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Vážení rodiče,
první dva měsíce školního roku uplynuly a Vy dostáváte do rukou listopadové vydání našeho školního Zpravodaje.
Chtěl bych se ještě krátce vrátit k přípravě letošního školního roku. Během prázdnin se ve škole opravovalo a budovalo.
Kromě běžné údržby se nám zatím daří rekonstruovat sociální zařízení. Byly opraveny další dívčí toalety v prvním poschodí na druhém
stupni. Doufáme, že finanční situace nám dovolí pokračovat a postupně rekonstruovat další toalety. Hlavní stavební činnost však
probíhala (a stále probíhá ) na našem venkovním hřišti. To bude celé rekonstruováno a opatřeno umělými povrchy. U hřiště již byl
vybudován dětský koutek s různými průlezkami. Celé hřiště by mělo být dokončené do 15.listopadu 2009. Stavbu provádí firma J.I.H. –
Ing. Jiří Huptych se sídlem v Praze. Věříme, že práce budou provedeny kvalitně a celý areál bude bezproblémově a dlouho sloužit
nejen škole, ale i široké veřejnosti.
Výuka ve škole probíhá podle našeho vlastního vzdělávacího programu, ve čtvrtém, pátém a devátém ročníku dobíhá
vzdělávací program Základní škola. Naším cílem je poskytnout všem žákům základní vzdělání úměrné jejich schopnostem a
možnostem v motivujícím a přátelském prostředí.
Z celostátního aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vyplývá, že většina lidí (71%) soudí, že
nejlepší úroveň vzdělání získají žáci a studenti na základních školách a gymnáziích. Ostatní typy škol vnímají Češi také spíše pozitivně.
Na všech úrovních škol se pedagogům daří rozvíjet znalosti a samostatnost žáků a studentů. Největší rezervy spatřuje veřejnost
v rozvíjení morálních hodnot a kázně studentů. V této oblasti je zapotřebí působit na děti stejně ve škole i doma. Svůj podíl mají
samozřejmě i sdělovací prostředky, televize, veřejné mínění, kulturnost politiků…Na děti působí všechny vlivy, nicméně nejdůležitější a
nezastupitelné místo zaujímá rodina. Věříme, že společným úsilím můžeme vychovávat slušné a vzdělané lidi.
Za všechny pracovníky školy Vám přeji hodně radosti z vašich dětí
Mgr. Lubomír Krejčí
ředitel školy

Organizace školy
Počet tříd celkem: 26
1. stupeň:
15
2. stupeň:
11

Počet žáků celkem: 593
1. stupeň:
341
2. stupeň:
252

Změny v pedagogickém sboru
Na mateřskou dovolenou odešla p.uč. Ester Muroňová a dnes se již těší z malé Kristýnky. Na její místo nastoupila Mgr. Petra
Števove, která učí angličtinu, hudební výchovu a převzala i pěvecký sbor Ptáčata. Na 1.stupeň nastoupil Bc. Tomáš Polák, který
vyučuje ve 3.B. Z mateřské dovolené se vrátila Mgr. Jolana Papoušková, vyučující matematiku, informatiku a osobnostní výchovu. Ve
2.B pracuje asistentka pedagoga Alžběta Ouzká.

Organizace školního roku (listopad 2009– červen 2010)
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2009 a skončí v pátek 1. ledna 2010.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29.ledna 2010.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od 15. do 21.února 2010.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. a pátek 2.dubna 2010.
Školní rok 2009/2010 končí ve středu 30. června 2010.

Školní družina
1.září 2009 zahájila školní družina činnost ve čtyřech odděleních. Pro velký zájem bylo 29.9. 2009 otevřeno páté oddělení,
kde jsou ještě volná místa. Až začne zima, mohou rodiče děti ještě do ŠD přihlásit.
V rámci školní družiny mohou děti navštěvovat kroužek keramiky, dovedných rukou nebo florbalu. Velký zájem je letos o keramiku –
pracujeme zatím ve třech skupinách.
Celý rok v ŠD probíhají velké akce, kterých se mohou zúčastnit i ostatní děti a také rodiče. První byla „Drakiáda“, které
předcházelo malování draků na asfaltu a soutěž ve stavbě draků z PET uzávěrů. Vítězové ze ŠD se utkali ve skládání draků s žáky
2.stupně. Při tomto utkání v malé tělocvičně vládla soutěživá nálada. Vítězové nebyli, oba draci byli úžasní a my jsme se dobře pobavili.
Další velkou akcí, kterou organizovala ŠD, byla „Škola plná duchů“, která se konala 3.11. 2009 v prostorách školy od 16.30
do 17.30, poté odstartoval lampionový průvod kolem školy a koupaliště. Doufám, že se duchové líbili a všichni si užili strašidelnou
náladu.

