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Vážení rodiče a prarodiče, 
dostává se Vám do rukou čtvrté číslo Informačního bulletinu školního roku

2017/2018. Dozvíte se informace o výstavě dětských výtvarných prací v KDJS i o
dalších událostech v životě školy, které přinesly úvodní týdny nového roku. Více

fotografií najdete na webových stránkách školy. Příjemné počtení... 

Výstava 2. ZŠ Propojení – Svět kolem nás

V pondělí  12.2.2018  byla  v KDJS  zahájena
výstava výtvarných prací žáků 2. ZŠ Propojení
pod názvem Svět kolem nás. Hned po vstoupení
do kulturního domu nás ve foyer vítaly barevné
živé sochy (žáci ze čtvrtého ročníku). Úvodního
slova se ujal pan ředitel, který na výstavě vítal
nejen děti  a rodiče,  ale i  širokou veřejnost.  O
uspořádání výstavy a jejím tematickém záměru
nás  informovala  paní  učitelka  Vladimíra
Křenková, vedoucí výtvarného kabinetu. 

Slavnostní atmosféra byla obohacena o
hudební vystoupení. Při vstupu do koncertního
sálu,  kde jsou všechna dílka i  díla  vystavena,
zněla  instrumentální  hudba.  Tu si  pro  nás  připravili  žáci  šestého  ročníku v pestrém zastoupení
hudebních nástrojů. Mohli jsme slyšet klarinet, flétnu, housle, kytary i akordeon.  Instrumentální
hudbu  vystřídala  hudba  vokální  v podání  děvčat  z 2.  stupně,  doprovázených  bratry  Václavem
(piano) a Martinem (kytara) Hrochovými. Žáci ze 4. ročníku nacvičili krátké divadélko o barvách –
Duhová pohádka. Na úplný závěr slavnostního zahájení výstavy zazněla školní hymna. Všichni
přítomní byli vyzváni k ochutnání dobrot, o jejichž přípravu se zasloužili žáci a učitelé. Pak už
nezbývalo nic jiného než popřát všem příchozím, aby se jim výstava líbila. 

Gabriela Gyömberová 



V minulých čtrnácti dnech byla u nás na návštěva periodická
kontrola české školní inspekce, která se zpravidla dostavuje
na školu jednou za šest let. Tentokrát byli páni kolegové a
dámy z inspekce opravdu důkladní – během čtyř dnů
navštívili až na jednu paní učitelku všechny přítomné
pedagogické pracovníky včetně vychovatelek a asistentek.
Strávili dokonce pár hodin i u paní zástupkyně a u mě. Jsme
tomu rádi, protože takto zevrubnou inspekci jsme ještě
nezažili. Těšíme se na inspekční zprávu, která bude
samozřejmě kompletně zveřejněna na stránkách školy. Měla
by dorazit do měsíce. Středeční závěrečné hodnocení
inspekce před zástupcem zřizovatele bylo velmi pozitivní. Doufejme, že se vše odrazí i v samotné 
zprávě. 

Jaroslav Nádvorník

Finanční gramotnost ve 4.A

Ve středu  24.  ledna  navštívili  žáci  4.A pobočku
České spořitelny v Sedlčanech. Od začátku ledna
totiž  začali  spolupracovat  s  tímto  bankovním
domem na projektu, který by je měl zdokonalit ve
finanční  gramotnosti.  Na  pobočce  si  vyzkoušeli
vybírat z bankomatu, pracovat s počítačkou mincí a
též  se  spojit  s  operátory  banky  přes  internet  a
položit jim nějakou otázku. V závěru návštěvy jim
pracovnice  pobočky  předaly  peněžní  půjčku,  za
kterou  by  měla  začít  fungovat  třídní  firma  s
názvem Čtyřlístek. Žáci již vybrali výrobky, které
by chtěli vytvořit a na jarmarku koncem března v

prostorách Čs. spořitelny i prodat. Držíme si palce, abychom zapůjčenou investici zhodnotili.

