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mezinárodní projekt „Sokrates“
Co je nového?
V listopadu proběhlo v Rumunsku setkání učitelů ze škol
zúčastněných v mezinárodním projektu . Cílem tohoto pracovního setkání
bylo dohodnout se na konkrétní podobě chystané spolupráce – naplánovat
jednotlivé kroky práce na projektu, dohodnout se na konkrétní podobě
společných webových stránek, na formě komunikace mezi studenty, na
obsahu jarního setkání v naší škole. Setkání splnilo svůj účel a nás teď
čeká několik měsíců práce na projektu o Janu Ámosu Komenském a
přínosu jeho učení dnešku.
Přestože nás čeká velký kus práce nad rámec běžných školních
povinností, těšíme se na ni, protože víme, že odměnou nám bude nejen
zdokonalení našich znalostí a dovedností, ale také možnost komunikace se
studenty z jiných zemí.

Mezinárodní tým učitelů
Za studenty a učitele zúčastněné v mezinárodním projektu Martina
Chrastinová.
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Slavnostní otevření učebny
fyziky
Ve středu 7. prosince 2005 proběhne slavnostní otevření nové učebny
fyziky. Tím budou mít žáci i učitelé další příležitost nejen seznámit se, ale i
pravidelně využívat při výuce novou moderní technologii, která je v této
učebně instalována.
Jedná se především o video-konferenční systém, který získala naše
škola díky grantu vypracovanému společně se základní školou v Benešově.
Toto vybavení umožňuje video-komunikaci mezi žáky i učiteli nejen obou
zúčastněných škol, ale díky připojení na internet i s videokonferencemi na
celém světě.
Systém je dále doplněn interaktivním displejem (má stejné využití,
jako interaktivní tabule), který si už některé třídy stihly vyzkoušet i při
výuce. Jsme rádi, že tuto ojedinělou technologii můžeme nabídnout našim
žákům a učitelům.
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Preventivní program
Pravidelně v podzimních měsících se vybraní žáci druhého stupně
účastní preventivních programů zaměřených na předcházení sociálně
nežádoucím jevům ve společnosti (šikana, kriminalita, kouření, alkohol a
jiné drogy). V průběhu školního roku pak mohou spolupracovat na
programech pro mladší spolužáky. V tomto školním roce se dvou
grantových programů zúčastnilo celkem 41 žáků II. stupně.
Za všechny zúčastněné dva ohlasy:
Dne 4. a 5. listopadu se konal preventivní program „Sám sebou“
v trutnovském
hotelu
Atrium, kterého se zúčastnili
někteří žáci devátých tříd ze
škol z Mladých Buků,
Rudníku, Dvora Králové nad
Labem a naší školy.
Při příjezdu do hotelu
byli všichni žáci seznámeni
s ostatními. Po seznámení se
všichni rozdělili do třech
skupin. Každá skupina šla ke
třem stanovištím. U prvního
stanoviště jsme se dozvěděli o prevenci a užívání drog (zde jsme měli
možnost si některé drogy prohlédnout). U druhého stanoviště jsme se
dozvěděli něco o kriminalitě mládeže, jaký je rozdíl mezi loupeží a
krádeží, od kolika let je možno trestat mládež. U posledního třetího
stanoviště jsme poznávali sami sebe pomocí několika psychoher.
Poté jsme se všichni odebrali na večeři. Večer jsme měli možnost jít
na diskotéku, dívat se na televizi nebo zůstat na pokojích a odpočinout si.
Po desáté hodině večerní jsme zalehli a usnuli.
Druhý den dopoledne jsme se sešli ve společenské místnosti a
pokračovali v programu. Na závěr jsme měli každý možnost vyjádřit se,
jak se nám preventivní program líbil. Podle mého názoru byl jeden
z nejlepších, na kterých jsem kdy byl.
Michal Skvrna (9.D)
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Letos jsem se zúčastnila preventivního programu pro žáky 7. – 9. tříd
ZŠ. Ubytováni jsme byli na škole v přírodě Duncan v Janských Lázních.
Zde nás přivítal pan ředitel a pověděl nám pár slov o historii budovy.
Vyprávění se mi velice líbilo.