Táborové léto
Ve Velkém Vrbně v létě opět vládla táborová nálada. Velcí táborníci dováděli s Asterixem a Obelixem, a to celých 14 dní.
Prvňáčci si užívali s Rumcajsem a druháci putovali 8 dnů pohádkovou říší. Celkem na táboře strávilo pěkné chvilky 129 dětí. A jaké
téma nás čeká příští léto? To se nechejte překvapit, je to ještě daleko!

Školská rada
Školská rada pracuje od letošního školního roku v pozměněném složení. Místo Mgr. Petra Málka (jmenovaného Radou města
Šumperka) převzala funkci Bc. Marie Osladilová. Školská rada se schází podle potřeby, nejméně dvakrát ve školním roce. Na
posledním jednání 31.srpna 2009 byla projednána a schválena výroční zpráva školy. Členové školské rady byli seznámeni s rozpočtem
školy, zároveň se mohli vyjádřit ke školnímu řádu.

Informace ze školní stravovny
0d října 2009 můžete na našich webových stránkách najít jídelníček na aktuální týden – v navigaci stačí kliknout na školní jídelnu.
Vzhledem k tomu, že obědy ve školní jídelně pro žáky dotuje stát, je skladba a dodržování jídelního lístku přísně sledována kontrolními
mechanismy (tzv. spotřební koš – určující poměr jednotlivých potravin).
Jídelníček dětí sestavujeme dle zásad zdravé výživy s dodržením všech platných norem určených pro školní stravování.
Vzhledem k věku a zdravému vývoji organismu dětí je nežádoucí přesolování a nadměrné kořenění jídel, stejně jako podávání pokrmů
s velkým obsahem tuků. Z tohoto důvodu nejsou některá jídla (např. hranolky) do jídelníčku zařazována. Vyváženou stravu ovšem
zaručí konzumace úplného oběda, který se skládá z polévky, hlavního jídla, salátu, ovoce nebo desertu a nápoje. Jen tak může školní
jídelna plnit svou roli při zajištění zdravého stravování dětí.

Sdružení rodičů
Na plenární schůzi Sdružení rodičů dne 16.9.2009 informoval ředitel školy přítomné rodiče o chodu školy, o nových pracovnících pro
nadcházející školní rok 2009/2010, o rekonstrukci školního hřiště. Třídní důvěrníky seznámil také s nelehkou finanční
situací školy, která s sebou nese některé nepopulární úpravy. Paní Jelínková, vedoucí školní družiny, seznámila
zástupce tříd s chystanými akcemi pro žáky – Drakiádou, Školou plnou duchů, sběrovým týdnem a vánoční dílnou.
Kladně vyhodnotila letní tábor a nabídla rodičům možnost zakoupení DVD s fotografiemi dětí. Paní Jílková, pokladník
SR, přečetla zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2008/2009 a návrh nového rozpočtu na školní rok 2009/2010. Výše
rodičovského příspěvku - 80,- Kč – zůstala stejná jako v minulých letech a prostřednictvím volených zástupců ho
schválila i rodičovská veřejnost.
Další setkání rodičů a pedagogických pracovníků proběhnou již formou konzultačních dnů – nejbližší 25.11.2009. Schůzky s třídním
učitelem i ostatními vyučujícími si mohou rodiče domluvit i mimo konzultační dny.

Setkání prvňáčků u školy
Nedočkaví prvňáčci se s paní učitelkou a vychovatelkou sešli už o prázdninách – 31.8.2009. Seznámili se s novými spolužáky a svou
třídou, ve které se budou vídat po celý školní rok. Kamarádství upevnili otiskem vlastní dlaně do společného třídního stromu.
Následující den – 1.září – se děti do školy vydaly bez obav a s úsměvem. Pár obrázků najdete na http://www.6zs.cz/fotky/2009-10/01prvnacci/index.htm.