Věra Hončíková, třídní učitelka

„Popelky“ aneb Bádáme s družinou
   
  V předvánočním čase se děvčata 8. třídy z volitelného předmětu
Badatelství  nechala  inspirovat  oblíbenou  pohádkou  Popelka  a
připravila si pro děti z družiny Ivy Šachové badatelské odpoledne.
Popelka měla za úkol přebrat čočku a kukuřici.  Děti  z družiny
však  čekal  náročnější  úkol.  Měly  oddělit  železné  piliny,
nastrouhanou křídu a kuchyňskou sůl. Přesto, že se zpočátku zdál
úkol nemožný, s pomocí děvčat se jim povedl. Po Vánocích  na ně
čekaly krásné krystaly soli, které pozorovaly pod mikroskopem. A
nejen je si mohly prohlédnout pod drobnohledem.    

Štěpánka Kuthanová



Prvňáčci a druháčci experimentovali v družině

Pokusy,  to  je  něco  pro  děti.  Oddělení
prvňáčků a druháčků si vyzkoušelo pokusy se sodou
a octem. Nejprve jim zamávala rukavice,  kterou si
předem pokreslili a napnuli na sklenici s octem, kam
pak  přisypali  sodu.  Potom  pozorovali
„tančící“rozinky, které neustále stoupaly a klesaly ve
sklenici s vodou a octem po přidání sody.

A tak,  když přišlo pozvání  od paní učitelky
Kuthanové,  abychom  s  dětmi  navštívili  hodinu
badatelství  u  spolužáků  v  osmé  třídě,  samozřejmě
jsme to s radostí přijali.

Tam se děti  dozvěděly,  že černá barva není
jen černá, zelená  jen zelená...atd. Děti různými  pokusy za pomoci svých starších spolužáků zjistily,
že barva není tvořena jen jednou, ale více barvami. Pomocí filtračního papíru, barev a vody nakonec
vytvořily hlavu strašidláka. Už nyní se „malí vědci“ těší na další pokusy.

Radka Brotánková

Žijeme olympiádou !

 Olympiádou  žije  celá  Česká  republika  a
samozřejmě i školní družina naší školy. Oddělení
V.  Dlouhé  a  R.  Brotánkové  si  udělalo  své
družinové  olympijské  hry.  Děti  se  rozdělily  do
týmů,  vyrobily  si  lyže,  trojbob  i  saně  z
papírových  krabic.  Jsou  připraveny  i  terče  na
biatlon.  Naše  olympiáda  byla  slavnostně
zahájena  nástupem  jednotlivých  soutěžních
týmů. V některých netradičních disciplínách již
děti  soutěžily,  další  nás  ještě  čekají.  A věřte  -
máme skvělé malé sportovce!

Radka Brotánková

Osmáci psali Ježíškovi do Německa

Žáci osmých tříd v letošním roce psali  nejenom Ježíškovi do Čech, ale i do Německa –
Engelskirche.  Za  německy  napsaný  originální  dopis  s obrázkem  obdrželi  každý  na  oplátku
odpověď.  Barevnou  obálku  se  svým  jménem,  německým  receptem  a  dopisem,  který  jsme  si
následně překládali. Andělskou poštu určitě provětráme i napřesrok. 

    
Vladimíra Křenková, učitelka NJ



Klubáci zjišťovali, jak věci fungují

Dílna s panem Nietschem byla technická,
montovací,  zjišťovací,  tvořivá,  zábavná.
Vlastně to byly dílny dvě. V té první jsme
rozmontovali, co se dalo. Dívali jsme se,
jak  věci  fungují.  Našli  jsme  spoustu
zajímavých věcí,  součástek, komponentů,
které jsme si nasbírali na tvoření. Ve druhé
dílně  jsme  vymýšleli  panáčky,  šroťáky,
recykloskřítky. Výstava pobavila všechny
kolemjdoucí. Ať žijí hraví tatínci! 