Program, který byl pro nás připraven, byl velice pestrý. Na začátku
našeho pobytu jsme hráli seznamovací a poznávací hry a řekli jsme si pár
slov o pravidlech v kolektivu. Během našeho pobytu nás navštívili zajímaví
lidé: sociální pracovnice z MěÚ v Trutnově, s kterou jsme se bavili o
rasismu, o dětech bez domova a o násilí prováděném na dětech. Poté
následovala diskuse s lidmi od policie z Hradce Králové na téma
kriminalita a trestné činy, kde jsme se dozvěděli mnoho nového a
užitečného pro svůj další život. Celý pobyt jsme zakončili debatou
s pracovnicí z pedagogicko–psychologické poradny, s kterou jsme se
bavili na téma předsudky a o funkci kolektivu a umění pochopit druhé.
Pobyt se mi velice líbil. Díky němu jsem se dozvěděla mnoho nového
a prožila pár dní plných legrace. Doufám, že zkušenosti, které jsem při
pobytu získala, využiji při svém studiu na SŠ, na kterou se právě
připravuji.
Adéla Raisová (9.D)
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Informace KZČ „Eldorádo“
Akce pořádané v listopadu
- Ve dnech 8. a 11.11. jsme uspořádali okrsková kola turnaje v halové
kopané žáků 6.-7. a 8.-9. tříd. Mladší chlapci vybojovali 4. místo a
starší 3. místo.
- V listopadu se družstvo našich dívek a chlapců zúčastnilo 9. ročníku
přeboru trutnovských škol v plavání „O věčně putovní pohár starosty
města“. Naše družstvo si ziskem 163 bodů zajistilo celkové 5. místo.
ANGELES na MS
Taneční kroužek ANGELES DANCE GROUP se zúčastnil
MISTROVSTVÍ SVĚTA a SVĚTOVÉHO POHÁRU v show dance
RIESA 2005. Dosažené výsledky:
Světový pohár
Produkce (36 tan.) „Mystic World“ - 2. místo (z 8)
Mistrovství světa
Formace juniorky (24 tanečnic) „Tarantula“ - 17. místo (z 31)
Malá skupina Hlavňáci (7 tan.) „Blue Diamonds“ - 19. místo (z 38)
Duo Hlavňáci „Two Little Dolls“ - 33. místo (z 55)
Ve čtvrtek 24.11. odjelo 42 žáků naší školy na další družební akci do
školy v polské Świdnici. Děti vyráběly sváteční dekorace (barvily sůl do
lahviček, vyráběly ozdobné krabičky, barvily sádrové odlitky) a
odpoledne je čekaly hrátky v bazénu.
Vyhodnocení výtvarné soutěže „ŽELVA“
Do soutěže se celkem zapojilo 67 dětí. Po nelehkém rozhodování
byly vybrány tyto nejzdařilejší práce:
1. kategorie (6 - 8 let)
Bartelová Sandra 2.A
Krása Jan
1.A
Ježková Tereza
3.A
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2. kategorie (9 - 12 let)
Knapová Stáňa
4.B
Junková Markéta 4.B
Ryšavý Tomáš
4.C
Děti obdržely diplom a malou odměnu. Všechny práce byly odeslány
do dalšího kola soutěže do ZOO ve Dvoře Králové. Přejeme hodně
úspěchů.
Akce chystané na prosinec
- V pondělí 5. 12. navštíví děti v 1.–3. třídách Mikuláš s čertem.
Odpoledne proběhnou besídky kroužků Cvičení rodičů s dětmi, Sport
hrou a Míčové hry.
- Ve dnech 6., 8. a 9.12. uspořádáme okrsková kola florbalového turnaje
chlapců a dívek.
- Ve dnech 16. – 18.12. proběhne soustředění kroužku akrobatického
rokenrolu Drak and Roll s ukázkami pro rodiče členů kroužku.
- Dne 18.12. se členové střeleckého kroužku zúčastní závodů ve
Vrchlabí.
- Ve dnech 20. a 21.12. uspořádáme další ročník přátelského
VÁNOČNÍHO TURNAJE v halové kopané, ve kterém se utkají
družstva žáků 1.-3. a 4.-5. tříd z celého okresu.
- Dne 22. 12. navštíví žáci 1.-9. tříd kulturní pořad VÁCLAV IV. Děti
platí 25,- Kč, Nadační fond pro děti přispívá 10,-Kč na osobu.
UPOZORNĚNÍ
Zájmové kroužky KZČ „Eldorádo“ končí v tomto kalendářním
roce svou činnost ve čtvrtek 22. 12. 2005 a opět zahajují
v úterý 3. ledna 2006.
