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Ani jsme se nenadáli a je zde opět nový školní rok.
Jaký bude ? Co nás čeká ?
Po období zaslouženého odpočinku – prázdnin pro
děti a dovolené pro nás, dospělé – přináší i letošní
školní rok plno zajímavostí i změn, s kterými Vás
budeme postupně seznamovat.
I letos již v průběhu prázdnin probíhaly vedle
běžných oprav i rozsáhlejší akce a připravovaly se
prostory školy pro nový školní rok. Jen namátkou
můžeme uvést: rekonstrukce střechy nad pavilony
15
druhého stupně, oprava osvětlení ve velké tělocvičně
nebo modernizace učeben pro nové prvňáčky.
Nový školní rok bude pak hlavně ve znamení
přípravy nového školního vzdělávacího programu, aby
se podle něj mohla zahájit od 1.9.2006 výuka v prvních
a šestých třídách.
Dovolte mi, abych při této příležitosti popřál nám
všem, aby školní rok 2005/2006 byl pro nás úspěšný,
plný pohody a klidu a vzájemného porozumění.
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Vážení rodiče a milé děti.
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Učební plán pro 1. – 5. ročník:
Předmět
Český jazyk
Cizí jazyk
Přírodověda + vlastivěda
Prvouka
Matematika
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Počet hodin celkem:
Učební plán pro 6. – 9. ročník:
Předmět
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1.
7
2
5
2
2
2
20

2.
7
2
5
2
2
2
20

Ročník
3.
8
4
5
2
2
2
23

4.
7
3
4
6
1
2
2
25

Ročník
7.
8.

6.
Povinné předměty
5
4
5
Český jazyk
3
3
3
Cizí jazyk
2
1
2
Dějepis
2
2
2
Zeměpis
2
2
2
Přírodopis
2
Chemie
2
2
2
Fyzika
4
5
5
Matematika
1
1
1
Občanská výchova
1
1
1
Rodinná výchova
1
1
1
Pracovní činnosti
2
2
2
Tělesná výchova
1
1
1
Hudební výchova
2
2
1
Výtvarná výchova
Volitelné předměty
2
1
Počet hodin celkem:
28
29
31
Učební plán pro 6. – 9. ročník – rozšířená výuka informatiky:
Ročník
Předmět
6.
7.
8.
Povinné předměty
4
4
4
Český jazyk
3
3
3
Cizí jazyk

5.
7
3
4
6
1
2
2
25

9.
4
3
1
2
2
2
2
4
1
1
1
2
1
1
4
31

9.
4
3
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2
Dějepis
1
Zeměpis
2
Přírodopis
Chemie
2
Fyzika
4
Matematika
2
Informatika
1
Občanská výchova
1
Rodinná výchova
1
Pracovní činnosti
2
Tělesná výchova
1
Hudební výchova
2
Výtvarná výchova
Volitelné předměty
Počet hodin celkem:
28
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1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
29

1
31

1
31

Akce, které proběhnou v letošním školním roce
· Lyžařský výcvik pro žáky 7. tříd.
· Cykloturistický kurz pro žáky 8. tříd.
· Ekologické soustředění pro žáky 4. tříd
· Další informace o novém školním roce vám poskytne plánovací kalendář,
který je i letos součástí tohoto Zpravodaje.
Změny v organizaci výuky
V letošním školním roce je pouze jedna výrazná změna – v 6. třídách je
v souladu s pokyny MŠMT ČR navýšen počet vyučovaných hodin o 1 hodinu
týdně.

ORGANIZACE KOLNÍHO ROKU
Vedení školy
ředitel školy:
Mgr. Zdeněk Géc
zástupce ředitele pro pedagogickou a výchovnou práci (statutární
zástupce):
Ing. Lidmila Kuříková
zástupce ředitele pro organizaci I. stupně a školní družiny:
Mgr.Jaroslav Jon
zástupce ředitele pro organizaci II. stupně:
Mgr. Michal Strnad
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Ostatní vedoucí pracovníci
vedoucí Klubu zájmové činnosti „Eldorádo“:
vedoucí školní kuchyně: Lenka Dvořáková
školník: Radomil Váňa
Třídní učitelé:
Mgr. Pavlová
1.A
6.A
Mgr. Váňová
1.B
6.B
Mgr. Mihatschová
1.C
6.C
Mgr. Krausová
2.A
7.A
Mgr. Hurdálková
2.B
7.B
Mgr. Drapáková
2.C
7.C
Mgr. Eisová
3.A
7.D
Mgr. Medunová
3.B
8.A
Mgr. Lammelová
3.C
8.B
Mgr. Jaklová
4.A
8.C
Mgr. Havlíková
4.B
9.A
PaedDr. Nesvadbová
4.C
9.B
Mgr. Brolíková
5.A
9.C
Mgr. Kuželová
5.B
9.D
Mgr. Pytelová
5.C
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Jana Burešová

