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Příběhy bezpráví
V rámci vzdělávacího projektu „Jeden
svět na školách“, který připravuje
společnost Člověk v tísni, žáci 9. tříd zhlédli
dokumentární film „Když dráty zabíjely“.
Na film pak navazovala 19.11.2019 beseda
na téma Příběhy bezpráví se dvěma hosty,
s politickou vězenkyní
paní Hanou
Truncovou a s dcerou zavražděného vězně,
paní Marií Ryšavou. Žáci se dozvěděli více
o československé totalitní minulosti, o tom,
jak široký záběr a jak rozličné podoby měla
represe, kterou komunistický režim ovládal
vlastní obyvatelstvo.

Dějepisáři

V dílnách se žáci nenudí
Ačkoli jsou žáci stále bez nových dílen, dokáží i v náhradních prostorách
pracovat na plné obrátky. Žáci se učí novým metodám práce, učí se pracovat se
základním nářadím, umí číst v technické dokumentaci, montují stavebnici
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Merkur a dokáží si vyrobit i něco pro radost. Pro radost sobě, ale i pro školní
družinu. Pro ni využili svých zkušeností a prostor na výrobu herních prvků.
V poslední době pomáhají se sestavením nového nábytku ve školní družině a
dokonce se žákům povedlo vyrobit herní desky pro nejmenší kamarády.
Děti z dílen
Bruslení druhých tříd
Druháčci postupně zúročují sportovní dovednosti, které se v loňském roce
naučili a opět se každý týden účastní lekce bruslařského kurzu.
Tř. učitelky 2. tříd

Etické dílny ve druhých třídách
Tento týden se druháci zúčastnili programu etických dílen s názvem
Buďme kamarádi. Hravou formou jsme si zopakovali základy slušného chování,
jak se k sobě chovat co nejlépe, a také jak řešit problémové situace. Skvělou
motivací nám byl maňásek Zajdy, na kterého se děti vždy moc těší.
Tř. učitelky 2. tříd
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Projektový den „Moje rodina“
Listopad jsme zakončili projektovým
dnem na téma Moje rodina. Dozvěděli jsme
se o sobě zase něco nového a vyzkoušeli
týmovou spolupráci. Každý si mohl uvědomit
svůj původ a vytvořit rodokmen. Perfektní
zakončení týdne!
Tř. učitelky 2. tříd

Druhé okénko zajímavostí z fyziky
V říjnu jsme si ukázali elektromotorky, které vyrobily žáci z 9.A. V listopadu
vyráběli žáci osmého ročníku pomůcky na téma přeměna pohybové a polohové
energie pružnosti. Vyráběli krabičku, která patří mezi oblíbené žertíky. Daruj
krabičku a při jejím otevření na tebe vyletí čertík. Na někoho vyletěl čertík,
na jiného oko nebo plyšové zvířátko. Všem děkuji a samozřejmě jejich snaha
byla ohodnocena jedničkou.
Mgr. Soňa Knapová

Rozloučení s podzimem
V pátek 29. listopadu si náš žákovský parlament připravil pro své
spolužáky z 1. až 3. tříd akci s názvem „Rozloučení s podzimem“. Připravili jsme
sedm stanovišť. Spolužáci si vyzkoušeli hod vlašským ořechem do koše, složit
slova z daných písmen, vyluštit křížovku, poznat listy a k nim patřící stromy,
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složit rozstříhané obrázky, rozpoznávali ovoce a zeleninu podle chuti a na konec
si každá třída vylovila poklad z bazénku s míčky. Každá třída plnila zadané úkoly,
za splnění úkolu dostali žáci na památku papírový groš. Akce se nám i
spolužákům líbila. Jsme rádi, že se nám vše tak vydařilo.
Zástupci ŽP

Školní kolo Olympiády v českém jazyce
V pondělí 18. 11. 2019 se sešlo 13 žáků z 8. a 9.tříd, aby se „poprali“
s úkoly 46. ročníku Olympiády v českém jazyce. V gramatické části se zabývali
frazémy, významem interpunkce, způsoby tvoření slov, použitím a vysvětlením
tvaru děl a funkčními styly. Jako slohový úkol zpracovali formou prózy téma
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„Tomu říkám překvapení.“ Nejlépe se
se všemi úkoly vypořádal Petr Bayer
z 9.B a postupuje do okresního kola,
které se uskuteční 23. 1. 2020 v ZŠ
R. Frimla v Trutnově. Blahopřejeme a
přejeme co nejlepší umístění.
Za češtináře M. Škarytková

Bobřík informatiky a IT-SLOT 2019
Již tradičně jsme se s žáky v rámci výuky ICT zapojili do soutěží
zaměřených na informační technologie - Bobřík informatiky a IT-SLOT.
Bobříka informatiky (mezinárodní soutěž podporovaná MŠMT) jsme lovili
ve třech kategoriích: Mini (5. třídy), Benjamin (6. - 7. třídy) a Kadet (8. - 9. třídy).
Nejlépe se podařilo odpovědět na otázky z oblasti informatického myšlení,
algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti
následujícím žákům:
Kategorie Mini - 5. třídy
V rámci výuky Základů práce na počítači se zúčastnilo 53 žáků. Alespoň
120 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stalo 12 soutěžících (maximálně lze
získat 192 bodů).
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Jméno

