Číslo 7, březen 2011, ročník VI
Zpráva z 6.schůzky Poradního sboru
10. 3.
21. 3.
22. 3.
25. 3.
30. 3.
1. 4.

Školní kolo ve šplhu
Zelený den
- Vítání jara, oblékněte se co nejvíce do zeleného a pojďte spolu s námi přivítat jaro.
Den vody
- 9.D má přichystaný program pro třídy 1. stupně.
Jarní výzdoba - Hodnocení tříd.
Návštěva zahraniční studentů a učitelů v rámci projetu COMENIUS (více v dalším čísle)
Noc s Andersenem- Vysazení pohádkového stromu na školní pozemek

Práce žáků
Výtvarné soutěže
V únoru jsme se zapojili do několika výtvarných soutěţí. První soutěţ
„Děti malují pranostiky“ (vítězné obrázky jste si mohli prohlédnout
v minulém čísle ŠN) vyhlásilo sdruţení Tereza. Poté jsme se zapojili do
výtvarné soutěţe, kterou kaţdoročně vyhlašuje
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. V rámci recyklohraní jsme
vytvořili plakáty na téma „Baterie do koše nepatří“. Nyní se snaţíme nakreslit
návrh titulní stránky časopisu Zpětný odběr, který vydává společnost Asekol.
Téma je – učíme se recyklovat naše elektronické kamarády.
Mgr. Eva Hájková, učitelka

Zprávy z akcí školy
Lyžařský kurz
13.2. – 18.2.2011 jsme se my ţáci ze 7. tříd zúčastnili lyţařského kurzu ve Stráţném, kde jsme se ubytovali
v hotelu Vltava. Hory sice sněhem příliš neoplývaly, ale nám sněhová peřina stačila. V úterý jsme byli na
Kněţickém vrchu, kde jsme si hezky zalyţovaly a kde jsme se svezli i na sedačkové lanovce. Ve středu jsme
odpočívali a byli jsme v sauně. Poslední den lyţování jsme měli závody. Nejlepší jezdci dostali medaile. Byl to
velmi povedený lyţařský kurz.
Monika Radinová a Jiří Mikšovský VII.B
Páteční akce školní družiny
Kaţdý měsíc pořádá školní druţina pro své ţáky zajímavou akci. Na podzim
jsme uspořádali Sportovní odpoledne, Rej skřítků a Čertovské soutěţení. V lednu
proběhla pěvecká soutěţ Caruso-šou. Soutěţilo se ve třech kategoriích. Vítězem 1.
ročníku byl Šimon Hradecký, 2. ročníku Bára Tichá a 3.
ročníku Jana Nováková. V únoru čekal děti oblíbený
Karneval. Ţáci soutěţili o nejlepší masku. V příštích měsících
plánujeme Miss aerobic, Rej čarodějnic a Výtvarnou soutěţ
v malování křídou.
Všechny akce mají velkou účast a jsou u dětí velmi
oblíbené.
Ivana Loumanová, vedoucí ŠD
Karneval
Caruso-šou (nahoře) + Čerti (dole)
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Exkurze devátých ročníků
14. února jsme jeli na exkurzi do Prahy. U školy jsme se sešli v 7.30. Kdyţ jsme dorazili do Prahy,
vystoupili jsme u Masarykova nádraţí a odtud jsme se kolem Obecního domu a Prašné brány vypravili k Muzeu
komunismu. Tam jsme si nejprve odloţili a pak začala prohlídka. Průvodce jsme neměli, ale jeho funkci převzala
paní učitelka Čáslavová. Ještě ve škole jsme dostali čtyři pracovní listy s otázkami. Během prohlídky jsme hledali
odpovědi. Bylo to velmi zajímavé. Viděli jsme i místnost, kde se prováděly výslechy vězňů, maketu Berlínské zdi,
dověděli jsme se spoustu informací z období od konce 2. světové války aţ do listopadu památného roku 1989.
Poté jsme dostali kratičký rozchod, abychom se najedli. Protoţe nám zbyl ještě čas, procházeli jsme se kolem
Vltavy. Odtud to byl jen kousek k Národnímu divadlu, kde na nás čekala milá paní průvodkyně. Vyprávěla nám o
dějinách Národního divadla, o umělcích, kteří se podíleli na jeho výzdobě. Nejprve jsme si prohlédli suterén a pak
jsme vstoupili do sálu. Paní průvodkyně nám vyprávěla o Hynaisově oponě a o stavitelích divadla. Potom jsme se
šli podívat i na balkón v sále. Byl odtamtud krásný výhled. Paní průvodkyně chtěla ještě pokračovat v dalším
výkladu, ale my uţ jsme museli jít, protoţe na nás čekal pan řidič. Exkurze se nám velice líbila.
Michaela Nová, Eliška Věříšová, Lucie Zelinková IX. A
Výsledky sběru papíru a víček
16. 2. se uskutečnil sběr papíru a plastových víček. Celkem jsme odevzdali 10 279,5 kg starého papíru. 1. stupeň
odevzdal 8 632,5 kg starého papíru. Na 1. místě skončil s 1100 kg Jakub Šedivý ze třídy IV. B, zároveň tato třída
zvítězila z 1. stupně. 2. stupeň odevzdal 1647 kg papíru. Nejlepší byla Viktorie Kellerová ze třídy VIII. A. Nejlepší
třídou za 2. stupeň se stala VI.A. Ve sběru víček byla nejlepší Daniela Kuncířová IV. B s odevzdanými 17 kg.
Celkově jsme odevzdali 107,7 kg víček.
Recyklohraní

Výpis pohybu bodů
Datum:
Aktuální stav bodů:

27.02.2011
2273

Datum transakce

Počet bodů Typ transkace

21. 02. 2011
21. 02. 2011
10. 02. 2011
10. 02. 2011
02. 02. 2011
12. 12. 2010
18. 11. 2010
11. 11. 2010

+105
+477
+50
+276
+220
+500
+285
+189

26. 10. 2010
26. 10. 2010

+20
+90

Druh transakce

Komodita

Připsání bodů
Připsání bodů
Připsání bodů
Připsání bodů
Připsání bodů
Připsání bodů
Připsání bodů
Připsání bodů

sběr elektrozařízení
mobily
sběr velkého elektrozařízení
sběr elektrozařízení
sběr baterií
Splnění úkolu
sběr elektrozařízení
sběr baterií

35 kg
159 ks
50 kg
92 kg
44 kg
Sešlápni, ušetříš.
95 kg
27 kg

Připsání bodů
Připsání bodů

sběr velkého elektrozařízení
sběr elektrozařízení

20 kg
30 kg

2