Kroužek německého jazyka
Ve škole mohou žáci 5. a 6. tříd navštěvovat kroužek němčiny. Je vhodný pro děti, které chtějí po ukončení základní školy
dále studovat. Od 7. třídy lze dále navázat volitelným předmětem německého jazyka, ve kterém mohou pokračovat a rozvíjet své
znalosti až do deváté třídy. Kroužek není veden formou klasického učení. Žáci se pomocí her, písní, říkanek, omalovánek a krátkých
rozhovorů seznamují se základy a výslovností nového cizího jazyka. K otevření kroužku je potřeba, aby se přihlásilo alespoň 15 žáků, a
to je občas problém. Ve školním roce 2009/2010 jsme tak otevřeli pouze jeden kroužek v 6. ročníku. Je to škoda, když máme ve škole
jak kvalitní personální zajištění, tak tolik schopných a nadaných dětí.

Telegraficky ze školního žákovského parlamentu
Již třetím rokem pracuje na naší škole „Žákovský parlament“, složený ze zástupců 4.-9.tříd. Hlavním úkolem parlamentu je více
zapojit žáky do akcí školy a dát jim větší možnost vyjadřovat se k třídním a školním problémům. Během září byli zvoleni noví
zástupci tříd a proběhla společně se školní družinou první akce – „vrškování“ neboli stavění draků z uzávěrů plastových lahví.
V říjnu pak žáci 2.stupně pomáhali školní družině při tradiční „Drakiádě“ pouštět draky- a to není jen tak- každý drak se musí
pořádně rozběhnout, aby vzlétl co nejvýše. Ve spolupráci s MŠ Prievidzská prováděly naše deváťačky děti z mateřinky při
„Strašidelném putování“. 3.listopadu jsme strašili po škole – ve spolupráci se školní družinou při akci „Škola plná duchů“.
V prosinci připravujeme tradiční vánoční dílničky.

Dárkování
Stalo se již tradicí, že v předvánočním čase pořádáme odpolední dílničky, v nichž děti pod vedením svých učitelů vyrábějí
drobnosti pro vánoční jarmark. Spousta jich má ale různé další odpolední aktivity a na dílničky jim už čas nevyzbyde. Letos poprvé
chceme všem nabídnout možnost zapojit se do práce dle vlastního výběru a schopností. Na pondělí 16. listopadu plánujeme projektový
den – Dárkování. V jednotlivých dílničkách si zájemci vyzkouší pečení perníčků, práci se sklem a barvami, modelování v keramické
dílně, drátkování a práci s papírem. Jednak si připomeneme některá již zapomenutá řemesla, ale hlavně tak společně vyrobíme
drobnosti na vánoční jarmark. Děti na 1.stupni budou na výrobcích pracovat společně se svými třídními učiteli.
Dílničky pro 2.stupeň budou koncipovány jako dvouhodinové bloky, a tak může každý žák absolvovat 2 různé aktivity.
Přibližně týden před vlastním Dárkováním budou vyvěšeny seznamy jednotlivých dílen i s maximálním počtem míst a každý se tak bude
moci přihlásit. Pro žáky, kteří si žádnou aktivitu nevyberou, bude připraveno běžné vyučování.
Vánoční dílničky letos proběhnou také , ale s poněkud jiným zaměřením – budeme dokončovat a balit výrobky, abychom byli
připraveni na jarmark, který je předběžně plánován současně s Čertováním školní družiny na středu 2.prosince 2009.
Předběžné termíny dílniček:

18.11.2009
25.11.2009
1.12.2009

výroba adventních věnců, zdobení perníčků
zdobení perníčků, dokončovací práce, balení
závěrečný finiš

