Vážení rodiče a prarodiče,
dostává se Vám do rukou třetí číslo
Informačního bulletinu
letošního školního roku.
Je věnováno zejména blížícímu se projektu
Informační bulletin č. 3/08/09

*Pod vlasteneckým názvem letošního celoškolního projektu MŮJ KRAJ – MŮJ SVĚT se
skrývá vše, co nějak souvisí se Sedlčany nebo Sedlčanskem. Do této aktivity se jako jiné roky zapojí
žáci 4. – 9. ročníků. Budou pracovat v expertních skupinách, které povedou garanti – učitelé školy.
Z jakých témat si budou žáci vybírat? Přinášíme jejich soupis v abecedním pořadí. U každého tématu
je uveden garant a stručná projektová anotace.

ALL STARS SEDLČANSKÉHO SPORTU
Garant: Jiří Šibrava
Pátrání po slavných sedlčanských sportovcích minulosti. Hledání hvězd jednotlivých odvětví.
Porovnání jejich výkonů a tréninkových podmínek se současností. Objevíme mezi rodáky
reprezentanty, mistry republiky, Evropy či dokonce světa? Velké příběhy vítězství, porážek,
zmařených talentů, fair play... Kdo patří mezi nejlepší v 21. století? Hledání v knihách, rozhovory s
pamětníky i s přímými aktéry, ankety s trenéry a další metody práce.

DĚTSKÁ HŘÍŠTĚ V SEDLČANECH A OKOLÍ
Garant: Kateřina Štemberková
Máš doma malou sestřičku nebo bráchu? Nebo by sis také sám rád pohrál na pěkně upraveném a
bezpečném hřišti? Jaký je ale stav dětských hřišť v Sedlčanech a okolních lokalitách? Co si o tomto
tématu myslí obyvatelé Sedlčan? Jaká by byla vaše představa o dětském hřišti? Můžeme něco udělat
se současným stavem?

DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ SEDLČAN
Garant: Pavel Staněk
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Automobily nám usnadňují každodenní život. Přinášejí nám jen to pozitivní? Na vybraném místě v
Sedlčanech změříme intenzitu dopravního zatížení (počty osobních a nákladních aut) a vypočteme
množství emisí, které automobily vyprodukují při průjezdu sledovaným úsekem

HISTORIE A SOUČASNOST REKREAČNÍHO CVIČENÍ
V SEDLČANECH
Garant: Alena Novotná
Zmapujeme historie ZRTV - zájmové a rekreační tělesné výchovy (Sokol, Tatran.....). Porovnáme styl
cvičení před 50 ti a 20 ti lety s dnešním pojetím. Podíváme se na cvičení žen a dětí v současné době a
zjistíme rozdíl mezi závodní a rekreační podobou cvičení. Budeme pátrat po přínosu aerobiku jako
moderní a oblíbené formy pohybu v Sedlčanech a samozřejmě si (alespoň s některými) trochu
zacvičíme.

JAK SPORTOVALY ZDEJŠÍ DĚTI DŘÍVE A NYNÍ
Garant: Jitka Jandová
Co všechno můžeme v projektových dnech dělat?
Můžeme zjistit, jakými sporty se bavili vaši prarodiče a rodiče, kam se v Sedlčanech chodilo za
sportovním vyžitím...
Můžeme zjistit, jak využívají skejťáci svůj park, jaké akce se zde pořádají...
Můžeme si natočit ukázky triků na skejtu, pokud bude ve skupině někdo, kdo nám to bude chtít
ukázat...
Můžeme si natočit ukázky, co umíte v jiných zajímavých sportech, kterými se zabýváte...
Můžeme udělat anketu o vašich oblíbených sportech v současnosti...
Můžeme zjistit, jaké úspěšné sportovce máme na škole...
Výběr + další nápady jsou na vás, kteří se přihlásí...

