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Číslo 3.
V třetím
listopadovém
Školním
zpravodaji
najdete:

Školní rok 2011/2012

16. listopadu 2011

DENNĚ MŮŽETE DO ŠKOLNÍ KNIHOVNY!

- ŠKOLNÍ
KNIHOVNA
- Projekt
„Pomáháme
školám k
úspěchu“
podporuje
změnu
kvality
výuky
anglického
jazyka.
- GLOBE
víkend Krkonoše
2011
- LVZ
sedmých a
pátých tříd
- JARNÍ
PRÁZDNINY
v RAKOUSKU

ŠKOLNÍ KNIHOVNA

Knihovna není jen místem, kde se skladují knihy. Měla by být
také místem setkávání, místem, kde se mohou konat různé akce,
místem, kde se rozšiřují dětské obzory.
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V prvním patře historické budovy školy je všem žákům i učitelům k dispozici
školní knihovna. Knihovna je otevřena každý den od 12 do 16 hodin. Děti si
v knihovně mohou nejen půjčovat knihy, ale i posedět a číst si nebo si udělat
domácí úkol. S domácími úkoly je ochotna bezplatně pomoci paní učitelka Mária
Procházková.
V knihovně máme i počítače, žáci si tedy mohou po vyučování vyhledávat
potřebné informace na internetu či napsat referát.
Naším cílem pro tento a nadcházející rok je knihovnu trochu vylepšit. V plánu je:
 okrášlení místnosti
 vytvoření čtenářského
koutku
zavedení knihovnického systému pro lepší vyhledávání knih
pořádat více akcí v knihovně
a hlavně rozšíření knihovny o více dětských titulů.

Pomozte nám vytvořit příjemnou atmosféru knihovny s bohatým
výběrem knih pro děti. Darujte knihu do knihovny!
Jaké jsou nejbližší akce týkající se čtenářství?

15. listopadu proběhlo školní kolo již tradiční literární soutěže. V tomto kole budou své texty číst nejlepší z každé třídy.
Soutěží se v 5 kategoriích:
II. kategorie jsou 2. a 3. třídy
IV. kategorie obsahuje 6. a 7. ročníky
I. kategorii tvoří 1. ročníky
III. kategorie sestává ze 4. a 5. tříd
v V. kategorii jsou 8. a 9. třídy.
Z každé kategorie budou vybrány 3 texty a jejich autory pak čeká 27. listopadu slavnostní čtení v knihkupectví Neoluxor
na Václavském náměstí. Tématem letošního ročníku soutěže je: O čem se mi snívá… Součástí literární soutěže bude také
výstava výtvarných prací žáků na stejné téma.

Tak buďte při tom!

Na závěr pár rad (desatero) pro rodiče malých čtenářů:
1. Začněte dětem číst co nejdříve. Čím dříve motivujete ke čtení, tím je pro ně čtení později snazší.
2. Čtěte dětem tak často, jak vy a vaše dítě máte čas.
3. Nebojte se při čtení měnit intonaci hlasu, dramatizujte pohádky, vtáhněte dítě do děje. Prohlížejte si
společně ilustrace a připomeňte si, k jakému ději se vztahují.
4. Vybírejte knížky podle toho, co děti baví. Některé baví příroda, jiné dá přednost pohádkovým nebo
dobrodružným příběhům.
5. Mějte na paměti úroveň čtenářských dovedností dítěte. Začněte obrázkovými knihami, které mají pár vět na stránce.
6. Důležitý je i vzhled knížky. Při výběru věnujte pozornost obálce, ilustracím i typu písma.
7. Knížka by měla být pravidelným dárkem. Je dobré dětem založit knihovnu a společně sledovat, jak se rozrůstá.
8. Zajímejte se, co dítě čte. Povídejte si o tom, pochvalte je za to, že čte. Vaše dítě to ocení.
9. Sami čtěte a buďte tak dětem dobrým příkladem. Dítě by mělo vědět, že čtení knih patří k životu a přináší potěšení.
10. Choďte s dětmi do knihovny. Nechte děti, ať si samy vybírají. Cizí knihy většinou přitahují více než ty, které jsou
doma.
Za školní knihovnu Mgr. Lucie Samlerová

Projekt „Pomáháme školám k úspěchu“ podporuje změnu
kvality výuky anglického jazyka.
Plán pedagogického rozvoje školy, který učitelský sbor schválil v září 2011, se týká i výuky
anglického jazyka. Během tří let dojde k výměně učebních materiálů, a to přechodem na
učebnice AJ vydané Cambridge University Press, ve všech ročnících naší školy. V tomto
školním roce probíhá změna učebnic v rámci 1. – 3. ročníku. Díky dlouhodobější spolupráci
se CUP bude naše škola poskytovat prostor pro mezinárodní jazykové zkoušky žákům na 1. i
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2. stupni, které společnost sama organizuje.
Od minulého školního roku se snažíme o výuku angličtiny ve skupinách rozdělených dle zkušeností s jazykem. Reagovali
jsme tak na přání rodičů, jejichž děti měly před nástupem do první třídy nadstandardní zkušenost s AJ. V každém ročníku se
snažíme o to, aby všechny jazykové skupiny měly vyrovnaný počet dětí (v počtu 15 – 17) a současně se snažíme o
vyváženost počtu chlapců a dívek. Nyní pracujeme s dětmi v prvních třídách tak, abychom vysledovaly jejich jazykovou
vybavenost a motivaci pro učení AJ.
Tímto chceme podat doplňující informaci k dopisu rodičům prvňáků zaslanému dne 4. 11. 2011. A to ve smyslu, že na
začátku II. pololetí tohoto školního roku dojde k vytvoření skupiny dětí s nadstandardní zkušeností s AJ, s ohledem na možné
negativní důsledky, které toto dělení může přinést (např. nelibost dítěte změnit skupinu, nesouhlas rodičů změnit skupinu).
Věříme, že podpoříte tento vývoj a doufáme ve Vaši důvěru při uskutečňování tohoto dlouhodobého plánu výuky anglického
jazyka.
Mgr. Jana Böhmová, Věra Purkrtová
Ing. at Bc. Vít Beran