Mgr. Libřický
p. Kudrnová
Mgr. Šubrová
Mgr. Knapová
Mgr. Kosová
Mgr. Škarytková
Mgr. Petrášová
Mgr. Tremlová
Mgr. Tichá
Bc. Erben
Mgr. Lustyk
Mgr. Mašínová
Mgr. Kvasničková
Ing. Kutová

Nepřehlédněte !
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 100,- Kč za
každé dítě. 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. Rovněž tímto způsobem vás již několik let zbavujeme starostí se
sháněním jednotlivých potřeb. Tento způsob Vám ušetří peníze a nám umožní
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seznámit děti i s takovými výtvarnými metodami a technikami, se kterými by jinak
neměly možnost se seznámit.
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
- suchý pastel
- voskovky, progresa
- křída barevná – chodníková
- podložka PVC – A3
- fixativ, fixírka
- prstové barvy
- barevné písky, ozdobné drátky, sláma, barevná peříčka, apod.
(materiál momentální nabídky firem)
- částečně materiál na keramiku (obtisky, engoby, barvítka, …)
Obdobnou nabídku vám učiní i vyučující na prvním stupni v úvodních
třídních schůzkách.

ÚVODNÍ TØÍDNÍ SCHÙZKY
1. třídy:
2.-5. třídy:
6.-9. třídy:

ve čtvrtek 1. září 2005 od 8,30 h
v pondělí 5. září 2005 od 17,00 h
v pondělí 5. září 2005 od 18,00 h

KOCOURKOV
Naše město Kocourkov bylo založeno 20.8. 2005 a zrušeno bylo (bohužel)
27.8.2005. Starostkou Kocourkova byla Leknička, ale během dvou dnů byli radní
Šárka, Kika, Dan, Mišunka, Sardi, a Zbyňďa povýšeni za skvělé dary pro starostku.
Rody se jmény SKÚŽOB (SKvělí, ÚŽasní a OBdivuhodní), Starostovy levé ruce a
AC Mourkov dělaly vše proto, aby nemusely do služeb krále. Byly to opravdu
bláznivé činy – stavba radnice, kterou následně odfouklo tornádo „LÚ“, její oprava
„bez izolace“, takže vlhla odspodu, sázení cukrových sazenic, ze kterých vyrostla
sůl, masírování draka, hlavy v mouce, vázání špaget apod. Vyplatilo se to. Král
s královnou, kteří nás navštívili právě při „poobědové siestě“ nebyli nadšeni
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z našich bláznivých nápadů a jejich zvědové v našem okolí naše „šílenství“ jen
potvrdili. Další kousky našich občanů je přesvědčily a byli jsme propuštěni.
Nejžhavější zprávy a drby z Kocourkova si můžete přečíst v Kocourkov
news. Reportéři bulvárního plátku mají samozřejmě také fotografické záznamy,
které je možno vypálit na donesené prázdné CD.
Za starosty Kocourkova
Lenka Medunová

