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Bobřík informatiky a IT-SLOT 2021
Tradičně jsme se s žáky v rámci výuky Informatiky zapojili do soutěží
zaměřených na informační technologie - Bobřík informatiky a IT-SLOT.
Bobříka informatiky (online soutěž pro testování znalostí a dovedností
žáků základních a středních škol v oblasti informatiky a informatického myšlení)
jsme lovili ve třech kategoriích: Mini (4.- 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 – 4.- 5. třídy
V rámci výuky Základů práce na počítači se zúčastnilo 106 žáků. Alespoň
120 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stalo 13 soutěžících, přičemž Anna
Kaplanová (5.A) dosáhla maximálního možného počtu 192 bodů!!! Gratuluji.
Jméno

Anna Kaplanová
Kubík Linhart
Julie Kozlovská
Marek Pohl
Jakub Retka
Adam Syrovátka
Filip Šraml
Anna Trejbalová
Patrik Palas
Jan Kulda
Matyáš Akštejn
Radka Machová
Filip Jelínek

Stránka 2

Body

192
164
156
152
152
148
144
144
144
140
128
126
124

Kategorie Benjamin - 6.- 7. třídy
V rámci výuky ICT a DiT se zúčastnilo 34 žáků. Alespoň 120 bodů dosáhlo
a úspěšnými řešiteli se stalo 9 soutěžících (maximálně lze získat 192 bodů).
Jméno
Filip Fabian
Daniel Wales
Natálie Saková
Tomáš Kraus
Ondřej Malík
Eliška Markovská
Eduard Štejnar
Michaela Petrovová
Andrea Zineckerová

Body
160
148
140
140
128
124
124
124
120

Kategorie Kadet - 8.- 9. třídy
V rámci výuky DiT se zúčastnilo 17 žáků 8. tříd. Alespoň 120 bodů dosáhlo
a úspěšnými řešiteli se stalo 8 soutěžících (maximálně lze získat 192 bodů).

Jméno
Daniel Morvavec
Karolína Žitnáková
Matouš Jörka
Oldřich Rozlívka
Honza Micopulos
Jiří Ondráček
Klára Danihelková
Viktorie Váňová