Den s Lesy ČR
O tom, že s firmou Lesy České republiky, s.p., je výborná spolupráce, jsme dávno přesvědčeni. Vždyť díky nim máme ve
škole keramickou pec a naši žáci mohou rozvíjet své výtvarné schopnosti i při práci s hlínou. Ale Lesy ČR, věrny svému jménu, nám
letos nabídly tzv. lesní pedagogiku – environmentální program, v němž dětem nabídly představení lesního ekosystému a hospodaření
v něm. A že se při tom naši žáci opravdu bavili, posuďte z krátkého vyjádření účastníků:
Na dni s Lesy ČR se nám asi všem líbilo. Postupně jsme odcházeli na připravenou trasu. Cestou jsme plnili osm úkolů, některé
lehčí, některé těžší, ale u všech jsme se dozvěděli alespoň trochu nového. Ti, co dosáhli cíle, dostali malou odměnu a mohli si opékat.
Kromě trasy byla připravena i střelba ze vzduchovky, dozvěděli jsme se zajímavosti o dravcích (sovách) a také o ptačích budkách.
Každá skupinka si odvezla do školy jednu ptačí budku. I když se nám domů a další den do lavic vůbec nechtělo, slíbili jsme, že se o
budky budeme dobře starat, a snad se nám to bude dařit.

Předvánoční Vídeň
Dne 8. 12. 2009 uskuteční naše škola autobusový zájezd do Vídně. Jedná se o prohlídku předvánočně vyzdobené Vídně.
Navštívíme Schönbrunn a vánoční trhy před ním, centrum města s nejznámější katedrálou Stephansdom a vánoční trhy před vídeňskou
radnicí.

Zájezd je určený především pro žáky, kteří se učí německému jazyku. Další volná místa budou nabídnuta žákům vyšších
ročníků. Cena 500,-Kč zahrnuje dopravu zájezdovým autobusem, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu.

Škola v přírodě
Druhý školní týden – od 7.do 11.září 2009 – strávili žáci čtvrtých tříd na škole v přírodě na Severomoravské chatě ve Vysokém
Potoce. Škola v přírodě není jenom škola, to je spousta her a výletů, nových kamarádů i zážitků. O některé z nich se s vámi rádi
podělíme:
„Mně se nejvíc líbilo stavění domečků. Budovali jsme ze dřeva a jehličí bunkry a ploty. Tomáš stavěl malé bunkry a já jsem stavěl ploty,
větší budovy jsme stavěli společně.“ Sean O´Reilly, 4.B
„Nesměla chybět túra. Byla sice hodně dlouhá (15 km), ale přesto se nám líbila. Při posledním poledním klidu jsem pustila písničky od
Hanny Montany a s kamarádkami jsme dělaly, že to zpíváme my :).“
„Hráli jsme spoustu her, mě zaujala country strike (číslovka). V této hře soupeří dvě družstva: policisté a pašeráci. Hodilo se mít bystré
oči, protože jsme na dálku museli číst čísla, která měli protihráči napsaná na čele. Pokud se policistům podaří sebrat pašerákům totem,
zvítězí.“ Olda Čech, 4.B
„Na naší škole v přírodě se mi nejvíce líbila práce s hlínou. Na papír jsem nakreslila jednoduchý obrázek a lepidlem jsem obtáhla tužkou
namalovaný vzor. Na lepidlo jsem přilepila provázek. Na podložce jsem rozválela keramickou hlínu, položila na ni obrázek a válečkem
jej vtlačila do hlíny. Po odstranění papíru s provázkem jsem vzniklý vzor vymalovala žlutou barvou. A dílo bylo hotové!“
„“Poslední večer našeho pobytu se setmělo a paní učitelky si nás vybraly po pěti. Čekala nás stezka odvahy. Šel jsem jako poslední.
V lese byla obrovská tma, vůbec nic jsem kolem sebe neviděl. Zato jsem slyšel nějaké kroky. U hořící svíčky jsem se musel podepsat
na zvláštní papír. Najednou něco zachrastilo, ale já už jsem se v klidu vracel za paní učitelkou.“ Pepa Viktorin, 4.B