JAKUB KRČÍN
Garant: Eva Grinová
Budeme zkoumat osobu Jakuba Krčína, renesančního člověka, podnikatele, stavitele, který řadu let
působil na Sedlčansku. Připomeneme si jeho zásluhy (rybník Musík, tvrz Křepenice …).
Zdramatizujeme pověst Jak Krčín oklamal čerta a píseň o restauraci U Krčína.

JOSEF V ČÍSLECH
Garant: Hana Němečková
Ne, nejedná se o známou postavičku z učebnice matematiky (byť Pepa má s čísly problémy neustále),
ani o sedlčanský hermelín. Štola Josef, ve které se ještě nedávno těžilo zlato, se nachází v blízkosti
Sedlčan v oblasti zlatonosného revíru u Slapské přehrady. Zjistíme o ní vše, co se dá.
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LIDOVÉ PÍSNĚ A TANCE SEDLČANSKA
Garant: Jana Kurandová
Natálie Kořánová
Lidové písně jsou prosté, půvabné, veselé i posmutnělé a je v nich tolik krásy a poezie. Snad proto
nezanikly a přetrvaly staletí.
Dopřejme si to potěšení a pátrejme po nich, ale hlavně - zkusme si je sami zazpívat a zkusme si při
nich i zatančit.....

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY, JEJÍ ČTENÁŘI DŘÍVE A DNES
Garant: Iva Biskupová
Seznámíme se s historií místní knihovny, její organizací a aktivitami v minulosti a současnosti.
Budeme sledovat vývoj informačních médií a posun v individuálním přístupu ke zpracování
informací.
Naším úkolem bude uspořádat anketu s pracovnicemi městské knihovny a žáky naší školy, kde se
seznámíme s aktivitami, které knihovna pro čtenáře pravidelně pořádá.
Náměty k zamyšlení:
1. Uspořádat čtenářskou ligu
2. Připravit medailon významných autorů dětské literatury
3. Seznámit se s dílem autorů lokálních, nebo literaturou o Sedlčansku
4. Otevřít začínajícím čtenářům cestu k zálibě ve čtení, např. tutoring
Podněty a nápady všech, kteří mají zájem spolupracovat, vítány.

MÍSTNÍ ŘEMESLA A ZMIZELÉ VÝROBY
Garant: Diana Pinkasová
Spolu si zodpovíme na některé otázky - stručná definice řemesla
- jaké pomůcky řemeslník potřeboval k svému řemeslu, návaznost různých řemesel na sebe
- řemeslo jako zdroj obživy; volba nebo nutnost?
- řemeslo jako sezónní práce
- která řemesla se vyskytovala v našem regionu?
- zaniklé řemeslné dílny, výroby
- která řemesla přetrvávají až do dnešních dnů?
- vznik nebo obnovení tradice řemesel, vznik řemeslných dílen po r.1989
Navštívíme muzeum, budeme hledat info na internetu, v knihovně. Povedeme rozhovory se starší
generací (prarodiče apod.)

(NE)SPORT DĚTÍ V SEDLČANECH
Garant: Radovan Faktor
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Jaké jsou možnosti sportovního vyžití dětí v Sedlčanech. Soutěžní a nesoutěžní sporty pro děti a
mládež. Rozdíly v zastoupení chlapců a děvčat v jednotlivých sportech. Odlišnosti a zvláštnosti
jednotlivých sportovních odvětví, společenská prestiž. Časová a finanční náročnost jednotlivých
sportů. Ústup některých sportů a počátky nových disciplín. Slovní „hantýrka“ jednotlivých sportů. A
jaká je budoucnost sportu v Sedlčanech…

PÁR TIPŮ NA VYCHÁZKU
Garant: Jindřiška Votrubová
Naplánujeme několik vycházek po Sedlčanech a okolí a seznámíme se s historicky, architektonicky či
místopisně zajímavými místy. Položíme základy ŠKOLNÍMU PRŮVODCI PO SEDLČANSKU, který
bude splňovat náležitosti turistických místopisných průvodců. Někdy v budoucnu tento průvodce
dokončíme a také se můžeme podle zájmu účastníků sejít a na některé vycházky se vypravit.