Body
141
136
136
136
124
124
124
122

Soutěže IT-SLOT, jejímž pořadatelem je Soukromá střední škola výpočetní
techniky v Praze na Proseku, se zúčastnilo 21 žáků 8. a 9. ročníku a všichni se
umístili v první polovině soutěžního pole, které čítalo 4963 žáků ze 127
škol z celé České republiky. Soutěžící zde vybírají správné odpovědi na 25 otázek
z oblasti výpočetní techniky (hardware, software), matematiky a logického
myšlení.
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Velká gratulace k 12. místu a postupu do finále mezi 50 nejúspěšnějších
soutěžících patří Filipu Štoskovi (9.C). Finále soutěže se koná 8. prosince v Praze
přímo v budově Soukromé střední školy výpočetní techniky a Filip zde již může
vyhrát velmi hodnotné ceny.
Pořadí škoČas
Pořadí ČR
Jméno
Počet bodů
la
12.
1.
Filip Štosek
23 bodů
21:29
83.
2.
Martin Kuchař
20 bodů
18:41
379.
3.
Tomáš Krejdl
17 bodů
11:47
Všem zúčastněným žákům děkuji za účast a úspěšným řešitelům gratuluji.
Mgr. Michal Strnad, učitel IT
Čarování v Chobotnici
Začátek kouzelnického čarování v měsíci listopadu jsme věnovali kameni
mudrců. Nejprve jsme se o něm dozvěděli spoustu zajímavostí z kouzelnických
novin a pak jsme dle vlastní fantazie kámen mudrců vyráběli. K draku
Norbertovi a sově Hedvice nám do sbírky kouzelných tvorů přibyly i obří
Akromantule. Malí kouzelníci si je vytvořili pomocí krabiček od čajů, ruliček od
papíru, špejlí a barevných papírů. Všem se moc povedly! Všichni kouzelníci si je
pak odnesli domů, aby jim zdobily pokojíky a dělaly radost. Pro inspiraci a pro
zábavu jsme si pouštěli film o našem kamarádovi Harrym. Sledovali jsme
napínavé dobrodružství odhalení tajemné komnaty. Protože mají kouzelníci rádi
nové a neprozkoumané věci, vyzkoušeli jsme i novou hru Hutututu, která nás
moc bavila a užili jsme si při ní spoustu legrace. Malí kouzelníci si velice oblíbili
vybíjenou, kterou by nejraději hráli celé odpoledne, ale my také musíme
čarovat…
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Z Lexikonu kouzel, který se
nám podařilo získat od proslulé
čarodějky Kamily van de Venter,
jsme se naučili pár nových kouzel.
Jedno z nich jsme pro vás vybrali a
určitě ho doma VYZKOUŠEJTE:
Co potřebujeme ke kouzlení: 1
lžíce jedlé sody, 1,5 dl octa, láhev,
trychtýř, lžičku a balónek.
POSTUP: Ocet nalijeme do
láhve, jedlou sodu pomocí trychtýře
nasypeme do balónku a poté balónek nasadíme na hrdlo láhve, držíme balónek
tak, aby jedlá soda spadla do lahve s octem a odříkáme kouzelnou formuli:
Hromy, blesky, zaklínání, ať se daří čarování. „V kuchyni či na dvorku, nafoukni
se balónku…“
ČERTOVINY
Corona, necorona je potřeba dodržovat tradice. A tak jsme se i letos sešli
v tělocvičně se školní družinou po odděleních, abychom se vyřádili na
čertovském odpoledni. Nechyběly čertovské převleky, košťata, brambory nebo
pekelné „škleby“.
Na vyvážení dobra a zla si II.oddělení Skřítků vyrobilo také andílky. Tímto
velmi děkujeme rodičům za podporu a spolupráci. Přejeme hodně zdraví a ať
vás vaši čertíci příliš nezlobí…
Zikmundová Lada
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Prvňáci poprvé v dílnách
Prosincové dny si prvňáci zpestřili prací v dílnách. Pod vedením p. Jiřího
Šembery vyráběli vánoční svícny. Moc děkujeme za spolupráci.
Učitelky 1. tříd

Vážení rodiče a strávníci,
vzhledem k nárůstu cen za potraviny, energie a mzdy, který se zcela jistě
projevil i ve vašem hospodaření, jsme nuceni od 1. 1. 2022 zvýšit cenu obědů.
Cena za oběd pro strávníka:
6 – 10 let
28,- Kč
11 – 15 let
32,- Kč
15 a více let 36,- Kč
Bezlepková dieta 30,-, 34,-, 38,- Kč
Zaměstnanci 39,- Kč
Cizí strávníci 81,- Kč
Bc. Dvořáková Lenka vedoucí školní jídelny
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Dětský čin roku
Již tradičně se zúčastnila naše škola literární
soutěže „Dětský čin roku“ a opět úspěšně. Tato
literární soutěž, která vypovídá o laskavém srdci a
dobrých skutcích dítěte, má tyto kategorie –
Záchrana lidského života, Pomoc starším lidem,
Pomoc ostatním, Pomoc přírodě, Kolektivní
pomoc, Dobrý nápad a Pomoc n@ netu.
Děti opravdu naplňovaly krédo této soutěže ukázat své dobré srdíčko a
někteří již během roku (v čase prezenční výuky) přicházeli s poznámkami o svém
dobrém činu. O to víc jsme byli rozradostněni, když porota vybrala z celé České
republiky z naší školy dva žáky s jejich příběhy. Byl Petr Jaroš a Matyáš Augustin,
oba žáci 8.C.
Celí netrpěliví jsme čekali na výsledky hlasování … a dopadlo to! Matyáš
zabodoval! se svým příběhem „Narozeniny“ v kategorii Záchrana lidského života
a vyhrál. Za tento úspěch na něj čekají krásné dárky a škola získá 10.000 na
nákup učebních pomůcek.
Bohužel corona virus opět zamezil slavnostnímu ceremoniálu v Praze,
ocenění i s dárky pro vítěze budou zaslány na školu a Matyáš bude pozvaný do
Prahy na jaře příštího roku 2022.
Mgr. J. Gécová, tř. učitelka 8.C
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