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Ředitel školy:
Statutární zástupce:

Mgr. Zdeněk Géc
Ing. Lidmila Kuříková
(výchovný poradce školy)
Zástupce ředitele:
Mgr. Michal Strnad
Vedoucí vychovatelka ŠD: paní Gabriela Hofmanová
Vedoucí školní jídelny:
Bc. Lenka Dvořáková
Školník:
pan Radomil Váňa
Třída
1.A
1.B
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B
5.A
5.B
5.C

Třídní učitel
Mgr. Lammelová
Mgr. Arnoštová
Mgr. Krausová
Mgr. Daňková
Mgr. Pytelová
Mgr. Strnadová
Mgr. Mihatschová
Ing. Pumprová
Mgr. Jaklová
Mgr. Menzelová
Mgr. Pavlová
Mgr. Kuželová
Mgr. Váňová

Třída
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
9.A
9.B

Informativní schůzky pro rodiče:
2. září 2019

Třídní učitel
Mgr. Bc. Kunčarová
Mgr. Kasperová
Mgr. Gécová
Mgr. Chlumová
Ing. Kutová
Mgr. Knapová
Mgr. Škarytková
Mgr. Štosek
Mgr. Bc. Erben
Mgr. Roza

… pro rodiče žáků 1. tříd (po úvodním
zahájení)
5. září 2019
… 2. – 5. třídy od 17,00 h
… 6. – 9. třídy od 18,00 h
26. listopadu 2019 … 1. – 5. třídy od 17,00 h
… 6. – 9. třídy od 18,00 h
23. dubna 2020
… 1. – 5. třídy od 17,00 h
… 6. – 9. třídy od 18,00 h
V případě jakýchkoliv změn budete včas informováni třídními učiteli.
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Zahájení:
Podzimní prázdniny:
Vánoční prázdniny:
Ukončení vyučování
v prvním pololetí:
Pololetní prázdniny:
Jarní prázdniny:
Velikonoční prázdniny:

Ukončení vyučování
v druhém pololetí:
Hlavní prázdniny:
Období školního
vyučování 2019/2020:

pondělí 2. září 2019
úterý 29. října - středa 30. října 2019
pondělí 23. prosince 2019 - pátek
3. ledna 2020, vyučování začne v pondělí
6. ledna 2020
ve čtvrtek 30. ledna 2020
pátek 31. ledna 2020
pondělí 10. února - pátek 14. února 2020
čtvrtek 9. dubna 2020
pátek 26. června 2020
středa 1. července – pondělí 31. srpna 2020

začne v úterý 1. září 2020

Ostatní informace viz Plánovací kalendář školy

Zápis do první třídy:
2. dubna 2020 (čtvrtek) od 15,00 h do 18,00 h
3. dubna 2020 (pátek) od 15,00 h do 18,00 h
Provoz školní družiny:

školní družina je určena pro žáky 1. - 3. tříd

každý den školního vyučování a v případě zájmu (min. 15
přihlášených žáků) i během vedlejších prázdnin a ředitelských dnů

ranní provoz - od 6,00 do 7,45 h

odpolední provoz – od 12,00 do 17,00 h, v pátek do 16,00 h

vedoucí školní družiny je paní Gabriela Hofmanová

pohotovostní mobilní kontakt je +420 730 552 518
Provoz školního klubu „Chobotnice“:

školní klub je určen pro žáky 4. - 9. tříd

každý den školního vyučování a v případě zájmu (min. 15
přihlášených žáků) i během vedlejších prázdnin a ředitelských dnů

ranní provoz – od 6,00 do 7,45 h

odpolední provoz – od 12,00 do 18,00 h, v pátek do 16,00 h

vedoucí školního klubu je pan Daniel Kuchař
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pohotovostní mobilní kontakt je +420 731 106 065
Provoz klubu zájmové činnosti „Eldorádo“:

dle rozpisu jednotlivých zájmových skupin

pravidelné služby každý den školního vyučování pondělí – čtvrtek
v době od 14,00 do 19,00 h