PEKAŘSTVÍ V SEDLČANECH
Garant: Iva Novotná
Zapátráme - kde se vzal BOŽÍ DAR?
Prozkoumáme cestu chleba od prvního pečení až k současným domácím pekárnám. Vyhledáme
v knihách dřívější pekárny v Sedlčanech. Navštívíme pekárnu u Bejšovců a zjistíme její současný
nabízený sortiment. Provedeme anketu o spotřebě různého druhu pečiva v některých rodinách za
týden, měsíc, rok.

PODZEMÍ A VĚŽE SEDLČAN
Garant: Jaroslav Nádvorník
Lákají vás tajemná sklepení a netrpíte klaustrofobií? Lákají vás sedlčanské věže a netrpíte závratí?
Nemáte alergii na peří holubů? Máte chuť poznat místa, kde většina z nás ještě nebyla? Projdeme si
výrazné dominanty města, podíváme se do půd a věží Sedlčan, zamíříme i do historických sklepení.
Zjistíme dostupné informace o těchto stavbách, jejich historii, seznámíme se s některými pověstmi.
Také si zkusíme změřit výšku některých staveb neobvyklou metodou.

RODÁCI Z NÁZVŮ ULIC
Garant: Eva Jiráková
Mnohé osobnosti byly pro město natolik významné, že po nich byly pojmenovány některé ulice v
Sedlčanech. My však o těchto lidech většinou už mnoho nevíme. Jak ovlivnili život v našem kraji? Co
prospěšného vykonali? Čím se proslavili? Pojďme to společně zjistit!

SEDLČANSKÁ WATER CUBE
Garant: Zdeňka Veselá
- -
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Nejen Čína může vybudovat pro své letošní olympijské hry zajímavý plavecký stadion. Také
Sedlčanští by si rádi zaplavali – a nechtějí to mít k bazénu daleko. Bude se plavecký bazén někdy
v Sedlčanech budovat? Kde by tak mohl stát? A jak by tedy měl plavecký bazén v Sedlčanech
vypadat? Přijďte se svým nápadem!

SEDLČANSKEM NA KOLE
Garant: Štěpánka Adamcová
Sedlčansko je cykloturistický ráj, a proto se přidejte k nám a pojeďte se podívat do některých
nejzajímavějších koutů Sedlčanska. Zrekapitulujeme cyklotrasy Sedlčanskem, žáci si vyberou své
oblíbené kouty Sedlčanska včetně zajímavosti, která se k danému místu vážou.

SEDLČANSKO V ČESKÉM FILMU
Garant: Štěpánka Šimečková
Malebná zákoutí Sedlčan a Sedlčanska lákají naše filmaře k jejich práci, proto zde bylo natočeno
několik velmi zajímavých filmů. Zjistíme, o jaké filmy se jednalo, rozlišíme je do jednotlivých
filmařských žánrů – pohádka, detektivka, horor…, provedeme mezi Sedlčaňáky anketu o znalosti
„místních“ filmů. Nacvičíme a zahrajeme z některých z nich drobné epizody.

ZLATO
Garant: Jan Laštovička
Zlato odjakživa přitahovalo lidi jako magnet. Jeho lesk je atraktivní a stálý. I v našem kraji po sobě
zanechal výraznou stopu. Jakou? Vydejme se po ní.

Žáky čeká tentokrát kromě obvyklého sběru informací, besed, výprav, tvoření anket a jejich vyhodnocení,
tvorby grafů, přípravy prezentace, nácviků tanců a zpěvu … i dramatizace některých vystoupení. Protože
to,

CO ZJISTÍME: VYSVĚTLÍME!
CO VYPÁTRÁME:

PŘEDVEDEME!!

CO PROŽIJEME:

ZAHRAJEME!!!

