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Fyzikální odpoledne
Středeční odpoledne 5. února 2020 bylo věnováno všem příznivcům
fyziky. Sešli jsme se v učebně fyziky, kde byla připravena pro všechny ukázka
zajímavých pokusů z fyziky, které si dobrovolníci mohli vyzkoušet. Viděli
jsme zajímavé luxování, z kterého by asi maminka moc velkou radost neměla.
Dověděli jsme se, proč musí ve mlýnech platit přísné bezpečnostní předpisy.
Petr nám předvedl, co se stane s moučným prachem, když se dostane
k přímému ohni. Nafukovali jsme balónky pomocí sody. Nakonec si nejmladší
účastníci odpoledne ze čtvrté třídy vyzkoušeli pískání na jednoduchou píšťalku
z brčka.
Mgr. Soňa Knapová

„Zdravá 5“
V únoru se druháci zúčastnili
vzdělávacího programu „Zdravá 5“.
Zopakovali
si
zásady
správné
životosprávy, aktivně odpovídali na
otázky a pracovali ve skupinách.
Tř. učitelky 2. tříd
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Zajímavá akce v rámci gastronomických praktik
Krásné dny všem! Jsme zde, abychom se podělili o nové zkušenosti a
zážitky z pondělního míchání nápojů.
Na naši školu speciálně pro náš předmět GaP přijela dvě úžasná děvčata
s paní učitelkou ze Střední školy gastronomie a služeb Nová Paka, aby nás
provedla základy barmanství. Nejen že jsme se dozvěděli i mnoho zajímavých
informací, ale také jsme připravovali nápoje sami, a to jak v shakeru, tak v
míchací sklenici nebo přímo v tumbleru (sklenka na dlouhé míchané nápoje).
No, posuďte sami! Super, ne?
Žáci GaP a vyučující paní Kutová Ilona a Schierová Jaroslava

Předškoláci u nás ve škole
Období zápisů se nám už pomalu blíží, a tak jsme opět k nám na školu
pozvali naše předškoláky z MŠ Srdíčko a Čtyřlístek. Předškoláci ze Čtyřlístku
k nám přišli ve středu 19.2. a ze Srdíčka v pátek 21.2. Paní učitelky s prvňáčky
jim předvedli, co už umí a nechali je vyzkoušet si školní lavice. Pak už jsme si je
rozdělili na tři skupiny, pro které jsme si připravili různé aktivity v tělocvičnách,
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ukázku robotů v nových polytechnických dílnách a skládanky v multimediálce.
Návštěvu předškoláci ukončili v naší školní jídelně, kde jsme jim připravili malé
pohoštění. Děkujeme všem kuchařkám, které připravily pro naši návštěvu
výborné koláčky. Všichni odcházeli spokojeni, předškoláci měli plnou hlavu
robotů a my jsme byli rádi, že se všechno podařilo.
Členové ŽP

Soutěž ve zpěvu
Ve čtvrtek 6. února se konala soutěž ve zpěvu pro 2. - 3. třídy. Všechny děti
pěkně zazpívaly soutěžní písničky a bylo těžké vybrat vítěze. Panovala příjemná
atmosféra a zpěváci si zaslouží velkou pochvalu za skvělý výkon.
Zvítězily tyto děti :
1. místo – Anežka Petříčková (3.A), Týna Klabanová (2.A)
2. místo – Eliška Bohatá (3.A), Julie Kozlovská (3.C)
3. místo – Sebastian Sagasser (2.C), Pavel Hainiš (2.A)
Tř. učitelky Jitka Krausová, Monika Strnadová a Aneta Daňková
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Soutěž 2. a 3. tříd v recitaci
Dne 6. února se sešli zástupci 2. a 3. tříd a předvedli, jak umí recitovat.
Každý recitátor přednesl jednu báseň a porota rozhodla o umístění. Děkujeme
dětem za účast a pěkné výkony. Vítěz nás bude reprezentovat v dalších kolech
recitačních soutěží.
1. místo - Jan Kulda (3.A)
2. místo - Laura Krejčířová (2.C), Adam Syrovátka (3.B)
3. místo - Anna Šafránková (2.B), Tereza Tučková (3.C)
Tř. učitelky: Dagmar Mihatschová, Pavlína Pumprová a Jitka Pytelová

