počínání a rádi s námi tuto „hru“
hrají. V březnu jsme opět dokázali, že jméno
naší školy PROPOJENÍ nenosíme jen tak pro
nic za nic. 22.3. celá škola oslavila Světový den

vody, a to jednak rozumným počínáním a nakládáním s vodou, jednak symbolicky v modrém.
Krásné výrobky a aktivity v oblasti výtvarné, literární, pěvecké i dramatické, které celou akci
provázely, bych ani nedokázala vyjmenovat. Některé ale zdobily naše nástěnky do konce
března. Následně jsme pak naši pospolitost dokázali v den sběru papíru, kdy se za školu
vybralo 7700 kg a výtěžek tak opět v pohodě pokryje náklady na našeho adoptovaného Situ.
V dubnu se pak všichni mohli potěšit Přehlídkou velikonočních vajíček, která letos poprvé
nebyla pojata soutěžně, a tudíž odpadlo neskutečně těžké rozhodování při výběru toho
nejhezčího.
Kateřina Štemberková

Dívky i chlapci z Propojení vyhráli v Jarním florbalovém turnaji všechna utkání
V tradičním Jarním florbalovém turnaji
pořádaném GaSOŠE Sedlčany v tamější hale
naši reprezentanti ani jednou neprohráli a stali
se celkovými vítězi v kategorii chlapců i dívek!
Tým děvčat zvítězil 6:2 nad 1. ZŠ a GaSOŠE
porazil 3:0. Chlapci porazili 2:1 družstvo 1.
ZŠ, GaSOŠE „B“ 4:0 a GaSOŠE „A“ 4:2.
Sestava dívek: Novotná M. - Cihlářová,
Hanáčková T., Zbíralová, Bobálová –
Chwastková, Šmídová, Brejšková, Hanáčková
N., Jindráková, Jiráková, Rubantová.
Sestava chlapců: Hodík – Šťovíček, Nešleha,
Píša, Ledínský D. - Ballon, Hrazánek,
Bučinský, Sokol, Papež M., Tomášek D.

Z okresního kola Odznaku všestrannosti vezou naši žáci šest medailí a tři postupy
V hale sedlčanského gymnázia se koncem
března uskutečnilo okresní kolo celostátní
sportovní soutěže Odznak všestrannosti. Při
své
premiérové
účasti
vybojoval
druhostupňový smíšený tým šest medailí a tři
postupy do kola krajského. O bronz se v
soutěži jednotlivců zasloužili Jakub Kabíček
(6.B), Marie Bezkočková (6.A ) a Matěj
Hrabák (9.A), stříbrné medaile přidali
Zdeněk Vlásek (8.A) a Kateřina Kadlecová
(7.B). V soutěži družstev vybojoval náš tým
ve složení Kateřina Brejšková (8.B), Agátha Hockeová (8.B), Kateřina Kadlecová (7.B),
Vanesa Bobálová (7.B), Petr Voháňka (6.B), Lukáš Fořt (7.A), Andrej Sokol (7.A) a Jakub
Kočí (8.A) třetí místo. Do Slaného se 14. května na krajské kolo podívají Zdeněk Vlásek,
Kateřina Brejšková a Kateřina Kadlecová.

Fotbalisté v turnaji McDonald´s Cup postoupili do okresního kola, dál cesta nevedla
Koncem dubna odstartoval další ročník
McDonald´s
Cupu,
celorepublikového
fotbalového turnaje pro žáky 1. stupně
základních škol. Naši hráči vybraní z 3. - 5. tříd
postoupili z okrskového kola do okresního
finále v Příbrami, tam ale přes veškerou snahu
na soupeře nestačili a obsadili 9. příčku.
Jiří Šibrava

Vážení rodiče, přejeme Vám příjemné jarní dny a našim
deváťákům hodně štěstí při zápisu na střední školy!