Prezentaci projektu bude předcházet přípravný půlden v úterý 25. 11 a hlavní projektový den
v pondělí 1.12.
Počítáme samozřejmě s tím, že při některých aktivitách projektu (ankety apod.) budou žáci
samostatně opouštět školu. Konkrétní garant vás písemně vyrozumí stejně jako tehdy, když se za
pátráním po informacích bude celá skupina přesouvat i mimo Sedlčany.
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Těšit se na nás můžete 4. PROSINCE VE ČTVRTEK OD 15 HODIN V V DIVADELNÍM SÁLE
KULTURNÍHO DOMU, KDE VÁS SEZNÁMÍME S VÝSLEDKY NAŠEHO BÁDÁNÍ VŠECH
EXPERTNÍCH SKUPIN.
JSTE TEDY, VÁŽENÍ RODIČE SEDLČANŠTÍ I PŘESPOLNÍ, SRDEČNĚ ZVÁNI. PŘIJĎTE,
POUČÍTE SE A POBAVÍTE.
.Nejdříve se ale musí žáci zapsat do jednotlivých expertních skupin.

JAK ZÁPIS PROBĚHNE?
Tentokrát vyzkoušíme novou formu zápisu. Parlamentáři jednotlivých tříd si v pondělí o desáté
přestávce vylosují pořadí zápisu. Na jejich štěstí bude záležet, jestli se nejdříve k tématům
v konkrétním ročníku bude zapisovat třída A nebo B. Takto se vyhneme každoročnímu návalu,
strkání a přepisování jmen. Samotný zápis proběhne během úterka po třídách.
K jednotlivým 19 tématům se tedy zapíše do připravených kolonek předem stanovený počet žáků
z jednotlivých ročníků (např. tři ze 4. tříd, tři z 5. tříd…dva z 9. tříd). Učitelé zápis žákům ještě
v případě potřeby vysvětlí. Každá skupina pak bude mít přibližně 15 žáků od 4. do 9. ročníku.

* Dále přinášíme informace o sběru žaludů a kaštanů. Výběr nasbíraných lesních plodů proběhne
toto pondělí 10. 11. od 6 do 8 hodin. Pokud děti plody sbíraly, prosíme tedy rodiče, aby sběr v tomto
termínu dovezli do školy. Od šesti do 7 hodin vyhledají kvůli zapsání kilogramů pana školníka, od 7
do 8 bude sběr přebírat paní učitelka Štemberková.
*Na měsíc listopad jsme avizovali sběr papíru. Výkupní ceny jsou ale minimální, místo obvyklých 1 –
2 Kč za kilogram se není pohybují okolo 40 haléřů. V novém roce by se ceny podle informací ve
sběrnách měly zvednout. Sběr papíru tedy zatím odsouváme.

*Co nás kromě projektu v nejbližší době čeká?
V pátek 14. 11. proběhne schůzka školské rady, v úterý po státním svátku pedagogická rada, ve
středu se sejde výbor SRPŠ a ve čtvrtek 20. 11. proběhnou od 15.30 hod. rodičovské schůzky ve
třídách 2. stupně a v některých třídách 1. stupně (informace od třídních učitelů).
V prosinci si budete moci zpestřil advent návštěvou sedlčanského muzea, ve kterém budeme pořádat
výstavu

VOŇAVÉ VÁNOCE OČIMA DĚTÍ
z výtvarných děl a prací žáků naší školy. VERNISÁŽ VÝSTAVY se uskuteční v úterý 9. prosince od
18 hodin.
Každoroční SETKÁNÍ PŘI SVÍČKÁCH jsme naplánovali na středu 17. 12.

od 16 hodin.

* Z nabízených kurzů pro veřejnost se rozeběhl kurz KERAMIKY a ANGLIČTINY PRO
PŘEDŠKOLÁKY. Pokud byste měli po Novém roce zájem o další nabízené kurzy, tedy KURZ
KONVERZAČNÍ ANGLIČTINY PRO AKTIVNÍ KOMUNIKACI a kurz TÁTOVÉ A MÁMY,
NAUČTE SE S NÁMI ANGLICKY (KURZ ANGIČTINY PRO ZAČÁTEČNÍKY – RODIČE A
DĚTI) měli zájem, kontaktujte sekretariát školy.
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