Všem členům KZČ a všem vedoucím zájmových kroužků a
kurzů přejeme krásné Vánoce a do nového roku hodně štěstí a
úspěchů.
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Zajímavosti, soutěže
Dějepisná olympiáda
V listopadu 2005 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády,
tentokrát na téma "Věda a technika v průběhu staletí - od pěstního klínu k
první Nobelově ceně." Dvacet úkolů úspěšně řešili žáci a žákyně
9. tříd a 8.B. Ze 14 soutěžících nejlépe uspěly N. Fátorová z
9.B a M.Javůrková z 9.C. Ty postupují do okresního kola, které se
uskuteční v březnu 2006. Úspěšným soutěžícím děkujeme a postupujícím
přejeme hodně úspěchů při reprezentaci naší školy.
Za učitele dějepisu Mgr. M. Škarytková
Přebor trutnovských škol
Dne 11.11.2005 jsme se zúčastnili plaveckých závodů – „Přebor
trutnovských škol o pohár starosty města“. Všem našim závodníkům
z druhých až devátých tříd patří poděkování za reprezentaci školy ve
velmi tvrdé konkurenci. Ve své kategorii vybojovala dvakrát první místo
Kateřina Mohelská ze 3.B. První a druhé místo získal Tomáš Valenta ze
4.B a třetí místo Adam Buryánek z 3.B. Mezi závodníky 6.-9. tříd si
dobře vedl Tomáš Vondra z 8.A. V této kategorii naši závodili s
přeborníky republiky a statečně všichni doplavali do cíle. Chválíme kluky
a dívky za příkladné chování v bazénu.
kabinet Tv
Mgr. Macháčková a Mgr. Kosová
„Namaluj želvu“
V říjnu žáci 7.A a 7.B kreslili a malovali želvičky. Nejkrásnějších 20
prací jsme zaslali do soutěže „Namaluj želvu“, kterou vyhlásila ZOO ve
Dvoře Králové. Dne 10. prosince budou přímo ve videosále zoo
slavnostně vyhlášeni vítězové soutěže. Přejeme všem, aby jejich práce
zvítězily.
Mgr. Daniela Kobrlová
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Soutěž Join Multimedia
Již třetím rokem se žáci naší školy zúčastnili soutěže Join
Multimedia, která je součástí rozvojového programu Generation 21, který
firma Siemens realizuje na podporu vzdělávání mladých lidí. Program je
určený pro žáky základních a středních škol, kteří svoje prezentace
vytvářejí v týmech o třech až šesti členech v kategoriích 12-15 let a 16-19
let a mají za úkol dát dohromady co nejlepší souhru obrázků, textů, videa
a zvuků v anglickém jazyce. Těm nejlepším rozdá společnost Siemens
finanční příspěvky ve výši 130 000 euro.
Letos se soutěže zúčastnilo 1380 týmů z 28 zemí ve čtyřech
kategoriích. Naši školu prezentoval tým žáků 7.A : Michaela Cinková ,
Tereza Krupková, Adam Lihm, Denisa Lihmová, a Tereza Vondráčková
s prací „The Prehistoric People“ v kategorii 12 – 15 let. I když se
neumístili mezi prvními deseti oceněnými, patřil jejich tým svým
složením mezi nejmladší a umístění v první stovce je velmi pěkný
úspěch. Všem členům týmu blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů
v jejich další práci.
Mgr. Soňa Knapová

Podzimní výlet
Slunečné dny asi již už pominuly a mlhavé zamračené počasí leze za
nehty i pod teplé oblečení. Ano, je ráno 2. listopadu 2005 a my s dětmi
usedáme do autobusu a vyrážíme na Špinku u Červeného Kostelce. Ptáte
se, proč jedeme na výlet zrovna v takovém počasí? Ptáte se dobře, ale není
na tom nic zvláštního, jedeme se podívat na výlov rybníka, podívat se na
práci lidí, které neodradí žádné počasí, ať je slunečno či deštivo, nebo
snad i mráz. Přesně tak, jedná se o rybáře z povolání, kteří se nejen starají
o chov ryb, ale také musí za každého počasí rybník po určité době slovit a
pak ryby dodávají na trh a na vánoční stůl. A to je právě ta správná
podzimní doba, kdy můžeme činnost těchto lidí vidět.
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Když jsme autobusem
dorazili na místo, tak jsme
uviděli prázdný rybník bez
vody, vlastně u stavidla ještě
voda zůstala po vypuštění, tam
se ryby při odtoku vody stáhly.