Dějepisná exkurze 8.10.2009 - Centrum experimentální archeologie Všestary
Dějepisné exkurze na naší škole pořádáme již několik let. Vloni jsme poprvé zamířili do Centra experimentální archeologie ve
Všestarech. Stejně jako vloni, i letos byli žáci s programem spokojeni, a dokonce i pochváleni za aktivitu a slušné chování. Své zážitky
z exkurze pak děti zpracovaly i písemně. Uvádíme několik postřehů Lucky Křenkové ze 6.A.
Jako první jsme se zastavili u člunů, dochovaných tisíce let pod vodou v bažinách nebo na plážích pod pískem. Byly vyrobeny
z vydlabaného kmene stromu a pravěcí lidé s nimi pluli na vzdálenost 30-50 km. Pak jsme se přesunuli k rondelu – kruhové stavbě
většinou se čtyřmi vchody, nasměrovanými do světových stran. Tento předchůdce kostela stával obvykle pár kroků od vesničky. Konaly
se v něm slavnosti, rituály, lidé zde uctívali bohy, ve které věřili – bylo to místo, kde se scházela celá vesnice. Uprostřed rondelu bylo
většinou ohniště, na němž se vařilo. Na nižší strom, který býval součástí rondelu, lidé věšeli keramické ozdoby.
Naše další zastávka byla na malé napodobenině pole. Zde se pracovalo s předchůdci dnešních lopat, krompáčů, motyk a
rýčů, později i s primitivním oracím zařízením, taženým domácími zvířaty. Na polích se pěstovaly převážně luštěniny, proso, žito a
pšenice. Potom jsme zastavili u staré studny. Studny v té době hloubili až do 20-30 m, protože věřili, že někteří bohové žijí v podzemí.
Později jsme si prohlédli stavební jámu, ze které se těžila hlína na stavbu příbytků. Dalším stanovištěm byl dům ze starší doby železné.
Říkalo se mu polozemnice, protože byl napůl v zemi. Archeologové v těchto domech nalézali i zbytky podestýlky, takže v něm nejspíš
chovali i domácí zvířata. Druhý dům byl už nadzemní. Měřil 5-8 m a měl dvě patra – spodní obytné a horní pro uskladnění zrní a slámy.
Oba typy domů byly utěsněny mazanicí (směs hlíny, vody a slámy) a výpletem.
V kinosálu jsme závěrem zhlédli rekonstrukci jednotlivých prací. Jako první to bylo kácení stromů – kácelo se bobrováním po
obvodu celého stromu. Zajímavá byla i stavba rondelu, obytného domu, studny i keramické pece. Za zmínku stojí i způsob uskladnění
obilí – do vykopané jámy uložili obilí a to pak následně zasypali hlínou.
Fotodokumentaci hledejte na http://www.6zs.cz/fotky/2009-10/05-vsestary/index.htm.

Informace výchovného poradce
Vážení rodiče,
v rámci volby povolání proběhnou tyto hlavní akce:
•
Dny otevřených dveří – návštěva jednotlivých druhů a typů škol – individuální aktivita žáků.
•
Burza SŠ a SOU na Gymnáziu v Šumperku – 11. listopadu 2009 od 9 do 17.hod.
•
Po poradě na Úřadu práce obdrží každé dítě sborník s přehledem škol Olomouckého kraje (začátek listopadu).
•
Na základě získaných informací proběhne ve škole v rámci konzultačního dne informativní schůzka s výchovným poradcem.
V letošním školním roce – na základě zákona 243/2008 ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů - Vás chci upozornit především na § 60,
„Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole“.
•
konání a o způsobu konání přijímacích zkoušek rozhodne ředitel střední školy
•
§ 60, odst. 7 – pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat tři přihlášky
•
zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku řediteli střední školy v předepsaném termínu ( § 60b školského
zákona)
o
pro obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu ( § 60b odst. 2 zákona 561/2004 Sb., v platném znění )
o
pro obory bez talentové zkoušky do 15. března ( § 60 b odst. 1 zákona č. 561 zákona č. 561/2004 Sb., v platném
znění ),
•
vyhláška č. 671/2004 Sb., v platném znění, uvádí další náležitosti přihlášky:
1. výstupní hodnocení uchazeče ze základního vzdělávání
2. doklady o integraci – zajistí si každý zákonný zástupce žáka v PPP nebo v SPC
3. doklady o výsledcích v odborných soutěžích
4. doklady o publikační činnosti
5. doklady o dosaženém dalším vzdělávání ve škole
•
termín přijímacích zkoušek v prvním kole pro tento školní rok je vyhláškou 671/2004 Sb.,ve znění vyhlášky č. 46/2008
stanoven na období od 22. 4 do 7.5. 2010 , dny konání zkoušky stanoví ředitel SŠ.
Nyní mi dovolte, abych Vám celý proces přijímacího řízení popsala jednodušeji – to znamená bez citací paragrafů a vyhlášek.
•
Začátkem ledna budou dětem rozdány 3 přihlášky (ředitelé základních škol již nejsou povinni předávat přihlášku ke
vzdělávání. Naše škola však žákům přihlášky předá (v rámci nadstandardu).
•
Zákonný zástupce vyplní přední část přihlášky (po dohodě je možné vyplnit přihlášky s výchovným poradcem –
v počítačovém programu Bakaláři).
•
Takto vyplněnou přihlášku předá zpět škole, která doplní klasifikaci, přihlášku potvrdí a předá zpět dítěti- zákonnému zástupci.
•
Pokud to bude nutné, žák si doplní potvrzení lékaře.
•
Přihlášky, výstupní hodnocení ( popř. další dokumenty – vyšetření v PPP, SPC – potvrzení diagnózy) odevzdá zákonný
zástupce řediteli střední školy nejpozději do 15. března 2010 ( 30.listopadu 2009 ).
•
Za odevzdání všech dokumentů řediteli střední školy plně odpovídá zákonný zástupce. ZŠ do tohoto právního aktu není
oprávněna vstupovat.
•
Začátkem března 2010 obdrží každý žák naší školy pouze jeden zápisový lístek, který zákonný zástupce vyplní a předá
řediteli příslušné střední školy, na kterou bylo jeho dítě přijato a na níž chce jeho dítě skutečně studovat – a to nejpozději do
5 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí. Pokud tak neučiní, vzdává se práva být přijat na danou školu. Předání