vedoucí klubu zájmové činnosti je pan Daniel Kuchař

pohotovostní mobilní kontakt je +420 731 106 065


Vážení rodiče,
každoročně se na vás obracíme s prosbou o poskytnutí
sponzorského příspěvku za každé dítě, které navštěvuje naši školu.
Tento sponzorský příspěvek, který je základním zdrojem příjmů
„Nadačního fondu Pro děti“, se využívá na částečné financování
sportovních a kulturních aktivit dětí naší školy, na materiální zabezpečení
doplňkové činnosti, a to jak v rámci výuky, tak činností organizovaných
KZČ „Eldorádo“. Používá se i na financování nákladů souvisejících
s účastí našich žáků na soutěžích, o nichž vás průběžně informujeme, a
na odměny pro žáky za jejich aktivitu, píli a studijní výsledky.
Víme, že pro mnohé z vás není jednoduché zajistit pro vaše děti
veškeré vybavení, které je pro zahájení školního roku nezbytné, přesto
věříme, že i letos nám pomůžete a poskytnete škole tento příspěvek.
Výše příspěvku činí 300,- Kč za každé dítě na celý školní rok.
Příspěvek budou vybírat třídní učitelé. Předem děkujeme za pochopení.
Rovněž vám nabízíme hromadné zabezpečení základních školních
potřeb pro výuku výtvarné výchovy na druhém stupni. Není nutné, aby
každé dítě mělo veškeré vybavení. Za částku 100,- Kč jsou vašim
dětem poskytnuty tyto potřeby: kreslící karton A2, A3, A4, čtvrtka
náčrtová A3, A4, papír barevný, zvláštní typy papírů – vrstvený,
holografický, tuš černá i barevná, redis-pera včetně násadek, rudka,
uhel, suchý pastel, voskovky, progresa, křída barevná – chodníková,
podložka PVC – A3, fixativ, fixírka, barevná peříčka, apod., částečně
materiál na keramiku (obtisky, engoby, barvítka) a j.
Obdobná situace jako ve VV je i v předmětech Člověk a svět práce.
Na úhradě materiálu pro tento předmět (dřevo, kov, plasty,
elektrosoučástky…) se podílí i žáci, a to následovně: žáci 4., 5. a
6. ročníku 50 Kč, žáci 8. ročníku (chlapci) 50 Kč a žáci 9. ročníku
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(chlapci) 200 Kč. Žáci zařazeni do volitelného předmětu Technická
praktika se na nákladech budou podílet částkou 300,- Kč.
Jednotlivé částky budou vybírat třídní učitelé.

Kurz plavání
Prvňáci se v letošním roce aktivně zúčastnili i kurzu plavání. Všem
patří obrovská pochvala za aktivitu a odhodlanost.
Třídní učitelky 1. tříd

Výlet do ZOO
V úterý 4. června se prvňáci vydali na svůj premiérový školní výlet
do nedaleké ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Měli připravený
nádherný program – krmení lemurů a žiraf, setkání s korálovkou nebo
divoká jízda safaribusem. Zážitky se tedy nešetřilo a výlet se všem moc
líbil.
Třídní učitelky 1. tříd
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Výlet 2.A z Pece pod Sněžkou na Černou horu
Děti ze 2. A navštívily Pec pod Sněžkou a
užily si krásné dva dny plné pohody,
kamarádství a pravého horského počasí.
Školní výlet se vydařil, viděli jsme spoustu
krásných míst, přespali jsme v penzionu Květa,
šli na procházku v Peci pod Sněžkou, navštívili
jsme Kolínskou boudu, kde jsme si dali
výborné nanuky, které nám koupila naše
spolužačka Anička Danielis, pak jsme šli přes
rašeliniště na Černou horu, kde jsme si zakoupili jízdenky na lanovku a
sjeli do Janských Lázní, zpátky jsme se vrátili kolem "Muchomůrky" do
Svobody nad Úpou a jeli vláčkem domů. Jsme plni mimořádných dojmů
a zážitků a již teď se velmi těšíme, až se společně zase někam vydáme.
M. Strnadová, N. Mohelská a žáčci 2.A