Výsledky okresního kola 9. ročníku soutěže „Finanční gramotnost“
Náš tým v kategorii 6. – 9. tříd ve
složení Martin Mohelský (9.A), Barbora
Bláhová (6.A) a Vojtěch Fišera (9.A) se
umístil na druhém místě v okresním
kole. Nyní probíhá krajské kolo, které
končí 6. 3. 2020. Bohužel náš tým do
krajského kola nepostoupil, protože do
krajského kola postoupily pouze týmy
z prvních míst okresních kol. Děkujeme
všem třem za vzornou reprezentaci
školy.
Mgr. S. Knapová
Školní kolo soutěže v recitaci
Školní kolo recitační soutěže, které proběhlo dne 19. 2. 2020, dokázalo, že
i v současné době je místo pro poezii. Zúčastnilo se ho 15 recitátorů
z 2. stupně. Porota složená z učitelů českého jazyka posuzovala recitaci nejen
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klasických ale i moderních autorů, a dokonce i přednes prózy a rozhodla
o pořadí takto:
Ve 3. kategorii (6. a 7. třídy)
1. místo – Viktorie Mečířová (6.A) a Jakub Kadrmas (6.C)
2. místo – Natálie Starzyková (7.C)
3. místo – Sedrik Linhart (6.B) aj. Fišera (6.A)
Ve 4. kategorii (8. a 9. třídy)
1. místo – Zuzana Šedivcová (8.A) a Gabriela Řehořová (9.B)
2. místo – Valentýna Motlová (8.B) a Michal Šrejber (9.A)
3. místo – Kamila Soukupová (8.B)
Vítězové byli oceněni
diplomy a malými dárky. Do
okresního
kola
postupují
vítězové z 1. míst. Přejeme jim
co nejlepší umístění. Všem
soutěžícím děkujeme za účast,
vítězům blahopřejeme!
Učitelé českého jazyka
Pythagoriáda
Ve dnech 20. a 21. 2. 2020 proběhlo na naší škole v 6. - 8. ročníku školní
kolo matematické soutěže Pythagoriáda 2020. Soutěžící řešili 15 úloh. Při jejich
řešení není povoleno používat kalkulačky ani tabulky. Za každou správně
vyřešenou úlohu získá soutěžící 1 bod. Nejlepšími řešiteli se stali:





v 6. ročníku - Viktorie Mečířová (6.A), Tereza Petrovová (6.A) a Matyáš
Syrovátka (6.C)
v 7. ročníku - Filip Štosek (7.C), Martin Kuchař (7.C) a Josef Sokol (7.C)
v 8. ročníku – Adam Mareš (8.A) a Ondřej Klápště (8.B)

Do okresního kola postupuje pouze V. Mečířová, která získala potřebných
10 bodů. Přejeme jí mnoho úspěchů.
Vyučující matematiky
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Tak jsme se konečně dočkali!
Již loňský rok, jakož i letošní, se
naše třída 6. C zúčastnila celostátní
soutěže „Dětský čin roku“ a k naší
velké radostí jsme získali tři první
místa dotovaná i finanční odměnou v
celkové výši 30 000 Kč. Část peněz
jsme nezištně věnovali školní
knihovně na nákup knih, část
na učební pomůcky. Naším ale
největším přáním bylo mít ve třídě
dva počítače, které bychom mohli využívat při výuce a přípravu na ni.
A je to tady - náš sen se splnil! V březnu jsme do učebny dostaly dva
repasované počítače, které jsme si hned vyzkoušeli na programu Didakta i
při vyhledávání informací na Wikipedii.
Žáci 6.C

Školní družina na lyžích
Již několik let organizujeme v naší družině ve spolupráci s p. Bavorem
týdenní lyžařský výcvik. Ne jinak tomu bylo i letos. Sníh byl sice letošní zimu
nejen k našim lyžařům skoupý, také virózy útočily na naše děti i na paní
vychovatelky, ale přesto si naši malí lyžaři užili super týden ve skiareálu Bret.
Poděkování patří panu
Bavorovi za již tradičně
perfektní organizaci kurzu,
vychovatelkám ŠD, rodičům a
obdiv nás všech našim malým
lyžařům, kteří doslova před
očima dělaly velké lyžařské
pokroky.
Gabriela Hofmanová
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Vážení zákonní zástupci,
máme upřímnou radost z toho, že pro své dítě chcete zvolit právě naši
základní školu. Doufáme, že s naší prací budete spokojeni a že společnými silami
se nám podaří připravit Vaše dítě co nejlépe pro život. Níže pro Vás uvádíme
užitečné informace týkající se zápisu do 1. tříd na naší škole.
Zápis se koná:

ve čtvrtek 2. 4. 2020 od 15.00 do 18.00 h,

v pátek 3. 4. 2020 od 15.00 do 18.00 h,

v budově školy – vchod pro 1. stupeň.
K zápisu s sebou nezapomeňte přinést:

váš občanský průkaz,

rodný list dítěte,

vyplněný dotazník k zápisu - ke stažení ZDE,

popřípadě žádost o přijetí - ke stažení ZDE (možno vyplnit i na místě).
K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2020/21 přijmeme
všechny děti, které přijdou k zápisu a splní zákonné podmínky přijetí. Více
informací na www.zsmltu.cz.
.

Informace KZČ „Eldorádo“
UPOZORNÉNÍ K LETNÍM TÁBORŮM—nezapomeňte na termíny odevzdání
vyplněných přihlášek na letní tábory:
LT1 (Horní Bradlo) do 16. 3. 2020
LT2 (příměstský) do 31. 3. 2020
SBĚR v dubnu
V dubnu budeme vybírat sběr ve středu 8. 4. 2020 u šaten na 2. stupni ZŠ.
Časy jsou tradiční – ráno 7:30 – 8:30 a odpoledne 14:00 – 16:00 hodin.
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