Body

Adéla Krejcarová
Natálie Králíková
Jana Kaválková
Pavel Pejchal
Filip Štauda
Karolína Benová
Adéla Trejbalová
Tereza Pohlová
Adam Šelepin
Martin Holada
Amélie Augustová
Kateřina Pokorná

148
137
136
132
132
132
128
124
123
120
120
120

Kategorie Benjamin - 6. - 7. třídy
V rámci výuky IVT se zúčastnilo 22 žáků. Alespoň 120 bodů dosáhli a
úspěšnými řešiteli se stali 3 soutěžící (maximálně lze získat 192 bodů).
Jméno

Body

Josef Sokol
Martin Kuchař
Tomáš Krejdl

176
141
137

Kategorie Kadet - 8 .- 9. třídy
V rámci výuky IVT se zúčastnilo 15 žáků. Alespoň 120 bodů dosáhli a
úspěšnými řešiteli se stali 3 soutěžící (maximálně lze získat 192 bodů).
Jméno

Body

Jakub Říha
Gabriel Záruba
Marek Macl

150
131
130

Soutěže IT-SLOT, jejímž pořadatelem je Soukromá střední
škola výpočetní techniky v Praze na Proseku, se zúčastnilo osm
žáků 8. a 9. ročníku a všichni se umístili v první polovině
soutěžního pole, které čítalo 3860 soutěžících ze 115 škol v ČR.
Pořadí ČR

Pořadí škola

Jméno

Počet bodů

Čas

127.
206.
453.

1.
2.
3.

Vítek Rosůlek
Jakub Říha
Jan Antonín Veigl

19 bodů
19 bodů
17 bodů

18:43
30:00
28:52
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Olympiáda z dějepisu
Dne 11. 11. 2019 se konalo školní kolo
49. ročníku dějepisné olympiády. V letošním
školním roce bylo zvoleno téma „Dlouhé století
se loučí“. Žáci 8. a 9. ročníků odpovídali na řadu
zajímavých otázek z období let 1880 až 1920.
Otázky se týkaly nejen politických událostí, ale i
života společnosti na přelomu 19. a 20. století.
Z 16 přihlášených žáků se na 3. místě
umístila Gabriela Kolářová, na 2. místě Natálie
Nývltová, obě z 9.B. 1. místo obsadil Adam
Souček z 9.A, který bude naši školu v lednu
reprezentovat v okresním kole.
Přejeme mu mnoho úspěchů.
Za vyučující dějepisu
S. Tichá

Světový den laskavosti v 6.A
Třída 6.A se spolu s třídní učitelkou a paní
asistentkou zapojila do Světového dne
laskavosti, který se konal ve středu
13. listopadu. Rozhodli se, že zpříjemní
odpoledne seniorům v místním domově
pro seniory. Týden dopředu celá třída společně
nazdobila na třídnické hodině perníčky, poté
přichystali i další drobné občerstvení.
Na samotnou návštěvu si více než polovina žáků
ze třídy nachystala různé aktivity. Vyráběly se
zápichy do květináčů, záložky do knih, přáníčka,
nafukovaly se balonky a nechyběla ani soutěžní
hra Riskuj. Senioři odcházeli z tohoto odpoledne s úsměvem na tváři, stejně
jako naši žáci, které celé setkání bavilo a potěšilo je, že se den tak krásně
vydařil. Celkově se do konání laskavostí zapojilo v letošním roce téměř 17 400
školáků a my jsme rádi, že jsme mohli patřit mezi ně.
Vladěna Kunčarová, Pavlína Tesařová a žáci 6.A
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Vybavení pro nové dílny
Projekt „Techtle mechtle s technikou a mechatronikou“ se přehoupl
od stavebních prací do fáze vybavování nových dílen. V klasické dílně byl
instalován nový soustruh a hned byl
v práci na něm také zaškolen
pedagogický
pracovník.
Byla
nainstalována mobilní interaktivní
tabule a také interaktivní panel. Sklad
IT se plní novými počítači do moderní
dílny, lego stavebnicemi, senzory a čidly
PASCO, stavebnicemi SAM Labs, iPady,
dorazil také 3D skener. V nejbližších
dnech se budou instalovat frézky
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do strojové části moderní dílny. Ve všech dílnách i ve skladu se mezitím montuje
nový nábytek a regály, aby bylo všechno vybavení kam umístit.
Projekt je zaměřen na popularizaci techniky a technických předmětů,
jejichž výuka a práce s digitálními technologiemi budou v dílnách dominovat.
Počítá se však také s přesahem projektu do přírodovědných oborů (matematika,
fyzika, chemie, přírodopis) a podporou rozvoje komunikace v cizích jazycích.
Nově vybavené dílny poskytnou komfortní a bezpečné zázemí i pro práci
s dětmi prvního stupně ZŠ. V dílnách by se tak měli postupně vystřídat žáci
všech ročníků, aby měli se svými vyučujícími možnost zjistit, co všechno jim
mohou dílny nabídnout. Určitě si do nich pak najdou cestu i v odpoledních
hodinách v rámci volnočasových aktivit.
Mgr. Michal Strnad, zást. ředitele