MASTER ŠÉF 5.A
Ve čtvrtek 13. 6. žáci 5. A při hodině ČaSP
vyrazili do školní kuchyňky a připravovali jednoduché
teplé i studené pokrmy. Jednotlivé „výtvory“
hodnotila sama „máti třídy“ paní učitelka Věra
Menzelová. Jednoduché to však neměla, neboť
všechny pokrmy byly připraveny s chutí, vždyť každý
by chtěl být tím NEJ KUCHTÍKEM 5. A. Však se
sami podívejte. Krásné dny přejí žáci a žákyně 5. A.
Bc. J. Schierová
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Třídní výlet 7.tříd
Tento výlet byl zařazen do šablon s
programem „Příběh ztraceného hradu“, který
navazuje na učební blok Vrcholný středověk
– hospodářství a společnost a doplňuje
učivo dějepisu pro 7. třídy, a díky zařazení
do šablon byl zdarma.
Během první části programu jsme
prošli stálou expozici archeologických
nálezů v havlovickém minimuzeu s expozicí
Vízmburk, která vypovídá
o životě
posledních obyvatel hradu Vízmburk. Chvíli
jsme se vydováděli ve sportovním areálu.
Druhá část programu se odehrála ve
venkovním areálu tajuplné zříceniny hradu.
Postupně jsme prošli rekonstrukce obytných
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i hospodářských budov. Prošli jsme vyčištěným nádvořím s opravenou
studnou a takřka zrekonstruovanou vlčí jámou po padacím mostu.
Navštívili jsme šatlavu a hodovní místnost. Zastavili jsme se u hliněné
pece, mohli jsme si koupit upomínkové předměty. Dozvěděli jsme se, že
výsledkem bude opravený a zastřešený hrad. V hradním příkopu jsme
viděli nové pódium pro účinkující při kulturních akcích. Mohli jsme si
vyzkoušet střelbu ze středověké kuše, z luku, obléci si kroužkovou košili
a uchopit meč či dýku. Odvážlivci si vyzkoušeli i mučící nástroje. Před
příjezdem autobusu jsme se osvěžili v Úpě a pak už hurá domů.
7. třídy

Rozloučení s gastronomickými praktikami
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Závěr roku v 1. A
První školní rok nám utekl jako voda. Na jeho konci jsme se žáky využili
pozvání od bývalé paní vychovatelky Lenky a šli jsme na návštěvu na zahradu
do MŠ. Se zaujetím jsme sledovali výcvik policejních psů. Cestu zpět jsme si
zpříjemnili dobrou zmrzlinou.
Žáci a paní učitelka 1. A

Přírodovědný expert 2019
Během letošního školního roku opět probíhala školní soutěž
"Křížem krážem přírodními vědami“, která byla ukončena v květnu. Žáci
každý měsíc plnili úkoly z přírodovědných předmětů – matematiky,
fyziky, zeměpisu, přírodopisu a chemie. Úlohy jsou vždy vybrány tak, aby
je mohli vyřešit žáci šestých až devátých tříd. Za každou vyřešenou
úlohu získají žáci jedničku
v daném předmětu a bod do
celkového hodnocení. Letos
získal titul „Přírodovědný
expert 2019“ Gabriel Záruba
z 8.A, který poprvé v historii
této soutěže splnil ve všech
předmětech všechny zadané
úkoly.
Gabrielovi
blahopřejeme
a
všem
ostatním děkujeme za účast.
Vyučující přírodovědných předmětů
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A hned jedno důležité sdělení pro rodiče žáků 4. tříd - ÚVODNÍ
TŘÍDNÍ SCHŮZKA PROBĚHNE VE ČTVRTEK 5. 9. 2019
OD 16:30 H VE ŠKOLNÍM KLUBU „CHOBOTNICE“.

VYHODNOCENÍ SBĚRU VE ŠD
Děkujeme těm rodičům a jejich dětem, které nám v průběhu celého
školního roku nosily starý papír. Letos jsme ho odvezli cca 7 t a získali
finanční obnos 10.500,- Kč.
Nejvíce papíru přinesli Trojanovi, a jejich Verunka se tak umístila,
stejně jako vloni, na 1. místě. Tentokrát to také bylo přes tunu, a sice
1.065 kg. Na druhém místě se umístili Šlesingr Š. a Mykasová N.
s donesenými 415 kg. Třetí místo obsadil Kulda J. s 305 kg a 4. místo
Loufek T. s 256kg.
Celkem nám sběr nosilo 83 dětí a všechny byly odměněny drobným
dárkem. Příští rok můžete nosit hned od září a také můžete nosit
plastová víčka (ta zapisovat ale nebudeme).
Gabriela Hofmanová