Klub TeePee 

Školní parlament do února: sběr, volby prezidenta i olympiáda

V rámci listopadového sběru děti nasbíraly opět tolik
papíru,  že  peníze  za  něj  utržené  bohatě  pokryjí  náklady na
adoptovaného chlapce Situ. V listopadu jsme si též připomněli
státní  svátek  17.  listopadu  –  Den  boje  za  svobodu  a
demokracii. V prosinci se pak děti se starým rokem rozloučily
prostřednictvím vzkazu naší škole s přáním do nového roku, a
tak v lednu všechny přivítala nástěnka plná krásných a vřelých
vzkazů  pro  Propojku.  Leden  se  pak  nesl  v  duchu  velmi
důležitého tématu – Volby prezidenta republiky. Jak děti, tak učitelé měli možnost v 1. kole hlasovat
pro svého kandidáta, samozřejmě v tajných volbách. Účast byla v průměru 84,5%. Výsledky 1. kola
na naší škole dopadly víceméně jednoznačně, posuďte sami:
*zaměstnanci školy – J. Drahoš 75,6%
*žáci školy – J. Drahoš 36,05%, což byla též nadpoloviční většina.

Kdyby tedy bylo na nás, ke druhému kolu by nebylo nutné přistupovat
a  bylo  by  rozhodnuto.  Vlast  ale  volila  jinak,  a  proto  jsme  2.  kolo
samozřejmě  přizpůsobili  realitě  a  žáci  i  učitelé  vybírali  ze  dvou
kandidátů.  Výsledek byl  opět  jednoznačný a  do  prezidentského křesla
bychom usadili pana profesora, ovšem realita je jiná a tak to zkrátka je. V
únoru  jsme  zopakovali  oblíbenou  a  již  tradiční  akci  Den  zdravých
svačinek a výtvarné aktivity jsme zaměřili na OH 2018.

Kateřina Štemberková



Čtvrťáci tvořili plakáty našich krajů

V  lednu  žáci  4.A  v  předmětu  vlastivěda
pracovali na projektu Kraje ČR. Nejprve se
rozdělili do dvojic, jimž byl přidělen jeden ze
čtrnácti  krajů.  V  rámci  samostudia  sbírali
informace  z  turistických  průvodců,  atlasů,
internetových stránek a učebnic. Ve škole se
svým  spolužákem  vytvořili  z  těchto
sesbíraných  informací  a  z  přinesených
obrázků plakát, který měl případného turistu
informovat  o  poloze,  městech,  řekách,
pohořích,  průmyslu,  zemědělství,  těžbě
nerostných  surovin  a  o  kulturních  i
přírodních  zajímavostech  každého  kraje.  V
dalších  vyučovacích  hodinách  pak  svůj

plakát před třídou prezentovali.  Velké většině žáků se práce velmi vydařila.  Jejich plakáty jsou
umístěny před učebnou 4.A. Přijďte se podívat!

Věra Hončíková, třídní 4.A

Školní metodik prevence oragnizuje řadu přednášek

Také v letošním roce jsme pro děti připravili besedy týkající se prevence rizikových jevů, a
to již tradiční besedu pro žáky 8. ročníků na téma „Trestně právní zodpovědnost mládeže“ aneb Jak
je to  s  nezletilými  a  páchanou trestnou činností.  Mluvčí  PČR se velmi  názornými ukázkami  a
následnými rozbory dotkne konkrétních případů a situací. Součástí přednášky je též kyberšikana,
která se velmi snadno trestným činem může stát, což si mnozí lidé neuvědomují. 

Další beseda, určená pro žáky šestých tříd, je na téma prevence popálenin od sdružení Pálí
to!, děti budou seznámeny s potenciálním nebezpečím vzniku popálenin. Sedmáci se pak účastní
besedy v MK na téma Svoboda slova, kterou  povede novinář Zdeňko Pavelka. Ostatním tématům
týkajícím se prevence se věnují velmi podrobně vyučující Vz v jednotlivých vyučovacích celcích.
První stupeň se této tematice věnuje v průběhu celého školního roku a aktuálně zařazuje příslušná
témata do vyučovacích předmětů, samozřejmě zpracování je adekvátní věku žáků.