zápisového lístku řediteli střední školy je opět v kompetenci zákonného zástupce. ZŠ do tohoto právního aktu není oprávněna
vstupovat.
Všem dětem přeji šťastnou ruku při rozhodování o jejich budoucím životě.

Plavecký výcvik 2009/2010
Každoročně organizujeme povinný i zdokonalovací plavecký výcvik. Je určen pro žáky 2. – 4. tříd.
Povinný výcvik
2. a 3. třídy: 10 lekcí
Zdokonalovací výcvik
4. třídy: 10 lekcí - žáci hradí výuku (556,-Kč), přičemž SR poskytuje příspěvek 150,-Kč, konečná cena
tedy je 406,- Kč.
Termíny
2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 2.A, 4.B 8.září 2009-20.listopadu 2009
2.A, 2.B, 4.C
23.listopadu 2009 – 2.února 2010
Dopravu na plavání žákům hradí město.

Pasování prvňáčků
Ani letos nás nemine již tradiční slavnostní předávání slabikářů – „PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ“. Žáci devátých tříd si pro své nejmladší
spolužáky připravili pohádkové povídaní a už se všichni těší na středu 11.11. 2009, kdy v 10:00 hod. v malé tělocvičně celá akce
propukne. Srdečně zveme všechny rodiče, kteří mají čas, aby tento pro děti důležitý okamžik strávili společně s nimi.

Školní lyžařský výcvikový kurz
Již tradičně pořádá naše škola v souladu s učebními osnovami lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročník. Důvodem zařazení lyžařského
kurzu do učebních osnov pro základní školy je zvládnutí nové pohybové dovednosti, kterou mohou využít děti ke smysluplnému využití
volného času, a to v době, kdy jsou možnosti pohybových aktivit poměrně omezeny ročním obdobím. Jen málokdo se později, již
v dospělém věku, odhodlá podstoupit proces lyžařské výuky, aby jednou mohl být nápomocen předávání těchto dovedností dalším
generacím. Zároveň je tento výcvik možností, jak poznat své spolužáky v jiných podmínkách, z jiných stránek a také dobrou příležitostí
k utužení kolektivu.
V posledních letech bohužel zájem žáků o lyžařský kurz stále klesá. I proto jsme se rozhodli uspořádat pouze jeden běh kurzu.
Termín:
1.-5.února 2010
Chata Sněžník v Kunčicích u Starého Města
Cena kurzu:
1 500,- Kč (celková cena je 1 800,- Kč, Sdružení rodičů přispívá 300,- Kč)
V ceně je zahrnuta plná penze, ubytování a doprava autobusem. Vleky si hradí žáci sami – počítáme s částkou 500,- až 600,- Kč.
Po ukončení kurzu a vyúčtování bude případný přeplatek vrácen. Rodiče mohou požádat o příspěvek svého zaměstnavatele nebo
sociální odbor (fakturu si mohou vyžádat v kanceláři školy). V případě neúčasti dítěte je nutno počítat se storno poplatkem.
Výzbroj: sjezdové lyže (seřízené v odborném servisu – nestačí podpis rodičů), běžecké lyže (možno samostatně, lépe obojí),
snowboard; lyžařská přilba.
Výcvik bude veden vyškolenými instruktory s platnou licencí. Kurz je výcvikový, takže je nejvíce určen právě těm, kteří na lyžích
nikdy nestáli! Ale zajímavý program nabídneme i pokročilým lyžařům.