Akce připravované na prosinec






Ani v prosinci a lednu nebudou zahálet naši střelci. První prosincové závody
proběhnou 7. 12. v Týništi n. O., 14. a 15. 12. je čekají závody v Plzni,
21. 12. následuje soutěž v Sezemicích, kde střelecký rok 2019 zakončí.
Termíny sběru starého papíru pro rok 2020 zveřejníme v příštím
(lednovém) Zpravodaji. V prosinci papír nevybíráme.
Na 20. 12. je připraven i tradiční „Vánoční večírek“ ReBels teamu, který je
určen všem příznivcům. Bude zde připravena ukázka činnosti za celý rok
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2019. Večírek začíná ve školním kinosálu od 17:00 hodin a všichni jste
srdečně zváni.

Předvánoční soutěž „MY SE ČERTA NEBOJÍME“
Výtvarné soutěže se celkem zúčastnilo 25 dětí z 1. – 4. tříd. Děkujeme
všem, kteří svými čertíky přispěli do soutěže a blahopřejeme oceněným.
Oceněny a odměněny byly práce těchto dětí:
Eliana Němcová
1.A
David Kydlíček
1.B
Nela Hátlová
2.A
Melissa Lévaiová
2.B
Natálie Fabiánová
2.C
Ema Čadová
3.C
Eliška Markovská
4.B
Všechny čertíky si můžete prohlédnout na malé výstavce u šaten
na 1. stupni.
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Školní klub „Chobotnice“ a zájmové kroužky KZČ „Eldorádo“ končí v tomto
kalendářním roce svou činnost v pátek 20. 12. 2019 a opět zahajují činnost
v pondělí 6. 1. 2020.
Všem členům KZČ a všem vedoucím zájmových
útvarů přejeme
krásné Vánoce a do nového roku hodně štěstí a zdraví.

Školní klub Chobotnice
Ze dne 8. 11. na 9. 11. 2019 proběhla
ve
školním
klubu
Halloweenská
přespávačka. Pro děti byly připraveny
zajímavé hry jako Čarodějnická šifrovaná,
Lodě, Hledání kouzelných předmětů a
mnoho dalšího. Před začátkem her se děti
rozdělily do týmů, ve kterých plnily
připravené aktivity. Na konci každé hry děti
dostaly dílek mapy, který po jejím složení
děti dovedl k místu, kde byl schovaný
poklad. Této akce se účastnilo 12 dětí
převážně z 4. - 5. tříd. Tento magický večer
nesměl chybět ani strašidelný film, a to
konkrétně Kletba bratří Grimmů.
Všechny děti měly krásné a povedené
kostýmy, ve kterých trávily celý večer.
Atmosféru nám dotvářela i
výzdoba vyřezávaných dýní, netopýrů a
různých strašidel, které jsme si vyrobili
v průběhu celého týdne.
Bc. Robert Drápal, vychovatel
ve školním klubu Chobotnice
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Strašidla v ŠD
Ve středu 6.11. se slétla ve školní družině veselá strašidla a různá
prapodivná stvoření, aby společně oslavila svůj svátek. Houkání a kvílení bylo
slyšet široko daleko, jelikož se strašidla zapojila do zábavných soutěží a bujarého
tancování. Předvedla nám procházení zdí, balení mumií, odchyt nebezpečných
magických sil a v prvé řadě své povedené kostýmy. Tímto chceme poděkovat
rodičům za spolupráci a těšíme se na příští slet.
Za vychovatelky ŠD – Ryšanová Š.
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TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS
Loupežníci ze IV. oddělení se rozhodli stát se součástí televizního pořadu
TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS a vyzkoušeli si, jak to celé probíhá.
Listopadové pondělky proběhly v pěveckém duchu. Na pomoc k nám
zavítali žáci 6.A, kteří rádi zavzpomínali na „družinová léta“. Celým pořadem nás
provázel Šimon Geisler (Ondřej Sokol). V porotě usedli – předseda – Anna
Hauferová (Jakub Kohák), Terka Cibulková ( Janek Ledecký), Viktorka Mečířová
(Aleš Háma) a Kája Žitnáková (host).
Také nás přišly podpořit třídní učitelky – paní Pytelová a paní Pumprová.
V prvním kole zvítězily Julie Kozlovská s Terezou Čermákovou – Srdce nehasnou.
Ve druhém kole zvítězila Terka Tučková – Gummy Bear a ve třetím – závěrečném
kole zvítězili – Dan Holča, Vojtěch Kozlovský a Jan Kamarád – The Lazy Song.
Děkuji všem dětem za účast a pečlivou přípravu. Také děkuji rodičům
za podporu a pomoc dětem. A velké poděkování patří žákům 6.A za čas
věnovaný dětem z družiny. Moc se těším na další spolupráci. Foto najdete
v galerii školy.
Zikmundová Lada
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