SLAVNÝ LOVEC PAMPALINI
Slavný lovec Pampalini zdraví všechny táborníky a jejich rodiče. Ačkoliv
nám počasí letos příliš nepřálo, věřím, že jsme si to všichni užili. Bez větších
problémů jsme překonali zkoušky, které jsme skládali na konci tábora. Úspěšní
absolventi pak získali diplom a titul „Slavný lovec Pampalini“.
Neměli jsme však na práci jen lov zvířat, stavění klecí a přípravu na zkoušky.
Stihli jsme i spoustu her a soutěží, byli jsme ve Hřebčíně ve Slatiňanech a jezdili na
koni v sousední vesnici. Velkým zážitkem jistě také byla noční výprava za
šamanem pro povolení k odchytu lvů, kde jsme předali vyrobené dary a zatančili
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náš tanec. Na oplátku nám zatančil také šaman se svou družinou a vydal nám
povolení.
Není od věci připomenout také návštěvu zoologické zahrady. Vstupenky jsme
si „zfalšovali“ a nakreslili sami, ale byly opravdu velmi vydařené. V ZOO na nás
čekala široká nabídka zvířat – pavouk, pes, kočka, 2 papoušci, žirafa, želva, slon,
jaguár, medvěd, lev, Ferda mravenec, beruška a panda. Nebyla to tradiční ZOO,
protože prohlídka byla zpestřena různými úkoly. Nejhorší byla asi rozpustilá
beruška, která před námi pořád utíkala a chtěla spočítat tečky na krovkách.
Všechny naše radovánky sledovali zuřiví reportéři, takže máme vše výborně
zdokumentované. Dokonce tak důkladně, že je třeba fotky vypálit na prázdné CD
:o) Máte-li o fotky zájem, můžete si CD donést. Druhé CD si budete moci přinést,
pokud máte zájem podívat se také na video. Záběry se právě zpracovávají a
k vypálení budou připraveny během září.
S pozdravem Lenka Medunová
s vedoucími všech kampalátek.
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Howk přátelé a kamarádi….
Z temných lesů se linou zvuky šamanských bubnů, jsou slyšet magické
výkřiky statečných bojovníků indiánů a v dáli šumí bujará Chrudimka
ano tak to začalo………
Na začátku prázdnin jsme v Temném HornoBradelském
lese pomáhali welkému šamanovi ke znovuzískání jeho
nejcennější sošky. Tou byla soška Zlaté kachničky, která byla
ukradena bledými tvářemi. Při hledání jsme potkávali mnoho
starých indiánů, kteří nám radili, kde se zrovna bledé tváře
nacházejí. Vzpomeňme na indiána putujícího na sladké Beatris
- prodal nám za malou službičku několik koní a mi se mohli
vydat na strastiplnou cestu. Při našem putování za padouchy
jsme si užili i legraci. Proběhla indiánská olympiáda, kde jsme
zdolávali golf či stříleli po sově nebo mamutovi - to byla
legrace! Bezva hra bylo Pexeso, u kterého jsme se nejednou
spletli a museli hledat další dvojici ... joo to se vedoucí
popadali smíchy za břicho. Ale šlo nám někdy i o krk! Třeba
když jsme s balonky připevněnými na zádech likvidovali cizí
indiánský kmen Wačatiů…. Každý indián na dlouhé cestě
potřebuje malý odpočinek - tím byla zastávka v saloonu, kde
jsme zažili indiánskou třískotékudiskotéku a naučili se hrát
divadlo. Nakonec jsme se po krásných 14 dnech dočkali
vytouženého vítězství, zakopaného pokladu, a hlavně jsme
šamanovi vrátili Zlatou kachničku, bez které nemohl vládnout
temnému lesu. Poděkováním za to vše pak bylo šamanské
rozloučení v indiánském stylu a nějaký ten pamlsek.
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Proto přátelé a kamarádi vzpomínejte
jak nám bylo nádherně a pokud vám bude
zase smutno, zkuste třeba zahnat dešťové
mraky naší indiánskou říkankou “Duchu
velkého deště rozežeň své mraky a nech
k nám proniknout sluneční paprsky“, nebo
si zkuste pár kroků z tance Pow-Wow.
HOWK
Bamboocha, Bizoni s lalokem, Achayowé, Jestřábi,
Medvědí tlapy, Sinawů
šáv namaš
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Organizace školního roku a přehled prázdnin:
28. září 2005 (středa)
Státní svátky připadající
28. říjen 2005 (pátek)
na Po-Pá
17. listopad 2005 (čtvrtek)
17. duben 2006 (pondělí)
1. květen 2006 (pondělí)
8. květen 2006 (pondělí)
26. – 27.10. 2005
Podzimní prázdniny
23.12.2005 – 2.1.2006
Vánoční prázdniny
31.1.2006
Konec I. pololetí
3.2.2006
Pololetní prázdniny
13. – 17.3.2006
Jarní prázdniny
13. a 14.4.2006
Velikonoční prázdniny
30.6.2006
Konec II. pololetí
1.7. – 3.9.2006
Hlavní prázdniny
4.9.2006
Zahájení výuky ve školním roce
2006/2007
Plán dalších školních akcí:
Branně-ekologické dny
· podzimní
· jarní
Ekologické soustředění žáků
4. tříd
Lyžařské výcviky

září 2005
květen 2006
19. – 26.5.2006
26.5. – 2.6.2006
4. – 11.2.2006
11. – 18.2.2006
18. – 25.2.2006
25.2. – 4.3.2006
20.1.2006 – 14,00 – 19,00 (pátek)
Zápis do 1. tříd
21.1.2006 – 8,00 – 12,00 (sobota)
24.4.2006
Přijímací řízení na střední školy
– 1. kolo
9. – 16.6.2006
Turistické soustředění žáků 8.
16. – 23.6.2006
tříd
v průběhu školního roku
Plavecké výcviky
2005/2006
Vydává:
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