V těchto místech pak nastoupila
technika
a
těžká
práce
samotných rybářů. Ti na
loďkách zatáhli sítě a ryby dostali do menšího prostoru. Ty jsou pak
vyloveny za pomoci velkých hydraulických podběráků. Z těch ryby putují
do dřevěného koryta, kde dochází k jejich třídění podle velikosti a také
k odstranění těch nemocných či poraněných. Rovněž je při této činnosti
zjišťován jejich početní stav a celková hmotnost, aby se mohl optimálně
posoudit jejich růst v průběhu chovu. Potom jsou roztříděné ryby naloženy
na nákladní vozidla do přepravních kontejnerů, které jsou naplněny
vodou. Pak už je čeká jen cesta do sádek a potom na trh a vánoční stůl. Je
to práce velmi náročná.

Po shlédnutí výlovu jsme si na ohništi opekli uzeninu a občerstvili se
teplým čajem, však také něco teplého do žaludku přišlo vhod. Bylo to
nádherné zpestření podzimního dne. Těšíme se na další výlov, který se
bude na tomto rybníce konat za dva roky, určitě se znovu pojedeme
podívat.
učitelky 2. tříd
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Tak jsme se dočkali, naše chvíle přišla právě při
úplňku – 16.-17.11.2005. Všemožná strašidla se
slétla již v 19 h, nachystala si svá lože a vše mohlo
začít.
Než se stačila strašidla usadit, přišly nás
postrašit čertice, které byly překvapením pro nás pro
všechny. Hned poté se v tělocvičně zhaslo, zkusili jsme
vyvolávat duchy a ejhle, ono se to povedlo. Pravda, někteří by zasloužili
trest nejkrutější a možná proto se nám vyrojila nejen hodná strašidla a
bílé paní, ale přišel mezi nás i Drákula se svou manželkou. Chytili si bílé
paní a vysáli jim krev :o(
Abychom se zachránili před Drákulou, předvedli jsme své masky a
zazpívali námi připravenou písničku. Za odměnu nás manželé Drákulovi
provedli svým sídlem. Bylo to strašidelné – všude přítmí, foukání větru,
podivná strašidla, Drákulův dědeček, který brousil kosu – samé podivné
věci. Ale my jsme se báli jen malinko…
Kromě návštěvy Drákulova sídla jsme si vyrobili strašidýlko
z ubrousků, zatančili jsme si a vyzkoušeli různé duchařské hry.
Aby toho nebylo málo, po malém občerstvení jsme se převlékli do
pyžam a šli si zatančit na pyžamovou párty. Noc jsme zakončili v kině. Na
programu byl Harry Potter III. Byl pěkný a dlouhýýýýý :o) A kdy jsme
usnuli????? To asi nebudeme raději ani říkat ! J
Neradi bychom zapomněli poděkovat našim kamarádům, kteří nám
pomáhali s přípravami a během samotné akce. Bez jejich pomoci bychom
se neobešli. Náš velký dík patří Pavlíně Trutnovské, Kristýně Ryšanové,
Romaně Medunové, Jirkovi Šemberovi a Honzovi Kolmanovi. Pomáhaly
nám také E. a M. Kammelová, L. a E. Krajáková, V. Kalousková,
M.Cinková a S. Šrytrová. Vaší pomoci si moc vážíme a těšíme se na příští
akci…
vychovatelky ŠD
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Vážení rodiče,
po příjezdu z letního tábora „Slavný lovec Pampalini“ nám zůstal
jeden spacák, ve kterém je i pyžamo a medvídek. Doposud o něj nikdo
neprojevil zájem. Schází-li vám tedy, zastavte se prosím v Klubu zájmové
činnosti.
Lenka Medunová

Rybářský kroužek informuje
Začal školní rok a s ním činnost rybářské kroužku. Ještě před první
schůzkou jsme vyrazili na závody v přívlači do Přelouče, kam nás místní
pozvali. Na tomto druhu závodu jsme byli poprvé, a proto vyrazili ti
nejzkušenější. Závod proběhl 1. října 2005 za krásného slunečného
podzimního dne v příjemném prostředí Slavíkových ostrovů. Na 4. místě
se umístil Hladík J., 5. místo obsadil Horák D. a na 7. místě skončil Kraus
P. Celkem se závodu zúčastnilo 35 závodníků.

3. října 2005 jsme začali první schůzkou, kde se nám přihlásilo
mnoho nových členů, někteří z nich přešli ze ZŠ Frimla, kde byla
ukončena činnost kroužku pokročilých, tyto děti pak přešly k nám. Na
úvod byly děti a rodiče seznámeni s činností, která proběhne v průběhu
roku. Dále byla podána informace, že budeme pořádat týdenní rybářské
soustředění, které bude zaměřeno hlavně na ty nejmladší, zbytek volných
míst bude obsazen i z řad pokročilých.