   
Kateřina Štemberková

Páťáci si vyzkoušeli fyziku a chemii na druhém stupni

 Ve  čtvrtek  1.  února  jsme  navštívili  učebny
druhého stupně naší základní školy. Byli  jsme
v učebnách chemie, biologie a fyziky. Rozdělili
nás  do  tří  skupin.  Naše  skupina  byla  první
v učebně chemie.  Zkoušeli  jsme sloučit  20 ml
jaru,  40ml  peroxidu  vodíku  a  10  ml  solného
roztoku.  Vznikla  bílá  pěna,  která  se  nazývá
sloní  noha.  V učebně  fyziky  jsme  zkoušeli



spojit elektrické obvody. Používali jsme siloměr.
V učebně  biologie  jsme  pozorovali  pod
mikroskopem kvasinky. Dále jsme dělali pokus,
na  který  jsme  potřebovali:  kvasnice,  cukr  a
teplou vodu.   To všechno jsme dali  do baňky,
kterou  jsme  překryli  nafukovacím  balónkem.
Zjišťovali  jsme  přítomnost  kyslíku  tím,  že  se
balónek  nafoukl.  Tato  odpoledka  se  mi  líbila.
Bavily mě všechny práce, ale nejvíc mě zaujala
fyzika a chemie.

Ríša Hončík

Deváťáci absolvovali testování SCIO

Vážení rodiče,  žáci 9. ročníků podstoupili  plošné testování SCIO v matematice, českém jazyce,
němčině nebo angličtině a v obecně studijních předpokladech. V tabulce najdete sumarizaci za obě
třídy a celou školu, která je uvedená v percentilech (percentil vyjadřuje, jak se jednotlivý účastník
umístil v rámci všech ostatních účastníků, nebo jinak vyjádřeno, kolik procent ostatních účastníků
dosáhlo horšího výsledku než on.  Pokud se například umístil  na 93. percentilu,  znamená to,  že
předstihl 93% ostatních a jen 7% ze všech testovaných bylo lepší než on). 
Pro rodiče samotných deváťáků budou určitě zajímavější výsledky jejich dětí. Na ty se dostanou
přes stránky SCIO s použitím přihlašovacího jména a hesla, které žáci obdrželi. Výsledky testování
mohou potvrdit oprávněnost volby budoucí střední školy. 
Pod tabulkou uvádíme žáky s nejlepšími výsledky.



Sedmáci se na Černé hoře zdokonalovali v lyžování 

V  polovině  ledna  vyrazili  žáci  sedmých  tříd,
doplněni  staršími  spolužáky,  tradičně  do  Janských
Lázní,  aby  zde  absolvovali  lyžařský  výcvik.  Na
Černé  hoře  byly  k  lyžování  výborné  podmínky.
Všechny  tratě  byly  perfektně  upraveny,  od
nejmírnějších pro začátečníky až po dlouhé „pisty“
na  Černé  hoře,  kam  zdatné  lyžaře  dopravovaly
kabinky Černohorského expresu, nejdelší lanovky u
nás. Kurz se tak mohl uskutečnit v plném rozsahu –
včetně  běžkařských  výletů,  závěrečných  závodů  i
sněhových hrátek. Takže i na toho „sněhuláka v čase
osobního volna“ nakonec došlo...

   Jiří Šibrava

Poděkování

Žáci 5.A 5.B děkují za skvěle připravené odpolední vyučování Štěpánce Kuthanové, Haně 
Němečkové a Pavlu Staňkovi a také paní Křížové a paní Maříkové za pomoc při bruslení!

Vážení rodiče,

přejeme Vám i dětem krásné jarní prázdniny 
a těšíme se na shledanou na plese 2. ZŠ Propojení 

v pátek 23. února! 