Podzimní sběr papíru
Letošní podzimní sběr papíru byl opravdu netradiční. Naše obvyklé místo pro kontejner zabrala nákladní auta, hromady písku a
míchačky. To víte, že se na nové hřiště všichni těšíme, ale stáli jsme před nerudovskou otázkou: „Kam s ním?“ Po dlouhém vybírání
mezi ne příliš vhodnými variantami nakonec zvítězil prostor za školní stravovnou. Byla zde k dispozici největší plocha a ten týden, kdy
se museli v poměrně malém prostoruvyhýbat autům, zásobujícím stravovnu, všichni řidiči zvládli na jedničku. Počasí bylo takové
sběrové – chvíli sluníčko, chvíli déšť, ale první letošní sníh nás naštěstí minul. Ale i tak naši pomocníci z 8. a 9.tříd občas docela
prochladli. Na školních stránkách si prohlédněte, že to opravdu nebylo lehké: http://www.6zs.cz/fotky/2009-10/06-sber/index.htm.
Podařilo se nám nasbírat 17371kg; celý výtěžek poputuje do pokladny Sdružení rodičů a bude dále použit pro žáky.
1. stupeň:
2. stupeň:

5. A
4. B
3. B
9. A
7. C
9. C

Nejlepší sběrači:
Nejlepší sběrači:

Simona Bobeková 3. B
Zdeněk Mikulík
5. A
Lukáš Hladík
2. A
Hoang Ngoc Quan 9. A
Veronika Hladíková 6. B
Ivo Mikulík
9. B

630 kg
323 kg
320 kg
900 kg
330kg
324kg

Škola v prevenci šikanování
I naše škola se snaží vytvářet dětem ve škole příjemné prostředí k výuce. Důležitou roli sehrává učitel, žák i rodič.
Předkládáme několik vět k zamyšlení.
Učitel
Může zlepšovat pozici potencionálních obětí ve třídě. Je vhodné si všímat dětí vymykajících se průměru. Např. psychicky
labilních, tělesně slabších. Každý učitel by si měl připustit, že i v jeho třídě může docházet k šikanování. A pokud ví, že se něco
v kolektivu jeho žáků děje, musí zaujmout k celé věci stanovisko a poskytnout morální podporu obětem.
Žáci
Měli by být informování o tom, že není ostuda svěřit se dospělému a že se tím jejich situace nezhorší! V tomto sehraje velkou
roli vztah učitel – žák.
Rodiče
Jsou pro děti největším vzorem a autoritou již od raného dětství. Je důležité, aby rodiče byli vnímaví a rozpoznali, že
s dítětem není něco v pořádku. Pokud má dítě v rodiče důvěru, má i oporu ve svých problémech a rádo se svěří, poněvadž věří, že mu
rodiče pomohou.
Důvodů, proč bojovat proti šikaně je mnoho, a proto uvádíme alespoň ty nejdůležitější:
•
děti mají svá práva,
•
přibývá šikanovaných dětí,
•
následky šikany mohou být vážně, často i na celý život,
•
laxním přístupem se napomáhá útočníkům,
•
následky mohou ovlivnit život obětí i agresorů v dospělosti,
•
šikanování je právně postižitelné, těžší případy se mohou dostat až k soudu ( na základě Úmluvy o právech dítěte).
Je nutné si přiznat existenci šikany a bojovat proti ní již v prevenci. Například v Norsku proběhla nejrozsáhlejší kampaň proti
šikanování a z výsledků se zjistilo, že během následujících dvou let se šikanování snížilo o 50%. Ubylo také vandalismu, záškoláctví,
krádeží a naopak vzrostla míra spokojenosti žáků ve škole.