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16. října 2005 jsme pokračovali účastí na dalších závodech
v nedaleké Litíči u Dvora Králové n/Labem. Přes nepříznivě chladné
počasí, ráno už byl mrazík, jsme si zas tak špatně nevedli, o čemž svědčí i
umístění dětí. 1. - Kraus P., 3. – Morávková A., 4. – Statníková S., 5. –
Hofman D., 6. – Lihm A., 7. – Pawel K., 8. –Staněk O.. Takže jsme opět
silně bodovali.

na obrázku siven americký
Již jsme začali provádět výuku, kde se zaměřujeme na poznávání
jednotlivých druhů ryb, seznamujeme se z rybářským řádem a poznáváme
postupně povinnou výbavu rybáře a také další vybavení k rybolovu.
Sychravá sobota 12. listopadu nás neodradila od brigády v Pekle při
vylovení chovného rybníka. Rádi pomáháme při takových akcích.
Na další schůzce kroužek pokročilých navštívil líheň pstruhů
v Petříkovicích. Zde nám pan Pawel Klaus provedl přednášku o umělém
chovu pstruhů včetně praktické ukázky umělého vytírání. Přednáška byla
velmi zajímavá a poučná.
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Fotografie ze závodů a další informace naleznete na internetové
adrese http://robert.humlak.cz . Také děkujeme všem dětem, které na
kroužek přinesly tvrdé pečivo a chléb, které je pak určeno pro krmení ryb
na líhni v Petříkovicích. Takže noste dále a nevyhazujte do popelnice,
přinést mohou i děti, které kroužek nenavštěvují, ale chtějí něco udělat pro
přírodu.
V roce 2006 bude náš rybářský kroužek Eldorádo hlavním
pořadatelem Rybářských závodů mládeže, které se konají každoročně
v Dolcích u Severky. Také budeme pořádat 1. ročník letní tábora mládeže
u rybníka Dolce 3. Tímto bych zde chtěl vyzvat všechny ty, kteří by
chtěli jakýmkoliv způsobem, ať finančně nebo materiálově podpořit či
sponzorovat činnost našeho kroužku. (např. ceny na závody, nákup
materiálu pro výuku apod.). Bližší informace a dohoda na tel.č.
777325844.
Robert Kraus
vedoucí kroužku
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Ukázková hodina
Dne 18. listopadu 2005 žáčci naší školy většinou odpočívali, ale my
jsme se "učili". Ve třídě 3.B proběhla ukázková hodina nejen pro učitele
naší školy, ale i pro pedagogy z jiných škol. Chtěli bychom touto cestou
poděkovat všem, kteří nás přišli podpořit a drželi nám pěsti. To, že se nám
práce dařila, bylo vidět na usměvavých tvářích paní učitelek. Následná
pochvala patřila nejen naší paní učitelce Mgr. Monice Medunové, která
hodinu vedla, ale i nám, dětem ze 3.B.
Přejeme všem školákům a paním učitelkám také takovou radost
z jejich práce.
Žáčci 3.B
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Důležité informace
· Upozorňujeme rodiče, že výuka v tomto kalendářním roce končí ve
čtvrtek 22.12.2005. Vánoční prázdniny začínají pátkem 23.12.2005 a
končí v pondělí 2.1.2006. Výuka začíná v úterý 3.12.2006. Rozsah
prázdnin je v souladu s pokyny MŠMT ČR.
· Zápis do prvních tříd proběhne ve dnech 20. a 21. ledna 2006.
Podrobnosti a upřesnění budou uvedeny v příštím Zpravodaji.
· Ve středu 11. ledna 2006 proběhne na naší škole „Den otevřených
dveří“. Pozvánka s dalšími informacemi rovněž bude uveřejněna
v příštím Zpravodaji. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Obracíme se Vás s prosbou
o sponzorování tomboly školního plesu.
Předem děkujeme.
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