Dne 3. 6. 2019 se k Mezinárodnímu dni dětí na ZŠ Mládežnické
konalo společné soutěžení ve volných disciplínách, které si děti z
1. stupně hezky užily. Velký úspěch u dětí měly hlavně disciplíny
s vodou.
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Celkem bylo 7 disciplín
- stříkání vody ze stříkaček na obrázkové terče
- lovení písmen z vody poslepu
- volné cvičení s kruhy
- volné cvičení se švihadly
- skákání v pytli mezi kužely
- házení míčků do vody
- házení kostkou do pirátovy pusy
Děti si krásný sluníčkový a soutěživý den bezvadně užily.
Po skončení této hravé akce se rozdávala sladká potěšení.
Bc. D. Dušková

Chceš poznat nové přátelé? Chceš zažít spoustu zábavy a
legrace? Tak neváhej a přidej se do školního klubu Chobotnice!
Školní klub nabízí rozmanitou škálu aktivit v různorodém kolektivu.
Nauč se nové deskové a karetní hry, vyzkoušej stolní tenis a stolní
fotbálek, air hockey, šipky, Xbox s pohybovým senzorem Kinect. Můžeš
si i odpočinout se svou knihou či oblíbeným časopisem.
A na co se vlastně letos můžeš těšit? Na plavbě celým školním
rokem Tě budou doprovázet piráti!!! Dále je pro Tebe připravena i řada
doprovodných aktivit s piráty spojených.
Přihlášky budou k vyzvednutí v pondělí 2. 9. 2019 od 9:00 h ve
školním klubu. V dalších dnech je možné si přihlášku vyzvednout
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kdykoliv v době provozu ŠK. Od 3. 9. 2019 je možné se účastnit činností
školního klubu jen po odevzdání vyplněné a podepsané přihlášky!
Těšíme se na Tebe!
Vychovatelé ŠK Chobotnice
Informace KZČ „Eldorádo“
Akce připravované na září

V první polovině září 2019 můžete odevzdat přihlášky do všech
našich zájmových útvarů – přihlášky vybíráme do 17. 9. 2019 a
doručit nám je můžete osobně, mailem či poštou. Nabídku zájmové
činnosti si můžete stáhnout a prohlédnout na školních webových
stránkách, kde je celá nabídka umístěna na úvodní straně školního
webu a samostatné přihlášky najdete v sekci „Ke stažení / Další
formuláře a nabídky“. Nabídka je i součástí tištěného zářijového
Zpravodaje.

Ve středu 25. 9. 2019 budeme opět vybírat sběr. Další podrobnosti i
další termíny naleznete na jiném místě Zpravodaje.

Prázdninový rozjezd
První prázdninový týden patřil
již tradičně příměstskému táboru,
který pořádal klub Eldorádo letos již
popatnácté.
Výlet na Portášky do Herní
krajiny Pecka, návštěvu ZOO
spojenou s krmením lemurů a žiraf,
dobrodružnou plavbu oceánem
zábavy v parku TONGO, výlet za
poznáním na zámek Hrádek u
Nechanic – to vše zažily děti během
prvních
prázdninových
dní.
V nabitém programu nechyběly soutěže, kvízy, malování obrázků a
především spousta smíchu, zážitků a nových kamarádství.
Tak zase za rok….!
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Členky softballového kroužku
na MS a ME
Nikola Krajčová vybojovala
na
Mistrovství
světa
U12
na Tchaiwanu bronzovou medaili a
Anežka
Krajčová,
Karolína
Berkyová a Kateřina Šťastná
vybojovaly na Mistrovství Evropy
v Zagrebu také bronzové medaile.
Gratulujeme!!!
LT 1 – „Piráti z Bradlabiku“
Argh.. Všichni mořští vlci na palubu! Od 29. června do 13. července
jsme se společně vydali na plavbu do tajemného a neprobádaného
Bradlabiku. Při naší plavbě jsme se setkali hned s několika piráty jako
například kapitánem Artem, kapitánkou Sherlock, kapitánem
Nathanielem Flyntem nebo bohyní moří Calypso. Veškerý poklad
posbíraný během našich dobrodružných plaveb se podařilo ubránit i před
proradným Long Šlongem, který nám do cesty postavil nemalé překážky.
Vše jsme ale překonali a teď už jen vstřebat zážitky, kterých máme jako
je v moři vody!
Piráti ahooj!
Cpt. Valášek, Cpt. Schemberow, Cpt. Drápal
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