GLOBE víkend - Krkonoše 2011
Na začátku listopadu se GLOBE tým naší školy vypravil do
Krkonoš na terénní výuku přírodovědných aktivit.
Devítičlenná skupina pod vedením pana učitele Mazůrka
se tentokrát zaměřila na meteorologická pozorování
zejména měření rychlosti a povahy větru v závislosti na
orografii našeho nejvyššího pohoří.
Měření hlavně probíhala v oblasti Obřího dolu, Sněžky a Růžové Hory. Žáci měřili hodnoty rychlosti
větru pomocí nového anemometru Windmaster 2, který aše škola získala v rámci projektu GLOBE, a
ty pak porovnávali s nadmořskou výškou a povahou terénu a půdního pokryvu.
Kromě toho pak prováděli také některá hydrologická pozorování v okolí Horního Maršova jako např. měření teploty vody, pH a
průhlednost vody. Zkusili si
změřit a vypočítat průtok
vody v řece Úpě na
několika stanovištích.
V rámci výuky předmětu
GLOBE si žáci zkoušejí
s tzv. Badatelský přístup
k učení, takže během
těchto měření si zkoušeli
stanovovat několik hypotéz
a ty pak ověřovat.
Nepovinný
předmět
GLOBE
(v
rámci
stejnojmenného
mezinárodního projektu)
na naší škole máme již
druhým rokem a je určen
všem žákům druhého
stupně, kteří mají zájem o
netradiční
pozorování
světa kolem nás. Více se o
činnosti týmu a projektu
GLOBE dočtete webu naší
školy. Mgr. Jan Mazůrek
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KALENDÁRIUM

LVZ sedmých a pátých tříd
bude v oblasti Hinterstoder a Wurzeralm

Tradiční lyžařský kurz se tentokrát odehraje v Rakousku ve středisku Wurzeralm.
Se střediskem máme výbornou zkušenost z pobytů o jarních prázdninách v roce 2010 a
2011. Sjezdovky jsou bezpečné a pokud nám počasí dovolí, tak se podíváme i do
střediska Hinterstoder. Čeká nás šest dní lyžování a snowboardování ... zimní hory a
jejich krásy. Kurzy budou moci doplnit žáci osmé a deváté třídy.

Pojeďte s námi do Rakouska do oblasti Hinterstoder a Wurzeralm!

Vedoucí kurzu: Jitka Kopáčová, Martin Suchánek, Martin Skýva, Ivana Durdíková, Vít
Beran a podle počtu přihlášených i některý z třídních učitelů a Pavel Brichta

Termín: 14. až 20. leden 2012
ČÍSLO AKCE – SPECIFICKÝ SYMBOL: 201118

CENA: 8.700,- Kč, záloha 1 500,- Kč – do 30.11.2011

(v ceně – 6 x ubytování s plnou penzí, doprava, šestidenní skipas pro oblast Hinterstoder - Wurzeralm, transfery na lanovky,
doprava do místa a zpět, jeden volný vstup do bazénu - středa, výlet na sněžnicích, instruktor - delegáta CK HROCH, pitný
režim, doplňkový program, uspořádání závodů, přednáška HS, pojištění CK proti úpadku). Přihlášky u paní zástupkyně
Jitky Kopáčové.

JARNÍ PRÁZDNINY v RAKOUSKU oblasti Hinterstoder a Wurzeralm
Chcete poslat děti na jarní prázdniny?
Chcete vyjet celá rodina nebo jenom dospělí?
Zalyžovat a večery prožít příjemné večery?
Pojeďte s námi do Rakouska do oblasti Hinterstoder
a Wurzeralm!
Vít a Lenka Beranovi, Václav a Lenka Hlinkovi, Pavel Brichta

Termín: 4. až 10. února 2012
ČÍSLO AKCE – SPECIFICKÝ SYMBOL: 201117

Minulý rok byla skvělá lyžovačka - perfektní sjezdovky a další padesátka účastníků byla nadšená.

CENA:

Dospělí:

Děti od 5 do 15 let:
Děti a mládež do 18 let včetně:

8.700,- Kč
10.000,- Kč

záloha 1 500,- Kč – do 30.11.2011

10.500,- Kč

(v ceně – 6 x ubytování s plnou penzí, doprava, šestidenní skipas pro oblast Hinterstoder - Wurzeralm, transfery na lanovky,
doprava do místa a zpět, jeden volný vstup do bazénu - středa, výlet na sněžnicích, instruktor - delegáta CK HROCH, pitný
režim, doplňkový program, uspořádání závodů, přednáška HS, pojištění CK proti úpadku)
Informace a přihlášky na www.zskunratice.cz a u Víta Berana na telefonu 724370813. V průběhu ledna bude svolána
schůzka všech přihlášených účastníků.

SKOL
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